
Kedves Olvasóink! 

 

Üdvözlöm Önöket a helyi lapunkban. 

Először is néhány szót az idei télről. Ilyen igazi téli időjárásra már rég nem volt példa. Saj-
nos az utak állapotán meg is látszik az eredménye. Kérem a türelmüket, igyekszünk javítani a 
kialakult helyzeten. 

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik gépeikkel és munkájukkal segítették az 
Önkormányzatot, hogy minél jobban és hamarabb járhatóvá tegyük útjainkat. Köszönöm Lisz-
kai Gábornak, Németh Józsefnek, Liszkai Miklósnak, Vidra Istvánnak, Sárkány Józsefnek és a 
Szakaszmérnökség dolgozóinak is, akik önzetlenül rendelkezésünkre álltak. 

Jó egészséget mindannyiuknak! 

Állami adósságrendezés. Községünk is részesült belőle, 2012. december 11-én elszámol-
tunk a 20 millió Ft-os likvidhitellel, ami folyószámlahitelt jelent. Önkormányzatunk hitelkeret-
tel rendelkezett, ezt tudtuk elkölteni a még fennálló tartozásainkra. Sajnos a magánszemély 
felé fennálló adósságokat az állam nem vállalta át, így még 30 millió Ft fennálló tartozás és az 
önkormányzati kft. 2006-2010-ig lévő időszakra történt NAV vizsgálata miatt fennálló 17 mil-
lió Ft hátralék még ugyanúgy teherként nyomja a vállunkat. 

A 2013-as év új finanszírozást is hozott az önkormányzatok számára. Bizonyára Önök is 
hallják a hírekben, tévében és rádióban egyaránt, hogy a településeknek ez nem eredménye-
zett megnyugvást, és anyagi biztonságot, hanem mindenhol a megvonásokról és a kevesebb 
finanszírozásról hallhattak. Sajnos mi sem vagyunk könnyebb helyzetben. Az idei évi költség-
vetés összeállítása ezért nem volt egyszerű feladat, a sok még tisztázatlan kérdés miatt napja-
inkban sem lett egyszerűbb településünknek az élete és finanszírozhatósága. 

Tavaly decemberben újra ÖNHIKI (önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkor-
mányzatoknak nyújtott) támogatásban részesülhettünk. 13,48 millió Ft-ot nyertünk, mely óri-
ási segítség az idei első fél év működési költségeinek tekintetében.  

Kutya probléma. Felhívom a kutyatulajdonosok figyelmét hogy rengeteg nagy testű kutya 
kószál szabadon napközben és éjszaka egyaránt, veszélyeztetve ezzel mindnyájunkat. Tiszte-
lettel kérem Önöket, zárják be és tartsák kerítésen belül az állataikat! Nagyon sok panasz és 
bejelentés érkezik. Amennyiben sintért hívunk ki, és akinek a kutyáját elszállítják, a kiszállás 
és egyéb költségek megfizetésére is kötelezhető a tulajdonos. Több tízezer forintot jelent egy 
ilyen alkalom. 

Kérem tartsák számon az előzőeket és vigyázzanak mások biztonságára és testi épségére 
is. 

 

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket és a feltámadás örömét 
kívánom mindenkinek! 

Tatainé Popp Rita 
polgármester 
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Ásványráró Képviselő-testületének időszaki kiadványa 
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2013. március 1-jén megalakult a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal (Kimle, Károlyháza Ásványráró), 
amelynek alapító okiratát a képviselő-testületek felhatalmazása alapján Balsay Zsuzsanna Kimle, Tatainé Popp 
Rita Ásványráró és Szép Károly Károlyháza polgármestere írt alá. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében alakult meg a közös hivatal, mely szerint 
a 2000 fő alatti településeken nem tartható fenn önálló hivatal.  

A Kimle, Károlyháza, Ásványráró Községek Körjegyzőségét fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei 
tavaly novemberben kezdeményezték egymás között az egyeztetéseket annak érdekében, hogy 2013. január 1-
jétől felállhasson a közös önkormányzati hivatal. Azonban év végén, a 2013. évi önkormányzati finanszírozást 
még nem ismerve a nem tudtak érdemben a közös hivatal fenntartásáról megállapodni, így ezt figyelembe véve 
az új szervezet megalakítását későbbi időpontra kívánták meghatározni. 

A március 1-jei egyetértő döntéssel jött létre a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal, melynek székhelye Kim-
le. Létrejöttével az önkormányzatok önrendelkezési joga nem szűnik meg, ez a helyi hivatal szervezetének válto-
zását jelenti. Ásványrárón a közös hivatalnak állandó kirendeltsége működik változatlan ügyfélfogadással, folya-
matosan biztosítva a hatósági, önkormányzati ügyek helyben történő intézését.  

Az ásványrárói kirendeltségen Csapóné Molnár Katalin adó-, anyakönyvi, igazgatási ügyekben, Fialkáné 
Kocman Rita általános igazgatási ügyekben, az önkormányzattal, helyi szabályozással kapcsolatos ügyekben 
Tatainé Popp Rita polgármester továbbra is áll az ügyfelek rendelkezésére. 

dr. Minkó Nikoletta jegyző 

Pénzügyi adatok: 
Bevételek: pályabelépők, tagdíjak, 

1 % adóból, Önkormányzati támoga-
tás. Összesen: 853.028 Ft. 

Kiadások: Bankszámla vezetési díj, 
edzői díj, mészhidrát, pályabérlési díj 
(lipóti műfű), pályázati díj befizetés 
(MLSZ), igazgatási szolgáltatási díj, 
nyomtatványok, pályázat tanácsadói 
díj, pályázati befizetés MLSZ, verse-
nyeztetési díjak, felszerelés vásárlás. 
Összesen 530.397 Ft. 

