
Kedves ásványrárói Olvasóink! 
Szeretettel köszöntöm Önöket, kellemes időtöltést kívánok újságunk olvasásához. 
Hamarosan beköszönt a húsvét, mely mindannyiunk számára jelentős ünnep. 
A nem hívők a megújulást, a tavasz eljöttét ünneplik, kellemes családi és baráti összejö-

vetelekkel múlathatják az időt. 
A vallásos ember számára pedig a fentieken túl Jézus Krisztus dicsőséges feltámadása 

méltó megünneplését, ki mindannyiunkért meghalt a keresztfán. Jézus él, azt a szeretetet 
kínálja nekünk, amelyről Szent Pál apostol azt mondja, hogy nem szűnik meg soha, áldozat-
vállalása mindenkinek példa az önzetlenségre. 

Áldott, örömteli húsvéti ünnepeket kívánok! 
Tatainé Popp Rita polgármester 
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Ásványráró Képviselő-testületének időszaki kiadványa 

TÁJÉKOZTATÓ  
A 2015. március 1. napjától igénybe vehető, 

Önkormányzat által biztosított települési 
támogatásokról 

A szociális törvény módosítása miatt 2015. március 
1-jétől az önkormányzat által biztosított szociális ellátá-
sok köre változott. A helyi rendeletben szabályozott 
ellátások kifizetésére a 2015. évi központi költségvetés-
ben meghatározott állami támogatás szolgál, a keret 
kimerítését követően azt az önkormányzatnak saját 
költségvetése terhére kell biztosítania. 

A helyi rendeletben meghatározott települési támo-
gatások formái: 

a) rendkívüli települési támogatás, 
b) ápolási célú települési támogatás, 
c) lakhatási támogatás (szilárd tüzelőanyag, közüze-

mi díjtámogatás), 
d) gyógyszertámogatás, 
e) temetési támogatás, 
f) beiskolázási és étkezési támogatás. 
A szociális, gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet az 

igénylésre rendszeresített nyomtatványon lehet benyúj-
tani az önkormányzati hivatalban. A kérelemhez csatolni 
kell a rendeletben meghatározott igazolásokat 
(jövedelemigazolást, háziorvos igazolását, vagyonnyilat-
kozatot stb.) 

Az egyes támogatások jogosultsági feltételeiről, a 
támogatások mértékéről tájékoztatást kérhetnek sze-
mélyesen ügyfélfogadási időben az önkormányzati hiva-
talban, vagy a 96/576-053-as telefonszámon, vagy tájé-
kozódhatnak az asvanyraro.hu weboldalon. 

A tűzgyújtás szabályairól 
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszé-
lyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen vá-
lasztanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a 
kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz alj-

növényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyor-
san terjed a tűz.  
A szabadtéri tűzgyújtás szabályait az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM. rende-
let tartalmazza. A korábbiakhoz képest 2015. március 
5-től új szabályok léptek életbe, melyek szerint, ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló 
növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben 
és a belterületi ingatlanok használata során keletke-
zett hulladék szabadtéri égetése tilos. 
A fenti BM rendeletre figyelemmel Ásványráró Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati 
rendeletet alkotott az avar és kerti hulladékok égeté-
sének szabályairól. A rendelet értelmében a zöld hulla-
dékok égetése az alábbi szabályok betartásával enge-
délyezett: 
március 1. és május 15. között, és szeptember 15. és 

november 15. között. 
hétköznap kedden és pénteken: 08:00-18:00 óráig, 
szombaton: 08:00-16:00 óráig - kivéve ünnepnapo-

kat. 
Korlátozások: 
- Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt 

általános tűzgyújtási tilalom idején. 
- Az avar és kerti hulladék égetése 18. életévét be-

töltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete 
mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető 
úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával kör-
nyezeti, vagyoni kár nem okozható, az égetés az emberi 
egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az em-
beri egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anya-
got nem tartalmazhat. 
- Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környe-
ző lakosok kímélete érdekében – a kerti hulladék kellő-
en száraz állapotában, a meteorológiai viszonyokra fi-
gyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor. 
- Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat  
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GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT  
Szolgáltatásaink ingyenesek: 
• Pszichológiai tanácsadás – előre egyeztetett időpontban 
• Jogi tanácsadás személyesen – előre egyeztetett időpont-
ban 
(Jogi tanácsadás elektronikus úton: jogtanacs01@gmail.com 
e-mail címen) 
• Munkaerő-piaci szolgáltatás megváltozott munkaképessé-
gű, fogyatékkal élő és/vagy tartósan egészségkárosodott 
emberek számára – előre egyeztetett időpontban 
• Pénzügyi tanácsadás – előre egyeztetett időpontban 
(Időpont kérhető a 06 96 216-198-as telefonszámon). 
• Pályaválasztási és munkavállalási tanácsadás –előre egyez-
tetett időpontban 
(Időpont kérhető: 06 20 497 0253- as telefonszámon). 
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speci-
ális személyes szociális szolgáltatás, amelynek célja a gyer-
mek testi és lelki egészségének, családban történő nevelke-
désének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése. 
A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket 
ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, 
illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez: segítségnyújtás a családban jelentkező 
krízis, működési zavarok, konfliktusok megoldásában, szociá-
lis, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében stb. 
• Szociális, mentálhigiénés, pszichológiai, jogi, családterve-

zési stb. tanácsadást 
biztosítunk vagy köz-
vetítünk, valamint a 
gyermekek fejlődését 
biztosító támogatá-
sokról tájékoztatást 
nyújtunk a gyerme-
kek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. 
• A gyermekek jogairól felvilágosítást adunk. 
• Válsághelyzetben lévő anyák számára információt nyúj-
tunk a lehetséges ellátásokról. 
• A már kialakult gyermeki veszélyeztetettség megszűnteté-
se és a gyermekek családból való kiemelésének megelőzése 
érdekében családgondozást végzünk. 
• Hatósági intézkedést kezdeményezünk a gyermek/ek/ ve-
szélyeztetettségének megszűntetése érdekében. 
• A gyermek családjába való visszahelyezése érdekében csa-
ládgondozást, utógondozást végzünk. 
Ha Ön úgy érzi, hogy segítségére lehetünk, forduljon biza-
lommal hozzám.  
Mivel fordulhat hozzám? 
• ha információt szeretne megtudni az Önt vagy családját, 
gyermekeit érintő támogatásokról, ellátásokról, álláslehető-
ségekről, képzésekről, 
• ha nem tudja milyen ellátásokat hol és hogyan lehet meg-
igényelni, 
• ha tanácsadásra van szüksége. 

