
Tisztelt Ásványráróiak! 

Szeretettel köszöntöm Önöket! Jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánok az újságunk olva-
sásához. 

Hamarosan a nagyböjti időszak végére érünk és egy nagy ünnep kapujában állunk. 
Mindannyiunk számára fontos időszak ez. 
A vallásukat megtartók számára azért, mert a kereszténység legnagyobb ünnepe. A böjt a figye-

lem középpontjába állítja a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát, jelzi az 
ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Ebben az időben többen 
tartunk fogadalmakat, önmegtartóztatásokkal megbirkózva kerülhetünk közelebb ahhoz az öröm-
höz, amely a „megváltással” érkezett el hozzánk. A húsvét a beteljesedés örömét hozza el azok-
nak, akik betartották fogadalmaikat. 

A nem hívő ember számára a tavaszvárás időszaka és tavasz eljövetelének ünnepe a húsvét. 
Így mindannyiunk számára fontos és értéket képviselő ünnepnapok jönnek. Többen találkoz-

hatnak rég nem látott családtagjaikkal és szeretett környezetben töltik el ezt a néhány napot. 
Kívánok Önöknek jó időtöltést, kellemes családi és baráti összejöveteleket! A Lányoknak sok 

locsolót, a Fiúknak sok piros tojást és nem utolsó sorban áldott húsvétot! 
Reménykedve az eljövetelben, hogy úgy köszönthessük egymást feltámadás vasárnapján: 

„Feltámadt Krisztus!”  
  

Tatainé Popp Rita 
polgármester 
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Ásványráró Képviselő-testületének időszaki kiadványa 

Egy tatár fejedelem birodalmában elharapódzott a lopás, ezért szigorú törvényt hozott: Ha valakit 
lopáson érnek, ötven korbácsütés legyen a büntetése. 

Ki volt az első tolvaj, akit elé hoztak? Saját édesanyja… 
Hogyan tehetné meg, hogy megkímélje? A törvénynek eleget kell tenni… Meghozta hát a szigorú 

döntést: hajtsák végre a büntetést… 
Mikor azonban a poroszló az első csapást készült megtenni, a fejedelem odalépett eléje, leenged-

te felső ruháját, és saját maga viselte az ötven ostort anyja helyett. A fejedelem nagylelkűen viselke-
dett. 

Jézus még nagyobb áldozattal szabadította meg az embert a bűntől és a büntetéstől. Nemcsak az 
ostorozást viselte el, hanem egészen odaadta életét: meghalt értünk a keresztfán. 

Van-e még valaki a világon, aki így szeretne? 
Jézus megtehette volna, hogy egyszerűen lelép a keresztről. Ő azonban nem akarta a szenvedést 

elkerülni. Önként áldozta fel magát, így engesztelte ki Mennyei Atyját, és megmutatta nekünk, ho-
gyan kell a szenvedést elviselni. 

Csúfságból koronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez és a feje fölé táblát tet-
tek, amin ez állt: I.N.R.I. – IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM, magyarul Názáreti Jézus, a Zsidók 
Királya. 

De ezt követően vasárnap feltámadt, reményt és örök életet ajándékozva mindenkinek, aki meg-
nyílik feléje. 

Ez a remény adjon nekünk erőt ahhoz, hogy mindennapi keresztjeinket türelmesen viseljük. 
 

Sáling Györgyné 

Húsvét felé 
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Következő lapzárta 2012. május 26. Ezen időpont után beérkező írásokat csak a következő lapszámban tudjuk közölni. Várjuk ötletei-
ket, javaslataikat, illetve akinek a birtokában olyan írás van, amelyet a közzel megosztana, azt szívesen fogadjuk. 
Megjelentetjük hirdetményeiket minimális ellenérték fejében. 
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TÁJÉKOZTATÁS A TALAJTERHELÉSI DÍJ MÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSAIRÓL 
 

Tízszeresére emelkedett a talajterhelési díj 2012. február 1-jétől a vonatkozó törvény értelmében, így 1.800 
forintot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter ivóvíz után azoknak, akiknek a fogyasztási helye 
nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára.  

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése szerint, 2012. február 1. napjá-
tól, a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3 összegről 1.200,- Ft/m3-re emelkedett, így az ettől az 
időponttól keletkezett szennyvíz után kell majd a magasabb fizetni.  

A talajterhelési díj mértékét (a fogyasztott víz mennyisége) a meghatározott egységdíj (1.200,- Ft), valamint a 
település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg. Ez eredményezi 
az 1.800 forint talajterhelési díjat. 

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szenny-
víztárolójából, olyan arra feljogosított személlyel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások 
szerinti elhelyezését igazolja. 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a 
kibocsátónak (fogyasztónak) kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-
éig.  

