
Kedves Olvasóink! 
Áldott húsvéti ünnepeket kívánva üdvözlöm Önöket a 2014. évi első számunk hasábjain! 

Örömmel számolhatok be arról, hogy az idei évben több beruházás is megvalósulhat te-
lepülésünkön. 

Vis maior úthelyreállítás: 
Megtörtént a Vis maior keretből nyert úthelyreállításnak a közbeszerzési eljárása, melyet a 

STRABAG Általános Építő Kft. nyert meg. 
A felújításra kerülő szakaszok a következők: a Petőfi Sándor utca a Madarász utca beköté-

séig, Sport utca, Rákóczi Ferenc utca a Deák Ferenc utcától a Sport utcáig, Rákóczi Ferenc ut-
ca a körforgalomtól a Deák Ferenc utcáig. A helyreállítás 1,7 m szélességben történik. A vállal-
kozási szerződés szerint legkésőbb augusztus 1-jéig kell befejezni a kivitelezési munkákat. 

A Petőfi utca aszfaltozása a Madarász utcától a Duna utca bekötéséig is elkészül a fenti vál-
lalkozó kivitelezésében. 

A munkák időtartama alatt kérjük a lakosság szíves türelmét! 

Tájház felújítása: 
Az idei évben megvalósul a tájház felújítása is. Ennek várható költsége bruttó 24 millió Ft, 

melyre 16 millió Ft-ot nyertünk pályázat útján. 
Ennek keretében még utcanév táblákat és információs táblákat is elhelyezünk közterülete-

inken. 

KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) energetikai felújítás: 
Megújul az önkormányzat épülete, az iskola és a tornacsarnok: nyílászáró cserére, hőszige-

telésre, födémszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, napelem elhelyezésére és világító testek 
korszerűsítésére kerül sor. 

Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik, a beadási határidő már letelt, a kiértékelés zajlik. 
Ennek a kivitelezésnek várhatóan ősszel, októberben kell befejeződnie. 

Falubusz pályázat: 
Településünk két szervezete is sikeresen pályázott egy-egy 8+1 személyes mikrobusz be-

szerzésére: a Sportegyesület bruttó 12,7 millió, az Önkormányzat nettó 10 millió forintot 
nyert. Ezeknek a közbeszerzési eljárása jelenleg folyamatban van. 

A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások: 
Településünk a nevezett pályázat keretében 2013. szeptemberében 83 millió Ft támoga-

tást igényelt. Decemberben 37,6 millió és 8 millió Ft-tal gazdagodtunk ezáltal. 
A pénz felhasználásának és elszámolásának szigorú szabályai vannak. A megnyert összeget 

már felhasználta az önkormányzat, ennek elszámolása történik jelenleg. 
Az elszámolás lezárásával remélhetőleg a következő számunkban már arról tájékoztatha-

tom Önöket, hogy adósságmentes lett az önkormányzat. 
Tatainé Popp Rita polgármester 
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Tisztelt Adófizetők! 
Hamarosan minden adónem szempontjából lezárul az első féléves díjak befizetése. A gépjárműadót most 

vetettük ki, befizetési határideje április 30. Megköszönöm azoknak, akik már kötelességüknek eleget téve adói-
kat lerótták. Kérném, akiknek elmaradásaik vannak, akár az előző évről is, szíveskedjenek hátralékaikat befizet-
ni. 

Köszönöm megértésüket! 
Tájékoztató! 
A márciusban kiosztásra került szelektív hulladékgyűjtő edényeket havonta egyszer fogják üríteni, a szokásos 

módon minden hónap utolsó péntekjén. Az előző ürítéssel akadt egy kis probléma, kértük a szállítókat, jöjjenek 
vissza, de még így sem sikerült mindenhonnan elszállítaniuk a szemetet. Reméljük, hamarosan ebbe is belejön-
nek, és a szolgáltatás fennakadás nélkül zajlik majd. 

Az edényzetbe a következők helyezhetők el: műanyag italcsomagolás (PET palack), fólia, reklámtáska, kimo-
sott tisztító- vagy mosószeres flakonok, csomagolási papírhulladék (doboz, karton), újságpapír, szórólap, vala-
mint fém italos doboz. 

Nem helyezhető az edényekbe: üveghulladék, kommunális hulladék, zöldhulladék (fűnyesedék, ág, gally). 
Felhívás! 
Értesítjük a kedves lakosságot, amennyiben eladó vagy bérbe adandó ingatlanjuk van, jelentkezzenek a hiva-

talban. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a település honlapján ingyenesen megjelentethetik ilyen irányú hir-
detéseiket. 

Újra itt a fűnyírás és a gyommentesítés időszaka. Felkérem Önöket, gondozzák területeiket, és amennyiben 
van módjuk és lehetőségük, segítsenek bennünket annyival, hogy az Önök környezetében lévő közterületeket is 
gondozzák. Mindenki számára fontos, hogy lakókörnyezete szebb és ápoltabb legyen. 