Unger Edit 
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Ügyfélfogadás: 

Hétfő 8-12 óra 
Az Önkormányzat épületében 
Tel.: 06 20/497-0445 
E-mail: ungeredit@gmail.com 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT  
A családsegítés teljesen önkéntes, 
abban az esetben tudunk segíteni, 
ha ezt az ügyfél is szeretné. Azon-
ban ha tudomást szerzünk más 
jelzőrendszeri tag által 
(polgármester, jegyző, orvos) 
olyan esetről, melyben tudunk segíteni, felajánljuk szolgálta-
tásainkat. 

Ezek a következők: 
• Pszichológiai tanácsadás – előre egyezte-
tett időpontban 
• Jogi tanácsadás személyesen – előre 
egyeztetett időpontban 
(Jogi tanácsadás elektronikus úton: 
jogtanacs01@gmail.com e-mail címen) 

• Munkaerő-piaci szolgáltatás megváltozott munkaképessé-
gű, fogyatékkal élő és/vagy tartósan egészségkárosodott em-

KISTÉRSÉGI GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
CSALÁDSEGÍTŐSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  

semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes 
hulladékot. 
- Az égetés során csak a telken belül és a lakóingatlan területé-
vel közvetlenül határos közterületen keletkezett kerti hulladék 
semmisíthető meg, más helyről égetés céljára hulladék nem 
szállítható. Az égetés folyamatának gyorsítása céljából éghető 
folyadék (pl. benzin, gázolaj, pb. gáz stb.) nem használható. 
- Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet erre a 
célra igénybe venni tilos. 
- A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyúj-
tója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terje-
dése megakadályozható, illetőleg eloltható. 
- Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, 
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell 

szüntetni. 
Jogszabálysértés esetén alkalmazható jogkövetkezmények: 
Aki az avar és kerti hulladék égetés szabályairól szóló önkor-
mányzati rendeletben foglaltakat megszegi, jogszabálysértést 
követ el. 
A jogszabálysértés elkövetőjével szemben 
a) figyelmeztetés alkalmazható; 
b) 5 ezer forinttól 150 ezer forintig terjedhető közigazgatási 
bírság szabható ki. 
A jogszabálysértés tetten ért elkövetője helyszíni bírsággal sújt-
ható, amelynek mértéke 5 ezer forinttól 50 ezer forintig terjed-
het. 
Kérem, szíveskedjenek a fenti előírásokat betartani a kerti hulla-
dékok égetése során. 

dr. Mátyus-Minkó Nikoletta jegyző 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő 8-12 óra 
9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.  

Az Önkormányzat épületében 
Tel: 06 20/497-03-25 

mailto:jogtanacs01@gmail.com
mailto:jogtanacs01@gmail.com
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Mutatkozzon be néhány mon-
dattal! 
Kovacsics Tamásnak hívnak, Ásvány-
rárón születtem 1965. szeptember 
23-án. Születésem óta itt élek, im-
máron feleségemmel és két gyer-
mekemmel. 
Hol tanult? 
Az általános iskolát itt helyben vé-
geztem, majd 1980-1983-ig a 400-as 
szakmunkás képző tanulója voltam, 
ahol autószerelő végzettséget szereztem. 
A tanulmányaimat a Jedlik Ányos Gépipari Szakközépiskolá-
ban folytattam, ott érettségiztem, majd a Bercsényi Miklós 
Szakközépiskolában technikusi minősítést szereztem. 
1987-1988-ig voltam katona Budapesten a Dobó István lakta-
nyában, a javító századnál, ahonnét szakaszparancsnokként 
szereltem le. 
Mikor határozott a pályaválasztásáról? Szülei támogatták 
ebben? 
Mint általában minden 7.-8. osztályos gyerek, én is nehezen 
döntöttem el, hogy hol szeretném folytatni a tanulmányai-
mat. Szüleim javaslatára, tanácsára hallgatva választottam az 
autószerelő szakmát. 34 év után úgy gondolom, megtaláltam 
hivatásomat, amit szívesen gyakorlok a néha felmerülő nehé-
zségek ellenére is. 
Hogyan emlékszik az első munkahelyére? 
Gyakorlati éveim egy részét a Volán javító állomásán töl-
töttem, és a szakmunkás iskola végeztével ott maradtam dol-
gozni (1983-1988). Szívesen emlékszem vissza a „tanító mes-
teremre”, akitől a szakma fortélyait elleshettem, akitől renge-
teget tanultam, és aki tekintélyt jelentett számomra kellő 
szigorúságával és következetességével. Következett 1988-
1989., amikor a Merkur autójavító alkalmazottja voltam, illet-
ve ezzel párhuzamosan először másodállásban a győri Autó-
klubnál dolgoztam, majd főállásban 5 évig. Terveim között 
szerepelt, hogy önálló vállalkozásba kezdjek, indokolta ezt az 
a tudat, hogy több időt tölthetnék családommal, hisz gyerme-
keim ekkor cseperedtek, és tudom, hogy az-az idő nem pótol-
ható, amit nem velük töltöttem. 1995-ben sikerült megvalósí-
tani álmomat, önálló vállalkozást alapítottunk öcsémmel, 
Kovacsics Zsolttal, Kováék Autójavító Bt. néven, amely autó-
szerelő és karosszérialakatos tevekénységet foglal magában. 
Ma is közösen végezzük tevékenységünket. 
Milyen nehézségekkel kellett szembe néznie? 
Tisztában voltam azzal, hogy az önállóság több időt, kitartást, 
szívvel-lélekkel való áldozatos munkát követel. Valóban így is 
volt, az első 6-7 évben reggel 5 órától késő estig talpon vol-

