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Ásványráró Képviselő-testületének időszaki kiadványa 

A történelem legfontosabb pillanata az volt, 
amikor a Teremtő, ebbe az emberi létbe alászállt. Ez 
pedig, talán mindannyian érezzük, hogy egy egészen 
más nagyságrendből származó esemény, mint eddig 
bármi, beleértve magát a teremtést is. 

 „Amikor Jézus Krisztus a világot meg akarta 
váltani, művét a család megszentelésével kezdte el. 
Jézus szültésével újfajta család jött létre, a Szentcsa-
lád, mely minden család örök példaképévé vált. A há-
zasság szentségén alapuló család az egyház, mint üd-
vözített és üdvözítő közösség megvalósulásának sajá-
tos módja. Az egyházhoz hasonlóan az a feladata, 
hogy befogadja Krisztus szeretetét és jelenlétét, és azt 
sugározza maga körül a világban.” - mondta XVI. Be-
nedek pápa. 

Talán ha a legkorábbi emlékeinkbe visszala-
poznánk, akkor a legszebb oldalak azok lennének, 
amelyeken gyermekkori karácsonyaink elevenednek 
meg.  

Még a legidősebbek is őrzik az emlékét an-
nak, hogy milyen volt gyermekként karácsonyfa alatt 
énekelni, térdig érő hóban lépdelve vagy szánkózva 
éjféli szentmisére menni.  

És bevallhatjuk, hogyha az Isten szeretetét 
meg nem is értettük, de annál inkább átéreztük kicsi 
korunkban a  csodát, hogy „az Ige testté lett.”  

Aztán felnőttként egyre inkább visszarántanak 
bennünket „a komoly dolgok” a ráció talajára.  
 A hit terén is túlzottan komolyak és elvontak 

lettünk gondolkodásban.  
Pedig a színek, a karácsonyi díszek fényei, a fenyő han-
gulata és illata, a „Mennyből az angyal…” dallamai 
mind arra szolgálnak, hogy az evangélium örömhírét 
felerősítsék, érthetővé tegyék, és azt elmélyítsék 
a felnőtt hívek szívében is.  
 Az Egyházban mindig is nagy jelentősége volt az 
ünnepnek, és ma is az, amikor a világ talán elfelejtett 
ünnepelni, vagy kifogyott az „ünnepelni valóból”.  
 Amikor az Egyház a liturgiában ünnepli a  meg-
testesülés titkát, megnyilvánul benne a belső öröm, az 
Isten végtelen nagysága és szeretete előtt. Az ünnep-
lés tehát nem üres, öncélú ájtatoskodás és nem is han-
gulatok keresése, vagy hajszolása. 
 Ugyanakkor pedig otthon, a családi körben is 
ünnepelhetjük Krisztusunk születésnapját. Szeretteink-
kel együtt vallhatjuk meg és erősíthetjük meg hitünket 
közös imádsággal és énekléssel, ami minden hangu-
latfokozó zenénél és dekorációnál többet ér.  
 A kisgyermekes szülők és nagyszülők ezzel az 
otthoni keresztény ünnepléssel egyúttal tanítják is 
a felnövekvő generációt, hogyan kell keresztény mó-
don ünnepelni, hogy a karácsony nem merül ki a közös 
evésben és tévénézésben.  
 Ez a hitünk megerősítésének egy csodálatos lehe-
tősége, Jézus születésének az ünnepe. Hiszen 
a gyermekek is látják, hogy az ünnepi ima, 
a karácsonyi titok nemcsak az éjféli misére szorítkozik, 
nem pusztán templomi program vagy hagyományőr-
zés, hanem az élő hitnek a jele, ami otthonainkat, csa-
ládjainkat is átjárja. 

 „Soha nem volt még ilyen áldott éj...”- hangzik az 
ének Szenteste, és valóban megfogalmazza számunk-
ra, hogy ez a rácsodálkozás ideje és pillanata. 
Azé a kegyelmi pillanaté, amikor észrevesszük, hogy 
Jézus születésével a fizikai falak összeomlanak, vagy 
határok semmisülnek meg és kitágul a világ számunk-
ra.  

Oh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt, 
Nekünk már nincs hozzá erőnk. 
Mi vásárolunk és rohanunk, kis csomagokat készítünk, 
és énekeljük: „Csendes éj”, de a titok, Isten Fiának 
titka. 
Hogy emberré lett értünk gyakran szirupos érzelgés, 
dekoráció... 
Jézusom, segíts, nehogy elsüllyesszük egészen,  
mit jelent ez az ünnep. Segíts, hogy ne csak télapók 
legyünk. 
Segíts, hogy az adventi hetekben a lelkünkbe nézzünk. 
Segíts, hogy az útra visszatérjünk, s elinduljunk me-
gint. 
Csak így lesznek az ajándékok jelei a szeretetnek –  
mint megannyi tükre a Te Szeretetednek. 
Oh, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt, ments meg 
minket.  
Ezért vállaltál embersorsot.  

(Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt) 

Kedves Olvasók! 
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Imádkozom azért, hogy minden ünnepet ezzel 
a végtelenre irányuló szívvel éljük át mindannyian, így ezt 
a karácsonyt is. Ajándékozzuk meg egymást magával az ün-
neppel, és tanuljuk meg megérteni talán éppen 
a gyermekektől és az egyszerű emberektől az ünnep lénye-
gét!  
 Karácsony zsolozsmájának (papi imádságának) egyik 
olvasmányában Nagy Szent Leó pápa prédikációját állítja 
elénk az Anyaszentegyház: „Senki sincs ebből az örömből 
kizárva, egyformán, mindannyiunknak megvan a közös 

okunk arra, hogy örvendezzünk. Vigadjon a szent, mert köze-
leg győzelmi pálmája. Örüljön a bűnös, mert megbocsátásra 
kap meghívást. Örvendezzék a pogány is, mert őt is az életre 
hívják. Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Az isteni 
természet részesévé lettél.” 

