
Kedves Olvasóink! 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket újra az Ásványrárói Hírharangban. 

Karácsonyi idő közeleg. Ennek a szónak hallatán mindannyiunkban emlékek, új vágyak és elképzelt 
ideák kavarognak. Szavakat, érzéseket, illatokat és különféle képeket kötünk ehhez az egy szóhoz: KA-
RÁCSONY. Számomra a melegséget, a szeretet, a mézeskalács és a fenyőgyanta kellemes illatát idézi. 
Megkezdődik az ADVENT, ami készülődéssel és lelki feltöltődéssel telik  - legalábbis valamikor így telt. 

Látom a szemem előtt, ahogyan kint szitál a hó, bent az emberek a reggeli koromsötétséget űzik el, 
amikor meggyújtják kis lámpácskáikat, s a lélek melege tölti el fénnyel a szobát és kiszűrődik a házikó 
ablakain. Felöltöztetik gyermekeiket, és rorátéra, „angyali misére” indulnak. Ezzel szívüket, lelküket és 
testüket is felkészítik a nagy „Eljövetelre”. 

Sajnos napjainkban ennek már nincs jelentősége. Rohanás, készülődés, az ajándékok és a léleknek 
lényegtelen dolgok hajhászása folyik. Eltűnnek az értékek, és csupasz érzéketlenségben ébredünk ka-
rácsony ünnepére. 

Törekedjünk az értékekre, a hagyományokra és a család összetartó erejének hangsúlyozására! 
 
Szép készülődést, áldott karácsonyt és egy gazdagabb, szebb, boldogabb új esztendőt kívánok 

mindnyájunknak! 
 Tatainé Popp Rita  

  polgámester 

Meghívó 
Az előző évekhez hasonlóan  

advent minden szombatján közös gyertyagyújtást tartunk, 

 melynek keretében falunk vállalkozó kedvű lakói ajándékoznak meg bennünket előadásaikkal. 

 

 Helyszín: Tornacsarnok 

 

 Időpontok: 

 december 1.               17.00 

 december 8.               17.00 

 december 15.             17.00 

 december 22.             17.00 

 

 A műsorok után szívesen marasztalunk mindenkit egy jó hangu-

latú, kötetlen beszélgetésre a támogatóink által felajánlott szoká-

sos étel-ital mellett.     

 December 15-én (advent 3. szombatján) pedig játszóházzal kedveskedünk a gyerekeknek. 

Szeretettel várunk! 

„Nyitva van az aranykapu …” Egyesület 

és az ásványrárói Somogyi József Általános Iskola  
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Ásványráró Képviselő-testületének időszaki kiadványa 
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Július hónapban településünk három utcájának állapotán tudtunk javítani. Lehetőségeinkhez mérten válasz-
tottuk meg az útburkolatot, így került martaszfaltos réteg a régi kátyús felületre. Ezt finisherrel dolgozták be, 
majd a tetejét megszórták bitumen emulzióval és bazalt zúzalék szórásával zártuk le a felületet.  

 
Köszönöm az önkéntes segítő és felügyelő munkát a kivitelezési idő alatt. 
 
Az idei évben is megrendezésre került a falunap, ismét az elszármazottak jegyében. Augusztus 4-én tartottuk 

az „I. Elszármazott Ásványráróiak Találkozóját”. Nagy örömünkre szolgált, hogy a LEADER pályázat keretében 
nyertünk nettó 1.500.000 Ft-t ennek a találkozónak a megvalósításához. Ezek a költségek részben fedezték a 
meghívott szereplők fellépési díját, egy kis marketing és reklám költséget. 

A tavaly regisztrált elszármazottaknak pedig e-mailen és levélben is továbbítottuk a találkozó programját. 
Mondhatjuk a hangulat jó és az időjárás is kegyes volt. Csak az éjszakai mulatókat kergette be a vihar. 

Ezúton is köszönetet mondok minden közreműködőnek és segítőnek a munkáért, a lelkes támogatásért. 
 

Tatainé Popp Rita  

Kivitelezés költsége: 
Egres és Hédervári utca:               8.586.120,- 
Tűzoltó utca:                                   2.161.429,- 

Adományok: 
Egres utca:                                       163.500,- 
Hédervári utca:                               135.000,- 
Tűzoltó utca:                                    540.000,- 