Az észrevehető, hogy az SZJA 1 %-
os felajánlásnak nagyobb hírverést 
csináltunk. További támogatásaink: 
ez főleg természetbeli, pl. vacsora, 
üdítők. Kaptunk 1 garnitúra felszere-
lést a szurkolóktól. A helyi termelő-
szövetkezet biztosította a műtrágyát 
a pályára 5 q mennyiségben. 

A sportegyesületnek 1 szakosztá-
lya van, a labdarúgás. Igazolt játéko-
sok száma: 64 fő. Ebből 20 fő serdü-

lő, 10 fő ifjúsági korosztályú, 34 fő 
pedig felnőtt sportoló. 

A sportolók 3 fő kivételével mind 
ásványráróiak. Erre büszkék vagyunk, 
kevés ilyen sportegyesület van. 2012. 
januártól Németh György személyé-
ben hazai edzővel rendelkezünk 
(felnőtt + serdülő). Ifjúsági csapat 
edzője Bognár Gergely. 

A serdülő csapatot tavasszal szer-
veztük meg, és 2012 szeptemberétől 
versenyszerűen sportolnak. Itt még 
Bálint Ádám és Horváth Levente se-
gít. 

A felnőtt csapat a 2011/2012-es 
bajnokságot a 4. helyen zárta. A 
2012/2013-ason jelenleg a 2. helyen 
állunk, de szeretnénk megnyerni azt, 
és magasabb osztályba feljutni. A 
csapatnál nagyon jó az összhang, ba-
rátok a játékosok. A jobb eredmény 
miatt legalább háromszorosára nőtt 
a nézők száma, nem csak hazai, ha-

nem idegenbeli mérkőzéseken is. 
2012-ben a TAO-s pályázaton sikerült 
nyerni 2013. június 30-i felhasználás-
sal utánpótlás fejlesztésre 1.548.514 
Ft-ot 10 %-os önrésszel, tárgyi fej-
lesztésre 896.578 Ft-ot, 30 %-os ön-
résszel. Szerencsére sikerült vállalko-
zót szerezni, aki a Társasági adójából 
átutalta számunkra ezt az összeget. 
Ez a cég az ALPROSYS Kft. Most van 
folyamatban a pénz minél jobb fel-
használásának az előkészítése. 

Pályaviszonyaink a lehető legjob-
bak, a környék egyik legszebb létesít-
ménye. Ősszel is kigyeptéglázták a 
kapuk elejét. 

2012-ben 5 főről, 8 főre emeltük 
az egyesület vezetőinek számát. 
Ezért új alapszabályt kellett készíteni, 
melyet egy ügyvéd barát ingyen elké-
szített.      
   Szemeti Károly elnök 

MEGALAKULT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A Községi Sportegyesület 2012. évi munkájáról beszámoló 

A Magyar Vöröskereszt 
1939 óta vesz részt a térí-
tésmentes véradás szerve-
zésében. A biztonságos ha-
zai vérellátáshoz évente 

több mint 430 ezer egység 
vérre van szükség. Ehhez 
évente közel fél millió ön-
kéntes embertársunk vér-
adományát, önzetlen segít-

ségét várják beteg ember-
társaink. 
Véradás szervezési tevé-
kenységünket az Országos 
Vérellátó Szolgálattal meg-

kötött Együttműködési 
Szerződés alapján végez-
zük. Szervezeteink a 
véradónapok szervezését 
donortoborzó tervek alap-

A véradásról 
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ján heti egyenletes vérellá-
tás biztosításának figye-
lembevételével végzik. Az 
elmúlt évben (2011) több 
mint 11.000 véradó ese-
ményen 448.905 véradó 
jelent meg, hogy segítsen 
beteg embertársain. 2011-
ben 58.962 volt az új vér-
adók száma. Ásványrárón 
évente 3 alkalommal kerül 
megrendezésre. A rend-
szeres véradókat igyek-
szünk névre szóló értesí-
téssel mozgósítani, de 
mindenkire szükségünk 
van!  
A véradás az a segítség-
nyújtás, amikor önkénte-
sen, saját vérünkből cse-
kély mennyiséget más sze-
mély számára felajánlunk 
úgy, hogy az alkalmas le-
gyen a beteg gyógyítására. 
Véradó lehet mindenki, aki 
egészséges betöltötte a 
18. életévét, de még nincs 
65 éves, és testsúlya meg-
haladja az 50 kg. 
Nők évente háromszor, 
férfiak évente ötször ad-
hatnak vért. Két véradás 
között minimum 56 nap-
nak kell eltelnie 
A véradás alkalmával steril 
vérvételi zsákba, egyszer 
használatos tű segítségé-
vel 4,5 deciliter teljes vért 
vesznek le (egy egység/-
1E), és egy keveset a vizs-
gálathoz mintacsövekbe 

A véradás 30-45 percet 
vesz igénybe, adatfelvétel-
lel és kivizsgálással együtt. 
Fontos a véradás előtti 
folyadék fogyasztás mely 
segít a véradás alkalmával 
levett plazma pótlásában 
és, ha megfelelő mennyi-
ségű folyadék van a szer-
vezetben az erek telteb-
bek, a véna jobban látha-
tó, gyorsabb a vérvétel. 
A vér vérsejteket, (vörös 
és fehérvérsejt, 
vérlemezkék) és plazmát 
tartalmaz, mely a vér fo-
lyékony része. 
"Adj vért és ments meg 
három életet!" 
A levett vérből vörösvér-
sejt-koncentrátum, plaz-
makészítmények és 
vérlemezke-koncentrátum 
készül, így egy egység tel-
jes vér 3 beteg életén se-
gíthet. 
Érdekes és hasznos infor-
mációk a véradásról 
A gyógyításhoz nélkülözhe-
tetlen vér semmi mással 
nem pótolható, mert élő 
anyag! 
A véradás egyben szűrő-
vizsgálat is (kötelező tesz-
tek a HIV, Hepatitisz-B, 
Hepatitsz-C, szifilisz kimu-
tatás és a vércsoport meg-
határozás). 
Statisztikailag kimutatha-
tó, hogy a legtöbb vérre 
ma már a daganatos bete-

