
Kedves Olvasóink! 

Szeretettel köszöntöm Önöket újra hasábjainkon. 
Szeretném felhívni a figyelmüket néhány fontos dologra. 
„Kutya téma” – Településünkön néhány hónap alatt több kutyatámadásos baleset is történt. Ezúton 

hívom fel a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy próbálják kutyáikat kerítésen belül vagy kennelben tar-
tani. Rengeteg telefon és szóbeli megkeresés érkezett a kóborló állatokkal kapcsolatban. 

Mindannyiunkra veszélyesek lehetnek, a gyerekek pedig félnek tőlük. 
SZÍVESKEDJENEK BETARTANI A KUTYATARTÁS SZABÁLYAIT! 
Újra itt a fűnyírás és a gyommentesítés időszaka. Felkérem Önöket, gondozzák területeiket, és 

amennyiben van módjuk és lehetőségük, segítsenek bennünket annyival, hogy a környezetükben lévő 
közterületeket is gondozzák. Mindenki számára fontos, hogy lakókörnyezete szebb és ápoltabb le-
gyen. Segítségüket, gondoskodásukat előre is köszönjük! 

Június 16-17-ei hétvégén lezajlott a lomtalanítás. A faluból újra nagy mennyiségű szemetet szállított 
el a Rekultív Kft. 264 m3 lomtalanított anyag került elszállításra. A részünkre térítésmentesen felhasz-
nálható évi keret mennyisége: 162 m3. A fennmaradó mennyiséget pedig ki kell fizetni (4.460,- Ft/m3-
es áron). 

Néhány örömteli hírt is szeretnék megosztani Önökkel. 
Településünk és egyesületeink közül néhányan a tavalyi LEADER pályázati lehetőségekkel élve támo-

gatási kérelmet nyújtottak be. Ezek pozitív elbírálásban részesültek. 
A nehézség csak abban rejlik, hogy a megnyert pályázatokat előfinanszírozni kell, tehát először el kell 

végezni a megnyert pályázatban vállaltakat, ki kell egyenlíteni a számlákat, és csak utána nyújtható be 
a kifizetési kérelem, melyre természetesen várni kell. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei évben is megrendezésre kerül a falunap, ismét az elszármazottak jegyében. Augusztus 4-én 
tartjuk az I. elszármazott ásványráróiak találkozóját. Nagy örömünkre szolgál, hogy a fent említettek 
szerint, nyertünk pénzt ennek a találkozónak a megvalósításához. Ezek a költségek részben fedezik a 
meghívott vendég fellépési díját, egy kis marketing és egy kis reklám költséget. 

A részletes programokat hamarosan olvashatják honlapunkon és az elkészített plakátok több helyen 
olvashatóak lesznek. A tavaly regisztrált elszármazottaknak pedig e-mailen továbbítjuk a találkozó 
programját. 

Szeretettel várjuk Önöket, és kérem, értesítsék az elszármazott rokonaikat és ismerőseiket. 

Mindenkinek itt a helye! 

Tatainé Popp Rita 
polgármester 
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Ásványráró Képviselő-testületének időszaki kiadványa 

Nyertes pályázatok 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egye-
sület 

Előre nem látható eseményekre való felkészítő 
épzés 975.360,- Ft 

Római Katolikus Egyházközség Ásványráró Egyházzal együtt a közösségért 10.000.000,- Ft 

Ásványrárói Községi Sportegyesület 
Együtt és tovább - közösségi célú fejlesztés 
10.000.000,- Ft 

Ásványráró Község Önkormányzata 
I. elszármazott ásványráróiak találkozója 
1.500.000,- Ft 
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Következő lapzárta 2012. augusztus 15. Ezen időpont után beérkező írásokat csak a következő lapszámban tudjuk közölni. Várjuk 
ötleteiket, javaslataikat, illetve akinek a birtokában olyan írás van, amelyet a közzel megosztana, azt szívesen fogadjuk. 
Megjelentetjük hirdetményeiket minimális ellenérték fejében. 

 

Impresszum: Ásványrárói Hírharang – Ásványráró Önkormányzatának lapja –Ingyenes kiadvány 
 Szerkesztők: Kovacsics Imréné, Banyár Károlyné - Elérhetőségek: 576-053, kovacsicsmarcsi@gmail.com 

Az előző évekhez hasonlóan idén is országos szemétgyűjtési akciót hir-
detett a Magyar Közút Zrt., melyhez ismételten csatlakozott Ásványrá-
ró is. Okulva a tavalyi éven, hogy az aljnövényzet jelentősen megnöve-
kedett a kitűzött időpontra, ezért egy korábbi napra is szerveztünk 
gyűjtést, így március 31-én és április 21-én is bejártuk környezetünket. 
Ám figyelmünket nem csak egy napra kell a természet és környezetünk 
tisztántartására szentelni, hiszen a probléma behálózza mindennapja-
inkat. Éljünk környezettudatosan! Ne legyen falunk szeméthalmoktól 
tarka. 