tam. Ez már a múlt. A kezdés nehézsé-
geivel párosult a feltételek megterem-
tése: a telephely, műhely kialakítása, 
felszerelése, az alkatrészek beszerzése. 
Telefon hiányában az alkatrészek ren-
delése, szállítása is nehézkesebb volt 
(ma már mindez gyerekjáték). 
Gyakorlatra járnak Önhöz diákok? 
Az elmúlt években igen, voltak diákok, 
akik nálam töltötték gyakorlati idejü-
ket, és örömmel követem pályafutásu-

kat, kitartó, szorgalmas mun-
kájukra büszke vagyok. Jelen 
pillanatban nincs tanulóm. 
Sikeresnek érzi magát? 
Igen. A sikernek nagyon sok 
összetevője van egy ember 
életében, így az enyémben is, 
mert azt csinálhatom és úgy 
csinálhatom, amit szeretek és 
ahogy terveztem. A saját szorgalmam, tenni akarásom, em-
bertársaimhoz fűződő kölcsönös bizalmam, kitartásom mellé 
a legfontosabb a családom támogatása. Munkánk eredmé-
nyeként sikerül megfelelő színvonalon élnünk, taníttatni gyer-
mekeinket, illetve évente több alkalommal pihenésre és szó-
rakozásra is szentelünk időt. 
Hogyan képzeli el a jövőt? 
Fejleszteni szeretnénk a vállalkozást/műhelyt, ami folyamato-
san zajlik, hol kisebb, hol nagyobb beruházásokkal, ahogy az 
erőnk és az anyagiak engedik. 
Fia érdeklődik a pálya iránt? 
Patriknak jelenleg más irányú az érdeklődése, de a jövőt ille-
tően szeretném valamilyen szinten bevonni. 
Mit üzen a fiataloknak, miért válasszák ezt a pályát? 
Jó szívvel ajánlom a fiataloknak, akik ezután fogják választani 
az autószerelő szakmát, mert a napi sikerélmények, az em-
bertársaimon való segítés motivál engem is nap mint nap. 
Figyelembe véve, hogy manapság már nem elég a kitartás, a 
hivatástudat, mivel az egész rendszer összetettebb, mint a 
múltban. A mai technológiai elvárások sokkal bonyolultabb 
elveken, módszereken működnek, ami a fiataloknak a leg-
több esetben nem jelent problémát, hisz ebbe nőnek fel, de a 
megfelelő gyakorlati tudás megszerzéséhez rengeteg időre és 
tapasztalatszerzésre van szükség. 
Kit ajánlana következő riport alanynak? 
Budai András autófényező mestert javaslom. 
Köszönöm szépen! 
Én is köszönöm! Nagy Réka 

Staféta – Kovacsics Tamás autószerelőnél 
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berek számára – előre egyeztetett időpontban 
• Pénzügyi tanácsadás – előre egyeztetett időpontban 
(Időpont kérhető a 0696/216-198-as telefonszámon) 
• Pályaválasztási és munkavállalási tanácsadás – előre egyez-
tetett időpontban 
(Időpont kérhető: 0620/497-02-53-as telefonszámon) 

Fontos tudni, hogy szolgáltatásaink teljesen ingyenesek, a 
Központ munkatársai felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakemberek, akik a hozzájuk fordulók problémáit titkosan 
kezelik, és mindenek előtt az ő érdekeiket képviselik. 

 
Duskievicz Szandra családgondozó 

Szívesen emlékszem vissza a 
„tanító mesteremre”, akitől 
a szakma fortélyait elles-
hettem, akitől rengeteget 
tanultam, és aki tekintélyt 
jelentett számomra kellő 
szigorúságával és következe-
tességével. 
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Húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe. Az emberiség megváltásának és Isten megdicsőítésének művét Krisztus a húsvéti 
események által vitte végbe. Mi is minden évben, sőt a szentmisében minden vasárnap megüljük Jézus feltámadásának örömün-
nepét. Mozgó ünnep, időpontja a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap. ( Niceai zsinat határo-
zata Kr. u. 325-ben) 

„A keresztény húsvét a mindenség legcsendesebb, s leghatalmasabb detonációja, a feltámadt Krisztus, s vele az egész te-
remtett világ dicsősége és megújulása” (Pilinszky János) 

A húsvéti misztérium (latinul: mysterium paschale) Jézus szenvedése, halála és föltámadása az egyház központi eseménye.  
Az Úristen Jézus Krisztus által vitte véghez üdvözítő tervét. „Az ember megváltásának és Isten tökéletes megdicsőítésének mű-
vét az Úr Jézus teljesítette be, elsősorban áldott szenvedésének, a halálból való föltámadásának és dicsőséges mennybemene-
telének húsvéti misztériuma által. Így halálával halálunkat megtörte, és az életet föltámadásával újjászerzette.” ( II. Vat. Zsi-
nat). Ebben a misztériumban (titokban) tehát benne van Jézus halála és föltámadása, szenvedése és megdicsőülése. Szenvedé-
sét és halálát önként, szeretetből vállalta. Tökéletes engedelmességgel teljesítette az Atyától kapott küldetését, mert számára 
az volt a legfontosabb, hogy az Úr akarata szerinti emberként éljen, s megtegye, amit az Atya kér tőle. „Az én eledelem az, 
hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott" (Jn 4,34). Önmaga föláldozását, vértanúságát az 
egész emberiség nevében mutatta be, így a megváltást, a bűnök bocsánatát, a megigazulást és az üdvösséget az ő érdeméből 
kapja az ember. Az Egyház liturgiája minden vasárnap ennek a misztériumnak a jelenlétét ünnepli. 

„A Fiú eljött a világba, meghalt értünk, föltámadt, és fölment az Atyához; „(Thomas Merton) 
Húsvétot 40 napos előkészületi idő, a nagyböjt előzi meg, mely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjére emlékeztet. A nagy-

böjt Hamvazószerdával veszi kezdetét és Nagyszombaton ér véget. A latin szertartásban hamvazószerdán a pap keresztet raj-
zol hamuval a hívő homlokára a következő szavak kíséretében: „Ember, emlékezz, hogy porból vagy és porrá leszel”  

Virágvasárnap a nagyböjt utolsó vasárnapja. E napon ünnepli az Egyház Jézus jeruzsálemi bevonulását, ahol hívei pálma-
ágakkal köszöntötték. A hívők barkaágat visznek magukkal a templomba, melyet a pap ünnepélyesen megszentel: imát mond 
felette és meghinti szenteltvízzel.  A virágvasárnapnak kettős jelentősége van: egyrészt a győzelem és a megdicsőülés napja, más-
részt előre vetíti Jézus szenvedésének és halálának fájdalmát. 