Ezen gondolatokkal kívánok minden kedves Olvasó-
nak áldott, békés karácsonyi ünnepeket! 

 
Vadász Zoltán káplán 

Kedves Olvasóink! 

Tisztelt Lakosság! 

Szeretettel köszöntöm Önöket ismét hasábjainkon. Ismét december van, advent ideje, a szeretet hónapja. 
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A 
karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. 
Talán a karácsony ünnepe az, ami a legtöbb szeretetet viszi az emberi szívekbe. A kis Jézus képes arra, hogy a legkeményebb 
szívet is meglágyítsa, belőle is fakasszon egy kevéske szeretetet. 
Öltöztessük hát díszbe a szívünket! Tiszta lelkülettel, másokra is figyelve, hogy embertársaink érezzék, a karácsonyvárás nem-
csak a külsőségekben mutatkozik meg. 
Kívánok mindenkinek nyíltszívű várakozást, kegyelmekben gazdag, békés áldott ünnepeket. 

Tatainé Popp Rita polgármester 

Még néhány nap, és újra egy évet tudhatunk magunk mögött. Egy évet, mely ismét tele volt sok apró vagy nagyobb örömmel, 
csalódással, küzdelemmel. Az ember ilyenkor számvetést készít, számomra is eljött ennek az ideje. Nemcsak a 2014-es évé, ha-
nem az elmúlt polgármesteri ciklusé is. 
Álljék itt tehát az összefoglaló az elmúlt 4 év munkájáról! 
2010. 
Óriási hiánnyal vettem át az önkormányzatot. Időnek kellett eltelnie, míg átláttam és teljesen felmértem az adott helyzetet, ami 
őszintén szólva elkeserítő volt. Az évek folyamán még folyamatosan kerültek elő a megoldandó problémák és pénzkérdések.  
Apró lépésekkel kezdtük meg a munkát és próbáltunk megoldást találni a gondokra. 
2011. 
Februárban még azzal küzdöttünk, hogy a havi fizetéseket ki tudjuk adni, még a vállalkozókat is meg kellett keresnem, hogy 
fizessék be egy hónappal előbb az iparűzési adót, hogy a béreket elutalhassam. 
A magánszemély felé fennálló tartozást egy közjegyző által frissített új megállapodásban rögzítettük, hogy ne nehezítse meg 
túlságosan az önkormányzat gazdasági helyzetét, így ütemeztük a tartozásainkat. 
Az év legörömtelibb dolga az volt, hogy két alkalommal az önhibáján kívüli önkormányzatoknak nyújtott pályázat útján össze-
sen közel 29 millió Ft vissza nem térítendő támogatáshoz juthattunk. Az érkezett összeg sokban hozzájárult az anyagi helyze-
tünk javításához. 
Márciusban átadtuk az akadálymentesített iskolát. Ezzel szép, részben felújított intézményben folytatódhatott a tanítás. 
Civil kezdeményezésre megújult a körforgalom. 
4 db szemét tárolót kaptunk adományból. 
Augusztus hónapban jó hangulatú és kellemes falunapot tudhattunk magunk mögött. Itt rengeteg adománnyal és segítséggel 
valósulhattak meg a programok és a háttérmunkálatok, így ez a településünknek szinte semmilyen anyagi vonzattal nem járt. 
November végén valósult meg  a Vidékfejlesztési Minisztérium jóvoltából elnyert támogatással megújult Zsidó temető  átadá-
sa. 
Létrejött a honlap és elindult az Ásványrárói Hírharang is. 
Több megtakarítást hozó intézkedést fogadott el a testület. Elsőként az óvodai konyhát adtuk ki, ez sokban egyszerűsítette  
tevékenységünket. 
A 2011/2012. tanév megkezdésével az iskolánk Kimle tagintézményeként indította munkáját. Így településünk több normatívá-
hoz juthatott. 
2012. 
Január 1-jével körjegyzőség lettünk, ez szintén csökkentette kiadásainkat. 
Júniusban megtudtuk, hogy az elmúlt évben beadott pályázatok közül településünk négy területen is sikeresen szerepelt. 
Az önkormányzati falunapra nyert összeg 1,5 millió volt, a katolikus egyház 10 millió Ft-tal gazdagodott, a sportkör szintén 10 
millió Ft értéket nyert, az ÖTPE „Előre nem látható eseményekre való felkészítő képzés”-re 975.360,- Ft-hoz jutott. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony
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Adományt kaptunk pad és információs táblák képében, melyek elhelyeztünk. 
Július hónapban megvalósítottuk három utca felújítását. Elkészült a Hédervári, a Tűzoltó és az Egres utca. Természetesen ez 
nem végleges megoldás, de jobb, mint amilyen előtte volt. 
Augusztus hónapban pedig a fent említett tendernek köszönhetően jó hangulatú falunapot tudhattunk magunk mögött.  
Ősszel megtudtuk, hogy tehermentesítik az önkormányzatokat, nekünk akkor 20 millió Ft-os banki hitelkeretünk volt, és ezt 
tudtuk elkölteni közműtartozásokra, kifizetetlen számlákra, a maradék összeget, 8 millió Ft-ot Orbán György részére küldtünk. 
Ezt az állam december 28–áig visszatérítette az önkormányzat részére. Sajnos csak a banki hitelek kerültek konszolidálásra, 
ami azt jelenti, hogy a magánszemély felé fennálló tartozásunk megmaradt, ami akkor még kb. 30 millió Ft-ot tett ki. 
Az év végén még az ÖNHIKI pályázaton nyertünk 13,4 millió Ft-ot is, melyet 2013. év június 30-áig kellett elkölteni meghatáro-
zott költségekre. 
A Coop boltnál lévő kereszt is megújulhatott, mely már megérdemelte a törődést. 
2013. 
Az év közepéig lezajlott a sportegyesület eszközbeszerzése, melynek a pénzei vissza is érkeztek. Egy nagy rendezvénysátorral 
és egy mobil színpaddal lett gazdagabb településünk. A bruttó érték 10.642.000 Ft. 
Júniusban támogatói határozatot kaptunk nettó 16 millió forintra a Rákóczi u. 42. számon lévő nádas ház felújítására, ezt még 
2012 decemberében igényeltük. A megvalósítása folyamatban van, sajnos kissé nehézkesen; de reméljük, sikeresen tudunk 
majd elszámolni vele. 
Szintén június hónapban a Szigetköz és a Duna vonalán lévő összes település nagy feladat elé állt az eddigi legnagyobb árhul-
lám levonulása következtében. Úgy gondolom településünk és az emberek jelesre vizsgáztak. 
Természetesen önkormányzatunk pályázott VIS MAIOR támogatásra, ezen 28,136 millió Ft-ot nyertünk. 24,750 milliót kap-
tunk úthelyreállításra, ehhez hozzá kellett tenni a 10 % önrészt, így 27.500.000 Ft-ot költöttünk a Petőfi, Rákóczi és Sport ut-
cákra. Természetesen ezek a szabályszerűen lezajlott közbeszerzési eljárás után történtek meg. 
Még februárban energetikai pályázatot is benyújtott az önkormányzat az iskola, a tornacsarnok és az önkormányzat épületé-
re, melyet október második felében bíráltak el, számunkra kedvezően. Ez a fűtéskorszerűsítést, a nyílászárók cseréjét, a hő- és 
födémszigetelést, világításkorszerűsítést is magában foglalja. 
Év végére az egyházi tulajdonjogban lévő régi ásványi iskola, a Rákóczi u. 65. szám alatti épület is megújulhatott, mely az In-
tegrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) jogcím alatt lett nyertes. Ennek az elszámolása is sikeresen lezajlott. Az épületet 