gek kezeléséhez van szük-
ség. Ezt követik a különbö-
ző sebészeti beavatkozá-
sok. A sport-és közlekedési 
balesetek miatti sérülések 
csak a negyedik helyen 
állnak. A nagy vérigény 
elsősorban az orvostudo-
mány fejlődésének a kö-
vetkezménye: sok korszerű 
műtét, szervátültetés, a 
rosszindulatú betegségek 
(leukémia, daganatok) ke-
zelése csak a korszerű 
transzfuziológiai lehetősé-
gek birtokában lehetséges. 
A véradásra minden alka-
lommal feltétlenül hozza 
magával személyi igazolvá-
nyát, lakcímkártyáját vala-
mint TAJ-kártyáját. Rend-
szeres véradók esetében 
elegendő személyes meg-
hívóját magával hoznia. 
Minden rendszeres vér-
adót igyekszünk elérni, 
felhívni a figyelmet a soron 
következő véradás idő-
pontjára. Ha valaki nem 
kapja meg az értesítést, 
attól függetlenül jöhet, 
szeretettel várjuk a vér-
adáson. Az ő vérére is 
NAGY szükség van. 
Véradás = Szűrővizsgálat 
A véradás után a minta-
csövekbe levett vért min-
den alkalommal kivizsgál-
ják függetlenül attól, hogy 
a véradó hányszor adott 
vért. A kötelező tesztek a 

HIV, Hepatitisz-B, 
Hepatitsz-C, szifilisz kimu-
tatás és a vércsoport meg-
határozás. 
A véradás menete: 
Ön megadja személyi ada-
tait a nyilvántartáshoz, 
kitölt egy kérdőívet egész-
ségügyi állapotáról. Az 
adatfelvételhez a személyi 
igazolványra, lakcím- és 
TAJ kártyára feltétlenül 
szükség van. (Figyelem! 
Csak az eredeti TAJ-kártya 
fogadható el, fénymásolat 
nem!) 
Külföldi állampolgár ese-
tén útlevél és magyar TAJ 
kártya szükséges 
(Figyelem! Csak az eredeti 
TAJ-kártya fogadható el, 
fénymásolat nem!). 
Elfogyaszt egy-két pohár 
teát, hogy a leadandó fo-
lyadékot előre pótolja 
szerveztében. 
Laboratóriumi és orvosi 
kivizsgálás következik. 
Kényelmesen elhelyezke-
dik a vérvételi ágyon. A 
steril vérvételi zsákba 5 
perc alatt leveszik a vért. 
Még 5 perc pihenő! 
 
SEGÍTSEN ÖN IS! 
KÖSZÖNJÜK A VÉRADÁST! 

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! 
2012.évben elkezdődött a Rárói temetőben lévő ravatalozó felújítása. A 
munkálatokat hamarosan folytatjuk. 
„Fogjunk össze a Rárói Ravatalozóért” felhívásunkat Ásványráró honlapján is 
közzétettük. Kérem, amennyiben van rá módja, segítse célunk megvalósítását.  
A Pannon Takaréknál vezetett – erre a célra nyitott -63200281-15218083-as 
bankszámlára szeretnénk anyagi támogatást kérni Öntől, amit az időszerű 
munkák során folyamatosan fel tudunk használni.  
Személyes befizetésre Ásványrárón a Pannon Takaréknál, a Polgármesteri 
Hivatalban vagy Bindicsné Horváth Györgyinél van lehetőség. (Tel: 30- 630-
4517, 96/211-680)  

Tisztelettel és köszönettel:   Bindicsné Horváth Györgyi  
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Anyakönyvi adatok 2012. 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánnak a szerkesztők! 



A szeretet az a törvény, amely a lelki érettség felé 
vezeti az embereket. A gyermekek és a fiatalok valódi 
megpróbáltatásokon mennek keresztül, amikor 
környezetük nem szeretetteli, és az emberi 
kapcsolatokat agresszió, erőszak vagy hűtlenség rontja 
meg. Nem az a helyes nevelés, ha eltitkolunk a 
gyermekek elől minden nehézséget, amellyel útjuk során 
találkozni fognak. Az sem hasznos, ha próbatételek elé 
állítjuk őket. Az a fontos, hogy amikor valamilyen 
próbatétel elé kerülnek, akkor a szülők ne azt mondják, 
hogy a sors hozta így, ne is lázadásra biztassák a 
gyermekeket, hanem inkább segítsenek nekik megtalálni 
azt a keskeny ösvényt, amely az önfeláldozás útja. A 
kereszt útján előttünk jár az Úr. A gyermekek korán 
megtanulhatják, hogy az igaz szeretet áldozatokat kér, 
de sok örömet is szerez.  

A keresztény családok és a közösségek életében 
nagyon fontos, hogy emlékezzenek Jézus szenvedésére, 
halálára és feltámadására. A húsvét megünneplése és a 
szentmise szertartása kiemelkedően fontos események. 

Ha elgondolkoznak a húsvéti eseményeken, akkor a 
gyermekek szeme is megláthatja az utat, amely a 
megváltáshoz vezet. Krisztus örökké él, ő az élet Ura. 
Amikor találkozunk vele a szentségeken keresztül, 
amikor hallgatjuk a szavait, amikor szeretet vezeti 
cselekedeteinket, mindig megújul bennünk az a 
bizonyosság, hogy ő jelen van közöttünk. Jézus hív, hogy 
éljük át vele életének utolsó eseményeit, egészen a 
feltámadásig és a mennybemenetelig. Erre akkor leszünk 
képesek, ha figyelmesen hallgatjuk az Evangéliumot, 
ahogy az Egyház teszi. Végig is járhatjuk az Úr 
keresztútját a keresztút szertartásán, amely régi 
istenfélő néphagyományból ered. A keresztények 
elmélyült együttléte, a családi és liturgikus imádságok, az 
Úr szenvedéstörténetének meghallgatása, az énekek egy 
olyan élő nyelvet formálhatnak, amely bevezeti a hívőket 
a megváltás szent titkába. 