Segítségüket, gondoskodásukat előre is köszönjük! 
Köszönet! 
Településünkön az idei évben sajnos már két tűzeset is történt. Ezúton köszönöm meg az Önkéntes Polgárőr 

és Tűzoltó Egyesületnek a gyors beavatkozást, mivel mindkét esetben ők értek ki leggyorsabban a helyszínre. 
Szorgalmukkal és önkéntes lelkesedésükkel mindannyiunknak példát mutatnak. 

Mintaszerű az az összefogás és segítőkészség is, amely a bajba került Borza család irányába községünkben 
megmutatkozott. 

Tatainé Popp Rita polgármester 

Ebösszeírás! 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezése alapján az eb tartási helye 

szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – 2014 nyarán ebösszeírást végez. Az ebösszeírás céljából az Ön-
kormányzat „Ebösszeíró adatlapot” juttat el minden háztartáshoz, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségnek az 
tulajdonosok eleget tudjanak tenni. 

Az összeírásról és az adatlap kitöltésével kapcsolatban a későbbiekben részletes tájékoztatást adok ki. 
Együttműködésüket előre is köszönöm! 

Ásványráró Képviselő-testülete elfogadta az idei költségvetést 
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 270.443 E Ft bevétellel és kiadással fogadta 

el. Az önkormányzatok finanszírozásában a 2013. évben bevezetett új feladat-ellátási rendszer 2014-ben is to-
vább folytatódik.  

Az iskola fenntartásának átadásával az oktatási ágazatban az önkormányzat fő feladata az óvodai nevelés 
lett. Önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben a pénz-
beli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása, valamint a klasszikus értelemben vett önkormányzati felada-
tok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető fenntartása stb.). Mindent egybevetve 
az állami támogatások összege idén 59.769 E Ft. 

A 2014. évi költségvetés összeállításánál előnyt élveztek a korábban beadott pályázatokkal, és a már meg-
kezdett beruházásokkal kapcsolatos fejlesztések, pl. falubusz beszerzése, tájház felújítása, iskola, tornacsarnok, 
községháza fűtéskorszerűsítése stb., ami a költségvetésben 113.408 E Ft felhalmozási kiadást jelent. 

dr. Minkó Nikoletta körjegyző 

Tisztelt Lakosság! 



2013-as év legintenzívebb időszaka az árvíz ideje volt. A gátaknál a sok segítő kéz mellett mi is jelen voltunk, 
leginkább az önkéntesek és a kirendelt segítők élelmezésében igyekeztünk segítséget nyújtani. Az árvíz levonulása 
után összegeztük a tapasztalatokat és levontuk a következtetéseket, hogy majd hosszú-hosszú évek múlva esetle-
gesen ismét bekövetkező árvíz idején mit és hogyan kellene majd cselekedni, hogy minden gördülékenyen men-
jen. 

2013. évben a településen az évi háromszori véradás megtörtént, a rendszeres véradók mellett új véradókat is 
köszöntöttünk. Ősszel véradói ünnepséget is tartottunk, ahol a rendszeres véradók ajándékot vettek át és egy kel-
lemes  hidegtálas estebéd mellett beszélgettünk. 

2014-ben is megszervezzük a véradást, amelynek tervezett időpontjai: 
2014. május 13. 
2014. szeptember 16. 
A helyszín megváltozik, nem a megszokott helyen, az iskolában kerül megrendezésre, hanem az IKSZT épületé-

ben (Ásványráró, Rákóczi u. 65.). 
Októberben az önkormányzattal közösen megtartottuk az idősek napi rendezvényt, amelyen a nagycsoportos 

óvodások és az iskola tanulói, a helyi nyugdíjas klub tagjai valamint a Pávakör által nyújtott színvonalas műsorral 
igyekeztünk tiszteletünket kifejezni a település idős lakosai felé.  

Továbbra is nyitottak vagyunk új vöröskeresztes tagok befogadására. Tag lehet minden 18 évet betöltött sze-
mély, aki mind támogató tagként, mind aktív tagként szerepet vállalhat a vöröskereszt munkájában. Az éves tagdíj 
600 Ft, amelyet több tagunknál is be lehet fizetni: 

Kovácsné Hegyi Rita (tel: 20/5792331) 
Liszkainé Szabó Ildikó (tel: 30/4691098) 

Sebestyénné Horváth Edit (tel: 30/6383620) 
Kálmán Zsoltné (tel: 20/2539866) 

Örömmel vesszük új tagok jelentkezését! A véradásokon szeretettel várunk minden eddigi és  leendő véradót!  
Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 
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Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének hírei 

Erre a jubileumra elkészül máso-
dik lemezfelvételünk, melyre több 
tájegységünk népszerű és kedvelt 
dalcsokrait vesszük fel. 