közösségi célokra használjuk.  
2013. szeptember 30-ával lehetőség volt újabb pályázat beadására, ami a „Működőképesség megőrzését segítő kiegészítő 
támogatás” címen jelent meg. Ennek a keretein belül igényeltünk támogatást a még visszalévő, magánszemély felé fennálló 
tartozásunk rendezésére és az önkormányzati kft-nek a NAV felé való 15 milliós adósság visszafizetésére. A 83 millió igénylés-
sel szemben közel 47 millió Ft-ot nyertünk, ez legnagyobb örömünkre elégnek bizonyult a tartozásaink végleges lefaragására. 
2014. 
Civil kezdeményezésnek köszönhetően befejeződhetett a rárói ravatalozó megújulása. Köszönjük az összefogást, mindenkinek 
a segítségét, aki anyagiakkal támogatta a megvalósulást, és annak is, aki a munkájával járult hozzá, illetve Bindicsné Horváth 
Györgyinek az erőfeszítését. 
A Győri úti és a Hédervári út csatlakozásában lévő buszmegálló új formát ölthetett. 
Nagy örömünkre 2 db 8+1 személyes mikro busszal is gazdagabbak lettünk, egy az önkormányzat, egy a sportegyesület pályá-
zatára érkezett. 
Új burkolatot kapott a Hédervári utca, melyet teljesen önköltségből valósított meg az önkormányzat. Ennek az értéke bruttó 
11,3 millió Ft. 
Ízléses irányjelző és utcanév táblák kerültek elkészítésre, melyeknek elhelyezését hamarosan elvégezzük. 
A 2013-as energetikai projekt november 30-ig megvalósult, ennek összértéke bruttó 197 millió Ft. Ebből 167-et pályázat útján 
nyertük, ehhez közel 30 millió Ft önrészt kellett biztosítania az önkormányzatnak, de erre 2014 februárjában tendert nyúj-
tottunk be, mely pozitív elbírálásban részesült. 
A 2013-as működőképesség megőrzését segítő kiegészítő támogatási pályázat elszámolása megtörtént, így mondhatjuk, hogy 
Ásványráró lefaragta a tartozásait! 
A négy év alatt rendszeresen tartottunk lomtalanítást, melyre minden évben láthatóan nagy szükség volt. 2011-ben olyan 
mennyiségű hulladék került összegyűjtésre, ami 1,2 millió Ft-ba került volna, ha saját erőből ki kellett volna fizetni, de akkor 
kedves gesztussal segített a Rekultív, miszerint elengedte ezt a költséget az 5 év meg nem tartott lomtalanításaira hivatkozva. 
Köszönjük! Az utána következő években is mindig meghaladtuk az ingyenesen elszállítható mennyiséget, kb. bruttó 250-290 
ezer Ft-ot fizettünk pluszban a lomtalanításokért. 
Vannak még megoldandó problémák, melyek folyamatosan kerülnek felszínre, de ezeket már remélhetőleg könnyebben tud-
juk orvosolni.  
Köszönöm a képviselő-testület munkáját az elmúlt 4 évben. Úgy gondolom, összecsiszolódtunk és láttuk a munkánk értelmét. 
A következő polgármesteri ciklusra vonatkozó elképzeléseim: 
Megköszönöm a bizalmukat és azt, hogy megtiszteltek szavazataikkal. 
Az önkormányzatok részére nem könnyíti meg az állam a gazdálkodást és a feladatokat. A feladatfinanszírozással arra ösztön-
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zik a településeket, hogy próbáljanak meg vállalkozás-központú gondolkodást bevezetni. Az önkormányzatok igazán különbö-
ző helyzetben vannak az eltérő bevételeik miatt, itt legfőképpen az iparűzési adóra gondolok. 
A közös hivatal kérdése is fontos kérdés, átgondolásra és esetleg átformálásra is gondolnunk kell. 
Fontosabb irányok: 
I. DEMOKRÁCIA, IGAZMONDÁS, NYILVÁNOSSÁG, folyamatos kommunikáció folytatása az Ásványrárói Hírharang, a Kisal-
föld megyei napilap és egyéb szórólapok, hirdetések útján. 
II. Alapvető infrastruktúrák javítása, korszerűsítése 
Utak, járdák, csapadékvíz elvezető árkok, közvilágítás bővítése, közlekedésbiztonság javítása. 
2014-2020-as időszakra van a megyében egy Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), melyben igényeltünk 
belterületi utak felújításaira lehetőséget. 
A külterületi utakkal is törődni kell, állagmegóvásra esetleges javításra van szükség. Így az Ásványráró-Lipót összekötő utat a 
közeli és középtávú terveinkben kell tartani. 
A rárói temető járdával való kiépítése rövidtávú elképzelés. 
Az autóbusz-közlekedés továbbra is probléma, javaslatainkat folyamatosan leadjuk az Ásványra beközlekedés ügyében. 
Autóbusz várók létesítése, a Hédervári úti buszmegállópár folyamatban van, az engedélyezés zajlik. A jövő évi költségvetésbe 
kívánjuk beletenni ennek a terheit. 
III. Az alapellátást nyújtó intézmények lehetőség szerinti színvonalemeléssel vagy legalább a jelenlegi színvonalon való mű-
ködtetése. (Iskola, óvoda, háziorvos, védőnői szolgálat, fogorvos.) 
Új alapellátású intézmények létrehozása igény szerint (bölcsőde, házi napközi). 
IV. Szociális gondoskodás, gyermekjólét, gyermekvédelem minőségi javítása, időskorúak gondozása. Ennek fontosságát és 
esetleges javítását indokolja az elöregedés, az elmagányosodás, a fiatalok kiköltözése. 
V. Középtávú gazdasági program, hosszabb távú (10-15 éves) koncepció kialakítása, a fórumokon elhangzott közérdekű 
javaslatok figyelembe vételével és rangsorolásával. 
Településfejlesztési koncepció kialakítása. (rendezési terv felülvizsgálata, korszerűsítése, ez 10 évente kötelező) 
Vállalkozások és kereskedelmi egységek idetelepítése ipari park jellegűen, pontosabban ipari terület kijelölése, hozzá infrast-
ruktúra. Pályázat útján, ha van rá lehetőség. 
Egészségház kialakítása (háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat, gyermekorvos). 
VI. Társadalmi és civilszerveződésekkel kapcsolatépítés, koordinálásuk, támogatásuk (sportegyesület, idősek klubja, páva-
kör, önkéntes tűzoltó és polgárőrség stb.) 
Ifjúsági szerveződések újraélesztése, támogatásuk. 
Hagyományteremtés: községi szokások felelevenítése történelemhez és egyházi ünnepek kapcsolódóan. 
VII. IDEGENFORGALOM, falusi turizmus fellendítése. Nagyon szép környezetünket méltán mutathatjuk meg a környéknek, az 
országnak és a világnak. A turizmus lehetőségeinek felmérése, majd ezek kiépítésnek megkezdése. Idesorolnám be a szép 
falukép kialakítását, fásítást, parkosítást. 
A jelenleg zajló kivitelezésnek folyományaképpen az ásványi Duna-ág vízpótlásának megvalósulása, remélhetőleg az idegen 
forgalom és a horgász turizmus megélénkül. Falusi szálláshelyek lehetőségének kialakítása, csoportok idegenvezetése, esetle-
gesen egy idegenforgalmi centrum kialakításával. 
Szabad strand létrehozásának lehetősége. 
VIII. Mosonmagyaróvári térségi társulással a kapcsolattartás javítása, környező települések mikro térségi kapcsolatának újra-
építése és megerősítése. Ennek a kapcsolatnak a kihasználása akár pályázatok révén is. 
Köszönöm az eddigi támogatásukat és számítok Önökre a továbbiakban is. 

