
 

Tisztelt Lakosság, kedves Önkéntesek! 
 

Településünk, a szigetköziek, a magyar emberek és szakmai szervezetek egya-
ránt tanúbizonyságot tettek összefogásból és emberségből, amikor országunk-
ban az eddigi legnagyobb árhullám vonult le június első felében a Dunán. 

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik felhívásunkra azonnal felaján-
lották segítségüket. 

A védekezésben mindenki tudta a feladatát, sokan kérés nélkül tették a dolgu-
kat és védték otthonainkat. Ezúton is megköszönöm mindenkinek a munkáját, az 
összefogást. 

A dolgozóknak, az őrzőknek, a kiszolgálóknak, az élelmezőknek és mindenki-
nek. 

Köszönöm azoknak is, akik sajátjukból adva lelkesen készítettek szendvicseket, 
meleg étellel kedveskedtek a fizikai munkát végző szorgos segítőknek. 

Büszke vagyok a helytállásra! 
Tatainé Popp Rita 

polgármester 
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Ásványráró Képviselő-testületének időszaki kiadványa 

Vis maior támogatási igény bejelentése 

A vis maior támogatás felhasználásá-
nak részletes szabályairól szóló 9/2011. 
(II. 15.) Korm. rendelet alapján lehető-
ség van az árvíz kapcsán VIS MAIOR tá-
mogatási igény benyújtására a Belügy-
minisztériumhoz. 

Az Önkormányzat 40.000.000 Ft elő-
zetesen becsült támogatási igényt je-
lentett be a vis maior alap felé. 

Az igényünk megalapozottságának 

vizsgálatára a káreseménnyel kapcsola-
tosan a Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság már végzett helyszíni elle-
nőrzést. A közeljövőben még várható a 
Kormányhivatal és a Magyar Állam-
kincstár illetékeseinek a helyszíni vizs-
gálata is. 
 

 dr. Minkó Nikoletta  
jegyző 

Következő lapzárta 2013. augusztus 31. 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. 

Impresszum: Ásványrárói Hírharang – Ásványráró Önkormányzatának lapja –Ingyenes kiadvány 
 Szerkesztők: Kovacsics Imréné, Banyár Károlyné - Elérhetőségek: 576-053, kovacsicsmarcsi@gmail.com 
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2013. január 1-jével a Tündérkert Óvoda önálló intézménnyé válása kapcsán jogszabályban meghatározott 
pályáztatási kötelezettségnek eleget téve Ásványráró Község Önkormányzata pályázatot írt ki az ásványrárói 
Tündérkert Óvoda óvodavezetője állásának betöltésére. 

A pályázati felhívás 2013. április 30-án publikálásra került a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, 
valamint meghirdetésre került az Oktatási és Kulturális Közlönyben. 

A pályázat benyújtási határideje 2013. május 15-én lejárt. Ez időpontig 2 db pályázat érkezett a pályáztató-
hoz. 

A pályázati dokumentációk a Képviselő-testület általi döntést megelőzően, a véleményezési joggal rendelke-
zők részére (szülői munkaközösség, alkalmazotti közösség, nevelőtestület) átadásra kerültek a véleményük ki-
alakítás céljából. A véleményezési joggal rendelkezők éltek a jogszabályban biztosított jogukkal, és kialakították 
véleményüket, melyben egyöntetűen Kovacsicsné Lakatos Krisztina vezetői pályázatát támogatták. 

A Képviselő-testület a véleményeket figyelembe véve úgy határozott, hogy a jelenlegi óvodavezetőt, Kova-
csicsné Lakatos Krisztinát bízza meg továbbra is az óvodavezetői feladatok ellátásával 2013. június 16. napjával 
5 éves időtartamra. 

 
 dr. Minkó Nikoletta jegyző 

„Együtt és tovább – közösségi célú fejlesztés” elnevezésű projekt 

Óvodavezetői álláspályázat 

Az Ásványrárói Községi Sport-
egyesület nevében az Önkormány-
zat pályázatot nyújtott be a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához kap-
csolódó pályázati felhívás kereté-
ben. 