Visszatekintő a tavalyi meghí-
vásainkról, szerepléseinkről: 

Ásványráró szervezett ünnepein, 
a falunapon, az idősek napján mindig 
nagy örömmel veszünk részt. Ádvent 
idején a gyertyagyújtáskor is énekel-
jük a szép ádventi énekeket. Így volt 
ez 2013. évben is. 

Szoros kapcsolatot tartunk fenn 
az Écsi és a Nagyabonyi Népdalkör-
rel, az összetartó kapocs dr. Barsi 
Ernő bácsi, aki velük és velünk is 
ugyanazokat a dalokat szerettette 
meg. Emlékét mélyen a szívünkbe 
zártuk, és nincs olyan próbánk, hogy 
ne hangozna el a neve. 

Úgy az écsiek, mint a 
nagyabonyiak jeles ünnepeire mindig 
kapunk meghívást, mi is igyekszünk 
ezt a vendégszeretetet viszonozni. 

Kapcsolataink tovább bővültek. 
Tatabányán, a Vecsési Dalkör tagjai 
úgy megszerették dalainkat és jóked-
vünket, hogy a közeljövőben megtar-
tandó „Tavaszi Fesztivál” rendezvé-
nyükre meghívást kaptunk, melyet el 
is fogadtunk. 

Csornán ismét bebizonyítottuk, 
hogy méltók vagyunk az eddig elért 
eredményeinkre, az Aranypáva 
Nagydíjra. 

Liszkai Évának köszönhetően 
részt vettünk a Budapesti OMÉK-on, 
ahol nemcsak a színpadon, hanem a 
belső pavilonoknál is remek rögtön-
zött műsort adtunk. 

Sikerünk bizonyítéka, hogy márci-
us 27-én Győrben az Ipari Parkban 
egy csarnokavató nyitóünnepséget 
tehettük színvonalasabbá. 

Ízelítő a 2014. évi terveinkből: 
A Sümegen április 28-án tartandó 

IX. Vass Lajos Népzenei Verseny kö-
zépdöntőjére nagy szorgalommal 
készülünk. 

A 30 éves jubileumi műsorunkat 
előreláthatólag ez év júniusában 
tartjuk. Vendég együtteseket is hí-
vunk, hogy színesítsük műsorunkat, 
és legalább 100 dalos hangjától vissz-
hangozzék a terem. 

Ezt megelőzően tavaszköszöntő 
műsort szervezünk, melyre minden 
dalos, nótás kedvű érdeklődőt meg-
hívunk. 

Szigetköz Pávakör 

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli ez évben az Ásványrárói Szigetköz 
Pávakör 

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 
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Mi az a ZUMBA? Egyedülálló, tánc alapú fitness prog-
ram, amely ötvözi a táncot és a sportot: latin és modern 
ritmusokra könnyen követhető, egyszerű mozdulatok-
ból felépített koreográfiák vannak. Az órákon szinte ész-
revétlenül az összes latin tánc alaplépéseit megtanuljuk, 
mint pl: salsa, merengue, cumbia, reggaeton, bachata, 
flamenco stb. Nem feltétel a tánctudás, a lépések egy-
szerűek és könnyen követhetőek.  

Mindamellett, hogy kalóriát égetünk el, fontos a 
zumba lélektani hatása: nagy adag pozitív energiát ad; 
az órák igazi bulihangulatban telnek, ahol a résztvevők 
ki tudják adni magukból a napi feszültséget, és ezáltal a 

hangulatuk is sokkal jobb lesz. 
Kinek való a zumba? Mindenkinek, aki szeretne mo-

zogni, fogyni vagy kikapcsolódni! Zumbázni mindenki 
tud, csak lehet, hogy még nem próbálta. 

 Nagy öröm számomra, hogy már több mint egy éve 
hétről hétre együtt zumbázunk Ásványrárón, ez idő alatt 
igazi közösségé formálódott a csapat.  

A ZUMBA tehát 3 az 1-ben: sport, tánc, szórakozás! 
Gyere, próbáld ki Te is! 

Információ: G. Németh Katalin 30/245-9159. 

Táncold magad formába! - Zumba Ásványrárón! 

Falunk nyugdíjasai számára remek kikapcsolódási lehetőséget jelent a 2004 óta működő Vadvirág Nyugdíjas 
Klub. Jelenleg 25 tagja van a csoportnak, akik igyekeznek minél színesebb programokkal vidámabbá tenni min-
dennapjaikat. Lendvai Ernőné vezetésével gyakran szerveznek kirándulásokat, legutóbb Győr nevezetességeivel 
ismerkedtek meg az érdeklődő klubtagok.  

A nyugdíjas klub rendelkezik tánccsoporttal is, 8 vállalkozó szellemű tag különböző koreográfiák betanulásával 
népszerűsíti a csoportot. Számos rendezvényen és versenyen szerepeltek már. Visszajáró vendégei a győri Evan-
gélikus Szeretetotthonnak, ahol műsorukkal szórakoztatják az ott lakókat. Részt vettek a „Népek Tánca és Zenéje” 
elnevezésű versenyen is, ahol a szegedi középdöntőig jutottak. Az 5. alkalommal megrendezett „Kistérségi Nyug-
díjas Ki mit tud” megmérettetésen 19 csoportból a harmadik helyezést sikerült elérniük.  