Tatainé Popp Rita polgármester 

Jeles eseményünk 

2014. szeptember 27-én ünnepeltük Tündérkert Óvodánk megnyitásának 50. évfordulóját. A házigazda őszinte örömével em-
lékszem vissza és mondok köszönetet a jelenlevő gyermekeknek, szülőknek, vendégeinknek, akik megtisztelték a rendezvényt 
és örömünkben velünk osztoztak. 
Köszöntő szavaim után Tündérkerti kirándulásra hívtam a megjelenteket, majd a gyermekek és az óvoda dolgozói közös ének-
kel, tánccal üdvözölték az évfordulót. 
Az ünnepben a legszebb és legfontosabb az együttlét, és az, hogy olyan sokan gyűltünk össze megadni a tiszteletet a múltnak, 
mely örökre emlékként a miénk marad. 
Nem múlt el nyomtalanul ez a fél évszázad, erről meséltek kedves meghívott vendégeink, a volt óvodavezetők: Rákász Ernőné 
(Margit néni), Tamás Jánosné (Zsuzsi néni), Körmendi Gézáné (Mária néni). 
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Köszönetemet fejeztem ki hittel, lelkesedéssel végigdolgozott évtizedeikért. Majd az időutazásunk során elérkeztünk a közel-
múlt eseményeihez, melynek szervezeti és szakmai változásairól ejtettem szót, megköszönve az előző illetve a jelenlegi veze-
tőknek (polgármester, képviselőtestület, igazgató) azt az elszánt törekvést, kreatív gondolkodást és fejlesztő munkát, ami le-
hetővé tette a felnövekvő nemzedék óvodáztatásának mindenkor korszerű és helyi megvalósítását. 
Emlékezésem után Polgármester Asszony (Tatainé Popp Rita) megható, őszinte és biztató szavait hallgathattuk, ami a tartal-
mas mindennapjainkban is ösztönzőleg hat ránk. 
A köszöntők és visszaemlékezések után elfogyasztottuk a születésnapi tortát, amit ének kíséretében fogadtunk. A délután 
hátralevő részében kötetlen beszélgetésre invitáltuk vendégeinket.   
Folyamatosan szépül az óvodánk, egy valami azonban nem változott: a dolgozók elhivatottsága a nevelés terén, a gyermekek-
be vetett megingathatatlan hit, ami mindenkor a felnövő generációk sikerének az alapja. Az elődök által kijelölt utat követjük, 
figyelmet fordítva arra, hogy tudásunkat fejlesztve nyitottak maradjunk az újdonságokra. Tudjuk, hogy a nevelőmunka napja-
ink gyorsan változó világában egyre nagyobb kihívást jelent, de arra törekszünk, hogy a gyermekek megszeressék az óvodai 
életet, szívesen jöjjenek hozzánk, szüleik pedig nyugodt szívvel bízzák ránk legféltettebb kincseiket. 
Márai Sándor szavait valljuk mi is: 
„Dolgozni csak úgy érdemes, ha az ember alkot valamit: egy pár cipőt, mesterien, úgy ahogy más nem tudja, vagy egy regényt, 
mesterien, ahogy más nem tudja, vagy tanít mesterien, mintha Isten megsúgta volna a titkot.” 