Ebből következően a fogyasztók a magasabb díjfizetéssel először 2013. március 31-én szembesülhetnek. 
Kérjük, hogy azon ingatlantulajdonosok, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára még nem kö-

töttek rá, haladéktalanul kezdeményezzék azt! 
Dr. Minkó Nikoletta 

körjegyző 

 

Felhívás! 
 

Értesítjük a kedves 

lakosságot, ameny-

nyiben eladó vagy 

bérbe adandó ingat-

lanjuk van, jelent-

kezzenek a hivatal-

ban, szívesen fel-

ajánljuk, hogy a te-

lepülés honlapján 

ingyenesen megje-

lentessék ilyen irá-

nyú hirdetéseiket. 

Itt az adóbevallás ideje. A segítő szándékú embereknek itt a lehetőség, hogy közvetlen 
környezetünk megsegítésére ajánlják fel adójuk 1 %-át: 

Ásványráró Jövője" Kiemelten Közhasznú Közalapítvány" 
Adószám: 19111885-1-08. 

 
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk másik 1 %-áról. 

Kérjük támogassa a katolikus egyház társadalmi szolgálatát!  
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 

Kérem bíztassák ismerőseiket, barátaikat! 
Köszönjük! 

Kedves Adózók! Kérjük azokat a segítő szándékú embereket, aki szívükön viselik Ásvány-
ráró sportjának sorsát, hogy az egyesület megsegítésére ajánlják fel adójuk 1 %-át: 

Ásványrárói Községi Sportegyesület adószáma: 19881966-1-08 

Továbbá köszönetet mondunk mindazoknak, akik a mérkőzéseket látogatják, szurkolással, a belépő je-
gyek megvásárlásával támogatják a jelenleg csupa helyi fiatalokból felálló csapat munkáját. 

Sportvezetőség 

Ne feledjék el, hogy Dr. Kiss János ügyvéd úr továbbra is rendelkezésre áll ingyenes jogi tanácsadással minden hó-
nap első hétfőjén du. 4-6 óráig az önkormányzat épületében. 

Előzetes telefonos egyeztetés szükséges a hivatal következő számán: 576-053. 
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Az Ásványrárói Hírharangban, a 
Kisalföld napilapban, és Ásványráró 
honlapján közzétett felhívás 
„FOGJUNK ÖSSZE A RÁRÓI RAVATA-
LOZÓÉRT” nem volt hiábavaló, szá-
mos követőre talált. 

A ravatalozó javára nyitott bank-
számlán lassan, de biztosan növek-
szik a felújításra szánt összeg, és egy-
re több a kétkezi munkát felajánlók 
száma is. 

A ravatalozó felújítására előzetes 
számítások szerint 3 millió Ft-ra van 
szükség. 

Hála Istennek, az emberek több-
sége jóakaratú - nem azt nézi, hogy 
az ő hozzátartozója nem a rárói, ha-
nem az ásványi temetőben nyugszik - 
és anyagilag is segíti a kezdeménye-
zést. Ásványrárónak két temploma és 
két temetője van. 

Mindegyikre szükség van, és a 
jövőben is szükség lesz. Ezért biza-
lommal fordulunk az ásványi falu-
részben lakókhoz is, hisz temetések 
és ünnepek alkalmával a legtöbben 
mindkettőt látogatják. 

A munkálatok ősszel megkezdőd-
tek. 

Egy nagyon érdekes „leletre” buk-
kantunk. A ravatalozó külső falának 
közvetlen közelében lévő beton fel-
szedésekor egy vascső végét láttuk 
meg, amiből akkor még nem lehetett 
tudni, mit rejt a föld. 

Tovább ásva egy szépen megmun-
kált kovácsoltvas fejfa került elő, me-
lyet 136 éve állítottak egy 4 éves kis-
gyermek sírjához. 

Neve, adatai jól olvashatóan meg-
maradtak: 

JURIK JÁNOS, született 1872. má-
jus 16-án, meghalt 1876. október 28-
án. 

A Győri Püspöki Levéltárban fel-
lelt adatok alapján a gyermeket, aki 
Ráróban született, még születése 
napján meg is keresztelték. Édesapja 
Jurik István, urasági kovácsmester, 
édesanyja Hartmann Franciska, 
mindketten római katolikus vallású-
ak. 

Keresztszülei Bilohlavek Ignác or-
vos, és Dill Erzsébet asszonyság, a 
fenti dokumentum szerint. 

A gyermek 4 éves korában torok-
gyulladásban halt meg. 

Ezt a keresztet a "megtalálója" 
megtisztította, lefestette.  