A szép eredményhez szeretettel gratulálunk, a jövőbeni szereplésekhez pedig sok szerencsét kívánunk. 
Nagy Réka 

Vadvirág Nyugdíjas Klub 

Kérjük, adója 
1%-ának 

felajánlásával tá-
mogassa az 
Ásványrárói 

Községi 
Sportegyesületet! 

 
Adószám: 

19881966-1-08 
KÖSZÖNJÜK! 

 

Tisztelt Támogatóink! 
Megköszönjük az Önök felajánlását, mellyel az elmúlt évben 
az alapítványunkat támogatták. 
A számlánkra 2013-ban befolyt 526.919 Ft-ból közintézmé-

nyeink (óvoda, iskola) informatikai parkjának bővítését (fénymásoló, laptopok, digitális tábla és felszerelései) fi-
nanszíroztuk.  
Célkitűzéseink megvalósulásához továbbra is köszönettel veszünk minden segítséget, ezért kérjük, amennyiben 
lehetőségük van rá, adójuk 1%-ának felajánlásával továbbra is támogassanak minket! 
Kérjük, bíztassák ismerőseiket, barátaikat, hisz ezzel közvetlen környezetük megsegítését szolgálják! Köszönjük! 

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 

"Ásványráró Jövője" 
Kiemelten Közhasznú Közalapítvány 

Adószám: 19111885-1-08 

Meghívó 

„Szép május jöjj, hogy ébreszd a fáknak ágait….” 
Tavaszköszöntő műsorral várja az érdeklődőket az Ásványrárói Szigetköz Pávakör 

2014. május 17-én /szombat/ délután 5 órakor a helyi tornacsarnokba. 
 Műsorunk:  népdalcsokrok a 30 éves jubileumra készített CD-nkről, 
  operett részletek, magyar nóták, élőzene. 

Szerény uzsonna. 
Céljaink megvalósításához adományt a helyszínen szívesen fogadunk. 

Mindenkit szeretettel várunk 

Szigetköz Pávakör 
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IKSZT 
Ásványráró Község Önkormányzata és a Plébánia Hivatal közös erőfeszítéseként 

egy pályázati támogatásnak köszönhetően elkészült falunk Integrált Közösségi Szol-
gáltató Tere. Március 3. óta sok szeretettel várjuk a falu lakosságát az épületbe, 
mely a régi iskola helyén található. Az IKSZT-ben lehetőség van Internet hozzáférés-
re, nyomtatásra, fénymásolásra, scannelésre. Segítséget nyújtunk önéletrajzok meg-
írásában, álláspályázatok benyújtásában. 

Már a második héttől kezdődően birtokba vette a falu lakossága az épületet. Itt 
folynak a gitárórák, a jóga, a zumba oktatás, nálunk játszanak csütörtökönként a 
MenőManó klub tagjai illetve itt készül fellépéseire a Pávakör és a Nyugdíjas klub is. 

A jövőben szeretnénk minél több programot szervezni a lakosság számára, mely-
ről a honlapon és kihelyezett plakátokról értesülhetnek. 

Forduljanak hozzánk bizalommal, szeretettel várjuk a falu apraját-nagyját! 

Bemutatkozás 

A falu lakójaként nagyon örültem a lehetőségnek, hogy Ásványrárón dolgozhatom. 1990-ben születtem, 3 éves 
korom óta Ásványrárón élek. Már nagyszüleim is a faluban születtek, így még inkább a szívemen viselem a falu sor-
sának alakulását.  Általános iskolai tanulmányaimat a helyi Somogyi József Általános Iskolában végeztem, majd a 
győri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulója lettem. Az érettségi megszerzése utána Győrben folytattam tanulmánya-
imat a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán szociálpedagógus szakon. Idén januárban ve-
hettem át a diplomámat. Február 20 óta tevékenykedem az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) munkatársa-
ként. Munkám során koordinálom az épületben folyó próbákat, oktatásokat, gyakorlásokat. Emellett pedig igyek-
szem minél színesebb program kínálatot nyújtani a falu apraja-nagyjának. 

Legnagyobb sikerünknek mondható, hogy elindult Ásványrárón a Nagyi-Papi Net nevű foglalkozás, melynek ke-
retében főként a nyugdíjas lakosságnak segítünk megismerkedni a számítógépezés és internetezés világával. Tanu-
lóink nagyon lelkesek és szorgalmasan gyakorolnak az órákra. 

Nagy Réka IKSZT munkatárs 

Szeretnél változtatni az 
életeden? Szeretnél friss, 
energikus és rugalmas marad-
ni vagy azzá válni ? Csak rajtad 
múlik ! Gyere jógázz velünk ! 