Kovacsicsné Lakatos Krisztina óvodavezető 

Teendők vészhelyzetekben-2. 
Lázcsillapítás 

 
Amikor a háziorvos/házi gyermekorvos megkérdezi a hozzá 
forduló szülőktől, hogy mennyi volt a kicsi láza (egyrészt hogy 
a betegség súlyosságát, feltételezhető eredetét, illetve a terá-
piás lehetőségeket átgondolja), gyakran kapja azt a választ, 
hogy 37,... °C volt. Láznak azonban csak a 38 °C és az afeletti 
testhőmérsékletet nevezzük. 
Fontos, hogy a láz mindig tünet, nem betegség. Jelez, megmu-
tat valamit, rávilágít arra, hogy valami nincs rendben. A láz a 
szervezet számára hasznos, hiszen ilyenkor az immunrendsze-
rünk aktívabban működik, a magasabb hőmérsékleten a kór-
okozók jobban pusztulnak. 
A láz osztályozása: 
37,2-ig normál testhőről; 37,2-38 C fok között: hőemelkedés-
ről; 38-39 C fok között: lázról; 39-40 C fok között: magas lázról; 
40 C fok fölött igen magas lázról beszélünk. 
 
Hogyan mérjük a lázat? 
2-3 éves korig végbélben mérjük a hőmérsékletet. Az így ka-
pott értékből 0,5 C fokot le kell vonni! Ezen kívül mérhetünk 
hónaljban, szájban, fülben, homlokon. Üvegből készült lázmé-
rőt soha ne tegyünk a gyermek szájába! Általában megbízha-
tóbbak a hagyományos higanyos lázhőmérők, bár az utóbbi 
időben a komolyabb digitális hőmérők is pontos értéket mu-
tatnak. A kézrátételes hőmérséklet meghatározás nagyon 
megtévesztő lehet. 
A lázcsillapítás mindig egyénre szabott. Amint a neve is mutat-
ja, 38 °C felett csillapítsuk a testhőmérsékletet, hiszen onnan-
tól beszélünk lázról. 37 és 38 °C között csak abban az esetben 
javasolt lázcsillapító adása, ha a kicsit - a csecsemőket, kisde-
deket - nagyon megviseli a hőemelkedés, illetve ha a gyermek 
lázgörcsre hajlamos.  

A láz csillapítása: 
I.: Fizikális hűtéssel 
1.: Kerüljük a lázas beteg vastag paplannal való takarását, 
mert gátolja a hőleadást. 
2.: Borogatás (priznitz) 
Egy lavórba engedjünk langyos vizet, tegyünk bele egy töröl-
közőt, jól nedvesítsük át, csavarjuk ki, majd a gyermek törzsét 
hónaljtól combközépig tekerjük be vele. Erre egy vékony szá-
raz ruhát tegyünk. Ha a nedves törölköző átvette a test hő-
mérsékletét (kb. 10 perc múlva), cseréljük ki egy másik lan-
gyos vízbe mártott törölközővel. Ezt mindaddig folytassuk, míg 
a gyermek láza le nem megy. 
3.: Hűtőfürdő 
A csecsemőt, gyermeket kb. annyi fokos vízbe helyezzük, mint 
a testhője, majd a vizet lassan (fokonként) lehűtjük (hideg 
vizet adagolva hozzá) kb. 30 fokig, amíg a gyermek láza le-
megy. A kádban lévő víz semmiképpen ne legyen hideg (25 C 
fok alatti), mert görcsöt okozhat! A hűtőfürdőt követően a 
beteget töröljük szárazra és öltöztessük fel. A hűtőfürdőt kb. 5 
percig alkalmazzuk, amennyiben szükséges több alkalommal. 
II.: Gyógyszeres lázcsillapítás 
A gyermek életkorának megfelelően lázcsillapító kúppal, szi-
ruppal vagy tablettával az előírt adagolás szerint (kövessük 
gyógyszerészünk, gyermekorvosunk javaslatát vagy az adago-
lási útmutatót). Ezek a készítmények 4-6 óránál gyakrabban a 
mérgezés veszélye miatt nem adhatók! Acetil-szalicilsav tartal-
mú készítményt (Aspirin) gyermeknek ne adjunk! Azonos ha-
tóanyagú lázcsillapító 8 óránként, eltérő hatóanyagú 4 órán-
ként adható a gyermeknek. 
III.: Folyadékpótlás 
A lázas beteg lehetőség szerint fogyasszon sok folyadékot, 
mert a láz kapcsán nagy a folyadékvesztés (párologtatás). 