A felújított ravatalozó mellett 
méltó helyet kap majd a föld alatt oly 
sokáig rozsdásodó fejfa. 

További feladatunk a lakosság, az 
elszármazottak, valamint a temető-
ben nyugvók hozzátartozóinak meg-

keresése anyagi támogatás és kétkezi 
munka kérése céljából. 

Kérem a Tisztelt Olvasót, ameny-
nyiben szakmunkát, vagy segédmun-
kát fel tud ajánlani, Takács Zsolttal 
vegye fel a kapcsolatot, mert a mun-
ka az ő irányításával folyik, és ezek a 
felajánlások jelentősen csökkentik a 
költségeket. 

Szeretnénk, ha halottak napjára a 
szépen rendbetett, virágokkal bebo-
rított sírokhoz a rárói ravatalozó is 
„ünneplőbe öltözne”. 

Úgy gondoljuk, ez szép példája 
lesz a község lakossága újbóli össze-
fogásának, s aki bármilyen formában 
segítséget nyújtott, nyújt a munkála-
tokban, annak a halottai iránti tiszte-
lete mellett egy kis büszkeség, jóér-
zés is osztályrészül jut majd. 

 
Tisztelettel és köszönettel: 

 
Bindicsné Horváth Györgyi 

 
 

Az előző számunkban Bieder Lászlóné nyomán megjelent „Kegyelet… vagy valami más?” c. írás azok segítő munkájáról 
szólt, akik alkalmanként szépítik temetőkertjeinket és a messzi honból származó katonák sírjait. Ezúttal szeretnénk a 
segítők névsorát Liszkai Pali bácsi nevével kiegészíteni. 

Az összefogás ereje 

Takács Zsolt elérhetősége: 
Vezetékes telefonszáma: 

96/704-002, 
Mobil: 30/665-9728,  
lakcíme: Ásványráró, 

Madarász utca 1. Pénzügyi hozzájárulás 
a Pannon Takarék Banknál 

vezetett 63200281-15218083-as 
számlaszámra fizethető be.  

Nagyheti és húsvéti szertartás– és miserend Ásványrárón 

Nagycsütörtökön: este 6:00-kor szentmise az utolsó vacsora emlékére. 

Nagypénteken: este 6:00-kor szertartások és a PASSIO, a szenvedéstörténet éneklése. 

Nagyszombaton: este 6:00-kor a húsvétéjszakai szertartások, szentmise, körmenet. 

Húsvétvasárnap, húsvéthétfőn :8:00-kor Ráróban, 9:30-kor Ásványon szentmise. 



A Szigetközi 
Ármentesítő Társulatot 
1892-ben alapították a 
Szigetköz ármentesítése 
céljából.  

Az 1897 és 1899-ben 
bekövetkezett 
gátszakadások okozta 
óriási károk hatásai miatt 
a Társulat elhatározta, 
hogy az ármentesítés 
kérdését a térségben 
egységesen kezeli. Az 
árvízvédelmi biztonság 
növelése érdekében 
szükségessé vált, hogy a töltéseket a 
Nagy-Duna, és a Mosoni-Duna alsó 
szakasza mentén megerősítsék.  

Ezt követőleg a belvízlevezetés 
kérdései kerültek előtérbe. A 
munkák tekintetében új korszakot 
jelentett gróf Khuen Héderváry 
Károly volt miniszterelnöknek a 
Társulat elnökségében kifejtett 
tevékenysége. 1910-től a 
világháború kitöréséig sorra épültek 
a gőzgépes szivattyútelepek / 
Kisbodaki telep, Zsejkei telep, 
Kisbajcsi telep, Győrzámolyi telep/.  

Az I. világháború kitörése a 
megkezdett munkálatokat 
félbeszakította, mert a munkákat 
végző fizikai dolgozókat és az 
irányító mérnököket is a frontra 
vezényelték. Az I. világháború 
befejezése után a munkálatok 
újraindításának megszervezésében 

elévülhetetlen a szerepe a volt 
miniszterelnök, Társulati elnökségi 
tag fiának, ifj. gróf Khuen Héderváry 
Károly felsőházi tagnak a Szigetközi 
Ármentesítő Társulat elnökeként 
kifejtett tevékenysége miatt. 
Irányításával indultak újra nagy 
erőkkel a belvízmentesítési és az 
ármentesítési munkák. 

A szénszállítási nehézségek, és 
költségek miatt - eltérőleg az addigi 
gyakorlattól - az új telepeket, az 
1920-as évektől kezdődően a 
nyersolaj üzeműre tervezték.  