A Sportegyesület bruttó tízmillió 
forint összegben támogatást nyert 
az „Együtt és tovább – közösségi 

célú fejlesztés” elnevezésű projekt-
re.  

Az elnyert támogatásból tavaly 
decemberben megkaptuk a 10*20 
m2-es rendezvénysátrat, melynek a 
kifizetése idén április elején történt 
meg. Ezt követően rendeltük  meg a 
8*6 m2 alapterületű és 4 m magas 
kültéri mobil színpadot, ami alumíni-
um vázzal, állítható lábgarnitúrával, 

összekötő elemekkel, színpad fedés-
sel, biztonságtechnikai berendezé-
sekkel május végén érkezett meg. A 
pályázat utófinanszírozására tekin-
tettel a kifizetési kérelmet benyúj-
tottuk a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalhoz, ennek elbírálása 
jelenleg folyamatban van. 

 
 dr. Minkó Nikoletta jegyző 

Tisztelt Olvasók! 

Tájékoztatnom Önöket a Rárói 
Ravatalozó felújításának jelenlegi 
helyzetéről. 

Az előtető, illetve a hozzáépíten-
dő tetőrész faanyagát megvásárol-
tuk, az ácsmunkával a megbízott 
Tóth Tibor és Dániel László elkészült. 

Sajnos az időjárás nem kedvezett 
a munkáknak, reméljük rövidesen 
megkezdődhet a cserepezés. 

Ezután a homlokzat színezése 
következik -  a szükséges anyagot sem kellett megvásá-
rolni, felajánlásként kaptuk - melyet Takács Zsolt, Takács 
Csaba és Hérics Ferenc végeznek el, akik kezdettől fogva 
szabadidejüket feláldozva, ellenszolgáltatás nélkül fára-
doznak azért, hogy a ravatalozó elkészülhessen. 

 
Ezúton is köszönet érte. 
A térkövezés lesz a befejező 
munkafázis, melyet meg kell 
hogy előzzön a térkő alapjának 
előkészítése. A térkövet  szintén 
felajánlásként kaptuk. Ez is nagy 
segítség volt, köszönjük. 
Lerakása szakember irányításá-
val fog zajlani, de a kétkezi mun-
kájukat felajánló, segítőkész em-
berek jelentkezését várjuk erre 
is. 

Továbbra is nagy tisztelettel kérjük és  köszö-
nettel  fogadjuk a Pannon Takarékbank 63200281-
15218083 számlára az anyagi támogatást. 

 
Bindicsné Horváth Györgyi 
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A végbél- és vastag-
bélrák gyakorisága 
az elmúlt 30 évben 
háromszorosára 
nőtt. Magyarorszá-
gon évente 9000 új 
beteg kerül felfede-
zésre, közülük saj-
nos 6000 meg is hal, 
mert későn diag-
nosztizálják a beteg-
séget.  
Könnyű kiszámolni, 
hogy Ásványrárón 
ez évente minimum 
két új vastagbélrá-
kos beteget és 1 
halálesetet jelent-
het.  

Mi az oka a késői diagnózisnak? 
Mit tehetünk, hogy ne mi legyünk a következő ké-

sőn diagnosztizált végbél- vagy vastagbélrákos beteg? 
Ismernünk kell a betegség tüneteit, a figyelmeztető 

jeleket, a családi-genetikai hajlamosító tényezőket és 
főleg a szűrési lehetőségeket.  

Mi az a vastagbélrák szűrés? 
A szűrés panaszmentes egyének vizsgálatát jelenti. 

Tehát még a betegség tüneteinek jelentkezése előtt ad 
lehetőséget a korai diagnózisra.  

Miért kell szűrni vastagbélrákra? 
Az időben kimutatott és kezelt vastagbél- és végbél-

rák gyógyítható. A betegség a legkorábbi stádiumban is 
észrevehető. Van egy rákmegelőző állapot, amikor a vas-
tagbélben még csak polypot (jóindulatú szövetszaporu-
latot) lehet látni. Évekig tart amíg a jóindulatú polypból 
vastagbélrák fejlődik ki. A polypok endoszkópos eltávolí-
tásával tehát megelőzhető a vastagbélrák kialakulása.  