Kálmán Zsoltné védőnő 

Kérjük adója 1%-val támogassa Ön is a gyermekmentést! Adószám: 18116533-1-42 

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: Nagy Réka, Banyár Károlyné - Elérhetőségek: 576-053, banyarmargit@gmail.com 
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1933. február 5-én született Mosonszentmiklóson négygyermekes 
családban. 
Általános iskolai tanulmányai első négy évét szülőfalujában végez-
te, majd a Révai Miklós Gimnáziumba iratkozott be. A háború mi-
att tanulmányait meg kellett szakítania, mivel szülei bentlakása 
költségeit nem tudták fedezni, 1952-ben érettségizett. A középis-
kola elvégzése után felvételt nyert a Budapesti Pedagógiai Főiskola 
matematika-fizika szakára, azonban szülei nehéz anyagi körülmé-
nyei miatt kénytelen volt elhelyezkedni. Egy évet dolgozott Moson-
magyaróváron az erdészetnél mint segédkönyvelő. Továbbtanulási 
szándékairól azonban nem tett le, ismét jelentkezett a főiskolára 
Budapestre, annak megszűnte után a Szegedi Pedagógiai Főiskolán 
folytatta tanulmányait, itt szerezte meg tanári oklevelét. 
Főiskolai tanulmányai alatt és után többször hívták be katonai szol-
gálatra, közben tartalékos hadnagyi rendfokozatot ért el. 
1955. július 1-jén került az ásványrárói Általános Iskolába, ide köl-
tözve kezdetben albérletben lakott, majd házasságot kötve az ás-
ványrárói illetőségű Horváth Évával, falunkban telepedett le. Két 
gyermeke született, Gabriella és Tibor. Mindketten édesapjuk 
nyomdokaiba léptek, a tanári pályát választották hivatásul. Unokái 
is örökölték tehetségét, akikre végtelenül büszke volt. 
1971-től szakszervezeti bizalmiként képviselte kollégáit, a helyi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület ifjúsági felelőseként tevékenykedett, 
tanítványaival rendszeres és eredményes résztvevői voltak az ifjú-
sági versenyeknek. 
Természetes, szívből jövő közvetlensége, segítőkészsége, mindig 
derűs, vidám életszemlélete miatt nemcsak kollégái, de diákjai is 

őszintén szerették. 
Mint tanítvány, szülő és kolléga alapos, lelkiismeretes, szigorú, de igazságos tanárnak, embernek ismertem meg.  
Növendékeinek olyan alapos tudást nyújtott át, amellyel sikerrel vették a további tanulmányaik alatt az akadályokat. 
Iskolánkban megszakítás nélkül dolgozott nyugdíjba vonulásáig, 1993. október 5-ig. Utána még óraadóként fizikát oktatott. 
Sok száz tanítványt vezetett be a matematika és fizika rejtelmeibe. 
Nyugalomba vonulása után is töretlen lelkesedéssel segítette, támogatta a hozzá bizalommal fordulókat. 
Tisztelt, megbecsült polgára volt községünknek, szívesen vállalt feladatokat úgy a falu, mint az egyházközösség életében is. 
Csodálni való önfegyelemmel fogadta a betegségét. Bízott a Jóistenben, az orvostudományban, vállalva a gyógyulással járó 
nehézségeket. Testének fájdalmát enyhítette a felé áradó végtelen szeretet. Családja egy emberként állt mellette, támogatta 
mindenben. 
Sokan reménykedtek, imádkoztak felépüléséért, ám a csoda elmaradt, a szíve nem engedelmeskedett elméjének, élete 82. 
évében, folyó év november 6-a éjszakáján megtért teremtőjéhez. 
Halála fájdalom és bánat, de élete ajándék volt. 
A hétköznapok valósága lett Horatius nemes veretű hexametere: Non omnis moriar –Nem halok meg egészen. - Azt, ami ben-
nem a jobb, sír se fedheti már: átnövök az Időn. 
 
Kedves NÁNDI, NÁNDI BÁCSI, TANÁR BÁCSI, Isten veled! 
 

Az iskola tantestülete, tanítványai és az ásványráróiak nevében: 
Banyár Károlyné, 

 Nagy Zoltán 

„Életet adtál, Uram, s betellett” (Kiss Benedek) 
 

Szeretett tanárunktól, az emberségének tisztaságában szívünknek annyira kedves, széles 
körű tudásával, szorgalmával példát mutató kollégánktól, Békefi Nándortól búcsúzunk. 
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10 éves a nyugdíjas klub 
A nyárbúcsúztató halászléparti után szeptember 13-án ünne-
peltük megalakulásunk 10. évfordulóját. Izgatottan készülőd-
tünk a nagy napra, finom süteményekkel vártuk vendégeinket. 
Aznap délután 2 órára összejött a vendégsereg, mely állt a 
máriakálnoki, a levéli, a papréti, a 
mosonszolnoki, a hédervári és bezenyei 
társklubokból, akikkel szoros kapcsolatot 
tartunk. Megtisztelt bennünket Tatainé 
Popp Rita polgármester asszonyunk is. 
Klubvezetőnk köszöntője után egy szál 
virággal tiszteltük meg alapító tagjainkat. A társklubok vezetői 
és polgármesterünk is kedves szavakkal illettek bennünket 
minden jót kívánva a további munkához. 
Az elfogyasztott finom vacsora után vidám zenével, tánccal 

szórakoztunk, nagyon jól éreztük magunkat, felejthetetlen nap 
volt mindannyiunk számára. 
Októberben újra ünnepeltünk, névnaposainkat zenés est kere-
tében köszöntöttük. 
Novemberben az adventi gyertyagyújtásra készülődtünk az 

énekkarral. 
A karácsonyi ünnepség előkészületei is 
megtörténtek, melyet évente az óvodá-
sokkal és az iskola gitárcsoportjával tar-
tunk, akik műsorukkal teszik felejthetet-
lenné az ünnepet. Köszönet a felkészíté-

sért az óvó néniknek, Ancsa néninek. 
Elmondhatjuk, hogy ismét mozgalmas évet hagyunk magunk 
mögött. 