Mit tehetünk? Már azzal is teszünk, ha a csoki papírt a zsebünkbe gyűrjük és az utunkba kerülő első kukába 
dobjuk ki — haza is vihetjük — nem pedig az utcán szórjuk el, esetleg az erdőben vagy valamelyik tisztáson. A 
legkisebb szemét is szemét marad, és már a látvány is lehangoló, negatív hatásairól nem is beszélve. 
Leginkább az erdők sínylik meg a gondatlan kirándulók által ottfelejtett üdítős dobozok, uzsonnás zacskók 
tömegét, de ennél súlyosabb tett, ha az erdőt és réteket hulladék lerakónak tekintjük. 
Úgy gondoljuk, mindnyájunknak fontos a lakókörnyezete és élettere, ezért tegyünk a megfelelő körülmények 
megteremtéséért. 
A munkát, amellyel szebbé és tisztábbá tettük környezetünket, köszöni a lelkes segítőknek és résztvevők-
nek: 

 Ásványráró Község Önkormányzata 

Ásványráró írott történetében búvárkodva ezt olvashatjuk: „A lakosság ősi foglalkozásai a vízhez kötődtek: sokan 
éltek halászatból…” 
Ha halászatból már kevesen élnek is, azért a jó idő beköszöntével horgászoktól színesek a vízpartok. Így van ez szű-
kebb pátriánkban is, a szabadidő hasznos eltöltésén túl sportversenyeket is rendeznek a horgászat szerelmesei. 
Május 26-án a dunaszegi falunapon a Morotva-tónál rendezett horgászversenyen 1-3. helyezett a helyezések sor-
rendjében Alföldi Attila, , Kovács Zoltán, Takács Zsolt mindhárman községünk lakói. Gyermek kategóriában Kovács 
Boldizsár, iskolánk 4. osztályos tanulója 2. helyen végzett. 
28-án a Mélyvölgyi Méri-tavaknál a Pünkösdi horgászversenyen szintén ásványrárói hármas állhatott a „dobogóra”, 
miszerint Alföldi Attila, Alföldi Tamás, Horváth Szilveszter, ő a „Legnagyobb halat fogó” különdíját is elnyerte. 
E napon „Bográcsban a Szigetköz” címmel a LA CURIA ÉTTEREM ÉS KEMENCÉS UDVAR rendezte a II. Pünkösdi bog-
rácsos ételfőző versenyt. Az ételeket szakmai zsűri bírálta el Benke Laci bácsi (ki ne ismerné az olimpiai bajnok, 
mesterszakács és mestercukrász nevét) vezetésével. A halászléfőzésben falubelijeink, Peredi Gyula és neje elsők 
lettek. 

Gratulálunk! 

Ne feledjék el, hogy Dr. Kiss János ügyvéd úr ingyenes jogi tanácsa továbbra is igénybe vehető minden hónap első 
hétfőjén du. 4-6 óráig az önkormányzat épületében előzetes bejelentkezés alapján. 

Az a „szemét” szemét 

A hely és az ősök szelleme kötelez 
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Petrik József 
verséből idéztem 
ezt a vidám két 
sort, mert bizony 
beköszöntött a nyár. A nyár, ami sok 
veszélyt is rejteget, különösen a közle-
kedésben és a fürdőzésben. Vigyáz-
zunk együtt gyerekeinkre. 

Felkerült iskolánkban a táblákra a 
vakáció szó "V" betűje is, és megkez-
dődött a mintegy 11 hetes nyári szü-
net. Ilyenkor tanárok, diákok összegzik 
az elmúlt év eredményeit, tanulságait. 
Az idei tanév volt az első, melyet a 
Kimlével való társulásban dolgoztunk 
végig. A társulás nem hozott látványos 
változásokat az iskola életében, min-
denki tette a dolgát, de előnyeit élvez-
hették úgy a diákok, mint a tanárok 
néhány közös program során. A cél az 
együttműködéssel elsősorban a költ-
ségvetés csökkentésére irányult, és az 
ehhez fűzött számítások megvalósul-
tak. A jövőben szeretnénk kiaknázni 
még jobban azokat a lehetőségeket, 

melyek a szakmai ta-
pasztalatcserében 
rejlenek, illetve meg-
tartani magas színvo-

nalon a közös rendezésű háziversenye-
ket. Iskolánk őrzi saját hagyományait, 
számos rendezvénnyel biztosítottunk a 
gyerekek számára kikapcsolódási lehe-
tőséget. Az egyik ezek közül az év végi 
Somogyi-nap kulturális estje, melyet 
idén egy óvodás és egy iskolás tanuló 
gyógyulásának költségeiben való segí-
tés céljából rendeztünk meg az óvodá-
val közösen. Nagy öröm volt látni, mi-
lyen sokaknak szívügye volt ez a felhí-
vás, eljöttek, végigtapsolták a műsor-
számokat, adományukkal támogatták a 
gyerekek családját. Ezúton szeretném 
megköszönni mindenkinek, és jó pihe-
nést, kikapcsolódást kívánok diáknak, 
szülőnek a szeptemberi viszontlátásig.  