Ezen elvek szerint épült meg 
1926-ban az Ásványi szivattyútelep 
is, kompresszor nélküli Diesel-
motorokkal meghajtva. Fő célja, 
hogy működésével elősegítse, hogy 
a termékeny területeken a 
mezőgazdasági termelés 
biztonságosabbá váljon.  

A szivattyútelep a Szavai 
csatornához vezető, 
Ásványi tápcsatorna 
torkolatában 
helyezkedik el. Az épület 
külső megjelenése, 
födémszerkezete 
különleges. A 
szivattyútelep két 
gépegységből áll. A 
meghajtó diesel 
motorok kéthengeres 
Láng gyártmányú KN 
típusúak. A beépített 
szivattyúk típusa Ganz 

centrifugál. A kisegítő berendezések 
meghajtása eredetileg 
transzmissziós tengelyről történt. A 
motorok indítása sűrített levegővel 
történik.  

 
A szivattyúk teljesítménye: 

2 * 0,68 = 1,36 m3/s 
A motorok teljesítménye: 

2 * 54 kW (2 x 72 LE) 
 
Az ásványi szivattyútelepet a 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Soproni Regionális Iroda a 
410/2849/2004 sz.-ú határozatával, 
ideiglenes védelem alá helyezte, 
majd a 11/2006. (V.9.) NKÖM 
rendelet 1. §.-a ipari műemlékké 
nyilvánította. 

 
Kertész József 

szakaszmérnök 
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Kedves ásványrárói lakosok! 
Az Ásványrárói Hírharang hasábjain keresztül szeretném megosztani Önökkel, hogy a „Nyitva van az 

aranykapu…” Egyesület által gyűjtött pénzösszeg egy részéből az alábbi eszközöket sikerült beszerez-
ni: 

-Visus vizsgáló tábla (számos táblával):  36850 Ft 
-Visus táblák (villás, gyermekmintás):  12190 Ft 
-csecsemő hosszmérő:     19685 Ft 
-vércukormérő javíttatása:       1000 Ft 
A megmaradt pénzből még egy digitális csecsemőmérleg beszerzését, valamint az ablakok felújíttatását terve-

zem.  
Szeretném megköszönni az Egyesületnek a gyűjtést, az adakozóknak pedig azt, hogy segítették a Védőnői Szolgá-

lat eszközfrissítését. 
Köszönettel: Kálmán Zsoltné védőnő 

ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG 

Műemlék az Ásványi szivattyútelep 



Kedves Lakók! 

A korábbi évekhez hasonlóan a Ma-
gyar Közút Zrt. idén is Szemétgyűj-
tési akciót hirdet. A céljuk, hogy a 
fiatalabb generációnak is természe-
tessé váljon a környezet megóvása.  
A helyi kezdeményezésen túl az 
országos szemétgyűjtéshez is csat-
lakozni kívánunk, melynek időpont-
ja: 

2012. április 21. 
 

Ezúton kérném Önöket, hogy minél 
többen vegyenek részt az akció-
ban! 
Gyülekező a Községháza udvarának 
bejáratánál reggel 9 órakor. Kesz-
tyűt, láthatósági mellényt és szeme-
tes zsákot a helyszínen biztosítunk. 
Tegyünk együtt környezetünk tisz-
taságáért! 

Köszönettel: 