A katolikusoknál nagyböjt utolsó hete, az úgynevezett nagyhét hihetetlenül gazdag szertartásokban, melyek Jézus életének 
utolsó epizódjait mondják el napról napra. Nagyhét utolsó három napja, nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat a húsvéti 
Szent Három Nap, latin nevén: Sacrum Triduum Paschale. 

Nagycsütörtök Jézus Krisztus utolsó vacsorájának emléknapja, az Oltáriszentség,(Eucharisztia), és a papi rend alapításának 
ünnepe. Nagycsütörtökön történt Krisztusnak az Olajfák-hegyén történő elfogatása. E napon elnémulnak a harangok és csen-
gők, „a harangok Rómába mennek", s legközelebb csak nagyszombaton szólalnak meg újra. 

Nagypéntek Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Nagypénteken a keresztények Krisztus 
keresztre feszítésére emlékeznek. E napon a gyertyák és virágok nélküli templomokban nem tartanak szentmisét, mivel ezen a 
napon a legfőbb pap, maga Jézus Krisztus mutatja be áldozatát, ő maga a húsvéti bárány. Krisztus ezzel elvégezte földi külde-
tését, melyet az emberiség megmentéséért vállalt. A szertartás szép, és sokat mondó mozzanata a kereszt előtti hódolat.  

Nagyszombat liturgia nélküli nap. Krisztus sírban pihenésének emléknapja. A hívők fölkeresik a templomokban felállított 
szentsírt, csendben imádkoznak, elmélkednek. Napnyugta után megkezdődnek az egyházi szertartások, melyek azonban már 
nem nagyszombathoz, hanem húsvét vasárnaphoz, a föltámadáshoz kapcsolódnak. A nagyszombati liturgia központi esemé-
nye a húsvéti virrasztás. 

Húsvét vasárnapján Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük ”Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a hitetek, és még 
mindig bűneitekben vagytok. …Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, nyomorultabbak vagyunk minden más 
embernél. Krisztus azonban feltámadt a halottak közül!” (1Kor 15,17,19) Pál apostol írta e sorokat csaknem kétezer éve. 

„Isten egy olyan életet tárt elénk, mely a szolgálat teljes egyértelműségével betöltötte a teremtés igazi célját… Fiának ne-
héz küldetés jutott osztályrészül. Ő maga is nehéznek találta. Egy meggörnyedt világban szálegyenesen kellett állnia. Engedet-
len emberek között kellett hűségesnek maradnia. Önző emberek között Ő lett a szeretet. Ezt annyira nem tudta az ember elvi-
selni, hogy halálra adta.” ( Holland Katekizmus) 

 
A húsvéti misztérium lényege tehát: Krisztussal meghalni és feltámadni az örök életre. „ Mert úgy szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”  (Jn 3,16). Jézus Krisztus halálával le-
győzte a halált, s ezzel örökre bizonyítja, hogy megváltottak vagyunk! A bűn nem akadály többé az Istennel való kapcsolatunk-
ban. Nem a halálé a végső szó, hanem az életé. Nem a gyűlöleté, hanem a szereteté. Nem a gonoszé, hanem Istené. A Messiás 
életével és halálával utat mutat nekünk, és egy új életformára hív bennünket: Add, amid van, szeresd felebarátodat, és ha első 
akarsz lenni, legyél mindenkinek a szolgája. Krisztus mindezt életével is tanúsítja, és mindenki számára megígéri, aki hisz ben-
ne, hogy „… Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.”(Mt 28,20). 

Ezzel az örömhírrel kívánok mindenkinek áldott és megváltó húsvéti ünnepeket! 
P.I. 

ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG 

Húsvét, az ünnepek ünnepe 
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Nem sírom vissza a múltat, dehogy, legfeljebb gyermekko-
rom húsvétjait. Nem volt jobb világ, legfeljebb nyitottabb, 
nyugodtabb, kisebb igényekkel. 

Húsvétra vadonatúj ruha, cipő vagy szandál dukált. Abban 
az évben már nem jutott másikra, ezért hát nagyon kellett rá 
vigyázni. Először a feltámadási körmenetre ölthettük fel. Mi, 
lányok fehér térdzoknit húztunk, hűvösebb időben flórharis-
nyát. Emlékeimben élénken él egykori piros-zöld kockás szö-
vetruhám, barna pántos cipőm. 

Így visszapörgetve az idő kerekét, emlékszem, az ünnepi 
készülődés koronájaként nagyszombat délutánján kékítőzött 
fehér kenyérruhába csomagolt sonkát, főtt tojást, sót és tor-
mát vittem a templomba megszenteltetni, hogy azt megáldva 
fogyaszthassa el kis családom este az ünnepi asztal körül ülve. 
Akkoriban a szertartás és a finomságok voltak számomra a 
fontosak, ma már ismerem a hagyományos ételek jelképén túl 
a magyar néphagyomány eredetét is: azért kell együtt elfo-
gyasztani a húsvéti ételeket, hogy ha valamikor eltévednénk 
az életben, mindig hazataláljunk. 

A templomból hazaérkeztemre édesanyám áldott keze 
már megsütötte a „Jézus kalácsát”, rendbe tette a konyhát, 
ezzel fejezve be a tavaszi nagytakarítást. Környezetünket, tes-
tünket-lelkünket tisztába öltöztetve készülődtünk a körmenet-
re. 