 

Nagy Zoltán, tagintézmény-vezető 

„Itt a vakáció!  

Egy táska eladó!” 

Mint már hagyományosan, idén is májusban 
volt falunkban az elsőáldozás. Tizenhat gyer-
mek vehette magához először az Oltári-
szentséget. 
Lelkesen, izgatottan készültek a nagy ese-
ményre. Németh László plébános és 
Sálingné Éva néni hitoktató nagy szeretettel, 
sok türelemmel segítette, készítette fel őket 
a szentség fogadására. 
Az esperes úr ezen a vasárnapon megerősí-
tette a szülőket abban, hogy mekkora érték 
van a kezükben, s ennek nem szabad elkal-
lódni. 
Amire vártak gyermekeink eddig, most el-
jött: a nagy találkozás. Még fülünkben csen-
genek azok a dallamok, amelyeket Ancsa 
néni gitárkíséretével énekeltek együtt, hall-

juk fogadalmukat. Ez a nap mindegyikük életében megmarad úgy, mint az első alkalom, amikor fölfogták Jézus-
sal – a szeretettel – való személyes találkozás fontosságát. 

Érdemes megízlelni és megszívlelni elsőáldozóink őszinte, tiszta szívből jövő érzéseit, gondolatait. Megerősí-
tik bennünk a Jézus-várást, Isten szeretetét, a továbbiakban a mi felelősségünk is, hogy keresztény szellemben 
nevelkedjenek tovább. 

Kívánjuk nekik, hogy ilyen tiszta lelkülettel éljék le életüket.  Szülők 

Mennyi szám és mennyi betű! 
Nem akad benne sok derű. 
Számról számra csak feladat, 
Benne akárki elakad. 
 
Keserves a felelet, 
Az egész osztály megremeg. 
Minden nap csak könyvek, 
könyvek, 
Néhol potyognak a könnyek. 
 
De a tudás nagy siker, 
Ne búslakodjunk már el. 
Gyerekszemek ragyognak 
Szép bizonyítványt kapnak? 
 
Közeleg a nyaralás 
Foci, strand és kacagás. 
Vakáció ó, de jó, 
Örül a sok tanuló! 
 

Kiss István 5. osztályos tanuló verse 

Az iskola 

Elsőáldozók voltak gyermekeink 



A bérmálásokat tudatosan időzítik pünkösd 
környékére, mert ami Jézus feltámadása után 50 nappal, 
azaz az első pünkösdkor történt akkori követőivel – Isten 
tüzes Lelke viharos szélzúgás kíséretében, lobogó láng 
alakjában érkezett az első pünkösdkor, s isteni erő 
árasztotta el a hívőket a magasból – az történik minden 
bérmáláskor mai követőivel is: Személyesen eljön 
hozzájuk a Szentlélek Úristen, s aki komolyan veszi őt, 
azt Ő is 
komolyan veszi. 
Isten Lelke ő, és 
fellelkesíti az 
embert Krisztus 
követésére, 
arra, hogy 
végigmenjen 
útjain. Ez nem 
könnyű, de a 
Szentlélek Isten 
erejét kínálja 
fel hozzá. 

A pünkösdi 
szélzúgás 2012. 
április 15-én 
vasárnap 11 
órakor érkezett 
meg 
községünkbe. Az ásványi templomban nyolc ásványrárói 
és három lipóti fiatal készült a szertartásra. A püspök úr 
megbízottjaként Rédly Elemér atya érkezett, hogy 
kiszolgáltassa a bérmálás szentségét. Németh László atya 
a bérmálkozókat értelmes gyermekként mutatta be, akik 
tudnak gondolkodni, s akikről reméli, hogy ez felelősségé 
érik meg bennük. A szentmise első részében, Isten 
igéjének meghallgatása után Elemér atya arról szólt, 

hogy olyan világban élünk, ahol mi, hívő emberek 
kisebbségben vagyunk. Meg kell mutatnunk, hogy hitünk 
nem hiszékenység, hanem megalapozott, s belőle 
következnek erkölcsi döntéseink. A Szentlélek megadja, 
hogy értelmesen, bátran tudjunk beszélni hitünkről, 
ugyanúgy, mint az apostolok. A hit ugyanis akarati 
döntés, az, hogy elfogadom és viszonzom Isten 
szeretetét. 