A 2012. évi törvényváltozások során átalakításra került – 
kerül – az önkormányzatiság modellje, a köznevelés 
rendszere. 2013. január 1-jével ismét létrejönnek a ma-
gyar közigazgatás egykor szerves egységét képező járá-
sok és járási hivatalok, amelyek egykor elválaszthatatlan 
részei voltak a magyar közigazgatásnak. A több száz éves 
múltra visszatekintő járási rendszert 1983-ban szüntet-
ték meg, jövőre, új szervezeti rendben ismét megalakul-
nak a járások a megyei kormányhivatalok szervezeti egy-
ségeiként. 
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvény elfogadásával 
úgy döntött az Országgyűlés, hogy több mint 80 db tör-
vényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot ha-
tároz meg a járások számára. 
A hatáskörök szétválasztásánál szempont volt, hogy a 
helyi szabályozáshoz kapcsolódó, helyismerethez kötő-
dő, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek maradjanak a 
települési jegyzőnél (ilyenek pl. a helyi adóval összefüg-
gő igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a 
települési polgári védelmi, katasztrófa igazgatási felada-
tok, továbbá az ipar- és kereskedelmi igazgatási, a bir-
tokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás, a nem alanyi 
jogon járó szociális ellátások, a helyi védettséggel össze-
függő környezet- és természetvédelmi), ahol viszont az 
adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, 
szerepe, ott a járási hivatal tudjon hatékonyabban intéz-
kedni. 

A szociális ügyek közül nálunk maradó hatáskör a foglal-
koztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális 
segély, a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági 
ápolási díj, az átmeneti segély, a temetési segély, a mél-
tányossági közgyógyellátás. Elkerülő hatáskör szociális 
ügyekben az időskorúak járadéka, az alanyi ápolási díj, az 
alanyi közgyógyellátás, a családi pótlék felfüggesztése. 
A Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalának 
köztisztviselői létszáma - az eddigi tájékoztatások szerint 
- 70 fő lesz, mely dolgozók a mosonmagyaróvári kistér-
ség Polgármesteri Hivatalainak köztisztviselőiből kerül ki. 
A Körjegyzőségből 2 fő üres köztisztviselői státusz kerül 
át a Járási Hivatalhoz 2013. január 1. napjától. A telepü-
lésen a Járási Hivatalból kiérkező ügysegéd fogja biztosí-
tani a törvény erejénél fogva átkerülő járási államigazga-
tási feladatok ellátását, aki kb. heti 1-2 alkalommal tart 
majd ügyfélfogadást Ásványrárón. 
 
 

Tájékoztató a közös hivatal kialakításáról 
 
Ásványráró község jelenleg Kimle és Károlyháza közsé-
gekkel együttesen alkot körjegyzőséget az államigazga-
tási feladatok ellátására. A körjegyzőség, mint ilyen hiva-
tali struktúra a törvényi szabályozás változásának hatá-
sára 2013-tól megszűnik, mivel a törvény legalább két-
ezer fő lakosságszámú közös hivatalok létrehozását írja 
elő. 

Összefoglaló az elmúlt időszak fontos eseményeiről 

A járási rendszer kialakítása 
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Ásványráró lakosságszáma - a 2010. január 1-jei lakos-
ságszámot figyelembe véve - nem éri el a kétezer főt, 
tehát nem tarthat fenn önálló polgármesteri hivatalt, így 
az önkormányzat szervezetalakítási szabadsága e tekin-
tetben korlátozott. 
A közös önkormányzati hivatal létrehozása Ásványráró 
község számára kötelező, arról azonban az önkormány-
zat – a törvényi keretek között – önállóan dönthet, hogy 
mely településekkel kíván közös hivatalt létrehozni. 
A közös önkormányzati hivatal létrehozásának egyik je-
lentős feltétele, hogy valamennyi, a közös hivatalhoz 
tartozó önkormányzatnak egy járáson belül kell lennie és 
a közigazgatási területét legfeljebb egy település köz-
igazgatási területe választja el egymástól. 
A közös hivatalokat az általánostól eltérő módon első 
alkalommal 2013. január 1-jétől számított 60 napon be-

lül kell megalakítani. A 2013. év elején megalakított kö-
zös hivatalok, az azokban részt vevő települések vonat-
kozásában a struktúra felülvizsgálatára, módosítására 
csak a következő önkormányzati választásokat követően 
kerülhet sor (2014. évben). 
Ettől a speciális (egyszeri) határidőtől eltekintve, alapve-
tő szabály, hogy közös hivatalt alakítani, megszüntetni, 
ahhoz csatlakozni, abból kiválni önkormányzati cikluson-
ként csak egyszer, az önkormányzati választásokat köve-
tően lehet. 
A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület szer-
ve, ennek megfelelően a hivatallal kapcsolatos döntések 
alapvetően a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. 

 
Dr. Minkó Nikoletta 

körjegyző 

1980 óta vagyok az ásványrárói Községi Könyvtár vezetője, akkor 90 olvasót „örököltem”. A bibliotéka azóta 
háromszor költözött, különböző okok miatt, de megérte a várakozást, mert a Polgármesteri Hivatalban nagyon 
szép, tágas és minden igényt kielégítő helyiséggel rendelkezünk. 

Adatállományunk számítógépes, mint az olvasói nyilván-
tartás is. Az olvasók rendelkezésére áll az Internet is. 