Kívánom, hogy mindenkinek sikerüljön lelkileg 
feltöltődni ezeken a szép ünnepeken! 

Sáling Györgyné hitoktató 
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A kereszt a mi üdvösségünk 

A húsvét számomra személyes ügy. Tíz-tizenkét éves korom körül vált azzá. Koráb-
ban még nem sokat értettem az egészből. Csak annyit láttam, hogy homályos 
okokból valami nagy felhajtás van a tyúktojások körül, amiket mindenféle színűre 
festenek, aztán piros tojásnak nevezik őket. Azt még megértettem, hogy a Miku-
lásból nyuszi lett, és most ő hozza a csokit. (Zoli azt mondta, hogy a nyuszi „tojja” 
– de ez malacság.) Az viszont már nem ment a fejembe, hogy az anyut miért ön-
tötte le egy bácsi, és az anyu, miután sikított, miért adott neki sütit. Szóval ez az 
élmény akkor még túl komplex volt számomra, meghaladta észbeli kapacitásomat. 
A megértés 12 éves korom táján történt…Ekkor váltam arra alkalmassá, hogy …

beálljak a „föltámadás” szimbolikájának nagy rezonanciasorába. Mert ebben a sorban tetszhalott állapotából föltá-
mad a természet, a kopár, élettelennek tűnő fa kizöldül, a rügy kibomlik. A kavicsnyugalommal földben fekvő mag 
megmozdul, gyökeret indít, majd kilép a sötét, nehéz földelemből és a levegőbe, a fény felé tör. És föltámad halott 
ember állapotából az Isten fia, hogy sötét, nehéz anyagot elhagyva elszálljon a fény felé, egészen az Atya jobbjáig. 

… 
És eljött a hétfő. Elindultunk elszántan, oldalamon kisöcsémmel, kölnivizes üvegekkel fölfegyverkezve, hogy 

meglocsoljuk a rokont, az ismerőst, a szomszédot, az utcabélit. 
Ma is nosztalgikusan gondolok arra a közösségélményre, amit átéltem. Rituális felhatalmazásom volt arra, hogy 

bárkihez bemenjek és mindenki szívesen fogadott. Az eufóriámba valami diadal keveredett. Megfogalmazni nem 
tudtam volna, hogy egy hatalmas termékenységi rítus részese vagyok. És ha elmondom a „Zöld erdőben jártam …” 
kezdetű varázsigét, akkor mindenki „megünnepélyesedik” és eljátssza a szerepét… Azt hiszem, itt kezdődött valami 
nagyon lényeges dolognak, üzenetnek a megsejtése, aminek a megértése még sok húsvétot követelt: nem fontos, 
hogy milyen színű Julcsi tojása és milyen illatú Jancsi kölnije. Az sem fontos, hogy Julcsi szeplős-e és Jancsi hányas 
bakancsot hord. Sőt az sem fontos, hogyan hívják őket (vagy ők-e azok egyáltalán). Csak a föltámadás fontos, az 
isteni láng lobogása, a billió szikra az anyagban, az életerő, „a nagy felhajtóerő” az entrópia ellen. És csak ezért fon-
tos, hogy legyen egy férfi, legyen egy nő, legyen egy húsvét, legyen egy locsolás… 

 

Részletek Fodor Dénes klinikai szakpszichológus Sorsformáló című könyvéből 

Föltámadás 

„Felnőttéletünkben külön-

leges ajándék az az él-

mény, amikor egy finom 

vacsoránál megérint ben-

nünket a gyermekkor íze-

lítő boldogságának emlé-

ke.” 
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Január 25-én a Liszt Ferenc reptérről indult el a repülőgép a Szentföldre. Papok és hitoktatók részére szervezett 
kedvezményes zarándokutat a Makrovilág nevű iroda. Három órás repülőút után landolt a gép Tel Avív repterén. 
Másfélmilliós várossá nőtte ki magát az a település, amelyet mi Joppe néven ismerünk a Szentírásból. Péter apostol 
tevékenykedett itt, ezért az első szentmisét mindjárt megérkezésünk után (a kötelező reptéri beléptetéseken átes-
ve) itt mondtuk, a Földközi-tenger partján lévő templomban. Innét utaztunk tovább szálláshelyünkre, Názáretbe. 
Sötét este érkeztünk meg a szállodába, melyez Gábriel arkangyalról neveztek el. Másnap, szombaton a Genezáreti- 
tóhoz vitt el az autóbusz. Itt azon a helyen miséztünk, ahol az Úr Jézus elmondta a nyolc boldogság szempontjait, 
illetve más alkalommal megszaporította a kenyeret. Végignéztük Kafarnaum szent helyeit. Itt nagyon sok halász 
lakott, és a régészek “előbányászták” lakásaik alapjait. A korabeli zsinagógával is ezt tették. Jó volt látni azt a mo-
dern szoborcsoportot, ahol az Úr Simont Péternek nevezve mondta neki, hogy neve után erre a sziklára építi egyhá-
zát. A más néven Tibériás tavának is nevezett tavat a Jordán folyó táplálja, amelynek állandó utánpótlása van az 
örök hóval fedett Hermon hegységről. A vize nagyon tiszta. Ez biztosítja Izrael állam népének ivóvízét és a roppant 
precízen kiépített, az egész országra kiterjedő öntözőrendszert. Bárkával átvittek bennünket a túlsó partra, és visz-
szafelé Kána városában álltunk meg, hogy megnézzük annak a háznak alapjait, ahol Jézus első csodáját művelte. Az 
alapok fölé nagyon szép templom épült. 