Ezt a szentbeszéd 
után a keresztségi 
fogadalom 
megújításával 
fejezték ki a 
bérmálkozók. Majd 
Elemér atya föléjük 
kiterjesztett kézzel 
kérte a Szentlélek 
kiáradását, majd a 
szentelt olajjal való 
megkenés 
következett, e 
szavak kíséretében: 
„Vedd a Szentlélek 
ajándékának jelét!” 
Igen, bérmáláskor 
ajándékcsomagot 
kapunk a 

Szentlélektől, de az rajtunk múlik, hogy kibontjuk-e. Ha 
nem, akkor az egész bérmálás csupán régmúltból itt 
maradt poros, unalmas szokás, amiből csak a szertartás 
utáni családi ünneplés, az ajándék ér valamit; de ha 
kibontjuk és együttműködünk, akkor tevékeny a 
Szentlélek, s eláraszt minket lenyűgöző erejével. 

 

Braunsteiner Péter 
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Az egyházközségben folytatott tevékenységemet testületi tagként kezdtem. Akkortájt jött egy rendelet a püs-
pökségtől, hogy hetven év felettiek nem lehetnek gyakorlatilag még képviselők sem. Akkoriban többen is ezeket az 
éveket taposták, Kránicz Imre bácsi is, mint testületi vezető, így választást tartottunk és engem választottak meg 
helyette. A jelenlegi képviselőtestület tagjai Németh László plébános, Békefi Nándorné, Cséfalvay György, Fazekas 
György, ifjabb Hegyi Géza, Liszkai Józsefné, Molnár Lajos, Takács Ervin, Varga Gáborné , Varga Gyula. Belátogat né-
ha Liszkai Pali bácsi és Németh Károly is, ők a rendelet szerint túlkorosak már. És sokan mások is segítik munkánkat. 
Évente legalább kétszer összejövünk az egyházközség dolgainak érdekében, olyan esetekben, amikor szavazni kell. 
Egyéb, kisebb dolgokat a plébános úrral meg tudunk beszélni.  

ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG 

Bérmálás, 2012. Ásványráró  

Betekintő … az Ásványrárói Egyházközség életébe  

Vendégségben Bognár Ernőnél, az egyházközségi képviselő testület elnökénél  
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Egyházközségi elöljáróként az első nagy feladatom az ásványi templom kívül-belüli tatarozásának megszerve-
zése volt. Gyakran jelen voltam kétkezi munkámmal is, hiszen példát kellett mutatni, de az emberek megszerve-
zése a munkálatokra sem volt könnyű. A templom környékének rendbetétele is az állandó tennivaló közé tarto-
zik. Sajnos nem nagyon ér rá senki segíteni, így gyakran magamra vállalom ezt is. Istenem, már annyi mindent 
csináltam, hogy ha gondolkodom is, nehezen jutnak eszembe. Például a zsejkei keresztet, a nagyúti keresztet… 

Azonban az én erőm is megfogyatkozott, jól jönne, ha valaki fel tudna váltani. Mostanában ablakcsere lesz a 
plébánián, ez lesz idén egy nagyobb kiadás. Mindenképpen szeretnénk karban tartani az épületet, ha most nem 
is itt lakik a plébános úr, az iroda itt működik és nyáron  gyakran jönnek csoportok táborozni. Előre gondolkodok, 
már a korom miatt is. Pályázatot is nyújtottunk be a plébánia gazdasági részének felújítására. Szeretnénk, ha 
rendben lenne minden, színvonalas, modern, vendégek fogadására is alkalmas kulturált mosdók, mellékhelysé-
gek kialakítására törekszünk. A régi iskolával is vannak tervek. Erre is nyertünk pályázatot, építve is lenne hozzá, 
meg felújítás is történne. Sajnos a pályázati kiírások nem mindig ésszerűek, súlyos megkötések vannak benne, 
amiknek teljesülniük kell, akkor is, ha bizonyos részek erre a konkrét helyzetre értelmetlenek.  

A falumúzeum létrejöttében is segédkezünk – erre az önkormányzat nyújtott be pályázatot - a Szemethy ház-
ban, amit Szemethy Marika néni odaajándékozott a falunak. Éppen ezért akinek van olyan bútora, fényképe, ké-
peslapja, gazdasági eszközei, vagy bármi, ami ide illik, és szívesen odaadná, kérem, gyűjtse össze, jelezzék akár a 
hivatalban, akár nálam, és én szívesen elmegyek megnézni. Terveink között szerepel még a templom ajtajának 
restaurálása. Nem könnyű, kézzel kell csiszolni, mert a napsugárformát másképp nem lehet. Néha jó lenne, ha 
lenne egy vasajtó, ami védené a templom belsejét, mikor szellőztetünk. Sajnos manapság már ilyenre is kell gon-
dolni, hogy az értékek miatt nem lehet csak úgy nyitva hagyni a nagyajtót. 