Tatainé Popp Rita 

polgármester 

Tájékoztató a Kistérségi Családsegítő Szolgálat tevékenységéről 

A családsegítés magába foglalja mindazokat a szolgáltatásokat, melyek a 
családok, egyének működőképességének megerősítését szolgálják. 
Célja, hogy olyan alapellátást biztosítson, mely segít az emberek érdekeinek 
érvényesítésében. 
Szolgálatunk személyes gondoskodást nyújtó, humán szolgáltató intézmény, 
a hozzánk forduló személyeknek életük rendezésében nyújt segítséget. 
Nyitott intézmény, minden hozzáfordulóval megkülönböztetés nélkül 
törődik. 
Alapellátásai ingyenesek. 
Önkéntes megkeresés alapján működik, vagy felajánlja szolgáltatásait. 
Mindenek előtt a kliensek érdekeit képviseli, titkosan kezeli problémáikat. 
A problémákra való többirányú rálátást biztosítja, úgy hogy a Családsegítő 
Szolgálatnál dolgozó munkatársak több diplomás, képzett szakemberek, 
ezért eredményesen képviselhetik az Önök érdekeit. 
Ásványrárón heti egy alkalommal, hétfő délelőttönként 8-12 óráig várom a 
hozzám fordulókat a Polgármesteri Hivatalnál kihelyezett ügyfélfogadáson. 
Telefonon folyamatosan elérhető vagyok a 06-20/497-11-30-as  
mobiltelefonszámon. 
Amennyiben személyesen nem tud felkeresni, kérésére meglátogatom Önt. 
Segíteni tudok: 
ügyintézésben, tanácsadással, nyomtatványok kitöltésével 
fellebbezések elkészítésében, nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézésben 
szociális ügyintézésben,/ szociális étkezés, szociális otthoni elhelyezés 
jelentkezésének elkészítésében. 
Szolgálatunknál lehetősége van lelki problémáinak rendezésére is. Előzetes 
egyeztetés alapján gyermek-, illetve felnőtt pszichiáter szakember ingyenes 
segítségét igényelheti 
Mivel tevékenységünk nagyon szerteágazó, jelen esetben egy területet 
szeretnék kiemelni, a nyugdíjasokét, melyben eredményesen segíteni tudok. 
Tapasztalataim szerint ők azok, akik legjobban rászorulnak az 
érdekképviseletre. 
Az alább ismertetett támogatások állami finanszírozásúak, tehát nem 
terhelik a helyi önkormányzat szűkös kereteit: 
Az alacsony nyugdíjjal rendelkezők részére/57.000,- Ft alatt/ méltányossági 
nyugdíjemelés kérhető /3 évenként/. 
Egyszeri segély igényelhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha 
havi ellátása nem haladja meg /házaspárok esetén 57.000,- Ft/ főt,/ 
egyedülálló esetén a /71.250,- Ft/főt./  
Az Egészségbiztosítási pénztár évente egyszeri támogatásban részesítheti 
azokat a személyeket, akiknek a gyógyszerköltsége meghaladja a havi nettó 
bevétel 15%-át, és az egy főre eső jövedelme nem éri el az 57.000,- Ft-ot, 
illetve egyedülálló esetén a 71.250,- Ft-ot. A gyógyszertámogatást 
igényelheti a közgyógyellátással rendelkező személy is. 
A fent felsoroltakon kívül még számtalan lehetőség van, melyben 
szolgálatunk a rendelkezésére áll. 
Ha él a lehetőséggel és felkeres, én Öntől is megkérdezem: 

Miben segíthetek? 

Csíkné Karácsony Márta 
Kistérségi Családsegítő Szolgálat 
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Miben segíthetek? Radnótit olvasva  
 

Mint csírázó magokkal terhes föld-
nek 

Áldoz símogató eső, 
Úgy szolgálják aszkéta lelkemet 
A duzzadó, hömpölygő sorok. 

 
Szavak, melyeket csupaszra kopta-

tunk 
Tudatlanságunk napjain, 

S melyek másképp felfűzve szépen 
Gyógyszerré lényegülnek át. 

 
A szimfónia több, mint szigorú had-

rendbe 
Sípolt hangjegyek serege. 

S a mozzanat, mitől több: azt ne-
vezném 

Isten ujjlenyomatának. 
 

Boldog halandó, ki saját kéznyomát 
Feloldani méltó fenséges, 

Rejtelmes vonalaiban. 
 

Kovácsné Szabó Anna 



Az Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület beszámolója 

 

Az egyesület az alapszabály-
ban foglalt céloknak és feladatok-
nak megfelelően tevékenykedik: 

Célunk az életmentés, a ka-
tasztrófavédelem, a helyi közbiz-
tonság védelme, a közrend fenn-
tartása, a társadalmi bűnmegelő-
zés és több más, a közösség éle-
tét javító vagy épp megmentő 
szolgálat. 

A fentiek megvalósulása, a 
megváltozott polgári törvénynek 
való megfelelés érdekében, a ki-
alakult gyakorlatnak megfelelően 
szorosabb munkakapcsolatot ala-
kítottunk ki a rendőrséggel, ezt 
együttműködési megállapodással 
is szentesítettük, a tűzoltósággal 
pedig újat kötöttünk. 

Kiadásainkat (működési és 
reprezentációs költségek) a bevé-
teleinkből finanszíroztuk, ezeket a 
tagdíjak adták, valamint a magán-
személyek, cégek támogatásai, ill. 
pályázati lehetőségek. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
gal szövetkezve pályázatot nyúj-
tottunk be képzés témakörben a 
LEADER helyi munkacsoportjához.  

Felelevenítettük a kapcsolatot 
az Unterwaltersdorfi Önkéntes 
Tűzoltósággal. 

2011-ben hét alkalommal vonul-
tunk tűzesethez, avart, erdőt, tar-
lót oltottunk helyben, szeméttele-
pet Mosonszentmiklóson, két ké-
ménytűz oltásával sikerült a na-

gyobb bajt megelőzni a faluban. 
Kétszer voltunk vízszívatásnál heves 
esőzés után, viharkárt számoltunk 
fel a falu öt különböző pontján. 
Szeptemberben vizes gyakorlaton 
vettünk részt Darnózselin. 