Vasárnap, 27-én Názáretben miséztünk, utána végignéztük a gyönyörű templomot, amely Szűz Mária otthona 
fölé épült. A régészek ebből a korból való házmaradványt is feltártak, és VI. Pál pápa építtette efölé az Angyali Üd-
vözlet bazilikáját. Amikor hazánkban még vallásüldözés volt, a külföldi magyarok nagyon szép oltárt készíttettek. Az 
“Angyali Koronát” piros és zöld ruhába öltöztetett angyalok tartják Szűz Mária feje fölött. A gyönyörködés és öröm 
után a keresztes lovagok korát idéző Akkon várához mentünk. Ezt is nagy város veszi körül, és számunkra roppant 
érdekes volt a sikátorok arab világa. Akkon után a Kármel-hegyre mentünk fel.  Kár, hogy a Haifa nevű város házai 
szinte az egész hegységet “elborítják”. Elénekeltük kedves énekünket, a “Máriához, drága Szűzanyánkhoz...” címűt 
és mentünk tovább a Heródes által építtetett tengerparti romvárosba, Cesareába. Tiberius tiszteletére építkezett itt 
Heródes. Csodálandó. Itt találtak egy kőlapot, amelyet ma a Jeruzsálemi Nemzeti Múzeumban őriznek, de másola-
tán mi is olvashattunk a római helytartó, Poncius Pilátus nevét. Innét utaztunk Jeruzsálembe. Az egyre sötétebb 
estében gyönyörű látványt nyújtottak a fényárban úszó települések. 

Jeruzsálem 850 m magasan fekszik a tengerszint felett. Első napunk az Via Dolorosa (Fájdalmak Útja, A Kereszt-
út). Azokon a köveken jártunk, ahol a római helytartó kihallgatta, majd elítélte az Úr Jézust. Aztán végigmentünk a 
szűk utcán, meg-megállva azoknál a helyeknél, melyeket mi a keresztút egyes állomásaiként ismerünk. Minket mé-
lyen érintett a hely, különösen a Golgota magaslatán épült templomok sora. Az Úr Jézus korában ez a városfalon 
kívül volt, ma a város közepében van. A Szentsír templomban is misézhettünk. Megérintettük a Golgota szikláját, és 
azt is, melyen előkészítették az Úr testét a temetésre, illetve, ahová eltemették. Ezek a kegyelet helyei, de nem 
csendes, mivel zsúfolva van a zarándokoktól. Innét Jeruzsálem óvárosába a zsidó negyedbe mentünk és számunkra 
az utolsó vacsora helyén épült keresztesek idejéből származó lovagterem volt az igazán fontos.  

Kedden Betlehembe utaztunk. A Kedron völgye, illetve  Jozafát völgye mellett vezetett utunk. És átmentünk egy 
kapun, amely Palesztina földjére vezetett. Kezünkben volt útlevelünk, de nem volt rá szükség. Esernyőnkre annál 
inkább. A születés helyére érkeztünk. Ez mélyen a templom szintje alatt van, és érezhető barlangszerű volta. Érint-
hető itt is az eredeti kőzet és olvasható a latin nyelvű írás: Itt született Jézus Krisztus. Fent miséztünk a templom 
egyik kápolnájában, majd visszatértünk Izraelbe, melyet eltakart előlünk a Betlehem előtt hosszan elhúzódó magas 
fal. Két külön világ, de mi ebből semmit sem érzékeltünk. A Siratófal következett. Áhítattal léptünk ide is, ahol a zsi-
dók a maguk sajátos testtartásában imádkoznak a Messiás eljövetelét kérve. 

A szerda a Holt-tengerhez vitt bennünket. A tengerszint alatt 420 méterrel jártunk. Majd “felemelkedtünk” 
Masada erődjébe, melyet Heródes építtetett, mivel félt a zsidóktól. Ő maga ugyanis nem volt zsidó származású. 
Amit építtetett, az lenyűgöző. (Több, mint ezer évvel a magyar várépítések előtti időből maradt ránk az erőd-rom!) 
50 ezer római katona 3 és fél évig ostromolta, míg végül az övéké lett. A védőket holtan találták. Utunk Qumran 
barlangjához vezetett. Hihetetlen, de igaz: az Úr Jézus előtti időkben ezen a kietlen vidéken mélyen vallásos zsidó 
közösség, az esszénusok éltek. Ők másolták a Biblia ószövetségi könyveit, mert használták azokat. A rómaiak elől 
elrejtették a hegyvonulat barlangjaiba. 1947. november 29-én találta meg két fiatal beduin fiú elkóborolt kecskéik 
keresése közben. Az ENSZ ezen a napon mondta ki Izrael állam létrejöttét. 

Az agyagkorsókban talált szentírási részeknek Izrael külön múzeumot építtetett. A Holt-tengeri “fürdőzés” követ-
kezett. Rendkívüli élmény, de jaj annak, akinek szemébe-szájába jut akárcsak egy csepp is a sós vízből. 

 

Zarándokúton az Úr Jézus szülőföldjén 



A párkapcsolat szakaszai 
A házasság életszakaszainak 
ismerete feltárja előttünk a 
folyamatos fejődés lehetőségét. 
A tökéletes házasság nem egy 
állandó állapot. 
A fejődési útvonal ismerete 
céltudatossá tesz. Két ember egy 
közös életet valósít meg magának. 
Melyek azok a szakaszok melyekkel a 
házasság folyamán találkozunk? 
Álomszak: Az udvarlást és az első 
pár évet foglalja magába. Ilyenkor 
még nem egymást szeretjük, hanem 
a z  e g y m á s r ó l  k i a l a k í t o t t 
álomképünket. Egyéniségünket 
háttérbe szorítjuk az álom kedvéért. 
Csak Mi van az Én háttérbe szorul. 
Jellemző a konfliktusok kerülése. 
Álomvesztés szak: 
Jellemzői : a gyermekek érkezése 
A korábban háttérbe szorított 
konfliktusok felszínre törnek. 