Este a tyúkokkal mentem aludni, hogy vasárnap korán 
kelhessek, felkutathassam, mit rejtett a fészekbe a nyuszi. 
Akkor még hittem benne, hogy ő hozza az ajándékot. Akadt 
csokiból nyuszi, csibe, bárány, tojáscukor, festett tojás. A mó-
dosabb családoknál a gyerekeknek bababútor, -tűzhely kis 
edénykékkel, rongy-, kaucsuk- vagy porcelánfejű baba, fiúknak 
labda is került a nyalánkságok mellé; másutt egyéb apróság: 
az évszaknak megfelelő ruházatú papír öltöztethető baba, 
fajátékok, kinek mi. A nyuszi fészkét vagy egy bokor alján, 
vagy egy széna-, szalmakazal mellett találtam meg. Annál na-
gyobb volt az öröm, minél eldugottabb helyen leledzett. Min-
den évben másutt akadtam rá és a reménykedve várt ajándé-
kokra. 

Nagyobbacska lányként már az én feladatom volt vasárnap 
délután a tojásfestés, mert a legnagyobb szégyen lett volna, 

ha nem adhatunk a locsolóknak ajándékot. Előbb hagymahéj-
jal, majd a boltban vásárolt ruhafestékkel festettünk. Később a 
kínálat bővült a tojásfestékkel, matricákkal. Hétfőn aztán 
jöttek a fiúk ki kölnivel, ki szappanos vízzel, mások szódás 
üveggel, vödrökkel, válogatott locsoló versikékkel. Édes-
anyámra is hullott néhány csepp pacsuli, el ne hervadjon. Es-
tére bűzlöttünk a sokféle illattól. A legszebb ruhájukba öltö-
zött nagylányokat pedig a legények kapták el, az udvari itató-
vályúnál nagy visongás közepette a gémes kútból húzott friss 
vízzel öntözték meg őket,  a lányok pedig saját készítésű süte-
ménnyel, finom nedűvel hálálták meg a gondoskodást. 

Megfázás? Tüdőgyulladás? Kit érdekelt! Mennyire vártam 
a locsolókat… 

Másnap aztán az árokpartok itt-ott piroslottak a tojáshéj-
tól. Megették? Két forinttal célba dobtak rá? Hány festett to-
jás végezte a rakott krumpliban? Ki tudja? 

Később a csoki tojás dívott inkább meg a pénzajándék egy-
re nagyobb címletekben. 

Az évek szálltak, de a szokások maradtak, csak már nem én 
vártam a nyuszit, hanem a gyerekeim. Ez is ugyanolyan nagy 
öröm volt nekem, most már apával együtt keltünk hajnalban, 
hogy a fészekbe rakjuk az ajándékot, nehogy a csemetéink 
megelőzzenek. Utóbb aztán egymással versengve keltünk, 
fiaim locsolkodni mentek, először apai kísérettel, majd osz-
tálytársakkal, barátokkal… 

Mostanra már a gyermekek is felnőttek. De idén újra lesz 
fészek, várom az unokámat, hogy visszavarázsoljam a letűnt 
csodákat. 

Húsvét hétfő reggelén még mostanság is láthatók fiúcsa-
patok, akik járják a lányos házakat, ahol ugyanolyan felkészül-
ten, izgatottan várják őket, mint annak idején mi. Ám a régi 
hagyományokból változó világunk nem mindent őrzött meg, 
újak váltják fel azokat, mégis jó lenne, ha a húsvét ma is csalá-
di ünnep lenne. 

Ha tehetik kedves olvasók, töltsenek minél több időt a csa-
láddal, ne feledkezzenek meg egyedül élő rokonaikról, keres-
sék fel vagy hívják meg őket. Élvezzék e néhány együtt töltött 
nap varázsát, hogy az ünnepek elmúltával legyen miből tölte-
kezni a dolgos hétköznapokon. 

Banyár Károlyné 

Gyermekkorom húsvétjai 

Római Katolikus Egyházközség, Ásványráró 
A 2015. évi egyházi adót a képviselő-testület tagjainál  
 Ásványon április 19-én 14:30-16:30 óráig a hittanteremben, 
 Ráróban április 26-án 14:30-16:30 óráig a templomban lehet befizetni. 
Az adó összege: keresőként 4000 Ft/év 
 nyugdíjasnak 2000 Ft/év 
Adó 1 % - Magyar Katolikus Egyház 

2015-ben is lehetőség nyílik felajánlani az adó +1%-át egy elismert egyház vagy egy ki-
emelt költségvetési előirányzat részére. 

Adója egy százalékát ajánlja fel a Magyar Katolikus Egyháznak! 
Magyar Katolikus Egyháznak technikai száma: 0011 

Befizetésüket, felajánlásaikat köszönjük! 

Impresszum: Ásványrárói Hírharang – Ásványráró Önkormányzatának lapja –Ingyenes kiadvány 
Szerkesztők: Nagy Réka, Banyár Károlyné - Elérhetőségek: 576-053, banyarmargit@gmail.com 

Kérjük, adója 1%-ának fel-
ajánlásával támogassa az 

Ásványrárói Községi 
Sportegyesületet! 

Adószám: 
19881966-1-08 

Köszönjük! 
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Minden mérgezést vegyünk komolyan, orvos döntsön arról, 
hogy szükséges-e kórházi megfigyelés, kezelés.  
Teendők: 
A gyermek biztonságba helyezése 
Vegyük el a gyermektől a méreganyagot, távolítsuk el a még 
szájában lévő, egy mozdulattal kivehető, mérgezést okozó 
anyagot. Ha ruháján van a méreg, vegyük le az érintett ruha-
darabot, mossuk le a gyermek bőrét bő folyóvízzel. 
Légzés, keringés, eszmélet ellenőrzése 
Ha nincsenek életjelenségek, kezdjünk újraélesztést. Ha a 
beteg eszméletlen, fordítsuk stabil oldalfekvésbe. 
Mentők értesítése 
Lehetőleg határozzuk meg a méreganyagot, annak mennyisé-

gét, hogy mikor történt a mérgezés, illetve jelenleg vannak-e 
a mérgezésnek tünetei. 
Hánytatás nem javasolt 
Általánosságban nem ajánlatos a gyermekek hánytatása. Tilos 
az alkalmazása marószerekkel (sav, lúg) és habzószerekkel 
történt mérgezés esetén. Csak éber beteg hánytatható, kis-
gyermek meleg víz itatásával. A garat ingerlése nem javasolt. 
Marószer mérgezés esetén tej, víz itatása javasolt a tömény-
ség csökkentésére. 
A méreganyagot tegyük el és adjuk át a mentőknek 
Érdeklődjünk, hogy mit tegyünk 
A Heim Pál Kórház mérgezési osztályán kérhetünk felvilágosí-
tást az egyes mérgezésekkel kapcsolatban.  