Polgárőr szolgálatban dokumen-
táltan 199 napon mintegy 660 órá-
ban 2972 kilométert tettünk meg 
Ásványráró nyugalmának biztosítá-
sáért. A rendőrség felkérésére szol-
gálatot teljesítettünk Mosonma-
gyaróvár területén is. 

Szervesen részt veszünk a köz-
ség életében, a polgárok, intézmé-
nyek a mindennapi életben is biza-
lommal fordulnak hozzánk: 

Április 30-án sikeresen megren-
deztük a már hagyományosnak 
mondható Tuning Találkozót. Az 
országos szemétszedési akció helyi 
rendezvényét segítettük, útszegélyt 
betonoztunk a Rákóczi úton. Részt 
vettünk a falunap előkészületeiben, 
lebonyolításában, ill. az utómun-
kánkban. Biztosítottuk a körmene-
teket. Az óvodai gyermeknap, Mi-
kulás-nap lebonyolításában segéd-
keztünk. Az adventi gyertyagyújtás-
nál forralt bort és teát osztottunk. 

A helyi általános iskolások és 
középiskolások évek óta rendsze-
res és eredményes versenyzői a 
katasztrófavédelmi versenyeknek. 

Egyesületünk fontosnak tartja a 
gyermekek megszólítását óvodás-
tól iskolás korosztályig, ezért 
igyekszünk érdeklődésüket felkel-
teni munkánk iránt intézményi és 
közösségi rendezvényeken, verse-
nyeken, egyéb alkalmakon. Remé-
nyeink szerint, ha jó és követendő 
példával járunk elöl, közülük kerül 
ki a jövő közösségért felelősen 
gondolkodó és tevő embere. 

Szívesen fogadjuk és várjuk az 
egyesületünkhöz csatlakozni kívá-
nó ifjabb és idősebb korosztályba 
tartozó polgárokat községünk 
biztonságának megerősítése ér-
dekében. 

Terveink között szerepel a szer-
kocsi üzembe helyezése, felszere-
lése, a muzeális értékű tűzoltó 
kocsi felújítása, kiállítása, a tűzol-
tószertár felújítása, egy közösségi 
helyiség létrehozása. 

Bár a folyton változó jogsza-
bályok egyre nagyobb terhet ró-
nak egyesületünkre, szeretnénk 
tovább erősíteni tevékenységün-
ket. 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik támogattak bennün-
ket, várjuk további segítségüket is. 

 
Horváth Balázs 

az egyesület elnöke 
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A szerkesztők tudomására jutott, 
hogy februárban az egyesület a 
hirtelen jött fagyban az idősek és 
egyedül élők megsegítésére indult. 
A felkeresett időseknél ellenőrizték, 
hogy van-e elég tüzelő, ill. hogy a 
nagy hidegben el tudják-e magukat 
látni a rászorulók. 

A felfedezett gondokat, problémákat a polgármes-
ter asszonnyal közösen oldották meg. 

2011-től az egyesület vezetősége: 
Horváth Balázs elnök, 
Peredi László tűzoltó parancsnok, 
Horváth Frigyes polgárőr parancsnok, 
Takács László titkár, 
Beke Ádám ifjúsági felelős. 
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Házasságkötés Születés Elhalálozás

2011. év anyakönyvi statisztikája, 
Ásványráró
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Ahogy fellebbent az égi fátyol az első tavaszi napon, úgy zúdult a fény fákra, virágokra, emberekre. Mintha egyet-
len loccsanással akarná kitölteni színekkel az eddig szürke, fázós napokat.  

Kavics csikordult talpam alatt egyik kedvenc ösvényemen…, régi szokásom ezen a napon idelátogatni. Vár rám 
egy vénséges platánfa, melynek hatalmas, ölelésre nyúló ágai alatt nekidőlve az időnek, megpihenek. Tekintetem 
messze szalad, még nem állja útját zsenge falevél. Szokatlanul hosszú idő telt el, amióta utoljára a fa alá teleped-
tem. Pár dolog alaposan megváltozott…, az ösvényt még soha nem lepte be ennyire a fű. Mégis, a vén fa tövéből 
szemlélve az időt, mintha nem is mentem volna el soha. Ott gubbasztottam, hátamat az öles, göcsörtös törzsnek 
vetve, és mélyen besóhajtottam az emlékeket, hangokat előcsalogató illatokat… 