Liszkai Józsefné klubtag 

„Nem hervadó Vadvirágok” címmel il-
lette az újságíró a Kisalföld falunapi szá-
mában nyugdíjasklubunkat, ezt a titu-
lust igazolja az élénk klubélet is. 

Staféta – Kuzmics Tivadar családi 

gazdálkodónál 

 Mondj magadról néhány szót, kérlek! Hogyan kerültél a 
mezőgazdaság közelébe? 

1959-ben születtem Darnózselin kilencgyerekes családban. A 
körülményeink miatt már gyermekkoromban mentem a föl-
dekre dolgozni szüleimmel és testvéreimmel. Talán ekkor szív-
tam magamba a föld szeretetét. 
1974-ben, az általános iskola elvégzése után kerültem a 
darnózseli Béke Termelőszövetkezetbe, először besegítőként 
(voltam lovas kocsis, etető, fejő stb.), majd amikor a környék 
szövetkezetei egyesültek és a "Szigetközi Magyar-Csehszlovák 
Barátság Tsz. megalakult, tag lettem. Közben traktorvezetői 
képesítést szereztem a vépi mezőgazdasági szakiskola kihelye-
zett képzésén. Ezután traktorosként dolgoztam sorkatonai 
szolgálatomig, majd amikor Ásványráróra nősültem, itt hely-
ben szintén traktorvezetőként alkalmaztak. Ekkor a dolgozók 
létszáma 90 fő volt. 1987-ben megkaptam a KIVÁLÓ MUNKÁ-
ÉRT címet. A „nagytéesz” felbomlása után a helybeli gazdaság, 
a"SZIGETKÖZ" Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Szövetkezet 
ekkor még sok falubelinek adott munkát, azonban a státusz 
2005-re 20 főre apadt nyugdíjba vonulások, elbocsátások kö-
vetkeztében. A korszerűsítés, a nagy teljesítményű gépek pó-
tolták az emberi kezet. A téeszben 2005-ben tulajdonosváltás 
történt, ekkor felajánlották, hogy maradhatok állományban, 
abban az évben biztosítanak nekem munkát, illetve a további-
akban is, ha jól dolgozom. Ám én úgy gondoltam, hogy önálló-
ként, egyedül folytatom tovább a mezőgazdasági tevékenysé-
get. 

 Ajánlód példaértékűnek tartja azt, ahogy talpra tudtál 
állni munkahelyed elvesztése után. Idézd fel nekünk ezt 
az időszakot! 

Amikor a döntést meghoztam, megkérdeztem munkatársai-
mat, kiadják-e nekem a földjüket, hisz magam nem rendelkez-
tem akkora földterülettel, hogy abból meg lehessen élni. Ígé-
reteket kaptam, azonban többen visszatáncoltak, viszont nagy 
köszönet illeti azokat, akik bíztak bennem, így el tudtam indul-
ni. A családom is egy emberként állt mellém, még a gyerme-

keim is azt mondták, kezdjem el. Voltak jó pillanataim, de 
rosszak is, hisz majdnem 30 évig dolgoztam a mezőgazdaság-
ban alkalmazottként, a 3 hónap munkanélküli létbe majdhogy 
nem belebetegedtem. 
Külső segítséget nem kaptam, mindennel egyedül birkóztam 
meg. A nulláról indultam, nagyon nehéz volt, saját földterüle-
tem 4,2 hektár, ehhez tudtam bérelni annyit, hogy 25 hektá-
ron kezdtem el a gazdálkodást ekkor még őstermelőként, de 
családilag. Egy MTZ traktorral, egy vetőgéppel meg egy ekével 
dolgoztam (ezeket végkielégítésként kaptam). Azóta már fel-
fejlődtünk annyira, hogy a kombájnon kívül minden gépem 
megvan, ami a tevékenységünkhöz szükséges. A Veres Péter 
Mezőgazdasági Szakközép- és Szakiskolában a növényvédő és 
méregraktár kezelő képesítést is megszereztem. 

 Pályázatok? 
Saját erőből fejlesztettünk, egy alkalommal készített a könyve-
lő pályázatot a nevünkben, az sikertelen volt, olyanba viszont 
nem akarunk belevágni, ahol 40%-os támogatást kapunk, a 
többit önerőből kellene fedezni. Egy 12 milliós gépnél ez óriási 
összeg. Nem tettünk azért még erről le, várjuk a lehetőséget, 
mert egy új traktor jó lenne. 

 Látszik, hogy eredményesen gazdálkodsz. Mivel büsz-
kélkedhetsz még? 

2014-ben a családi őstermelőből családi gazdálkodók lettünk a 
kedvezőbb feltételek reményében. 30 hektáron gazdálko-
dunk, ebből 14 saját, tehát az elmúlt tíz év alatt további földe-
ket vásároltunk. Nekem siker, ha a vetés szépen kikel. Ha nem 
olyan, amilyet én szeretnék, képes vagyok kézzel pótolni. Ha a 
gaz felüti a fejét, rögtön a megoldás lehetőségén gondolko-
dom. Folyton járom a földeket, figyelem a növények fejlődé-
sét. Siker, ha jó termés van. A föld meg is hálálja a gondosko-
dást. 
Eddig egész jó éveink voltak, az idei a kivételes, nem is a ter-
més, hisz az jó volt, hanem a nyomott felvásárlási árak miatt. 
Volt év, amikor a kukoricát 4-5000 forintért vették át, idén 
1900-ért. A költségek, a vetőmag, a gázolaj, a vegyszerek vi-
szont nem ehhez igazodnak. Rá azért nem fizettünk, egyedül a 
burgonyát nem sikerült még eladnunk. Értékesíteni a helyi 
termelőszövetkezeten keresztül szoktam, így nagyobb szállítá-
si költségek nem terhelnek. 
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 Nehézsé-
gek? 
Az időjárás, amit 
nem tudunk befo-
lyásolni. Ha el-
romlik a gép, és 
nem tudok dol-
gozni. Bár a javí-
tást is általában 
magam végzem, 
ha szükséges, ak-