Egyébként az egyházközség élete nagyon sokat változott az elmúlt évek alatt. Különösen a fiatalok maradtak 
el a templomból. Elképzelni sem tudom, hogy lesz, ha majd mi idősebbek nem bírjuk tovább. Ki lesz az egyházkö-
zség vezetője, képviselői.  

Alig várják a gyerekek, hogy megbérmálkozzanak, és nyomuk sincs a miséken. Ministránsokat is alig lehet ta-
lálni. Nem így volt az én koromban. Volt, hogy húszan is voltunk fiatalok Ráróban a misén, Ásványon még többen. 
Ki volt írva minden misére, litániára, rorátékra legalább négy ministráns, még a legények is, nemcsak a fiúk. Olyat 
el se lehetett képzelni, hogy a pap úgy végzi a szertartást, hogy nem volt ministráns. Akkoriban a szüleink nagyon 
odafigyeltek a vallásos nevelésre, és nem volt ennyi tévéműsor, ami miatt, vagy más egyéb dolgok miatt, már 
nem jönnek a gyerekek. A fiatalok visszaterelése a templomba, ez lenne az egyik legfontosabb feladat a jövőre 
nézve. Hiszen a vallásos nevelés adja meg az erkölcsi igazságok ismeretét. A vallás erkölcstan fogalmazza az er-
kölcsi tanítást. Itt tanulja meg a gyermek: mik a helyes cselekvés törvényei, mi az erény, mi a bűn, mit kell tennie. 
Végezetül Pál leveléből idézek és kívánok mindenkinek, fiatalnak és idősebbnek, jó egészséget, erőt a tevékeny 
élethez. 
 
“Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem 
az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a 
rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek 
minden emberrel békességben.” 

(Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája - Pál levele a rómaiakhoz 12:15-18 ) 

„Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek”  

Egy bizonyos koron túl az emberek biztonsága na-
gyon sok esetben odafigyelés, közösségi törődés kérdé-
se. Az óvatlanság, a túlzott bizalom még mindig gyakori 
áldozati magatartás. Az idős emberek korukból, egészsé-
gi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból, hiszékeny-
ségükből adódóan könnyebben megtéveszthetőek. 

Bűnmegelőzési tanácsok: 
Ajtaját ne tárja ki idegennek! Gondolja át, indokolt-e 

az idegen jövetele, miért kér iratot, értéket, pénzt öntől! 

Kérjen igazolványt, ellenőrizze azt, illetve a megadott 
telefonszámot, közben ne engedje be az idegent! Foko-
zott óvatossággal járjanak el, ha a hívatlan látogatók töb-
ben jelennek meg, mert könnyebben el tudják terelni a 
sértettek figyelmét. 
Körültekintően fogadjuk a hivatalok képviseletére hivat-
kozó egyéneket mert lehet közöttük trükkös tolvaj is! Ha 
valakinek az ellenőreként érkezik, mondjuk, térjen vissza 
az ellenőrzöttel, vagy ha családtagunk otthon lesz. 



A különböző hivataloktól „pénzt hozó” csalók trükk-
jei, hogy nagyobb címletű pénzből visszaadást kérnek, 
majd a rejtekhely kifigyelése után meglopják áldozatu-
kat. Gyakran karitatív szervezet képviselőjeként 
„ajándékot hoznak”, sokszor ál gázóra vagy villanyóra 
leolvasónak, illetve az áramszolgáltató szerelőinek adják 
ki magukat a rablók. 

Figyeljünk arra, hogy felvásárlóként, illetve házaló-
ként jelentkezők sok esetben csak terepszemlét tarta-
nak. 

A csalók előszeretettel hivatkoznak rászorult embe-
rekre, alapítványokra. Adományokat csak csekken fizes-
senek! 

Legyen jó viszonyban szomszédjaival, ha Ön is figyel-
met szentel nekik, ők is jobban fognak figyelni, ha segít-
ségre volna szüksége. 

Otthonuk kulcsait ne rejtsék el az ajtó közelében, az 
elkövetők ismerik a „dugi” helyeket! 

Ha elmegy otthonról, akár csak 5 percre is, minden 
ajtót, ablakot zárjon be! 

Készítsen értéktárgyairól azonosítható számokkal 

feljegyzést! 
Értéktárgyait belső zsebben vagy zárható táskában 

helyezze el! A vállra akasztható táskát ne csapja a háta 
mögé, hanem tartsa a teste előtt, vagy szorosan a hóna 
alatt, így észrevétlenül senki nem nyúlhat hozzá. 

Vásárláskor ne tegye táskáját, pénztárcáját a pultra. 
Idegen kérésére ne váltson fel pénzt! 