Gyerekzsivaj, jókedvű kacagás… gesztenyét gyűjtöttünk a park fái alatt, mert nyerni lehetett vele nyaralást, és 
fenyőtobozt, makkot és gubacsokat. Bunkit építettünk a terebélyes bokrok alatt; ha azt akkor látták volna! Se nya-
ralás, se jutalom. És hallom az izgatott tervezgetést, a fojtott suttogást, hogyan kellene elcsípnünk a park szobrából 
éjjelente kilépő „szörnyet”. Homokot szórtunk este a szobor köré, és másnap okoskodva nyomolvastunk. Persze, 
ha alkonyatkor épp arra vitt az utam, a park kőfala melletti járdán, és a koromfekete sötétségből kihallott a bagoly 
vészjósló huhogása, azért a gyermeki fantáziám félelemmel kérdezgette, de mi van, ha igaz? És tényleg kijön, és 
épp most… Ilyenkor bizony nyúlcipő került a lábamra. 

A pattanásig feszülő rügyeket figyelem. Milyen csodálatos! Ünnepi színekben - sárgában, kékben, rózsaszínben és 
fehérben - felfeslenek az első bimbók, hamarosan új, smaragdzöld levelek sarjadnak ki. A fűben itt-ott már virít az 
ibolya, a gólyahír, a jácint… Valaki nekem hajol virágért… hozzáguggolok, összekapaszkodik mosolyunk. Szemem 
hunyva arcom kínálom a melengetőn cirógató lágy szellő felé. Indulnom kell, tétován, andalogva, majd hirtelen 
szaporázni kezdem, még van restanciám, még be kell térnem valahova. Nyikorogva nyílik a temető kapuja. Karcolja 
a csöndet. Mindjárt balra van a szüleim sírja. Lassú mozdulatokkal a vázába helyezem szálanként szedegetett kin-
csemet. Bámulom a fejfára festett betűket… Bocsássatok meg nekem, motyogom magamban, bocsássatok meg 
akaratos, önfejű, makacs lányotoknak. Milyen gyakran mondták, ha tudták volna, hogy én is lány leszek… Ezen el-
mosolyodtam. Tavasz van. E világra jöttöm napja. Apám hangja simogat, anyám szeme ölel… 

Haza indulok. Akaratos, makacs, önfejű, csodálatos gyerekeimhez.  

Kovacsics Marcsi 

Magammal karöltve 

Vállalkozók stafétája 
Dániel Lászlónál 

- Az interjú elején elmondom neked, hogy az ajánlód ezekkel a szavakkal vélekedett rólad: „… fiatal fejjel gondol-
kodik, még nem fáradt el…” 

Mit gondolsz erről? 
- Azt, hogy igaza van.  
- No, látom a mosolyodról, hogy a humor is „jó lábakon áll” nálad.  
- Igen, nagy szükség van rá néha. Tudod, vállalkozónak lenni nemcsak játék és mese. Keményen fizetni kell érte. 

Fizetni kell, ha megalapítjuk, ha vagyont szerzünk, de akkor is, ha meg szeretnénk szüntetni. Egyéni vállalkozónak 
lenni nagyon stresszes dolog, mert sohasem tudhatod, mikor jön a következő munka, de a járulékokról jönnek a 
csekkek. 

- Mondj néhány szót kérlek magadról, a tevékenységedről az olvasóknak. 
- Faipari munkákkal foglalkozom, ezen belül többféle dologgal, mivel rávitt a 

kényszer. Foglalkozom rönkfeldolgozással, ácsmunkákkal, gyerekjátékok készíté-
sével, kartonozással, favázas házépítéssel, tetőfedésekkel. 

- Hol tanultad a szakmát? 
- Győrbe jártam iskolába, az akkori 401-esbe, ’91-ben végeztem, utána a GYÁÉV-nál dolgoztam, onnét Öttevény-

re kerültem a forgácsoló üzembe. Itt vasipari munkákkal foglalkoztam. Itt kezdtem el gondolkodni azon, hogy ele-
gem van a dolgokból, megpróbálok vállalkozást alapítani. Két évig másodállásban vállaltam munkákat. Két év után 
fejlődtem odáig, hogy egyre több megbízást kaptam, és arra a döntésre jutottam, hogy most már megéri főállású 
vállalkozónak lenni. Ez 2011-ben volt. 