Mikor kell szűrni? 
Mivel 50 éves életkor felett nő meg  ugrásszerűen a 

vastagbélpolypos és rákos betegségek száma, 50 év fe-
lett ajánlott a szűrő vizsgálat elkezdése.  

Hogyan kell szűrni? 
 Évenkénti széklet vér vizsgálat végzése, pozitív eset-

ben colonoscopia, tehát vastagbéltükrözés végzése. 
Mivel a vastagbélrákok és polypok nem folyamato-
san véreznek, vérezgetnek, az egyszeri széklet vér 
vizsgálat érzékenysége alig több 50%-nál. Ha azon-
ban évente ismételjük (a polypból rákig tartó átme-
net évekig tartó folyamatát figyelembe véve) ez az 

érzékenység jelentősen növelhető, így korai stádi-
umban betegségdiagnózist tesz lehetővé.  

 Első lépcsőként szűrő colonoscopia végzése. 
Negativitása esetén minimum 5 évig e betegségtől 
nem kell tartanunk.  

Milyen jelek esetén forduljanak orvoshoz? 
 40 év felett minden emésztőrendszeri panasz 
 visszatérő hasi fájdalmak 
 a székelési ritmus megváltozása 
 székelés után is megmaradó székelési inger 
 véres széklet 
 vérszegénység 
 tisztázatlan eredetű fogyás 
 visszatérő alsó végtagi thrombosisok, véna gyulla-

dások 
 elhúzódó lázas állapot 

Kik tekinthetők fokozottan veszélyeztetettnek? 
(családi, genetikai veszélyeztetettség) 

 ha a családi előzményben végbél és vastagbélrák 
fordul elő 

 ha az első foku rokonoknál vastagbél polyp, petefé-
szek rák, emlőrák, prosztata rák fordult elő 

 fekélyes vastagbélgyulladásban (colitis ulcerosa, 
Crohn betegség) szenvedőknél 

 korábbi vastagbél polyp vagy rák műtéte az egyéni 
kórtörténetben 

 

V égül néhány praktikus tanács 
Sokakat a nemtörődömség, az időhiány, 
sokakat a vizsgálatoktól való félelem 
akadályoz meg az orvoshoz fordulásban. 

Ne féljünk, figyeljünk oda saját egészségünkre. A vizsgá-
latok okozta kellemetlenség jórészt kiküszöbölhető, a 
negatív lelet lelki megnyugvást ad, az időben felfedezett 
betegségek gyógyíthatók. A fokozottan veszélyeztetettek 
50 év alatt, mindenki más 50 év felett vegyen részt szűrő 
vizsgálatokon. Megéri. Akinek panasza, tünete van, ne 
késlekedjen kivizsgáltatni magát, keresse fel háziorvosát.  

Térségünkben korszerűen felszerelt gasztro-
enterológiai ambulancia és osztály, 3 gasztroenterológus 
szakorvos, 2 belgyógyász szakorvos-gasztroenterológus 
szakorvos jelölt, elkötelezett és magasan képzett szak-
dolgozói csapat biztosítja a hozzáférést a 
gasztroenterológiai ellátáshoz.  

 
dr. Pécsi Gyula 

belgyógyász-gasztroenterológus szakorvos 
főorvos 

Vastagbélrákról az Ásványráróiaknak 



A Karolina Kórház a kistérségi 
települések összefogásával évente 
egyszer támogatásban részesül, mely adományból orvo-
si műszereket vásárolnak. Az orvosi eszközvásárlás tá-
mogatása a települések részéről gesztus, mellyel jelez-
zük, hogy a kórház nemcsak a város, hanem a kistérség 
többi településein élők számára is fontos. 

Így néhány éve például egy nagy értékű műszerhez 
jutott a kórház, mely a vastagbéldaganatok korai, még 
tünetmentes állapotban való felismerését segíti. 