Állományunk jelenleg 5000 kötet körül mozog. 1984-ben a 
mosonmagyaróvári Huszár Gál Könyvtárhoz csatlakoztunk 
mint ellátórendszerű tagkönyvtár, így a legújabb könyveket is 
ők rendelték meg nekünk az olvasói igényeket is figyelembe 
véve. 

2007-től mint kistérségi társulati könyvtár, szintén hozzájuk tartozunk, így pályázati forrásokból több pénzt 
tudtak a mi könyvállományunk gyarapítására is fordítani. További előny, hogy amilyen könyvvel helyben nem 
rendelkezünk, a könyvtárlátogatók igényét kielégítve, könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítják részünkre.  

Mindezeknek is köszönhető, hogy 2012. augusztus végén 263 beiratkozott olvasónk van, óvodai és iskolai 
csoportok is felkeresnek bennünket. Ez az olvasólétszám-gyarapodás biztató, de még további látogatókat is vá-
runk. 

Siker, ha az emberek életébe visszalopóznak a könyvek, ha megérezik, hogy a leírt szó útját követve legalább 
olyan, ha nem izgalmasabb kalandokat élhet át az ember, mint a képernyő vagy a mozivászon előtt. A papírra 
vetett-bölcseletek újraolvashatóak, s mivel gondol-
kodásra ösztönöznek, tanulhat belőlük az ember. 
Aki ezt egyszer megélte, az örömmel vesz le a polc-
ról írásokat. 

Beiratkozási díj nincs. 
Heti 12 órában tart nyitva a könyvtár: 
Hétfőn, kedden 14:00-18:00 Szerdán, csütör-

tökön 14:00-16:00. 
A kölcsönzési idő egy hónap. 
Az olvasni vágyókat biztatom, keressék fel a könyvtárat, biztosan találnak az igényeiknek megfelelő olvasni-

valót. 
Szeretettel várok minden régi és új olvasót! 

Légrádi Ferencné 
könyvtáros 

Bemutatkozik a könyvtár 

„Könyvek révén sokan lesznek tudóssá az 
iskolán kívül is, könyvek nélkül viszont senki 
nem lesz tudós, még az iskolában sem!” 

Jan Amos Komensky 



Az anyák kezében 
hatalmas kincs van 
már évmilliók óta: a 
szoptatás. Messze 

nem csupán az egyik lehetséges táplálási módról van 
szó, hanem egyúttal védelemről a fertőzésektől, 
betegségektől; a folyamatosan változó környezetben 
a leghatásosabb vigaszról és a legkülönlegesebb 
párbeszédről anya és gyermeke között, amely a 
legszorosabb kötődéstől természetes úton vezet az 
önállósodásig. 

Idén huszadik alkalommal kerül sor a szoptatást 
védő és támogató szervezetek nemzetközi 
összefogásával a Szoptatás Világhetének 
ünneplésére. A világszerte rengeteg helyszínen 
lebonyolított programok célja, hogy információk 
minél szélesebb körű terjesztésével védjék, 
népszerűsítsék és támogassák a szoptatást. 

Miért kell a közvélemény figyelmét újra és újra 
felhívni olyasmire, aminek tulajdonképpen 
természetesnek, magától értetődőnek kellene 
lennie? 

Nem jut mindenkinek a jóból! 
Évente 136,7 millió kisbaba születik a Földön, de 

csak nagyjából minden harmadikat szoptatják annyi 

ideig, ameddig az Egészségügyi Világszervezet 
tudományos bizonyítékokon nyugvó ajánlása szerint 
szükséges volna. A WHO immár tíz éve hangoztatott 
javaslata az, hogy hat hónapos korig tartson a 
kizárólagos szoptatás, majd kétéves korig vagy azon 
túl folytatódjék megfelelő, helyben beszerezhető és 
biztonságosan elkészíthető szilárd táplálékok 
fokozatos bevezetése mellett. 

 
A Szoptatás Világhete idei üzenetének lényege az, 

hogy tartsunk számvetést, vegyük szemügyre, hol is 
tartunk a kitűzött célok megvalósításában. A sikeres 
szoptatás egyik legalapvetőbb pillére a jó start, ezért 
örvendetes, hogy már 17 Bababarát Kórházunk van, 
miközben 1992-ben a debreceni női klinika volt az 
első Európában, amely a címet a WHO-UNICEF-től 
elnyerte. 

A szoptatás világhetét ünnepeljük augusztus első 
hetében, a szoptatás világnapja 2012. augusztus 1-je. 
Ebből az alkalomból tartottunk összejövetelt 2012. 
augusztus 6-án délelőtt a volt varroda épületében, 
ahol a Menő-manó klub keretein belül beszélgettünk 
az édesanyákkal az anyatejről, az anyatejes táplálás 
fontosságáról.  