Az ETKA JÓGA a 80-as évektől in-
dult útjára hazánkban, amikor 
Kártyikné Benke Etka, azaz Etka Anyó 
és testvére, Marika az ország számos 
településén intenzív tanfolyamokon 
ismertette meg az emberekkel az 
Etka Jógát. Etka Anyó 55 éves koráig 
betegen, nagy fájdalmakkal élt, ami-
kor megismerkedett a jógával. Ezu-
tán az élete teljesen megváltozott, a 
jóga és a böjt segítségével visszasze-
rezte egészségét. Tanulmányozott 
minden akkoriban fellelhető keleti 
szellemi és mozgáskultúrát is, mert 
rájött, hogy valami mindenből hiány-
zik. Végül figyelni kezdte a gerinces 
állatokat és a csecsemőket. Felismer-

te hogyan mozdulhatunk úgy, hogy 
segítsük életműködéseinket, hogy 
vérkeringésünk serkentésével frissek 
és energikusak maradhassunk min-
den tevékenység közben! 

Ez a mozgásrendszer az ETKA JÓ-
GA ERŐGYŰJTŐ ÉS FEJLESZTŐ MÓD-
SZER nevet kapta. A módszer alapja 
hogy megtanuljuk, hogyan mozdul-
hatunk „természetesen”. Hiszen ami-
kor megszülettünk, egy ideig így mo-
zogtunk, lélegeztünk, ez egy velünk 
született képességünk! Akkor ösztö-
nösen tettük, most megtanuljuk tu-
datosan tenni addig, amíg ösztönös-
sé nem válik. 

A cél, hogy visszaszerezzük örök-

lött képességeinket, a ter-
mészetes légzés, testtartás 
helyreállítása, a természe-
tes mozgás kialakítása. A 
természetes mozgás során 

a mellkas és a tüdő térfogata növek-
szik, így segítjük a tüdő és a szív mun-
káját. A gerinc tudatos edzésével, 
javul a gerinc állapota, rugalmassága, 
mozgékonysága. Az agyi vérkeringés 
serkentésével javul a memória, fris-
sebbek leszünk. A csonterősítő gya-
korlatok segítik a csont épülését, és a 
kalcium beépülését a csontokba. A 
keringés fokozásával tisztul a vér-
áram és erősödik az érfal. A gyakorla-
tok hatására javul az izomtónus és 
erősödnek a test izmai. Létrejön az 
egész test együttes, tudatos edzése! 

Mindezt jó kedvvel, jó hangulat-
ban tesszük. Egyre rugalmasabbak, 
magabiztosabbak  és energikusabbak 

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 

Nyitva tartás 

Hétfő: zárva 

Kedd: 12:00-18:00 

Szerda: 12:00-18:00 

Csütörtök: 12:00-18:00 

Péntek: 12:00-18:00  

(Minden hónap első pén-

tekén 15:00-21:00) 

Szombat: 12:00-18:00 

ETKA JÓGA ERŐGYŰJTŐ ÉS 
FEJLESZTŐ MÓDSZER 
Az élni tudás művészete 
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leszünk, felismerjük lehetőségeinket. 
A test tisztulásával, tisztulnak a gon-
dolataink is, egyre építőbb és szebb 
gondolataink lesznek, megértőbbé 
válunk. Megértjük a természet örök 
törvényeit, hogy a végtelen termé-
szeti erő, amely mindent fenntart és 
mozgat, mindenkinek egyformán a 
rendelkezésére áll. Megtapasztaljuk, 

hogy hogyan gyűjthetjük az erőnket 
minden mozdulattal és lélegzetvétel-
lel. Megtapasztaljuk, hogy bennünk 
is úgy újul meg minden, mint a ter-
mészetben. Hogy frissek tudunk ma-
radni akár fizikai, akár szellemi mun-
kavégzés közben is, ameddig szüksé-
ges. Mindezek tudatában értjük meg 
valóban a bennünket körülvevő vilá-

got, önmagunkat és a másik embert. 
ETKA JÓGA FOGLALKOZÁS! 

Kezdő csoport, amihez folyamato-
san lehet csatlakozni Ásványrárón 

a régi iskola IKSZT épületében 
keddenként 18.00 – 19.30 

Varga Szilvia, Etka Jóga Erőgyűjtő és 
Fejlesztő Módszer Oktatója, 06-30-9982-133 

A boltok polcain a mostanában megjelent csoki figu-
rák legtöbbje nyúl és tojás. Még csibe is akad a tojáshoz 
köthetően, de bárányt csak elvétve találni. Pedig a hús-
vét eredeti, igazi jelképe a bárány, a többi csak nagyon 
áttételesen, népszokások révén köthető a feltámadás 
ünnepéhez. 