Majd egy gasztroszkóp beszerzéséhez járultunk hoz-
zá. Ez az orvosi műszer a nyelőcső, a gyomor és a patkó-

bél endoszkópos, tükrözéses vizs-
gálatához szükséges. Segítségével 

számos betegség leleplezhető. A berendezés által a fe-
kély, a krónikus gyulladások, a rákmegelőző állapotok 
vagy éppen a rákbetegség is diagnosztizálható. 

A települések egyhangúlag szavaztak idén is a támo-
gatásról. Ezúttal is 1,2 millió forinttal segítette a kistér-
ség az intézmény műszerbeszerzését. Az összeg negye-
dét a társulás megtakarítása adta, míg a fennmaradó 
részhez a települések lakosonként húsz forinttal járultak 
hozzá. 

Tatainé Popp Rita polgármester  
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Eszközvásárlás 

Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretében a szülész-
nőgyógyász szakorvos,  jelenleg Dr. Pintér János minden 
hónap első szerdáján 12 órától végzi a szaktanácsadást. 
A gyermekorvos, Dr. Virághalmi Aranka minden hónap 
második péntekén tart az igénylőknek szaktanácsadást.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az önálló védőnői tanácsadáson elvégzendő szűrő-
vizsgálatok életkorhoz kötötten: 

1,3 és 6 hónapos korban a pszichomotoros és mentá-
lis fejlődés vizsgálata, az érzékszervek működésének 
vizsgálata(látás, kancsalság, hallás), 

1 éves kortól 6 éves életkorig évenkénti szűrővizsgá-
latok: 

testmagasság, testtömeg, fej- és mellkörfogat méré-
se, tápláltsági állapot értékelése, pszichomotoros, men-
tális, szociális fejlődés és magatartásproblémák vizsgála-
ta, az érzékszervek működésének vizsgálata, beszédfej-
lődés, mozgásszervek szűrése, különös tekintettel a láb 
statikai problémáira, 3-6 éves kor között vérnyomásmé-
rés. 

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

Az óvoda, mint ellátandó intézmény kikerült az ellá-
tás köréből, megszűnt a beiskolázási vizsgálat is, de a 3-
6 éves korosztály nem marad ellátatlanul, hiszen az élet-
korhoz kötött kötelező vizsgálatok mindig elvégzésre 
kerülnek. Az óvodában tisztasági szűrővizsgálatok rend-
szeresen, 2 havonta megtörténnek, jelzés esetén soron 
kívül. 

Az óvónőkkel együttműködve, közösen folytatva a 
megkezdett hagyományt, 2012 szeptemberében is útjá-
ra indítottuk a Baba-mama klubfoglalkozásokat. Ezeknek 
az összejöveteleknek az óvoda ad otthont, a 18 hónapos 
és 3 éves kor közötti gyermekek és szüleik részére. A 
családokhoz meghívókat juttatunk el. Az összejövetelek 
elején mesés, verses foglalkozás van, majd szabad fog-
lalkozás keretében spontán beszélgetések alakulnak ki a 
szülőket éppen foglalkoztató témákban. A leendő óvo-
dások megismerkednek az óvodával, az óvó nénikkel, és 
amikor bekerülnek kiscsoportosként az óvodába, nem 
idegen helyre csöppennek, hanem ismerős személy üd-
vözli őket ismerős környezetben. Az óvónők elmondása 
alapján, a Baba-mama klub foglalkozásaira járó kisgyer-
mekek óvodai beszoktatása sokkal könnyebb. 

A 2011/2012. tanévben a 26/1997 (IX. 3.) NM rende-
let értelmében az általános iskolában a kötelező szűrő-
vizsgálatok megtörténtek.  

A Vöröskereszt megköszöni a véradáson megjelenteknek a segítséget. Ezután is várjuk 
Őket szeretettel. A legközelebbi véradás időpontja előreláthatólag szeptember 17. 
Ebben az évben is várhatóan októberben szeretnénk köszönteni a falu időseit az Önkor-
mányzattal közösen. 