Kálmán Zsoltné Judit 
védőnő 
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Anyatejes világnap 

A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy számára 
felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg gyógyítására. A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi 
mással nem pótolható, mert élő anyag! A levett vérből vörösvérsejt-
koncentrátum, plazmakészítmények és vérlemezke-koncentrátum készül. 

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás 
szervezésében. A biztonságos hazai vérellátáshoz évente több mint 430 ezer egység vérre van szükség. Ehhez 
évente közel fél millió önkéntes embertársunk véradományát, önzetlen segítségét várják beteg embertársaink.  

Értsük meg a múltat, 
tervezzük a jövőt! 

Ebben az évben a véradás háromszor került megrendezésre Ásványrárón, melynek mindhárom esetben az isko-
la adott otthont. Köszönjük a megjelenteknek a véradást, szeretettel hívunk és várunk minden jelenlegi és majdani 
véradót, hogy az elkövetkezendő években is véradással segítse a betegek gyógyulását. 

2012. október 6-án az Önkormányzat és a Vöröskereszt közösen megtartotta az Idősek napi rendezvényt, ame-
lyen jó ebéddel és egy kis műsorral kedveskedtünk a megjelenteknek. A műsorban szerepeltek az óvodások, iskolá-
sok (néptáncosok, gitárosok), a tanárok kórusa, és a Pávakör. Köszönjük, hogy fellépésükkel emelték a nap ünnepé-
lyességét! 

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek; külön köszönjük azok munkáit, akik az előkészü-
letben és az ebéd tálalásában is segítségünkre voltak.  

Ásványrárói Vöröskereszt 

A Vöröskereszt 2012-es eseményei, rendezvényei 

"Adj vért és ments meg három 
életet!" 
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 „Jó lenne leadni pár kilót...megszabadulni a csípőn, a hason a combok belső oldalán, a fenéken összegyűlt zsír-
párnáktól…mozogni kellene egy kicsit…” 

Ha ezeket a gondolatokat már megfogalmaztad, megtetted az ELSŐ lépést: szembe néztél magaddal! 
A megoldást viszont ne a különböző „fitnesz-guruk” videó kazettáiban, a kétes összetételű fogyasztó és zsírégető 

kapszulákban, étrend- kiegészítőkben  keresd, hisz az BENNED VAN !  
Tedd meg bátran a MÁSODIK lépést, az elhatározást: „… a dolog így nem mehet tovább,holnaptól másképp 

lesz!”  
A változtatáshoz ajánlom a nordic-walkingot (gyorsgyaloglást) immár három év tapasztalattal és több mint öt-

ezer megtett kilométerrel a hátam mögött. 
A nordic-walking legfontosabb előnyei, kedvező hatásai: 
 - testünk több mint 660 izmának mintegy 90 %-át megmozgatja, a végtagok mellett a kar-,a nyak-, a váll- és a 

hátizmokat is. Hatékonysága az úszással egyenértékű, 
 - a botok használata, mintegy 30 %-kal tehermentesíti az ízületeket-különösen a bokát, a térdet, a csípőt— a 

sima gyalogláshoz képest több mint 20%-kal nagyobb az energiafelhasználás, 
 - nő a vérben az oxigén koncentráció, bizonyos hormonhatásra oldódik az agyban a stressz, a feszültség, 
 - lazábbá, hajlékonyabbá teszi az ízületeket, ”kihúzza” a gerincet. 
A sikerhez azonban szükség van még néhány egymástól elválaszthatatlan dologra:  

1. AKARAT  2. RENDSZERESSÉG 3. KITARTÁS 
Csak akkor kezdd el, ha elég erősnek érzed magadban a változtatás szándékát. Ha tudod vállalni, hogy heti 3-5 

alkalommal fél-egy órát rászánsz a mozgásra,  egészséged megóvására. (Nemcsak tavasszal és nyáron, virágos, zöld 
környezetben, hanem a ködös, hideg napokon is, hisz a hatékonyságot csak így tudod biztosítani.) A nordicosok tud-
ják: „rossz idő nincs, csak rosszul öltözött ember van”. 

Nincs időd? A legjobb kifogás a tunyaságra, ezt Te is tudod… 
Ha akarod, igenis meg tudod találni a 24 órából azt az egyet, amikor csak „magaddal vagy”, lazítasz, kifújod a 

gőzt. Feladni nem szabad! (Néhány hét után már nem is akarod, hisz látni fogod a sikert és ez újabb inspirációt ad 
majd…)  Elkezdeni soha nem késő ! 