„vállalkozónak lenni 

nemcsak játék és mese” 
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- Ehhez eszközpark is kellett… 
- Igen, tanult szakmám szerint ács vagyok, de mivel asztalosmunkákat is vállaltam, vettem egy gyalugépet, eszter-

gagépet, és apránként egyre több mindent. 
- Ki segített az indulásban, a kezdeti beruházásokban? 
- Kölcsönfelvétellel nem akartam élni, inkább kisebb lépésekben haladtam. Szüleim segítettek erejükhöz mérten, 

és félretett pénzem is volt. Abból az időből, amikor komolyan foglalkoztam a sporttal, a focival, és ezzel azon a szin-
ten pénzt is kerestem. 
- Van munkatársad? 
- Négy éve felvettem egy megbízható, ügyes embert, Csicsai Gábort. Jó vele dolgozni, ketten teljesítjük a megren-

deléseket. 
- Kezdetben hogyan jutottál munkákhoz? 
- A régi munkahelyi kapcsolatok segítettek az elején munkát szerezni. Játékokkal indultam, aztán akiknek dolgoz-

tam, beajánlottak másokhoz, ez a legjobb reklám, visszahívtak a régi helyekre is. Most főleg ilyen megbízásaim van-
nak, a régi megrendelők keresnek fel. Ma már az emberek anyagi helyzetüknél fogva nem nagyon költenek egyedi 
dolgokra. Néhány családi ház van csupán, a korábbihoz képest, ahol gyerekjátékokat, egyedi bútorokat kérnek. 
- Ki segít a vállalkozói világban eligazodni? 
- A vállalkozásnak több megközelítése van. Jelenti egyrészt az adott tevékenység magas színvonalú végzését, minő-

ségi termékek gyártását. Aztán a szakmán túl nyereség centrikus tevékenységet is, hiszen a siker a nyereségben 
mérhető. Ez az üzleti megközelítés. Mindezeken túl van azonban egy harmadik terület is, amely ha nem jól műkö-
dik, elviheti a sikert, tönkre teheti a vállalkozást szakmai értékeivel és üzleti eredményeivel együtt, ez pedig az ad-
minisztráció. Ez nyűg, ehhez nem is értek. Így van egy nagyon jó könyvelőm. Ügyvédem, jogi képviselőm nincs, hála 
Istennek, még nem is volt rá szükségem. 
- Sikeresnek érzed magad? 
- Sokkal sikeresebb vagyok a vállalkozásban, mint előtte. Olyan típusú vagyok, aki szeret minél többet elérni, de 

tudom hol a határ, nem akarom a csillagos eget. 
- Szerinted mi a siker titka? 
- Megbízhatóság, kiváló minőség, jó kapcsolatok, jó kommunikáció, a határidő betartása. 
- Vannak terveid a jövőre nézve? 
- Terveim mindig vannak. A vállalkozásban is, és a magánéletben is, állandóan pörög az agyam valamin. Szeretném 

a vállalkozásomat mindenképp fenntartani – úgy érzem, ez nehezebb, mint az indulás - és fejleszteni. Komoly, 
gyors, jó minőségű munkákhoz jó szerszámok kellenek, így ebbe forgatok vissza a nyereségből. Hisz az idő pénz. 
Tavaly sikerült egy komolyabb gépet beszereznem. Ehhez a Széchenyi Kártya adta lehetőséget is felhasználtam. 
Vannak ismerőseim, akik faipari gépekkel foglakoznak, ők sokat segítenek tanácsaikkal. 
- Említetted a sportot. Mit adott neked? 
- Kitartást, erőt, barátokat, ismeretséget és ismertséget. Mindent. Eljutottam az NB III-ig, és még amire büszke va-

gyok, hogy miután visszajöttem Ásványráróra, megnyertük a bajnokságot. Minden gyereknek azt ajánlom, mindegy 
miben leli örömét, miben tehetséges, a sportot ne űzze ki az életéből. 
- Volt példaképed? 
- Igen. A sportban a Győri Dózsa edzője, Keglovich Ferenc, aki sokat és sokáig támogatott, és az első munkahelye-

men az idősebb mesterek. 
- Milyen reklámlehetőségekkel élsz? 
- Kezdetben hirdettem a vállalkozást a Kisalföldben, szórólapokat , névjegykártyát csináltattam. Van honlapom is 

és cégtáblám Győrben. Ezen kívül, mint már említettem, a személyes ajánlás a legjobb reklám. 
- Ha három szóban kellene összefoglalnod életszemléletedet, mi lenne az? 
- Ötven százalék szerencse. 
- Kit ajánlasz a staféta következő állomására? 
- Stulcz Róbertet. Ugyanazokkal a szavakkal, melyekkel engem ajánlottak. Sikeres, dinamikus, és annak ellenére, 

hogy nem helyi telephelyű vállalkozó, szívén viseli a falu dolgait. 
- Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert kívánok, és erőt terveid megvalósításában. 

Kovacsics Marcsi 

Az újság megjelentetéséhez szívesen fogadjuk a lakosság erejéhez mért anyagi támogatását. 