kor azonban kapok segítséget. 
Az EU agrárpolitika szabályozási rendszere miatt is akadnak 
problémák, mindent behatárolnak, nehéz megvalósítani ilyen 
kicsiben a vetésforgót, nem lehet a bevált szerekkel perme-
tezni. Az Agrárkamara sem igazán nyújt segítséget, fizetünk 
tagdíjat, ennek az alapja az előző évi nettó árbevétel. Ugya-
nakkor nehézkes az ügyintézés. A törvényi szabályozások sem 
igazán kedveznek a gazdálkodóknak, gondolok itt az elővásár-
lási jogra. 

 Terveid a jövőre nézve? 
Gép- és földvásárlás. Vágyam, hogy a fiam folytassa a vállal-
kozást, már beszéltünk róla. Őt szeretném a munkálatokra 
megtanítani: Most is segít, de iránymutatásra szorul. Ha sike-
rülne, nagy álmom válna valóra, igyekszem beléplántálni a 
föld szeretetét, tiszteletét. Magamban is érzek még erőt, 
várom a jövőt, fejleszteni, bővíteni szeretnék. 

 Sikeres embernek érzed-e magad? 
Igen. Szegény családból jöttem, két házat is felépítettem, 
először Darnózselin, azt eladtuk, utána építkeztünk itt Ás-
ványrárón. A munkámból, a munkánkból, a vállalkozásból 

megélünk. A családom mindenben támogat, nem tudok elég-
gé hálás lenni érte. Én mindig azt tartottam, első a család, a 
szeretet, majd a munka, mert ez az első nélkül nem megy. Ha 
van családi összetartás, béke, akkor tud az ember a munkájá-
ra koncentrálni. 

 Ajánlanád-e a mezőgazdasági pályát a mai fiatalok-
nak? 

Nagyon sze-
retni kell a 
földet, kellő 
alázattal for-
dulni a pálya iránt. Illetve ha valaki a családi hagyományokat 
kívánja folytatni, a szülőjétől tanulta a gazdálkodást, annak 
azt ajánlom, vágjon bele, de fel kell vérteznie magát a nehé-
zségek ellen. A gazdálkodást könyvből megtanulni nem lehet. 

 Hobbi? 
Csak a horgászat. Szabadidőmet szívesen töltöm a vízparton a 
Bokrosi-tónál, de inkább a Dunánál. Büszkélkedhetem szép 
fogásokkal, volt 20 meg 30 kilós amurom is, legutóbb egy 17 
kilós pontyot sikerült kifogni, ám olyan is van, mikor üresen 
jövök haza. Amikor van időm, megyek rendesen, de a munkát 
nem hanyagolom el. Megyek este, éjszaka, amikor kapás van, 
a szúnyogok sem érdekelnek. Nemcsak fogom a halat, de 
konyhakészen adom át az asszonynak, és enni is jobbára én 
szeretem a családban. 

 További sikereket kívánok mind a munkád, mind a 
horgászat terén. Köszönöm az interjút! Kinek adnád 
tovább a stafétát? 

Én is köszönöm. Kovacsics Tamás autószerelő mesterre gon-
doltam. 

Banyár Károlyné 

Termelői Aktualitások 2014 
A falugazdászok márciustól kamarai (NAK) alkalmazottként azzal láttak munkához, hogy minden létező módon segítsék a helyi 
termelők, gazdálkodók boldogulását. Ez évtől Ásványrárón a falugazdász Drahos László. 
A helyi ügyfélfogadás, a személyes jelenlét, a tájékoztatók mind a NAK tagok ismereteinek és lehetőségeinek bővítését szolgál-
ták. 
Tavasz óta az ügyfélfogadás az új IKSZT épületében zajlik, amely tágasabb, jól felszerelt így hatékonyabb ügyintézést tesz lehe-
tővé főleg a frekventált időszakokban. Ügyfélfogadás: csütörtök 10-12 óráig. 
A faluban mezőgazdasági tevékenységet kamarai regisztráltként 80 fő végez. 20 fő szántóföldi növénytermesztő gazda ad be 
elektronikusan területalapú támogatást a falugazdász technikai segítségével. 
Érdemes és javasolt az időszerű feladatokat, határidőket legalább negyedévente figyelni: NAK lap, interneten NEBIH, VPOP, 
NAK honlapok vagy személyes megkereséssel szaktanácsadó falugazdász esetleg könyvelő segítségét kérve. 
A 2014 decemberi időszak „Sláger” feladatai: 

A külön értesítést kapott termelők permetezési naplóinak adatrögzítése, E-beküldés 
Nitrát jelentések elkészítése, E-beküldés 
A zöld őstermelői igazolványok cseréje új barna igazolványra a folyamatosságra törekedve 
A 2015 évi SAPS E-benyújtáshoz. A zöldítés szabályrendszerével kapcsolatos újdonságok megismerése. 
Érvényes földhasználat meglétének ellenőrzése. 

Gazdálkodói szempontból nem volt könnyű év az idei, kissé kedvetlen a termelői társadalom az évi zárszámadást elvégezve. A 
kedvezőtlen időjárás, az alacsonyabb átvételi árak „fékként működtek”, de bízzunk abban, hogy a 2015 évben minden jobb lesz 
a gazdasági tényezők oldalán is. 
A falugazdász elérhetősége: 06/30 458 5495 

Nagy Réka 
 

Áldott, békés ünnepeket kívánnak a szerkesztők: 
Banyár Károlyné, Nagy Réka 

Én mindig azt tartottam, első a család, a sze-

retet, majd a munka, mert ez az első nélkül 

nem megy. 