Ha mégis baj történne, adja át, amit a rabló kér, 
amennyiben iratok mellett lakáskulcsot is elvittek, sür-
gősen cseréltessen zárat otthonán! Ha bankkártyáját 
tulajdonították el, mihamarabb tiltassa le azt! 

Támadás esetén figyelje meg részletesen a személyt, 
a távozás irányát, majd hívja azonnal a rendőrséget a 
107, 112-es számon, ill. a helyi ÖTP Egyesületet. 

Elérhetőségük: +36/20-337-54-34 
 
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, segítsék a pol-

gárőrség áldozattá válás megelőző tevékenységét! 
 

Az Országos Polgárőr Szövetség és a Magyar Vöröskereszt kiadvá-
nya nyomán 
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A biokertészkedés és a biokert alapja hogy a növényvédelemnél nem használhatunk vegyszert, csakis természe-
tes védekezéssel előzzük meg a növénybetegségeket, űzzük el a kártevőket. Így biztosak lehetünk benne, hogy a 
mi zöldségeink és gyümölcseink egészségesek és nem tartalmaznak semmilyen vegyszert, vagy káros anyagot. 

Tehát mielőtt megvesszük a drága és mesterséges vegyszereket, permetezzünk biolével, a többit elintézi maga 
a természet. 

A bio permetlé nem csak, hogy megvédi a növényeket, de erősíti is azokat, így a növények ellenállóbbak lesz-
nek a betegségekkel szemben. Első lépésként szerezzük be a szükséges növényeket: csalánt, zsurlót, fekete na-
dálytőt és fehér ürömfüvet, de számtalan más növényből is lehet permetlevet készíteni. Ha nem találunk ilyen nö-
vényt a környezetünkben, semmi gond, keressünk fel egy közeli gyógynövény szaküzletet és vásároljuk meg szárí-
tott formában. 

A permetlé készítéséhez szükségünk lesz egy nagyméretű edényre, amely lehet műanyag, fa, vagy agyag is. 
Szórjuk bele a növényeket, úgy hogy kb. az edény feléig érjenek, majd töltsük fel esővízzel. Ha épp nincs eső az 
állott csapvíz is megfelel, de azért jobb lenne az esővíz. Ezután tegyünk az edényre egy fedőt, és hagyjuk állni kb. 2
-3 napig is, amíg az erjedési folyamat megindul. Sajnos nagyon kellemetlen szaga van, épp ezért érdemes egy ke-
vés kőport rászórni a tetejére. A végén szűrjük le a folyadékot és permetezzük ki. 

Milyen biolevet készíthetünk? 
A csalánból készül permetlé a bio növényvédelem egyik alapja, hiszen amellett hogy elriasztja a kártevőket a 

növényektől, még a növények ellenálló képességét is növeli. A kisebb mennyiség előállításához a szárított csalán is 
megfelel. Elkészítése a már leírt módon történik, itt az erjedésben levő folyadékot négy nap után kell leszűrni és 
1:50 arányban kell hígítani vízzel. 

Mezei zsurló főzet: Vegyünk 1 kg mezei zsurlót szárított formában, majd áztassuk be 10 liter esővízbe és hagy-
juk így 1 napig. Ezután a permetlevet kis lángon főzzük fel fél óráig, szűrjük le és kihűlés után ötszörös hígításban 
permetezzük ki. Gombabetegségek megelőzésére ideális. 

Páfránykivonat: 1 kg friss kerti páfrány levelet áztassunk be 10 liter hideg esővízbe, egy éjszakára, majd mielőtt 
erjedni kezdene, szűrjük le és hígítatlan formában permetezzük ki. A pajzstetvek és vértetvek ellen is hatásos vé-
dekező módszer. 

Védjük kertünket bio módon! 
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Vállalkozók stafétája 

Stulcz Róbertnél 

 Minden alkalommal így kezdem a beszélgetést, ezért most téged is megkér-
lek, mutatkozz be néhány gondolattal. 

 Ásványrárón születtem, itt jártam iskolába és kisebb kitérő után itt építkez-
tem szüleim háza mellett. A vállalkozásom Mosonmagyaróváron működik. 

 Hogyan emlékszel az első munkahelyedre? 