A húsvét és a húsvéti bárány eredete több mint 3000 
évvel ezelőttre nyúlik vissza. A Biblia szerint kb. 1300 
évvel Krisztus előtt vezette ki Isten a zsidó népet az 
egyiptomi szolgaságból. Aki már átélt veszélyes, nyo-
masztó helyzetből való szabadulást, az értheti meg, 
mennyire megkönnyebbültek, fellélegeztek akkor. Az 
öröm és a hála az egekig csapott, amikor a szabadító 
Istent ünnepelték. 

Ez az ószövetségi zsidó ünnep – a pászka – a mi hús-
vétunk előképe, melyet azóta minden évben megülnek 
az első tavaszi teliholdkor. A jeruzsálemi zsidó templom-
ban bárányokat áldoztak fel ilyenkor annak emlékére, 
hogy a kivonuláskor bárányvér védte meg őket a tizedik 
egyiptomi csapástól, az elsőszülöttek halálától. 

Majdnem 2000 éve ilyen pászkaünnepre készülődött 
Jézus is a tanítványaival (utolsó vacsora), amikor né-
pének, a zsidó népnek az őt meg nem értő vezetői - Jú-
dás árulását felhasználva  - a megszálló római hatóságok 
kezére juttatták, akik római módon, keresztre feszítve 
végezték ki. Volt valami furcsa a halálában, ami a sok 
halált látott római kivégzőosztag parancsnokát is meg-
lepte, mert így kiáltott fel: „Ez valóban Isten fia volt.” Ez 
pénteki napon történt. Harmadnapra rá, vasárnap hiába 
keresték a testét, hogy a szombati tilalom miatt még 
péntek délután sietősen barlangsírba zárt tetemnek 
megadják a végtisztességet. A tanítványok nehezen 
akarták elhinni, hogy Jézus feltámadt. Nem fantáziadús 
rajongók voltak, hanem két lábbal a földön járó, dolgos 
emberek. De aztán láttak, tapasztaltak és hittek! Mélysé-
ges bizonyossággal adták tovább örömhírüket: Jézus 
valóban feltámadt! 

Megkönnyebbülhetsz, fellélegezhetsz, mert Jézus 
érted is meghalt a kereszten, megszabadított téged bű-
neidtől! Ő az Isten báránya, akinek kiontott vére megvéd 
a rád törő gonosz erőktől! A húsvéti bárány Jézust jelké-

pezi, aki ártatlanul, szelíd bárányként feláldozta magát 
az emberiségért, de dicsőségben támadt fel. Ha mindez 
nem igaz, akkor Pál apostollal szólva hiábavaló a hit, 
nincs se értelme, se létjogosultsága. De ha Jézus valóban 
feltámadt, akkor oda kellene figyelni rá, komolyan kelle-
ne venni, és úgy élni, ahogy ő tanította. 

A húsvétot ma nem az első tavaszi teliholdkor ünne-
peljük, mint a pászkát, hanem az utána következő vasár-
napon, Jézus feltámadásának napján. Ez legkorábban 
március 22-én, legkésőbb április 25-én lehetséges, azaz 
35 különböző napra eshet. 

A tavaszi időpont miatt sokan egyfajta tavaszünnep-
ként tekintenek a húsvétra, a természet megújulását 
ünneplik. A jelképek is ezt a felfogást erősítik. A tojás és 
a nyíló barkaág az élet kezdetét, a nyúl a szaporodást, a 
locsolkodás az öntözést jelentené. 

Pedig eredetileg a tojás a feltámadást jelentette a 
kereszténységhez kötődő néphagyományban, a locsol-
kodás a keresztelésre, keresztvízre utal, a barkaág pedig 
a Jézust köszöntő jeruzsálemi nép pálmaágára. A nyúl 
300 éve, egy német mese révén került a húsvéti szimbó-
lumok közé, valójában semmi köze nincs a húsvéthoz. 

Húsvétkor nem a nyuszit vagy a tojást ünnepeljük, 
nem is az éledő-ébredő természetet, a tavaszt. A meg-
váltás ünnepe ez, amikor hálát adunk megváltásunkért 
Istennek. Megváltónkat ünnepeljük, akinek nem a nyúl, 
hanem az ártatlan, szelíd, szomorú-diadalmas bárány a 
jelképe. 

Braunsteiner Péter 

Húsvéti nyúl vagy húsvéti bárány? 

  „És fölzúgnak a hamuszín egek, 
  hajnalfele a ravensbrücki fák. 
  És megérzik a fényt a gyökerek. 
  És szél támad. És fölzeng a világ.” 