 A feleség elkezd küzdeni a jogaiért. 
A férj már nem fektet annyi időt és 
energiát a házasságba. 
Előtérbe kerül az elkerülő 
magatartás. A férj több időt tölt 
otthonon kívül. Gyakoriak a viták, a 
veszekedések. Most megvalósul az a 
mondás, mi szerint a házasság olyan 
mint egy régi parasztház: 
Két udvar veszi körül: az első a díszes  
rész, amelyet kifelé mutatnak, ott 
van a cicám és a galambom. 
Aztán hátul van a gazdasági udvar: 
ahol a hülye tyúk, a részeg disznó és 
marha lakik. Ez a küzdés időszaka a 
legtöbb pár ekkor válik el. 
Felfedezés szak: A házaspárok fele 
soha nem éri el a párkapcsolatnak 
ezen szakaszát. Akinek ez sikerül, 
felfedezi a párját, és nagyon hasonló 
dinamikájú állapotba jutnak el, mint 
az álomszakaszban, csak ez sokkal 
józanabb realisztikusabb és mélyebb. 

Megtanulják  a párjuk egész 
személyiségét tisztelni. 
E l f o g a d j á k  e g y m á s t 
különbözőségeikkel. Itt már nem az 
egyéni érdekek fontosak. Kialakul a 
mi tudat. Kölcsönösen  egymást  
tisztelő, egymásra figyelő baráti 
állapotot érnek el. 
Mélység szak: A kapcsolat révbe 
érésének a szakasza. Általános 
harmónia uralkodik a felek között. 
Konfliktusokat jól tudják kezelni. 
Harmónia uralkodik értékrendben, 
célokban, tervekben. A mélység 
szakaszában lévő párnak nem kell 
haragot táplálnia a párja iránt, hogy 
ezzel keresztülvigye akaratát. Tudja, 
hogy a párja az ő oldalán áll. A 
szeretet soha nem múlik el. A 
mélység szakaszát megélt pár elérte 
a házasság igazi célját. 

Csikné Karácsony Márta 
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Csütörtök: Ein Karem gyönyörű vidéke. Itt élt Zakariás és Erzsébet. Ide jött el Szűz Mária az angyali üdvözlet 
után. Itt is szentmisét mondtunk és örvendtünk, hogy ott lehetünk. Majd következtek a zsidó emlékek: az Igazak 
Völgye, az európai zsidó hitközségek és a Holokauszt Emlékmúzeum. Az Igazak Völgyébe minden olyan ember em-
lékére egy-egy tölgyfát ültetnek, aki a holokauszt idején zsidókat mentett. Sok magyar név is szerepel, köztük van 
Márton Áron erdélyi püspök neve is. Megrendülve tértünk vissza szálláshelyünkre. Csomagolnunk kellett, mert 
másnap nagyon korán indult velünk az autóbusz Tel Avivba a reptérre, majd visszarepültünk Budapestre. Milyen jó, 
hogy a szellemi-lelki élményeknek szellemi, lelki “súlyuk” van, így a gép nyugodtan felszállt velünk, pedig nagyon 
sok és súlyos lelki élményt hoztunk magunkkal... 

Németh László plébános 

Következő lapzárta 2013. május 30. 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. 

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

Ha február, akkor házasság hete 

Az ásványrárói Szigetköz Pávakör nevében sok szere-
tettel köszöntünk minden kedves ásványrárói Lakost és 
Olvasót. 

Tavalyi év júliusa óta kevés módunk volt találkozni 
Önökkel. A falunapon sajnos nem volt lehetőségünk, 
hogy műsorunkkal színesítsük a program hagyományőr-
zésre irányuló részét. 

Idősek napjára olyan dalokat választottunk műso-
runkba, melyeket a meghívottak is ismernek, és velünk 
dalolhattak. Ekkor már szeretett karvezetőnk – Tóth 
György – betegsége miatt nem tudott velünk lenni, és 
azóta is lábadozással tölti mindennapjait. Jó hír, hogy az 

állapota napról napra javul, s mi tagok, mindannyian 
biztatjuk és várjuk vissza közénk. 

Meghívást kaptunk a Nagyabonyi Csillagfürt Népdal-
kör 25. éves jubileumi ünnepségére, ahol „maroknyi” 
csapattal képviseltük Pávakörünket. Ugyancsak így jutot-
tunk el a Szlovákiai Zsérére is. Megtisztelő volt számunk-
ra múlt év karácsonya előtt, hogy az ADVENTI rendezvé-
nyen részt vehettünk. Külön öröm, hogy a harmadik és a 
negyedik gyertya meggyújtóját is a Pávakör tagjaiból 
választották. 

Köszönet illeti Ferteticsné Györgyit és ifj. Hegyi Gé-
zát, hogy fellépéseinken segítik a Pávakör szereplését. 

A PÁVAKÖR ÉLETÉBŐL 
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Februárban megrendeztük a már hagyományosnak 
mondható farsangi mulatságot, melyre vidám műsorral 
készültünk. Erre a rendezvényünkre családtagjainkat és 
támogatóinkat hívtuk meg és láttuk vendégül. A magyar 
nóta, a tánc, a dal szeretete jegyében megtartott össze-
jövetelünk minden résztvevő számára emlékezetes ma-
radt. 

Ezúton is köszönjük minden kedves Megjelent rész-
vételét, és támogatását. 

Hetente tartunk próbát, és igyekszünk karvezetőnk, 
Tóth György távolléte alatt is énekelni, hisz Ő is arra biz-
tat bennünket, hogy ne hagyjuk kialudni a „lángot”, 
amíg Ő felépül, és ismét köztünk lesz. Az Önök jókíván-
ságait is minden esetben továbbítjuk, nagyon örül, hogy 
gondolunk Rá, érzi, hogy mennyien szeretik Őt és elis-
merik munkáját Ásványrárón. 

Közelmúltban gratulálhattunk neki - mivel a Gönyűi 
Nyugdíjas Klubban is karvezető –, és a 20 éves jubileum 
alkalmával Győr-Moson-Sopron Megye Ezüstérmét és 
emléklapot vehetett át áldozatos munkájáért Szakács 
Imre közgyűlési elnöktől és Kara Ákos alelnöktől. A jeles 
és megérdemelt kitüntetésről a Kisalföld napilap február 
21-i számából értesültünk. 