Kovácsné Hegyi Rita egyesületi titkár  

Véradás 

Kivonat a 2012. évi védőnői munkáról szóló beszámolóból 
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Szűrésre kötelezettek a 2., 4., 6., 8. osztályok. A szű-
rővizsgálatok magukban foglalják a testsúly-, testmagas-
ság mérését, látásélesség-, színlátás-, hallás vizsgálatát, 
mozgásszervek alaki és funkcionális szűrését, vérnyo-
más vizsgálatát golyvaszűrést (6. osztályban), továbbá 
feladat még az általános személyi higiéné és a tetvesség 
vizsgálata. 

Minden megvizsgált tanulónak kiadásra kerül egy 
védőnői igazolás, melyen az észlelt elváltozásokat is fel-
tüntetjük. A szűrések, védőoltások előtt minden esetben 
írásban tájékoztatjuk a szülőket. 

Tisztasági vizsgálat általában 2 havonta történik, 
amennyiben van olyan tanuló, aki kiszűrésre kerül, ab-
ban az esetben írásban kap róla a szülő tájékoztatást. 
Természetesen jelzés esetén soron kívül megtörténik a 
tisztasági vizsgálat.  

A tanévben előírt kampányoltások rendben megtör-
téntek, az átoltás 100 %, melyről jelentési kötelezettség 
van a Megyei Kormányhivatal felé. 

Az iskolával az együttműködés jó, mind a szűrővizs-
gálatokra, mind az óratartásra lehetőséget biztosítanak 
a számomra.  

2012-ben az ING Biztosító Gyermekegészségügyért 
Alapítványa pályázatot írt ki, amelynek célja a munká-
ban használatos eszközök beszerzésének megkönnyíté-
se. A benyújtott pályázatunkat pozitívan bírálták el, így a 
pályázatban leírt eszközök beszerzésének 50%-át bizto-
sította az Alapítvány. Ennek köszönhetően rendelkezé-
semre áll egy korszerű SA-7 szűrőaudiometer és egy 
magzati szívhanghallgató készülék is.  

 
Kálmán Zsoltné védőnő 

Az egyesület alapfeladatai mellett továbbra is fontosnak tartja a falu hírnevének öregbítését és a közösségi, 
közösségépítő feladatok elvégzését.  

A fiatalok, gyermekek megszólítása szinte alapfeladatnak mondható, ezért a lehető legtöbb helyen és időben 
próbáljuk őket bevonni, aktivizálni. 2012–ben az Országos Katasztrófavédelmi Versenyen az általános iskolai kor-
osztályban Ásványráró csapata a 2. helyen végzett. Felkészítőjük Bekéné Gyurics Tímea, akinek ezúton is köszöne-
tünket fejezzük ki munkájáért. 

Április 28-án került megrendezésre a már hagyományosnak mondható Flórián-nap, mely egyben főzőverseny 
is volt, erre 7 csapat nevezett. Emellett kulturális és sport programok is színesítették ezt az alkalmat. 

Május közepén az Unterwaltersdorfi Önkéntes Tűzoltósággal közösen tűzoltó gyakorlatot hajtottunk végre, 
melyen a környékbeli települések egyesületei is részt vettek. A gyakorlat befejezése után a varroda épületében 
étel-, és italfogyasztás közben ápoltuk a barátságot. 

Egy életen át tartó tanulás megalapozása témakörben sikeresen pályáztunk, melyet november végén 3 nap 
alatt, mintegy 60 fővel sikeresen lebonyolítottunk. Az előadás és gyakorlat címe: „Előre nem látható természeti 
eseményekre való felkészítő képzés” 

Az ásványrárói Önkéntes Tüzoltó és Pogárőr Egyesület 2012. évi 
beszámolója 

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány jóvoltából júniusra meghirdetett elsősegélynyújtó tan-
folyam az árvízi helyzetre való tekintettel őszi időpontban kerül megrendezésre. 
Kiknek szól?: mindenkinek, aki gyermekekkel foglalkozik (szülők, nagyszülők, pedagógusok, 
óvónők, nagynénik, nagybácsik). A részvétel ingyenes! 
Az előadás 3,5-4 óra hosszan tart (elméleti és gyakorlati oktatás). 