Pilinszky János 
 

 Minden kedves olvasónak 
 kegyelmekben gazdag 
 húsvéti ünnepeket  
 kívánnak a szerkesztők. 
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2013. szeptember 7-én a sportcsarnok adott otthont az 
elsősegély tanfolyamnak, amelyre szeretettel vártuk az 
érdeklődőket. Akik nem tudtak eljönni, azoknak új infor-
mációkat, akik ott voltak, emlékeztető ismereteket tar-
talmaz a cikk 1. része. 
Vész esetén hogyan értesítsük a mentőket? 
Hívjuk a 104-es számot (mind vezetékes, mind mobilte-
lefonról)! Türelemmel várjuk a felvevő jelentkezéséig 
(ne tegyük le, mert újrahívás esetén ismét a várakozósor 
végére kerülünk)! A felvevő kérdéseire válaszoljunk, 
törekedjünk a pontos, rövid és érthető tényközlésre. 
Készüljünk a következő kérdések megválaszolására: 
Mi történt? (pl: a gyermek fullad, görcsöl, eszméletlen, 
elgázolták stb.) 
Hány beteg/sérült van és azoknak milyen az állapota? 
Adjuk meg a beteg(ek) korát, és ha tudjuk, a nevét! 
Adjuk meg a beteg feltalálási helyének pontos címét! 
Adjuk meg a nevünket (bejelentő) és a telefonszámot, 
amin visszahívhatóak vagyunk. Ez sokszor az első kérdé-
sek között szerepel azért, hogy ha a beszélgetés esetleg 

megszakadna, a bejelentőt azonnal visszahívhassák. 
Minden esetben várjuk meg, hogy a felvevő zárja le a 
beszélgetést (általában a „küldjük a segítséget” mon-
dattal). 
A bejelentésekről hangfelvétel készül! 
Milyen esetekben hívjunk mentőt gyermekekhez?  
Ha a gyermek: 
-nem lélegzik, fullad; 
- ébreszthetetlen (eszméletlen), zavart; 
- görcsöl (rángatózik); 
- feltehetően mérgezett; 
- közlekedési vagy sportbalesetet szenvedett; 
- magasból esett; 
- égést, forrázást szenvedett; 
- erős fájdalomról panaszkodik; 
- vérzik; 
- láza nagyon magas és csillapíthatatlan; 
- többször hányt, hasmenése van, folyadékot nem fo-
gyaszt, vagy az nem marad benne; 
- hány, fejfájásra panaszkodik, nyaka merev; 
- szívbeteg és rosszul van; 
- súlyos magatartászavart mutat (ön- és közveszélyes, 
öngyilkossági szándéka van stb.). 

Kálmán Zsoltné védőnő 

Óvodás lesz a gyermekem! – Óvodaérettség 

„Óvodaérett-e a gyermekem?” 
Egyre többször halljuk ezt a fogalmat 
az anyukáktól. 

Az óvodaérettség tulajdonképpen 

a gyermek életkorának megfelelő 
fejlettségi szint elérését jelenti, mely-
nek egyik jele, hogy a kicsik kezdenek 
nyitni a közösség felé. 

Az óvodához szükséges képessé-
gek már kétéves kor körül igényként 
jelennek meg a gyermek részéről. A 
szülő feladata, hogy ezek a törekvé-
sek megszilárduljanak, és természe-
tessé váljanak a mindennapi életben. 

A következő kritériumok a mérv-
adóak: 

1. Szociális érettség 
A megszokott családi biztonságtól, 

anyától már képes megválni, de csak 
nagyon rövid időre. Az utcán sétálva, 
a játszótéren vagy játszóházban  
megfigyelhetjük, hogy a gyermekek 

ösztönösen észreveszik egymást, ke-
resik a kortárs kapcsolatokat, de a fél 
szemüket még anyán tartják. Itt még 
tudja, hogy a szeretett személy min-
dig a biztonságot jelentő szférában 
van. Mindenkinek meg kell tanulnia a 
közösséghez való alkalmazkodást. 
Eddig a család alkalmazkodott ő hoz-
zá, most neki kell egy közösséghez. 
Már nem ő van középpontban. Az 
óvó néni nem csak őt szeretgeti, dé-
delgeti, hanem Pistit és Katit is... al-
kalmazkodni kell társaihoz. Képes 
legyen kapcsolatteremtésre társak-
kal, felnőttekkel egyaránt. 

2. Pszichés érettség 
Tudja elfogadni az anyai távollé-

tet. Tudja, hogy mindig időben érte 

Teendők vészhelyzetekben-1. 

„ A gyermek nem gép, ami csak 
akkor működik, ha mozgásba hoz-
zuk! Különös, hatalmas erő dolgo-
zik benne: AZ ÉLET MAGA. 
Ezt figyeld, lesd ki útját, ritmusát, 
hagyd kifejlődni megnyilatkozni, 
mielőtt szándékosan formálnád. 
Nehéz dolgot kérek: tedd félre a 
személyiségformálás direkt mód-
szereit, ne „NEVELJ” lépten – nyo-
mon, hanem élj együtt a gyerme-
kekkel személyiség tisztelete alap-
ján.” 