No, meg a zene, ami felold, kikapcsol, gyakran még ütemet is ad. Ezt ne hagyd ki, próbáld meg! Úgy az igazi, jó 
hangosan… 

Meg fogsz lepődni: az osztrák, német és holland kerékpárosok, vidáman, felszabadultan fogják veled együtt dú-
dolni a slágereket, ők nagyon értik és érzik a dolgot… 

Meg az élmények… a fehér mécsvirág tisztasága, a terjőke, kígyószisz lila ringatózása, az ökörfarkkóró büszke 
vigyázzállása, meg a lenyugvó Nap előtt ölelkező kondenzorcsíkok szétáradó lassú hullámzása, a fölötted elballagó 
akác és hárskoronák illat-simogatása… 

Na, ezek azok pillanatok, élmények, amiket a tévé előtt nasizva sohasem kaphatsz meg, még a legmenőbb LCD 
minőségben sem… 

A gyors eredményhez nem árt egy kicsit az étrendedet is átformálni. Nem, ne ijedj meg, bármit ehetsz, csak mér-
tékkel. Ebéd után egy kis nasi, persze belefér, a vacsi viszont jó, ha jelképes és hat óra előtti… 

Na és hogy MITSZÓLNAK, akik látnak itt-ott két bottal a kezedben, hogy EZMEGMEGŐRÜLT… hát csak szóljanak, 
mondják, amit akarnak, legyen övék a szólás szabadsága, a tiéd pedig a mozgás szabadsága! 

A választás lehetősége a TE kezedben van, 
A MEGOLDÁS BENNED VAN… 

Bővebb információ: www.nordicwalkingsport.hu 
(Gyakorlati tanácshoz, kipróbáláshoz a hét öt napján szívesen állok rendelkezésedre a bicikliúton valahol a Hédervár 
tábla és a mecséri elágazás között, napnyugta környékén.) 

Üdvözlettel : Bakonyi Jenő  

A megoldás:  BENNED VAN 

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

Az Ásványráró Jövője Közalapítvány a befolyt személyi jövedelemadó 1 %-ából az iskola részére korszerű kerámia-acél táblákat 

vásárolt, valamint a közösségi ház (volt varroda) működési kiadásait (villany) finanszírozta . Köszönjük a támogatásokat! 



A Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János karának har-
madéves szociálpedagógia szakos 
hallgatójaként nyári gyakorlatomat - 
egy csoporttársammal együtt - álta-
lános iskolánk kisiskolásaival töltöt-
tem az 5 napos táborban július 2-től 
6-ig. 

Az általános iskola immár harma-
dik éve szervezett nyári napközis 
tábort diákjai számára. A gyerekek öt 
napon át 8-tól 16 óráig töltötték ide-
jüket itt. Pedagógusaink naponta 
más-más színes programmal igyekez-
tek emlékezetessé tenni az együtt 
töltött időt. Az idén 16 diák vett 
részt a programokon, első osztálytól 
egészen az ötödikig. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan ez 
évben is számos vidámság várta a 
gyerekeket. A kreativitás és a kéz-
ügyesség fejlesztése mellett szán-

tunk időt a testmozgásra is. A hétfői 
nap a kézműveskedés jegyében telt, 
kulcstartókat készítettünk. Kedden 
megtudhattuk honnan is kapjuk ivó-
vizünket, hiszen biciklitúrára indul-
tunk Darnózselire a Vízműhöz, az 
ebédet követően pedig némi buszo-
zás után Győr nevezetességeivel is-
merkedtünk.  

Szerdán ismét kerékpárra pattan-
tunk, ezúttal Dunaremetére túráz-
tunk, ahol remekül szórakoztunk a 
halastónál.  

Csütörtökön elérkezett a várva 
várt strandolás. A Kretzer család lá-
tott vendégül minket, úszómedencé-
jükben kedvünkre pancsolhattunk. 
Heidi néni és Walter bácsi a remek 
ebéd mellett rengeteg ajándékkal 
lepte meg a gyerekeket. Ezúton is 
köszönjük nekik. 

Pénteken a tábor zárásaként 

„Kajakommandót” tartottunk, mely 
során a gyerekek maguk készítették 
el délutáni desszertjüket. 

Az öt nap során szerzett élménye-
iket a lurkók tábori naplóban is rögzí-
tették, hogy örök emlék maradhas-
son az együtt töltött idő.  

Én személy szerint nagyon jól 
éreztem magam, s örülök, hogy meg-
ismerkedhettem falunk kisiskolásai-
val. 

Mindenképp buzdítok minden 
diákot, hogy ha teheti, a jövőben is 
vegyen részt a táborban, hiszen ren-
geteg élménnyel gazdagodhat, ösz-
szebarátkozhat az idősebb vagy fia-
talabb társaival, megismerheti a ta-
nár nénik és tanár bácsik egy másik, 
„lazább” oldalát és persze nem utol-
só sorban remekül szórakozhat. 

 
Nagy Réka 
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Ha céljaid megvalósításához hitelre van szükséged, mielőtt cselekszel a következőket mindenképpen gondold 
végig: 
 Biztosan ez a szakterületed?  
 Egyedül is tudsz helyes döntést hozni?  
 Be tudod vállalni a temérdek papírmunkát?  
 Az adott bank jól felkészült szakembere át fog küldeni Téged egy mási k bankba, ha ott jobbak a feltételek?  