Jelen időszakban a PASSIÓT próbáljuk. A már hagyo-

mányos TRIANONI emlékműsorra új énekeket tanulunk. 
Csapatunk már a 29. életévébe lépett, mi tele va-

gyunk tervekkel és ötletekkel. Továbbra is szeretnénk 
Önöket fellépéseinkkel szórakoztatni, minőségi népdal-
népzenei kultúrát átadni. Célunknak mondhatjuk a rég-
múlt hagyományok köztudatban tartását és tiszteletét. 

Szeretnénk, ha a fiatalabb generáció tagjai is érdeklő-
déssel és tisztelettel fordulnának népi gyökereink felé. 
Épp ezért nem zárkózunk el az elkövetkezendő szakmai, 
országos megmérettetések elől sem, bízunk abban, hogy 
Karvezetőnk felépülését követően, továbbra is méltó-
képpen és eredményesen fogjuk képviselni falunkat. 

Ápoljuk kapcsolatainkat a nagyabonyi, zsérei, écsi 
népdalkörökkel, a kondorosi citerazenekarral. Idén is 
tervezünk kirándulást, ami még közelebb hoz bennünket 
és családtagjainkat egymáshoz.  

Ősszel mindenképpen szeretnénk egy Szüreti vigado-
zást megszervezni. 

A 30. születésnapunkat méltóképpen, egy újabb 
hanghordozó felvételével kívánjuk megünnepelni, ame-
lyen mindenki megtalálhatja a neki tetsző népdalcsok-
rot. 

Ásványrárói Szigetköz Pávakör 

Talán a tavaszi fáradtság. Talán csak mert, meleg takaró alatt simulni a csönd-
ben, olyan jó. 

Tény, hogy megtörtént. 

Lassan érkeztem az ébredő világba, messziről. Először fülemmel figyeltem a hajnali neszeket. Kutyaugatás. Hajaj, 
vajon kire irigykednek ilyen haragosan a zárt kapuk mögött? Induló busz köhögő berregése, távoli utak zaja… Ella-
zulva nyújtottam magam kényelembe. Néha megrebbenő szempillám alá kúszott a derengő fény, egyelőre legin-
kább a fáradt Holdé, mintha el akart volna köszönni, de én tiltakozásul még szorosabbra zártam a rést, szinte fájt. 
Tik-tak, tik-tak… számoltam. Kelj-fel-kelj-fel… csak még egy picit, csak egyetlen gondolatnyit… No, ez volt a baj. Ol-
dalamra fordulva új hangokat fedeztem fel. Füleltem. Ó, esik az eső! Mennyire szeretem innen hallgatni andalító 
ütemezését, felelgetős játékát ablakon, ereszen! Észrevétlenül eleresztett az itt… 

…zúgó folyó… vize haragos zöld, néhol fekete… megbotlok a szürke, nyálkás köveken…nem tudom miért, de ne-
héz a szívem (néha szorongat a határidők múzsája)…elérek egy nagy sziklafalhoz, mögé kerülök…csodálatos színben 
pompázik minden…fák, kövek, és a víz árjával úszó hatalmas virágfejek…rácsodálkozok…pompás és vidám… tovább 
rugdosom lábammal a nagyobb kavicsokat…indulok vissza…és ahogy fordulok, mögöttem is folyó… lélegzetelállító-
an gyönyörű…szelíd hömpölygéssel viszi-viszi a hófehér margarétafejeket…hófehér sziklák között…hófehér kavicsok 
a partján… nagyot sóhajtok…könnyebben billegetem vállam… 

Hirtelen felpattant a szemem, mint egy órarugó! Na, mi a csuda történt? Rámeredtem a gúnyolódó mutatókra. 
El-kés-tél-el-kés-tél…szaporázták. Belém villant a valóság. Te jó ég! Ki az ágyból! Nadrág…póló…számban fogkefével 
zokni-cipő…félig nyitott táska…futás. Mit futás?! Rohanás! Közben fejemben kifogások egész sora. Nagyon rossz 
éjszakám volt, nem igazán érzem jól magam… de mind alól kibújt a hamis igazság. Még utcán fogadott a pavlovi 
csengő. Néma csendre robbantam be. Úristen…hova is megyek?...milyen nap van?...közben kettesével szedtem a 
lépcsőt. Egyetlen terem volt a második emeleten, ahonnét még fény és halk moraj szűrődött a folyosó magányába. 
Fújtam egyet…biztosan oda…és már bent is voltam. Megkönnyebbülve magamra húztam az ajtót…pár perc nem a 
világ… és csukott szemmel, zihálva nekidőltem. Kezemből tompa puffanással hullt táskám a padlóra. Már nem zú-
gott szivem dobbanása a fülemben. Elgyötörten felnéztem…tizennyolc döbbent szempár nézett velem farkassze-
met. Pillanatra markolni lehetett a feszült csöndet.  

Fésűtök van?- kérdeztem.  