Óvodai beíratás a Tündérkert Óvodában 
Értesítem a szülőket, hogy a 2014/15-ös nevelési évre az óvodás korú (2011.09.01. és 
2012.08.31. között született) gyermekek beíratása 

2014. április 7-től 11-ig 8.00-tól 15.00 óráig lesz az óvoda irodájában. 
A beíratáshoz szükséges okmányok: 
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és 
a lakcímét igazoló hatósági igazolvány. 

Kovacsicsné L. Krisztina óvodavezető 
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jönnek. Azért, hogy őt betették egy 
számára idegen közösségbe, még 
anya a világon őt szereti a legjob-
ban. 

3. Kommunikációs képesség 
Fontos, hogy alapvető igényeivel 

kapcsolatban kifejezze magát az 
óvónővel, dadus nénivel, vagy éppen 
társaival szemben. Például , ha a 
mosdóba szeretne menni, ha fáj va-
lahol, ha kér valamit, ha sérelem 
érte, ha szomjas… Előfordul, hogy 
idegen emberek előtt egyáltalán 
nem hajlandó megszólalni a gyer-
mek. Ez nem jelenti azt, hogy nem 
mehet óvodába, de ezt mindenkép-
pen illik jelezni az óvó néninek. 
Gyakran találkozunk ilyen apróság-
gal, bizonyos jelzésekből már társai 
is tudják, mikor mit szeretne. 

4. Önállóság 
Bizonyos fokú önállóságra törek-

vés a célszerű. Tudjon étkezni kanál-
lal, használja a poharat. Fontos, 
hogy az óvodában a felnőttektől el-
fogadja az ételt. Próbálkozzon ruha-
darabjait felvenni, tépőzáras cipőjét 
felhúzni, ismerje meg sajátját. Per-
sze, igény szerint minden gyereknek 
segítenek az óvó nénik, dadus nénik. 
A gyerekek fokozatosan önállósod-
nak a hónapok folyamán. A szülők 
észre sem veszik, de gyermekük már 
nagyon hamar egyedül fog öltözni. 
Nagyon kérjük a szülőket, ne hátrál-
tassák gyermekeiket ebbeni törekvé-
seikben. Tudom, hogy lassúbbak, és 
reggel sürget az idő, de így fejlődnek 
gyermekeink. 

5. Szobatisztaság 
Nem véletlenül hagytam a végé-

re, hiszen az óvodában nincs meg a 
pelenkázásnak sem a személyi, sem 
a tárgyi feltétele. Úgy gondolom, a 

nappali szobatisztaság már alapfel-
tétel. Megfelelő családi környezet-
ben időben szobatisztává válnak az 
egészséges gyermekek. Biztatni, bá-
torítani kell őket, és egyre több önál-
lóságot biztosítani. 

Előfordul, hogy a gyermek szoba-
tiszta, mégis délután bepisil vagy 
éppen otthon újra nadrágba engedi. 
Ez valószínű az új környezetnek, az 
új ingerhatásoknak köszönhető és 
hamarosan elmúlik. 

Kívánom, hogy az óvodáskor a 
gyermek életében élményekkel, fel-
fedezésekkel, tapasztalással teli iz-
galmas időszak legyen! 

Tárt karokkal és nagy szeretettel 
várjuk kedves leendő óvodásainkat 
és szüleiket a Tündérkert birodal-
munkban! 

 

Kovacsicsné L. Krisztina óvodavezető 

Somogyi József  Általános Iskola - iskolai beíratás 
A 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratások időpontja: 
 2014. április 28. (hétfő) 8.00 – 18.00 óráig 
 2014. április 29. (kedd) 8.00 – 18.00 óráig 
 2014. április 30. (szerda) 8.00 – 14.00 óráig 
A tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, en-
nek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. 
Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni: 
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, 
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást  

(Bővebb információ az óvodában, az iskolában és a honlapon.) 
Nagy Zoltán intézményvezető 

 

 
 
Kővári Barnabás György  (a. n.: Bugár Eszter) 
Limp Réka (a. n.: Takács Nikolett) 
Hegyi Szofi  (a. n.: Gulyás Adrienn) 
Kránicz Viktória Elena (a. n.: Makai Piroska) 
Kocsis Lilla  (a. n.: Karácsony Beatrix) 
Kocsis Ádám  (a. n.: Karácsony Beatrix) 
Hörcsög Loretta  (a. n.: Dobos Mónika) 
Böghy Zoltán Bence  (a. n.: Fülöp Renáta) 
Trubó János  (a. n.: Thülly Krisztina) 
Kromperger Dóra Rebeka  (a. n.: Bartalos Anita 
Mészáros Viktória Julianna  (a. n.: Csenkey Erika) 
Csizmadia Levente Gerzson  (a. n.: Alföldi Eszter) 

Dubi Máté  (a. n.: Lukács Erika) 
Bécsi Léna  (a. n.: Beke Erika) 
Kóczián Doroti (a. n.: Hegedűs Helga) 
Farkas Dominik (a.n.: Varga Adrienn) 
Furino Concetta Gioia (a. n.: Budai Judit) 