Ha a kérdéseink elbizonytalanítottak, akkor ne bízd magad a véletlenre, fordulj szakemberhez - akár a meglévő 
szerződéseddel is!  A hitel felvétele összefügg életed számos más pontjával is, ezért mindenképpen javasolt,  egy 
átfogó, pénzügyi elemzésbe kezdeni, amivel a jelenlegi költségeket csökkenteni lehet és fel kell készülni, az új élet-
helyzettel járó többletkiadásra is. 

Egy hitelnél nem csak az a fontos, hogy mennyi a törlesztés, hanem az is, hogy milyen rövid idő alatt tudod 
visszafizetni, hiszen minden egyes megkezdett év, jelentős kamatterhet jelent! Érdemes tehát nem csupán a tör-
lesztésre fókuszálni, hanem minden eszközt,  állami támogatást igénybe venni  annak érdekében, hogy  mihama-
rább megszabadulj a szükséges tehertől!  

Jelen piaci helyzetben egy  hitel  törlesztő részletei között már öt millió forint esetén is 30.000Ft/hó különbség 
lehet bankonként, érdemes tehát nagyon körültekintően eljárni. 

 
 Fazekas Norbert  
 független pénzügyi szaktanácsadó, 15 éves tapasztalattal  
 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 14.  
 Tel.: 06-20-3164780  

Visszatekintő - Gyakorlaton a napközis táborban 

A Global Alkusz Tanácsai  

Következő lapzárta 2013. március 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. 
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Vállalkozók stafétája 

Fazekas Alajosnál 
Te vagy az első, akitől nem kérem, 

hogy mondjon magáról pár szót, hi-
szen az a név, hogy Lujzi, mindenki 
előtt ismert a faluban. 

Igen, itt születtem Ásványrárón, 
szüleim is idevalósiak, mélyek a gyö-
kereink. 

Vasipari vállalkozó vagy. Milyen 
módon kerültél erre a pályára? 

A Bercsényiben végeztem ’68-ban, 
mint géplakatos. Dolgoztam jó pár 
évig alkalmazottként, kiváló szakem-
berektől tanultam a gyakorlatban, de 
egy idő után úgy éreztem, nincs 
perspektíva abban, amit csinálok, és 
- több kanyar után- egy zenészkollé-
gámmal 1995-ben megalapítottuk a 
FORALCITI Bt-t. Sajnos 1998-ban egy 
infarktus egy évre kivett a munkából, 
ezt követte 2000-ben egy szívműtét, 
ami után véglegesen eldöntöttem, 
hogy rokkantnyugdíjba megyek. Ám 
ez nem volt elég a család biztonságos 
eltartásához, így 2001-től úgy hozta 
a szükség, hogy magánvállalkozó let-
tem. A géplakatos szakma apai örök-
ség. Édesapám is ezen a területen 
dolgozott, és ez meghatározta a jö-
vőmet. Ő példakép volt számomra, 
úgy mentálisan, mint a munkájával. 

Induló vállalkozóként milyen aka-
dályokkal kellett megküzdened? 

Igazából zökkenőmentesen indult a 
saját magánvállalkozásom. Eddigre 
már nagy ismeretségi köröm volt, 
megvolt a háttér, amire támaszkod-
hattam.  

Mit csináltok konkrétan? 
Konkrétan vassal dolgozunk. Elég 

széles a repertoárunk, a kerítés ké-
szítésétől kezdve olyan komoly meg-
bízásaink is voltak, mint például klí-
maberendezés szerelése, a szegedi 
kórház műtőiben sterilizáló panelo-
kat raktunk fel, Kiskunhalason vol-
tunk az Ikarus gyárban, szóval dol-
goztunk az ország egész területén, 
sorolhatnám hosszan, sőt határain-
kon túl is. Amire büszke vagyok pél-
dául, hogy a roszlavi stadionba mi 

gyártottunk és szereltünk fel 1500 
méter korlátot. Gyártottunk Ameri-
kába is kisebb alkatrészeket, egy ot-
tani újságban meg is jelent Fazekas 
Alajos, mint beszállító. Dolgoztunk az 
osztrák vasútnak. Legutoljára Duna-
kilitin csináltunk egy csarnokot az 
alapoktól az acélszerkezetig.  

Tudod mi az érdekes? Korábbi be-
szélgetéseimben szinte mindenki em-
lített kisebb-nagyobb hullámvölgyet, 
te pedig megállás nélkül sorolod mit, 
hol dolgoztatok. Nálad nem is volt 
mélypont? 

Nálam is volt, mikor beteg lettem. 
Egy elvégzett munkát nem fizetett ki 
a megbízó, nekem viszont a dolgo-
zóknak oda kellett adnom a járandó-
ságot. Anyagi nehézségeim voltak, 
nehezen, de talpra álltam.  