 1988-ban kereskedelmi végzettséget szereztem, majd egyből munkába áll-
tam Mosonmagyaróváron, ami nem volt hosszú idejű, 1-2 hónapig tartott, mert 
elvittek katonának. A katonai szolgálat alatt autóbaleset ért, aminek következ-
ménye egy maradandó kézsérülés lett, így hamarosan leszereltek. Ezután kezdő-
dött számomra igazán a felnőtt élet. Három évig dolgoztam Halászin a Kellei Vas-
műszaki Gazdaboltban, majd Liszkai Miklós keresett meg, hogy festék,- vegyiáru nagykereskedést nyit Győrben, 
odavenne segítségképp. Nem is volt kérdés, hogy elvállalom, ismertem Miki bácsit, bíztam benne és az anyagiak-
ban is meg tudtunk egyezni. Két év után ezt a kereskedést megszüntették, és az akkor nyitó Plázában pályáztam 
meg egy állást, ahova fel is vettek üzletvezető helyettesnek. Itt szereztem meg az üzletvezetői képesítést. Két év 
után úgy éreztem váltanom kell. Nehezen viseltem az egész napos bezártságot. Mindig fogadkoztam, hogy én az-
tán ügynök nem leszek. Hát mit tesz a sors, a következő lépésemként üzletkötő lettem a Czompa fivéreknél, és 
építőipari termékeket forgalmaztam. Nagyon tetszett, nem úgy fogtam fel, mint egy házalós dolgot. Jártam az asz-
talosokhoz, építőipari cégekhez, kisebbekhez, nagyobbakhoz. Ezt a munkát szerettem és élveztem, faipari gépek-
ből adtam el nagyon sokat. Itt is két évet töltöttem el. Úgy látszik ez bűvös szám nálam. Közben megnősültem, 
megszülettek a fiaim. Ami megtörte a lendületet, az a családunkban történt tragédia volt. Nem ment utána úgy a 
munka. Megismerkedtem Földesékkel, akik tetőfedő szakkereskedést hoztak létre, felvettek üzletvezetőnek és 
mindenesnek. Ebből a cégből egy idő után kivált az egyik tulajdonos, ezért a családdal összeültünk, meghánytuk-
vetettük, és kitaláltuk, hogy létrehozzuk a TETŐTEAM Kft-t 2004-ben. Biztató volt, hogy az akkori partnerek, üz-
letfelek, beszállítók ígéretet tettek a további együttműködésre. Veszélyes azt mondani, hogy a betyárbecsületre 
alapoztam, de így volt. És betartották az ígéretüket. Sokat segített az a tapasztalat, kapcsolatrendszer, tudás, amit 
előző munkahelyeimen szereztem. 

 Voltál alkalmazott, most a vállalkozói szférában vagy. Mi a különbség? 

 Alkalmazottnak lenni azért volt egyszerűbb, mert nem kellett előre egy bizonyos stratégiát felépíteni, élvez-
tem azt a státuszt, hogy döntöttek helyettem, biztonságban voltam. Viszont az anyagi előrelépésben sokkal kisebb 
a lehetőség. Vállalkozóként épp fordítva élem az életem. Állandóan gondolkodni kell, mi az, ami működik, mit épít-
sek fel, mibe vágjak bele, hogyan újítsak. Működőképes dolgokat kitalálni, önállóan megvalósítani, a vele járó rizi-
kót vállalni, szerintem ez nagyon nehéz. Azt, hogy kinek melyik típusú foglakoztatási kör áll jobban, az emberi tulaj-
donságokon is múlik. Van, aki izgő-mozgó típus, van aki, ezt nem szereti. Mindenkire szükség van, mindenki érté-
kes a maga területén. Örülök, hogy ismerem a másik oldalt is. Most öt alkalmazottam van. Tudok az ő fejükkel gon-
dolkodni, ha a helyzet úgy kívánja.  

 Tulajdonképpen 2004 óta, nyolc éve vagy vállalkozó. Szavaidból kitűnik, hogy nem bántad meg.  

 Így van. Az elején nagyon nehéz volt. Készpénz és eszközök kellettek a cégalapításhoz. A család segített anya-
gilag, és induláskor volt egy társam, az egyik barátom, akinek volt egy másik vállalkozása is. Később kiderült, hogy a 
kettő együtt túl nagy megterhelés, így ő kiszállt a közös cégből. 

 Az elmúlt nyolc évben biztosan volt a vállalkozásodnak felfutása és nehézsége. Most hogy van ez? 

 A mi profilunk az építőiparhoz kötődik. Három éve nagykereskedés lettünk és szállítunk az ország több pont-
jára is. Szóval fejlődött a cég. Mégis nehézséget okoz a mostani gazdasági helyzet, a kereslet hiánya. Az emberek-
nek van igényük környezetük szépítésére, újítására, csak az anyagiak nem teszik lehetővé.  

 A nehéz időszak ellenére vannak terveid a jövőre nézve? 

 Hogyne. A nagykereskedésben látok fantáziát, benne rejlik a bővítési lehetőség. Óvári telephelyűek vagyunk, 
ezen a területen kimondottan a tetőépítéssel kapcsolatos árucikkekre fektetjük a hangsúlyt, ez a szakkereskedési 
profil a mi erősségünk. Még Budapest környékén és a Dunántúlon is vannak kiaknázatlan piaclehetőségek.  

 Óriási lehet a konkurencia. 