Kivonat a www.mgya.org honlapról: 
„Az országban egyedül nálunk sajátíthatja el ingyenesen, gyermekmentőktől, hogy mitől óvja gyermekét, illetve 
mit tegyen, ha kicsinye vészhelyzetben van. 
Képzéseinken szakorvosaink és szakápolóink adják át több éves gyermekmentési tevékenységük során szerzett 
tapasztalataikat.  
Megfelelő képzettséggel és odafigyeléssel a balesetek, betegségek 80%-a megelőzhető. A vészhelyzetek kezelé-
sének legértékesebb első 10-15 perce a laikus elsősegélynyújtó kezében van, ezért fontos, hogy felkészültek le-
gyünk az ilyen helyzetekre.” 

MIT TEGYÜNK, AMÍG MEGÉRKEZIK A MENTŐ?  

http://www.mgya.org/
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Bevételeink: pályázat, tagdíj, támogatások (magánszemélyek, cégek), önkormányzati támogatás. 
Kiadásaink: működési és felszerelési  költségek, képzés, reprezentációs kiadások (koszorúzás, kupák, oklevelek) 
Terveink: a szerkocsi üzembe helyezése, felszerelése, a muzeális értékű tűzoltókocsi felújítása, kiállítása, a tűz-

oltószertár felújítása, a közösségi helyiség létrehozása. Eszközbeszerzések, pályázatok benyújtása. 
 

2012. évi szolgálat (kiemelt események): 

 
 

Horváth Balázs egyesületi elnök 

Tűzoltóság Polgárőrség 

- Riasztások:  
5 tűzeset Ásványrárón (4 esetben beavatkozással), 
1 tűzeset Héderváron (Mosoni-Duna partján nádas), 
1 tűzeset Dunaszegen (tó körüli nádas). 
- Tűzgyújtási tilalom ellenére a tüzelést végzők felszó-
lítása. 
- A Győri Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkérésére, 
a Moson mentőcsapat pótlására, rendszerbe állító 
gyakorlaton való részvétel. 
 - Gallytüzelés biztosítása. 
- Közös gyakorlat az Unterwaltersdorfi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesülettel Ásványrárón. Résztvevők még: Kim-
le, Mosonszentmiklós, Hédervár. 
- Tűzoltó vizes gyakorlat Héderváron. 
- Az állatorvos és a méhész felkérésére a fertőzött 
méhek, és lépek égetésének biztosítása. 
- Közúti baleset –helyszín biztosítása. 
- Óvodai gyereknap tűzoltó kocsival. 
- Mikulás csomagok készítése, ajándékozása az óvo-
dások részére. 

- Zsejkepusztán – állampolgári bejelentésre reagálva - 
járőreink  az épület ellenőrzésekor felfeszített ajtót és 
ablakokat találtak. A rendőrséget értesítették. 
- Körmenet és fáklyás töklámpás felvonulás, lomtalaní-
tás biztosítása. 
- Közúti balesetnél jelzőőr feladat ellátása. 
- Szolgálat közben csőtörés észlelése a Szabadság utcá-
ban, a vízmű értesítése. 
- Állampolgári bejelentések érkeztek 2 alkalommal ter-
ménylopásról, lakóház falának megrongálásáról, a Pető-
fi utca végén több napja parkoló gépkocsiról, (a kocsi 
lopott volt) a rendőrség értesítése, csendháborításról 
(túl hangos a zene). 
- A Rárói Lovasudvar által szervezett Tereplovaglás biz-
tosítása. 
- Október 31 - november 2.: a temetők fokozott ellenőr-
zése. 
- A rendőrség kérésére 3 alkalommal Idősek, egyedülál-
lók ellenőrzése a nagy hidegre való tekintettel. 
- Mosonmagyaróváron járőrszolgálat. 