Nagyszabású munkákról beszéltél. 
Volt, van szükséged valamilyen mar-
ketingre? 

Nekem nincs szükségem semmi-
lyen marketingre. Még névjegykár-
tyám sincs. 

Tagja vagy valamilyen szervezet-
nek? Például az Ipartestületnek? 

Nem. 
Miért? 
Csak. Nem láttam se előnyét, se 

hátrányát. Az én cégem anélkül is 
működik, nem volt szükségem rá. A 
munka a mai napig jön. 

Hány emberrel dolgozol most? 
Most nem dolgozunk sokan. Fiam, 

Máté, Lovas Pityu, egy alvállalkozó, 
aki beleillik az elképzelésembe és én.  

Hogyan jöttek a megrendelések?  
Egyik munka adta a másikat. A 

sport és a zenélés révén is kiterjedt 
kapcsolataim vannak. 

Sikeresnek tartod magad? 
Nem tartom magamat sikeres vál-

lalkozónak. 
És ennek mi az oka? 
Helyesbítek. Részben sikeresnek 

érzem magam, itt belül a lelkemben, 
részben nem. Ez az anyagi oldalra 
vonatkozik. Ezt nehéz megérteni. 
Nálam nem a pénz, hanem az ember 

az elsődleges szempont. Tudom, 
hogy az én habitusommal nehéz em-
ber vagyok, munkatársaimmal és 
magammal szemben is maximalista, 
néha dühöngök, ki kell eresztenem a 
gőzt. De nem jelenti azt, hogy bárkire 
is haragszom. Mindenkit segítek, ha 
tudom. 

Szoktad magad korrigálni, ha belá-
tod, nem volt megfelelő a hang? 

Persze. Magamban is. Már akkor 
tudom, mikor megtörténik, hogy el-
szállt az agyam. De munkatársaim 
tudják, bármikor számíthatnak rám. 
Az anyagi siker, ha a külsőségekben 
mérjük, elmaradt. Nem gyarapodtam 
látványosan, de biztonságban élünk. 
Nekem az is öröm, ha segítségemet 
kérik, és segíthetek.  Sokan azt hiszik, 
ha valaki valamit megcsinál társadal-
mi munkaként, a másik oldalon kap 
érte majd valamit. Pedig ez nem így 
van. Ami nem büszkévé, hanem ki-
mondottan boldoggá tesz az az, hogy 
számtalan helyen, ahogy végigme-
gyünk a faluban, kezem munkája kö-
szön vissza. Például a sportpályán, az 
orvosi rendelőnél, az iskolánál…
szóval különösen az önkormányzati 
intézményeknél. 

A siker szerintem mindenkinek az, 
amit annak érez. 

Szerintem is. A siker tegyen boldog-
gá, de ne tegyen büszkévé, elbizako-
dottá. Ezt vallom. És a sikerben ré-
szesüljenek a velem dolgozók is, rá-
juk vagyok büszke. Sokat dolgoztam 
a másik oldalon is, tudom, hogy 
mennyi múlik rajtuk is. 

Ehhez a szakmához komoly eszkö-
zök is kellettek. Örökölted vagy vásá-
roltad őket? 

Az első időszakban, igaz visszafo-
gottan, de költöttem eszközökre. 
Azóta bővült is ezek száma. 

A siker tegyen boldoggá, de 

ne tegyen büszkévé, elbiza-

kodottá. Ezt vallom.  
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Hogyan fér össze a rengeteg munka 
meg a közéleti tevékenység? 

Kutyául. 
Harap? 
Harap. Igen sokszor még intézniva-

lóm lenne, amikor a közéleti tevé-
kenység áthúzza a dolgaimat, mert 
például testületi ülésre kell mennem. 
Én lokálpatrióta vagyok, én soha nem 
gondoltam arra, hogy elmegyek a 
falumból. Én itt születtem, valószínű 
itt is fogok meghalni.  

Fejlesztésre gondolsz-e? 
Persze, fejlesztésre is gondolok ak-

kor majd, ha már látom a jövőt. Pél-
dául még nem tudom, hogy Máté 
fiamnak merre megy az útja, akarja-e 
majd ezt tovább csinálni. Most még 
érezni korunkból adódóan a gondol-
kodás, mentalitásbeli különbséget. 
Majd idővel rájönnek a fiatalok, hogy 
az öreg azért nem volt olyan bolond. 
Tudod „Nem nyafognék, de most 
már késő…” Sajnos a virtuális érték a 
mai világban sokkal előrébbvaló, 
mint a valós érték. Azelőtt verseng-
tünk a „Szakma Ifjú Mestere” díjért, 
most erre egy valóságsohw-s buta 
ember legyint.  

Említetted édesapádat. Volt rajta 
kívül még valaki, aki jelentősen befo-
lyásolta személyével, közelségével, 
munkájával vagy bármi módon az 
életedet? 