 

Állandóan gondolkodni kell, mi 

az, ami működik, mit építsek 

fel, mibe vágjak bele, hogyan 

újítsak. Működőképes dolgokat 

kitalálni, önállóan megvalósíta-

ni, a vele járó rizikót vállalni, 

szerintem ez nagyon nehéz.  
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 Így van, és nagyon tőkeerősek, jó kapcsolatokkal, sok áruval.  

  Kiterjedt kapcsolatrendszer, hűséges vevők… ezeket érzem kulcsszavaknak. Hogyan lehet megtartani őket? 

 Alapvetően fontos, hogy ha már szakkereskedés vagyunk, akkor a termékeink állandóan elérhetőek legyenek, 
bármi apróságról legyen is szó, mindig van a raktáron. A szakembereket teljes körűen ki tudjuk szolgálni. Illetve fon-
tos még a partnerekhez fűző jó kapcsolat, a megbízhatóság, a diszkréció. Kölcsönösen segítjük egymást . 

 Sikeresnek érzed magad? 

  Részben igen. 

 Mi okozza a hiányérzetet? 

 A stabilitás hiánya. Szeretném, ha olyan cég lennénk, hogy önállóan is megálljunk a lábunkon. De ez sajnos 
nagyon nehéz. Ahhoz hogy rajtam és a családon túllépjen a cég, nagyon-nagyon sok munka kellene. Erre ebben a 
válságidőszakban rámegy az egész élet, miközben semmi mással nem lehet foglalkozni, csak a céggel. Én ezt nem 
akarom. Most úgy érzem, családi vállalkozásként tudjuk fenntartani magunkat. 

 Mit mondanál egy választás előtt álló fiatalnak?  

 Vállalkozni mindig kell, az az élet motorja. Új ötleteket kell hozni. Alapvetően hit kérdése is. Hisz-e abban, amit 
kitalált, tudja-e szívvel-lélekkel csinálni, mert a vállalkozás nem nyolc órás munka.  

 Van az álmoknak felső határa? 

 Igen, épp amit az imént mondtam. És persze ha már idejönne valaki véleményt kérni, az már azt jelentené, 
hogy kontrollja van az ügyben. Pozitív dolog, ha egy vállalkozó szellemű fiatal kikéri a tapasztaltabbak véleményét. 
Ezt így kell. Ha valaki nagyot álmodik és egyedül vág a megvalósításába, az elbukik az első percben, szinte száz szá-
zalék.  

 Dániel Laci említette az előző interjúban, hogy több dolgot is közösen csináltatok, amik a falu közterein látha-
tóak. 

 Igen, igyekszem segíteni én is, amiben tudok. 

 Köszönöm a beszélgetést. Kit ajánlasz következő állomásnak? 

 Én is köszönöm. Fazekas Alajost. 
Kovacsics Marcsi 

A tanácsadóban kötött időben végzett szolgáltatások: 
A gondozottak kedden, szerdán és pénteken 8-10 óra között kereshetnek fel a tanácsadóban, ekkor védőnői foga-
dóórát tartok. Hétfőn és csütörtökön ezen idő alatt önálló védőnői tanácsadás működik. A háziorvossal tartott ta-
nácsadás időpontja csütörtök 13 óra. 
Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretében a szülész-nőgyógyász szakorvos minden hónap első szerdáján 12 órakor jön, 
jelenleg Dr. Pintér János végzi a szaktanácsadást. A gyermekorvos, Dr. Virághalmi Aranka minden hónap második 
péntekén jön a faluba, szintén Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretében és az igénylőknek tart szaktanácsadást.  
Az önálló védőnői tanácsadáson a védőnők által elvégzendő szűrővizsgálatok életkorhoz kötöttek. Az 51/1997 (XII. 
18.) NM rendelet alapján a védőnő jogosult elvégezni: 

1,3 és 6 hónapos korban a pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálatát; 
Az érzékszervek működésének vizsgálatát (látás, kancsalság, hallás); 
1 éves kortól 6 éves életkorig évenkénti szűrővizsgálatokat: 

 Testmagasság, testtömeg, fej- és mellkörfogat mérése, tápláltsági állapot értékelése; 
 Pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák vizsgálata; 
 Érzékszervek működésének vizsgálata, beszédfejlődés; 
 Mozgásszervek szűrése, különös tekintettel a láb statikai problémáira; 
 3-6 éves kor között vérnyomásmérés. 

A szűrővizsgálaton kiszűrt gyermekek háziorvosával fel kell venni a kapcsolatot, tájékoztatni kell az adott gyermek-
nél észlelt elváltozásokról. Amennyiben szakorvos is alátámasztja a kiszűrt elváltozást, gondozásba kell venni, és 
segíteni kell további életüket. 

Kálmán Zsoltné védőnő 

Részletek a Képviselő Testülethez benyújtott2011. évi védőnői 

beszámolóból 