Immár hagyományosnak mondhatjuk, hogy tanév elején minden isko-
lás és óvodás hittanos nevét a templomba járó hívek kihúzzák – akár 
felnőttek, akár gyerekek –, akik vállalják, hogy imádkoznak értük. A 
hívő keresztény ember tudja, milyen fontos a rendszeres, mindennapi 
imádság; különösen azoknak az életében, akik az adott évben járulnak 
szentségekhez. 
2013. április 14-én, vasárnap a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisén 
szolgáltatta ki a keresztény nagykorúság szentségét dr. Pápai Lajos me-
gyéspüspök a lipóti plébániatemplomban. Ásványráróról 9, Lipótról 4 
fiatal vállalta, hogy Isten népe előtt kijelenti: katolikus módon szeretne 
élni, és ehhez a Szentlélek segítségét kéri. 

Május 26-án, Szentháromság vasárnapján ismét ünnepre készül-
tünk. Az ásványrárói 3. osztályosok várták első áldozásuk napját. 21 
kisgyermek mutatta meg, hogy szereti Jézust, és úgy akar élni, 
ahogy ő élt. 
A szentmiséken együtt imádkoztunk a gyermekekért, fiatalokért, 
szüleikért, bérma- és keresztszüleikért, mindazokért, akik ezekre a 
kivételes eseményekre velünk együtt készültek. 
Köszönjük mindenkinek, aki széppé tette ünnepeinket, gyermekeink 
életének minden napjára pedig Isten bőséges áldását kérjük. 

 
Sáling Györgyné 

Egyházközségünk életéből 
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A hazai pályán 
játszott Darnózseli 
csapata elleni megmérettetés végén hallatszott falu-
hosszat a szenvedélyes szurkolók örömködése. Ekkor 
már biztosan bajnok volt Ásványráró, mégis nagy volt a 
lelkes játékkal, nagy különbségű győzelemmel végződött 
a mérkőzés. Igazán boldog ünnep kerekedett az aranyér-
mek és a kupa átadásakor, melyeket a Megyei Labdarú-
gó Szövetség részéről Bősze Gyula, a helyi önkormányzat 
részéről Fazekas Alajos nyújtott át a játékosoknak, veze-
tőségnek. 

 
Ebből az apropóból 

látogattam meg a csa-
pat edzőjét, Németh 
Györgyöt, és fag-
gattam az idáig vezető 
útról. 

Nagyon örülök neki, 
hogy megkerestél, 
hogy büszkélkedhessek 
a focicsapat sikereivel! 
Már nem is emlékszem 
rá, mikor volt Ásvány-
ráró bajnokcsapat. Ak-
koriban csupán kettő 
helyi játékos volt a ke-
retben. 

Mióta vagy nem csupán játékosa, hanem edzője is a 
csapatnak? 

2011 júniusában vettem át a csapat irányítását Gu-
lyás Lászlótól. Legfontosabb célkitűzésem az volt, hogy a 
máshol játszó helyi fiatalokat visszacsábítsam. Ez rész-
ben sikerült, mert a jelenlegi bajnokcsapatban csupán 
két, nem településünkhöz köthető játékos játszik. 

A 2011/12-es év az összekovácsolódásáról és a fiata-
lok beépüléséről szólt. Az őszi szezonban a 8. helyen 
végeztünk, a tavaszi szezon végére a csapat feljött a 4. 
helyre, egy ponttal maradt le a dobogóról. Az eredmé-
nyek birtokában bátran indultunk neki a következő 
idénynek. Célunk a bajnoki trófea elérése volt. 

Ennek elérése mindenki titkos vágya volt, és ahogy 
említetted, az utóbbi két év eseményei, szerveződése 
meghatározó jelentőséggel bírt a cél elérésében. Miket 
tartasz a 2012/13-as év legfontosabb történéseinek? 