Teendők vészhelyzetekben-3. - Mérgezések 

A Somogyi József Általános Iskola tantestülete nagyon fontosnak tartja a 
tanuló ifjúság környezettudatos és egészséges életmódra nevelését. Ezt min-
den tanévben a környezet-egészségnevelési program keretében valósítjuk 
meg. Ezen belül a gyermekek különféle rendezvényeken, projektekben vesz-
nek részt, a teljesség igénye nélkül: fogászati szűrés, védőnői vizsgálatok és 
előadások, autómentes, ill. édességmentes hét, faliújságversenyek, szemétsze-
dő akciók stb. 

Február 27-én tartottuk ez évi egészségnapunkat, ami nagy népszerűség-
nek örvendett tanulóink körében. A programok palettája nagyon színes volt: A 
tornacsarnokban játékos sportfoglalkozások várták a gyerekeket. A Győr-
Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai, Doholuczky 
Magdolna, Varga Bernadett, Bata Szilvia, Ványai Dóra és Székely Zsóka kiscso-
portos foglalkozások keretében stressz oldó, kommunikációs, közösségformáló 
és önismereti játékokat kínáltak a diákoknak. Ez a program bizonyult a nap 
egyik kedvencének! A természettudományos tanteremben interaktív tábla 
segítségével próbálhattak ki a gyerekek olyan játékokat, amelyek a környe-
zettudatos, energiatakarékos életmód lehetőségeire hívják fel a figyelmet. 
Vajthó Zoltán, a mosonmagyaróvári TE világbajnoki második helyezettje ok-
tatta tanulóinkat az asztalitenisz alapismereteire. Fodrász, kozmetikus és más 
ügyes segítőink (Kovacsicsné Ásványi Ildikó, Ácsné Nagy Anikó, Horváth Kata-
lin, Lakner Ildikó, Nagy Réka, Stulcz Anita, Mészáros-Szemeti Ágnes, Ferencziné 
Reinhart Margaréta) haj- és bőrápolási tanácsaikkal, frizurakölteményeikkel, a 
kisebbek esetében vicces csillámtetoválásokkal, arcfestéssel, a nagyobbaknál a 
szolid és életkornak megfelelő sminkelés praktikáival hívták fel a tanulók figyelmét arra, hogy milyen fontos az ápolt külső és 
a kellemes, tetszetős megjelenés. A foglalkozások szünetében technikai dolgozóink minden tanulónknak és vendégünknek 
barna kenyeret és teát szolgáltak fel, ami intézményünkben már hagyománynak mondható. A háromféle, ízletes és egészsé-
ges, barna és magvakkal dúsított kenyérért hálával és köszönettel tartozunk Tatai Zoltánnak, aki minden alkalommal nagy-
vonalúan iskolánk rendelkezésére bocsátja a szükséges mennyiséget.  

Köszönetünket fejezzük ki továbbá a Diákönkormányzatnak a szükséges anyagi segítségért, de fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy az egészségnapi programok túlnyomó része önzetlen, jó szándékú felajánlásból, önkéntes segítő munkából 
valósult meg. A tanulók nevében köszönet mindenkinek, aki részt vett a programok lebonyolításában. 

Az egészségnappal kapcsolatban a gyerekek fogalmazták meg a legfrappánsabb (pozitív) kritikát: „Minden héten lehetne 
egy ilyen nap!” 

Röviden a közeljövő „egészséges”programjairól: márciusban van „A víz világnapja”. Ez alkalomból faliújságversenyt hir-
dettünk az osztályoknak. (Az előző verseny igényes, ötletes pályamunkái megtekinthetők az iskola földszinti folyosóján.) 

 Regisztráltunk a „Happy Hét” nevű programra, amely a tanulók körében a csapvíz fogyasztását népszerűsíti; ez többek 
között tematikus foglalkozásokat, ballonos víz kihelyezését foglalja magába. Az Aqua Kft. jóvoltából az 5., 6. és 7. osztály 
látogatást tett a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep megújult látogatóközpontjában. Greguss András, az Aqua Kft. 
üzemmérnökség-vezetője szemléltetéssel egybekötött előadást tartott a diákoknak az ivóvíz útjáról, fogyasztásra alkalmassá 
tételének folyamatáról. 

Kovácsné Szabó Anna 

Egészségnap az iskolában "Ásványráró Jövője" 
Kiemelten Közhasznú Közalapítvány 

Adószám: 19111885-1-08 
Tisztelt Támogatóink! 

Megköszönjük az Önök támogatását, 
mellyel az elmúlt évben az Ásványráró 
Jövője Kiemelten Közhasznú Közalapít-
ványt támogatták. 

Az alapítvány számlájára a 2013. évi 
felajánlásokból 2014-ben befolyt 599 436 
Ft-ból a testületek igényeinek megfelelően 
közintézményeink (óvoda, iskola) eszköz-
parkjának bővítését (számítógépek, HIFI és 
tartozékai, hordozható telefon, porszívó, 
vasaló) finanszíroztuk.  
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 megsegí-
tését szolgálják! Köszönjük 
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Elérhetősége: 06-1-333-5079 
Megelőzés 
Minden veszélyes anyagot (gyógyszer, vegyszer) zárjunk el, 
hogy a gyermek ne férhessen hozzá. Ne tartsunk „veszélyes” 
növényeket a lakásban és a kertben. A kertet rendszeresen 
ellenőrizzük, hogy nincsenek-e benne gombák. 