Igen, édesapám mellett minden-

képp édesanyámat is meg kell emlí-
tenem, aki hála Istennek a mai napig 
közöttünk van, összetartja a családot 
és támogat mindenben szeretetével, 
jó szavakkal, és a családom –
feleségem, gyerekeim- is részesei a 
mindennapi küzdelmeknek, sikerek-
nek, és fontos számomra, hogy mel-
lettem állnak. A régi szakemberektől 
is sokat tanultam a pályám elején. Az 
elméleti - iskolai - és a szakmai - gya-
korlati tudás között óriási különbség 
van, amit tőlük tanultam meg. Azok 
az ásványi emberek, akikkel dolgozni 
kezdtem, például Kovács Pista bácsi, 
sokat segítettek a gyakorlati fejlődé-
semben.  

Mit mondanál azoknak a fiatalok-
nak, akik hozzád jönnének azzal, 
hogy lakatosok szeretnének lenni? 

Teljesen mindegy, hogy mi szeretne 
lenni. A szakmát, amit választ, meg 
kell tanulni, és alázat kell mindenfaj-
ta szakmában a munkához. Úgy ta-
pasztalom, a mai fiatalok nem fogad-
ják el a kritikát, azt hiszik, ők a gya-
korlatban is mindent úgy tudnak, 
mint egy idősebb szakember. Nem 
úgy élik meg, hogy segíteni akarják 
őket, hanem sértésnek veszik. Persze 
a modern technika, a számítógép 
nagy előny is lehet. Volt, hogy Máté-
ra bíztam egy feladatot, kis túlzással 
két gombnyomással elintézte azt, 
amivel én egész nap pöszmötöltem 

volna. Tehát ez a fajta kreativitás a 
fiatalokban is megvan, csak ezt át kell 
ültetni a gyakorlatba.  

A faluban más szakmabeli vállalko-
zó is dolgozik. Van köztetek konku-
rencia? 

Nincs, nem tartok senkitől. Még 
segítek is, ha kérik. Van néhány gon-
dolat, ami meghatározó cselekedete-
imre. Jó érzés nekem, ha olyat tudok 
tenni, amivel másoknak örömet szer-
zek. 

Van olyan dolog, amit most más-
képp csinálnál? 

Azt hiszem, nem tudnék semmit 
másképp csinálni. Ahhoz újjá kellene 
születnem. 

Ki tudsz kapcsolódni ebből a pörgős 
életvitelből? 

Nem igazán, de volt-van néhány 
dolog, ami azért segít. Például, ha a 
családdal meglátogatjuk egymást, ha 
az Öregfiúkkal elmegyünk valahova, 
ha a Pávakörrel szerepelünk, koráb-
ban sokat olvastam, imádok rejt-
vényt fejteni.  

Kit ajánlasz búcsúzóul következő 
stafétának?  

Béli Ferenc erdészt. 
Kívánok további egészséget és jó-

kedvet a mindennapokhoz. Köszö-
nöm az interjút. 

 
Kovacsics Marcsi 

EGÉSZSÉGNAP AZ ISKOLÁBAN 
Intézményünkben 2012. október 27-én a Környezet-egészségnevelési program keretében Egészségnapot tartottunk 
tanulóink aktív részvételével. Egyszerre több helyszínen tevékenykedhettek és előadást hallgathattak a gyerekek. 
Kráz Szilvia iskolarendőr a kerékpáros és segédmotor kerékpáros közlekedésről tartott tájékoztatót. Kálmán Zsoltné 
védőnő a helyes fogmosásról, az egészséges táplálkozásról és a drogokról tartott előadást. Mindkettőjüknek kö-
szönjük a segítséget és a közreműködést.  
Minden diák megmutathatta kreativitását a hulladék- és gyümölcsszobrászat terén. Nagyon érdekes alkotások szü-
lettek.  
A mozgás sem maradhatott ki a programok közül. A sportcsarnokban az alsósok részére játékos sorversenyt tartot-
tunk érdekes feladatokkal, a felsős osztályok kézilabdában és labdarúgásban mérhették össze tudásukat. 
Nagyon fontos életünkben a környezettudatos életmód kialakítása. Ehhez nyújtott segítséget az ÖKO BUSZ, mely a 
Nagytérségi Hulladék Projekt kapcsán került a programjaink közé. Nekik is köszönjük, hogy színesítették ezt a na-
pot. 
Ebben a tanévben is folytatódik intézményünkben az Iskolagyümölcs program, melynek keretében alsósaink heti 
négy alkalommal kapnak almát illetve körtét. 
Szintén bekapcsolódtunk az Iskolatej programba, mely során minden diákunk a hét minden napján hozzájut 2dl tej-
hez, natúr joghurthoz. 
Ezekkel is hozzájárulunk a helyes táplálkozásukhoz.  Nagy Zoltán tagintézmény-vezető 