Elindítottuk az U16-os serdülő focicsapatunkat, ez új 
dolog volt Ásványráró életében. Nagyon büszke vagyok 
rájuk annak ellenére, hogy sokan közülük csak most 
kezdtek megismerkedni a focilabdával, soha nem adták 
fel, bármi is volt a meccs eredménye. Külön köszönet 
Horváth Leventének a rengeteg segítségért. Legyünk rá 
büszkék, hogy van a faluban még néhány ilyen lelkes 
fiatal, aki odaadó munkájával segíti a kisebbek fejlődé-

sét. 
U19-es csapatunk is szép 

sikert ért el, a 2. helyen végzett a bajnokságban. Edző-
jük: Bognár Gergely. 

Valóban szép eredmény, szívből gratulálok nekik és 
edzőjüknek is! 

Rátérnék a felnőtt csapat szereplésére. Az őszi szezon 
előtt egy 12 mérkőzéses, felkészülési sorozaton vett 
részt a csapat, melyek magasabb osztálybeliek ellen zaj-
lottak. Csak a Motim NB III-as csapata tudott nyerni elle-
nünk. Részt vettünk a Lino kupán, melyet megnyertünk. 

A szezonban egyenle-
tesen meneteltünk, 
záráskor a Mite mö-
gött, a 2. helyen vé-
geztünk, egy ponttal 
lemaradva. Célunk 
eléréséhez már janu-
árban megkezdtük az 
alapozást. A kemény 
futóedzések mellett a 
technikai oldalra is 
sok energiát fordí-
tottunk. (Sokszor már 
én magam sajnáltam 
a fiatalokat!) 
Gondolom az őszi 
eredmények, az ala-

pozó szakaszban elvégzett munka felvértezték a fiatalok 
harci kedvét a tavaszi szezon kezdésére. 

A tavaszra csapatunk még egységesebbé vált, nem 
találtunk ellenfelünkre. Egyetlen döntetlen mérkőzést 
játszottunk. Ásványráró történetében rekordot állí-
tottunk fel, 159 rúgott gól mellett mindössze 23-at kap-
tunk és a megszerezhető 90 pontból 81-et értünk el, 
amire nagyon büszkék vagyunk.  

A mai futballhoz nem elég a szakmai stáb és a játé-
koskeret már ezen a szinten sem. Arra vagyok kíváncsi, 
kerestetek-e és találtatok-e megoldást, segítőket, akik a 
csapat mellé álltak, s mi az, ami az ő segítségükkel való-
sulhatott meg? 

Támogatásokból és pályázatok útján biztosítani tud-
tuk a következő dolgokat a csapatok számára: labdákat, 
mezeket, melegítőket, technikai felszereléseket, labda-
fogó hálót, kapukat vásároltunk. A pálya köré székeket 
helyeztünk ki. Szeretném megköszönni az elnökség biz-
tatását, támogatását, no meg a családom türelmét! 

Köszönet illeti támogatóinkat, köszönet a nézőknek a 
folyamatos biztatásért, hogy idegenbeli mérkőzésekre is 
elkísértek minket.  

Mire vagy most a legbüszkébb? 
Arra, hogy a csapat kiharcolta a megyei II. osztályban 

való szereplést. Szeretném, ha a játékoskeret egyben 

Bajnok csapat! Bajnok csapat!  
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maradna és kipróbálnánk magunkat magasabb osztály-
ban! 

Sikerünk kovácsa mi magunk vagyunk, mindannyian. 
Mivel a futball csapatjáték, az eredményeket közösen 
értük el. Szép volt fiúk! 

Csatlakozom az általad mondottakhoz: Szép volt fiúk! 
Köszönöm a beszélgetést. 

Csapattagok: Babos Tamás, Szemeti Péter, Alföldi 

Attila, Alföldi Tamás, Németh Zoltán, Tóth Ferenc, Sághi 
Dezső, Kovacsics Imre, Kovacsics Gergely, Szabó Szilárd, 
Angyal Attila, Ács Márió, Szabó Richárd, Szabó Gábor, 
Ásványi Dávid, Lendvai Gellért, Joó Balázs, Németh 
György. 

HAJRÁ ÁSVÁNYRÁRÓ!  

Kovacsics Marcsi 

Fütty Csaba fotói  

Árvízi körkép 