(Forrás: www.mgya.org) 
 
Mosó- és tisztítószer gélkapszulák esetleges veszélyei: 
A mosó- és tisztítószer gél kapszulákat egyre több háztartás-
ban használják. 2013-ra, az előző évekhez képest, meghárom-
szorozódott a kórházban ellátott, gél kapszula miatt mérge-
zést szenvedett gyermekek száma. 2014-ben kb. 70 mérgezé-
ses eset történt, ami gél kapszulával volt összefüggésben. A 
mérgezések felét az egy éves, harmadát a kétéves korosztály 
szenvedi el. Ezért is nagyon fontos a felelősségteljes szülői 
magatartás, a tisztítószereknek a használati utasítás szerinti 
kezelése, gyermekektől elzárva történő tárolása. Bár úgy tűn-
het, hogy a mosó- vagy tisztítószer koncentrátum a kapszulá-
ba jól be van csomagolva, azonban ez a külső filmréteg ned-
vesség hatására egyből oldódni kezd és a tömény szer azonnal 
kiszabadul. 

A gél kapszulákat mindig a jól visszazárt csomagolásban tart-
suk! Tegyük a dobozokat magas polcra vagy zárható szekrény-
be, de semmiképpen se tároljuk a gyerekek által elérhető 
helyen és magasságban!  

(Forrás: Országos Kémiai Bizottsági Intézet) 

 
CO mérgezés: 
Tünetei: 

-lüktető fejfájás; 
-hányinger, hányás; 
-tudatzavar, eszméletvesztés; 
-görcs; 
-halál; 

Teendők: 
 -szellőztetés; 
 -tűzoltó hívása; 
Megelőzés: 
 -CO mérő; 
 -hivatali szakember általi rendszeres ellenőrzés. 

 
Kálmán Zsoltné védőnő 

Szinte bele-
gondolni sem 
lehet, mennyi mindenre jó a játék. Elöljá-
róban, néhány szóban összefoglalva: a 
játék a legfőbb eszköz az óvodáskorú 
gyermek személyiségfejlődésében. Mit 
jelent ez konkrétan? 
- Átélheti, ill. újraélheti a valóságban 
megtapasztalt élményeket. Pl.: buszon 
utazik, ezért otthon vagy az oviban bu-
szost játszik. Székekből berendezi a 
buszt, kezébe vesz egy műanyag kor-
mány-alkalmatosságot (pl. tányért) és 
indulhat a helyi járat. Ebben a játékban 
lehetősége van arra, hogy újra átélje az 
utas szerepét, de még arra is, hogy végre 
ő legyen a sofőr vagy akár az ellenőr. A 
játékban, - a valósággal ellentétben, - 
bármi lehetséges, még az is, hogy egy 
kisgyerek a felnőtt bőrébe bújjon és pl. 
vezessen. 
- Aktívan fejlődnek interperszonális kap-
csolatai. Játszótársaival való társas kap-
csolatai egyre jobban kiteljesednek: 
együttműködnek, beszélgetnek, barát-
koznak egymással, és a játékélmények 
mind jobban összekovácsolják őket. Egy-
egy jól sikerült közös játék után szinte 
borítékolható, hogy a játszótársak legkö-
zelebb is keresni fogják egymás társasá-
gát. 
- Kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy álta-
la egyre hatékonyabban formálódjon a 
gyermek magatartása. Pl.:  a szerepjáték-
ban újra és újra kijátszhatja azt az él-

ményt, mikor egy idős néninek vagy egy 
kisbabát toló anyukának átadhatja ülő-
helyét, vagy megtanulja, hogy pl. a hang-
jelzés, csengetés után már nem szabad le
- és felszállni a járműre. Mi a felnőtt dol-
ga ebben a folyamatban? 
Sokféleképpen segítheti a gyermeket a 
játék áldásos hatásainak kiaknázásában, 
pl.: 
- Biztosítja, hogy a gyermek minél több 
élményt szerezhessen az őt körülvevő 
környezetből. Járjunk minél többet sétál-
ni, vegyünk részt a tömegközlekedésben, 
látogassunk el vásárolni, postára, múze-
umba, ill. minden olyan helyre, aminek 
révén bővíthetjük a gyermek tapasztala-
tait. Így szerzi meg a szerepjátékhoz és 
egyéb játékokhoz szükséges élmény 
anyagot, melynek sajátos feldolgozása 
révén magáévá teszi azokat. 
- Adjunk lehetőséget az élmények szabad 
kijátszására: biztosítsunk hozzá helyet, 
időt, eszközöket és persze kellő gyermeki 
szabadságot. 
Milyen játékfajták jellemzőek az óvodás-
korra? 
Ebben a korban tulajdonképpen az ösz-
szes játékfajta terítékre kerül: 
- GYAKORLÓJÁTÉK: 
A célja leginkább a mozgás, a funkció 
öröme. Pl.: minden különösebb célzatos-
ság vagy ok nélkül, pusztán a tevékeny-
ség öröméért fűzi fel a gyöngyöket, tölt 

homokot a 
vödörbe 

majd borítja ki azt, épít egymásra kocká-
kat, gurigázik egy kerékkel. Ennek látszó-
lag nincs különösebb haszna, ám ez csak 
a látszat! A gyakorlójáték hihetetlenül 
fontos alapot ad minden későbbi tevé-
kenységhez: kézügyessége, figyelme fej-
lődik, tapasztalatokat szerez környezeté-
ből: pl. a gömb gurul, ezért nem lehet az 
építmény tetejére rakni vagy ráépíteni, 
stb. 

- SZEREPJÁTÉK: 
Ezen játékfajta során a gyermek el-

játszhatja, kijátszhatja a való életben 
látott szerepeket, élményeket. Amit a 
valóságban gyermekként nem tehet 
meg, azt a játékában, a felnőtt bőrébe 
bújva kipróbálhat, részesévé válhat. Pl.: 
ő lehet a buszvezető, a postás, a zöldsé-
ges néni, a pilóta a repülőn, az eladó 
néni, stb. 