Robbant a nevetés. Megfontolt sietséggel asztalomhoz sétáltam, kipakoltam könyveimet. Guten Morgen, 

Fésűtök van? 
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ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG 

- Kérlek, mesélj arról, milyen utat jártál be! 
- Megpróbálom csokorba szedni ezt a röpke 34 évet, 
amit Ásványrárón töltöttem. 
1979-ben végeztem a soproni Erdészeti Szakközépiskolá-
ban, ekkor kerültem a Győri Erdészet hédervári kerületé-
be gyakornoknak. Ehhez a kerülethez tartoztak az ás-
ványrárói csemetekertek. 
Eredetileg nem akartam "csemetekerti erdész" lenni, 
mivel a hagyományos erdészkerületben sokkal változato-
sabb a munka. Magába foglalja az erdőtelepítést, az er-
dőnevelést, a véghasználatot, és nem utolsó sorban a 
vadászatot is. A csemetekert ezzel szemben állandó lekö-
töttséget jelent, minden évben vetünk és aratunk, in-
kább a mezőgazdasági növénytermesztéshez hasonlít a 
tevékenységünk. Mivel más választásom nem adódott, 
és elődömmel, Simon János bácsival nagyon jó kapcso-
latban dolgozhattam, így maradtam "csemetekerti er-
dész". Tőle tanultam meg a szakma csínját-bínját, az or-
szág egyik legjobb szakemberének tartom, és hálás szív-
vel emlékszem rá a mai napig. A katonaság és a techni-
kus minősítő vizsga után 1983-tól 1993-ig vezettem a 
hédervári kerületet kerületvezető erdészként. 1984 óta 
vagyok ásványrárói lakos, akkor költözhettem be jelenle-
gi lakásomba, ami a vállalkozásom kezdetéig szolgálati 
lakásként üzemelt. 1993-ban az Erdőgazdaság felajánlot-
ta számomra, hogy az ásványrárói csemetekerteket bér-
leti formában üzemeltethetem egyéni vállalkozóként. 
Fiatal voltam, tele ambícióval, a hátam mögött némi 
szakmai tapasztalattal, belevágtam. Így 1994. január 1-
jétől vállalkozóként tevékenykedem. Az első évben az 
erdőgazdaság előfinanszírozta a költségeimet, mivel egy 
árva krajcárom sem volt az induláshoz. Pályázatra vásá-
roltam az első két traktort, ezekkel kezdtem a munkát. 
Azóta is folyamatosan fejlesztem az eszközparkot, ter-
mészetesen addig nyújtózkodom, amíg a takaróm ér. Fő 
profilunk az erdészeti szaporítóanyag termelés, ezen kí-
vül a szabad területeken mezőgazdasági növénytermesz-
tést folytatunk. Az elmúlt 20 évben szinte teljesen átala-
kult a fafajválaszték, mivel a termelőnek azonnal igazod-
nia kell a piac változásaihoz, ha talpon akar maradni. 
Csak egy példa: míg a 90-es évek elején a Duna hullámte-
rére szinte kizárólag nemes nyár és fűz csemetét ültetett 
az Erdőgazdaság, addig ma a "Hatóság" csak őshonos 
fafajokat engedélyez a falújításokban /szürke nyár, feke-
te nyár, kocsányos tölgy, kőris, juhar/. A vállalkozás kez-
detén 500-600 ezer db nemes nyárat állítottunk elő, ma 
ez a szám 200 ezer. Álmomban sem hittem volna, hogy 
az ásványrárói csemetekertben valaha akác csemetét 

fogok nevelni, erre most 100 ezres tételt állítok elő éven-
te. 
- Élsz-e reklámlehetőséggel? 
- Szerencsés vagyok, mivel az ásványrárói csemetekertek 
még a vállalkozásom indulása előtt országos hírű bemu-
tató kertek voltak, sőt a mai napig egyetemi gyakorlati 
helyszínek, így a szakma tudja hogy mit kap ha innét vá-
sárol. Ezért komoly reklámtevékenységre nincs szüksé-
gem. 
- Manapság milyen nehézségeid vannak? 
- Legnagyobb nehézség jelenleg a megbízható, jó munka-
erő kérdése. Mivel a csemetekerti munkák nem tartoz-
nak a könnyű munkák csoportjába, az osztrák mezőgaz-
dasági bérekkel nem tudunk versenyezni, így nem tolon-
ganak a munkát keresők. Másik gond a szezonális jelleg. 
Van olyan hónap, hogy a 20 fő is kevés, van úgy hogy a 2 
is sok. Ezért a 3 fő alkalmazott mellett idénymunkásokkal 
próbálom orvosolni ezt a problémát. 
- Terveid a jövőre nézve? 
- 2013-ban jár le a bérleményem 2. tízéves ciklusa. Sze-
retném a következő tíz évet becsülettel végigvinni! 
- Sikeresnek érzed-e magad? Ha igen, mi a siker titka? 
- Úgy érzem, a mai válsággal teli világban aki el tudja tar-
tani a családját, az sikeresnek érezheti magát. Az ember-
nek tisztában kell lenni azzal, hogy mit bír el a vállalkozá-
sa, mit bír el saját maga. Nincs igazi siker családi háttér 
nélkül. E tekintetben szerencsésnek érzem magam, mivel 
a háttér az első perctől mögöttem állt. 
- Tanácsolnád-e egy most indulónak a vállalkozást? 
- Csak abban az esetben fogjon bele bárki egy új vállalko-
zásba, ha ért ahhoz amit csinál, van benne elég kitartás, 
hogy a munkája gyümölcsét learathassa. 
- Elindulni vagy fennmaradni nehezebb?  
- Szerintem a fennmaradás a nehezebb, mivel a piac vál-
tozásaira azonnal reagálni kell. 
- Mivel foglakozol még szívesen a munkán kívül? 
- Nekem a feltöltődést a vadászat okozza, képes vagyok 5
-6 órát ülni egy magaslesen, és hallgatni a "csendet". 
- Ha három szóban kellene kifejezned a világlátásodat, 
melyek lennének ezek? 
- Becsület, szerénység, család. 
- Köszönöm az interjút. Kit ajánlasz a következő számba? 
- Kuzmics Tibor őstermelőt. Munkahelye megszűnése 
után őstermelőként állt talpra nulláról indulva, szerintem 
az Ő története példaértékű! 

 
Kovacsics Marcsi 

Vállalkozók stafétája—Béli Ferencnél 

Kinder!- mosolyogtam. Guten Morgen, Frau Lehrerin!- jött a komolykodón kuncogó válasz.  

Elkezdődött az óra. 

Azóta a fésű bekerült a kötelező kellékek közé. Csak úgy, biztonságból.  
Kovacsics Marcsi 