A szerepjátéknak a korábban emlí-
tetteken kívül más haszna is van, ezek 
közül az egyik legfontosabb a szorongás-
oldó-, feszültségcsökkentő hatás. Leg-
jobb példa erre az orvosos szerepjáték. A 
gyermek orvosi vizsgálaton vesz részt, 
ahol netán még szurit is kap. A fehér 
köpenyes nénitől, a tű látványától és a 
kisebb-nagyobb fájdalmaktól való félel-
met muszáj feldolgozni. A negatív élmé-
nyek játékban való újraélése hihetetlenül 
sokat segít a szorongások oldásában, így 
pl. a következő orvos látogatásnál egyre  
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Az óvodás legfőbb tevékenysége: a játék 

http://www.gyerekabc.hu/Az-ovodaskor-jellemzoi/az-ovodas-legfbb-tevekenysege-a-jatek.html


2014. évben a településen az évi 
háromszori véradás megtörtént, 
a rendszeres véradók mellett új 
véradókat is köszöntöttünk. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a 
januárban tartott váradáson a 
megjelenést és az önzetlen segítséget, 
amellyel beteg embertársainkon 
segítünk. 
2015-ben is megszervezzük a véradást, 
amelynek tervezett időpontjai: 

2015. május 13. és szeptember 16. 
A helyszín az IKSZT épülete (Ásványráró, 
Rákóczi u. 65.)  
2014. októberében 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 személy, 
aki mind támogató tagként, mind aktív 
tagként szerepet vállalhat a 

Vöröskereszt munkájában. Az éves tagdíj 
600 Ft, amelyet több tagunknál is be 
lehet fizetni: 
Nagy Réka (tel: 20/3375323) 
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!  
Irányított véradás 
Nagyon sokszor találkozunk, elsősorban 
a közösségi oldalakon olyan kiírásokkal, 
amelyek irányított véradásra kérnek 
minket. Mi is az az irányított véradás? 
A véradásnak az a formája, amelynek 
során Ön megjelöli, kinek a javára 
kívánja adományozni az Öntől levett 450 
ml vért. Ezeket az ún. irányított 
vérkészítményeket a Vérellátó Szolgálat 
nyilvántartja és - amennyiben a szakmai 
szabályok lehetővé teszik - azt az Ön 
által megjelölt beteg kapja meg, a beteg 
kezelőorvosának igénye alapján. 

Hogyan jut el az 
irányított 

vérkészítmény a beteghez? 
Az Országos Vérellátó Szolgálat az Ön 
véréből vérkészítményeket állít elő, és 
gondoskodik arról, hogy az irányított 
készítmény az Ön által megjelölt 
beteghez kerüljön. Amennyiben a beteg 
más vércsoportú, mint Ön, vagy az Ön 
vére valamilyen más okból nem 
megfelelő a számára, természetesen 
abban az esetben - átcsoportosítással - is 
megtörténik a beteg ellátása, a számára 
megfelelő készítménnyel. Ebben az 
esetben az Ön vérét, a hagyományos 
véradás rendszerének megfelelően, egy 
ismeretlen rászoruló beteg kapja meg. 
Mi a teendő irányított véradás előtt? 
A betegről, akinek a vért adományozni 
szeretné, az alábbi adatokat gyűjtse 
össze: 
Beteg neve/születési neve, születési 
helye és ideje, TAJ száma 
A beteget ellátó intézmény és osztály 
neve, címe, a kezelőorvos neve és 
elérhetősége 

Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 

Oldal  8 

Magyar Vöröskereszt helyi hírei 
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kisebb ellenállásra, félelemre számít-
hatunk. 

Nagyon hasznos lehet, ha a gyermek 
szerepjátékában, - amennyiben azt a 
csemeték igénylik, - a felnőtt is részt 
vegyen. Ő ugyanis észrevétlenül csem-
pészhet egy-egy új mozzanatot, ötletet, 
eszközt a játékba, tovább bővítvén ezzel 
a szerepjáték tartalmát. 

- SZABÁLYJÁTÉK: 
Mi is az a szabályjáték? Mint a neve 

is mutatja, minden olyan játéktevékeny-
ség, amelyben valamilyen szabályhoz, 
szabályokhoz alkalmazkodni kell. Ez le-
het akár értelemfejlesztő szabályjáték 
(pl.: társasjátékok, barkochba) vagy akár 
mozgásos szabályjáték is, pl.: fogócska, 
bújócska, Kint a bárány bent a farkas, 
stb. A szabályjáték játszásához elenged-
hetetlenül szükséges a szabálytudat, 
mely kb. 5 éves kor táján kezd körvona-
lazódni. Nagycsoportban ez már az isko-

laérettség egyik kiemelkedő feltétele is, 
így nagyon hasznos lehet, ha e játékfaj-
tákra 5 éves kortól kiemelt hangsúlyt 
fektet a felnőtt. Biztosítsa a játékhoz 
szükséges eszközöket (pl.: társasjátéko-
kat, fejlesztőjátékokat, mozgásfejlesztő 
eszközöket), erősítse meg a gyerekek-
ben a szabályokat, tartassa be azokat, és 
ha igény van rá, ő személyesen is vegyen 
részt a vidám játékokban. 

Forrás: www.gyermekabc.hu 

Óvodai beíratás a Tündérkert Óvodában 
Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az óvodáskorú (2012.09.01. – 2013.08.31. között született) 
gyermekek beíratása: 

2015.április 7-10-ig 8.00-15.00 óráig lesz az óvoda irodájában. 
A beíratáshoz szükséges okmányok: 
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímét igazoló hatósági iga-
zolvány. 

Kovacsicsné Lakatos Krisztina óvodavezető 

2015 januárjában tartottam az első zsírégető, alakformáló 
órámat Ásványrárón. Kezdetben heti egy, most már hetente 
két alkalommal. A legelső alkalomtól kezdve 15-20 lelkes és 

mindenre elszánt arc néz vissza rám, akik hétről-hétre ámulatba ejtenek a kitartásukkal és a vidámságukkal. 
Mozogni jó, a mozgás öröm. A csoportos óráimon pedig megvan a szükséges húzóerő ahhoz, hogy könnyebb legyen a kezdet. 
Egy óra mozgás - az egészség jegyében- mindenkinek jár. Hiszen az egészség nem minden, de egészség nélkül a minden sem-
mit sem ér. 
Remélem, minél több, új arcot köszönthetek majd az óráimon! Várok mindenkit sok szeretettel minden szerdán és pénteken 
6 órakor a volt varroda épületében. Lovas Krisztina 

A mozgás öröme – az élet öröme 


