
Kedves ásványrárói Olvasóink! 
 

Szeretettel köszöntöm Önöket újabb lapszámunk hasábjain. 
Oldalainkon a közérdekű tájékoztatókon túl beszámolókkal is találkozhatnak, melyek fa-

lunk életét meghatározó eseményekről szólnak. 
Kellemes böngészést kívánok! 
Mint tapasztalhatták, elkészült a Tájház, a berendezés következik a régi falusi élet haszná-

lati tárgyaival. Ehhez a felajánlásokat szívesen fogadjuk a Polgármesteri Hivatalban személye-
sen vagy a 576-053 telefonszámon. Mivel viszonylag kevés hely áll rendelkezésünkre, a fel-
ajánlásokat először a bejelentő lakcímén szeretnénk megtekinteni. 

Tatainé Popp Rita polgármester 

2015. SZEPTEMBER V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 
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Ásványráró Képviselő-testületének időszaki kiadványa 

Megkezdődött a 2015/2016-os nevelési év az új névre hallgató Ásványrárói Tündérkert Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsődében. Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 
május 28-i testületi ülésén úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő óvodát átszervezi, és szeptem-
ber 1-jével egységes óvoda-bölcsőde csoportot indít. 

A napjainkban egyre inkább tapasztalható társadalmi, szülői igényre figyelemmel, ami a 3 év alatti 
gyermekek intézményes ellátásának megoldását szorgalmazza, fogalmazódott meg a testületben jö-
vőre néző megoldási javaslat. A településünk lélekszáma alapján - 10.000 fő alatt - a jelenleg érvény-
ben lévő, önkormányzatokat érintő központi támogatási rendszerre tekintettel a bölcsődét, mint ön-
álló működési formát sajnos el kellett vetnünk. Ezután merült fel az egységes óvoda-bölcsőde létreho-
zása, ami a testület által megfogalmazott igényt kielégítheti. A lehetőségek megtárgyalását követően 
képviselő-testületi döntés született az intézményi átszervezésről, és egy olyan csoport kialakításáról, 
amelybe a 2 évet betöltöttek is felvehetők. 
Szeptember 1-jével az egységes óvoda-bölcsődei csoport meg is kezdhette a működését a három-
évesnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésével. 
 

dr. Mátyus-Minkó Nikoletta jegyző 

A 2015/2016-os nevelési évet illetően óvo-
dánkban személyi és szervezeti változás történt. A 
nyár folyamán pályázatot hirdettünk óvodai dajka 
és kisgyermeknevelő munkakörök betöltésére. A 
pályázatok elbírálásának módja és rendje zökke-

nőmentesen zajlott, ennek eredményeként 
Gresch Gyuláné /Ilonka néni/ dadus néni helyére, 
aki megérdemelt nyugdíjas éveit tölti, Horváthné 
Tálosi Éva (ásványrárói lakos) dadus néni került, 
illetve az újonnan létesült kisgyermeknevelői ál-
lást Rada-Kővári Mónika (győri lakos) tölti be. A 
szervezeti változást illetően pedig „egységes óvo-
da-bölcsődei” csoportot hoztunk létre. 

Az „egységes óvoda bölcsőde” intézmény cso-
port szervezésekor egy gyermekcsoport alakítha-
tó ki, amelyben a gyermeklétszám nem halad-

Egységes óvoda-bölcsőde csoport létrehozása 

TÜNDÉRKERTÜNK ÚJ LAKÓI 

"A gyermek védtelen kis teremtmény, akinek 
gondját viseljük, e gondoskodásért cserébe, nap 
mint nap mindazzal a szeretettel halmoz el min-
ket, amit mástól nem kapunk meg." 

(Susanna Tamaro) 



2015. szeptember elsején elkez-
dődött egy újabb tanév, tele várako-
zással mindenki részéről. Az oktatás 
területén ez az időszak olyan, mint a 
természetben a tavasz. Elérkezik az 
újrakezdés, a megújulás időszaka. 
Újabb feladatok, újabb megmérette-
tések. 

Intézményünkben a nyár folya-
mán változások történtek. 

A személyi feltételek terén: 
Braunsteiner Péter más intézmény-
ben folytatja tevékenységét, Szent-
györgyi Zoltánnénak lejárt a határo-
zott idejű megbízatása, visszatért 
Könczölné Fazekas Edit, aki GYES 

mellett dolgozik, az 1-2. évfolyamo-
sokat Bekéné Gyurics Tímea és Var-
ga Imréné oktatják. 

Óraadók segítségével sikerült 
megoldani a kémia és a földrajz tan-
tárgyak oktatását, Nagy Zoltán János 
és Nagy György tanár urak segítsé-
gével, az 5. és 6. évfolyamon a ma-
tematikát a kimlei iskolából áttanító 
két kolléga oktatja: Békefiné Hor-
váth Éva és Sipos László. 

Iskolánk tanulólétszáma jelenleg 
144 fő. A megbízott tankerület veze-
tő asszony határozata alapján nem 
tudtunk önálló első osztályt indítani, 
mivel nem értük el a törvény által 

meghatározott létszámot /14fő/, így 
az 1-2. évfolyam összevontan kezdte 
meg tanulmányait.  

A tanulók és az intézmény dolgo-
zói nevében megköszönöm a szülők 
és az önkormányzat támogatását. 

A szülők kifestették és kitakarí-
tották az osztálytermeket. Az önkor-
mányzat révén karbantartási mun-
kálatok történtek, illetve anyagi tá-
mogatást nyújt az óraadó pedagó-
gusok alkalmazásához. 

Az előttünk álló tanévre kitartást, 
erőt, egészséget kívánok diáknak, 
szülőnek és pedagógusnak egyaránt. 

 
Nagy Zoltán intézményvezető 

Az Ásványrárói Római Katolikus Egyház Képviselőtestülete adománygyűjtést szervez 
Mind a hívek, mind az ide látogatók örömére az ásványi Szent András templom főhajója két ólomüveg ablakkal 
gazdagodott. A harmadik elkészítésére egy adományozó jóvoltából, a negyedikre felajánlásokból kerülhet sor. 
A 4. ablak a tervek szerint falunk szülöttjét, Dániel Tibor kispapot ábrázolja majd, aki a Rákosi-korszak áldozata-
ként fiatalon fejezte be életét. 
Az adományokat Liszkai Józsefné, ill. Dékány Ferenc atya gyűjti.  Befizetésüket köszönjük! 

hatja meg a húsz főt és a három év alatti gyermekek szá-
ma nem lehet több öt főnél. Az öt fő 2-3 éves gyermek 
alcsoportot alkot az óvodai csoporton belül, szakképzett 
kisgyermeknevelő foglalkozik velük. 

Jelenleg egy kisgyermek jár a csoportba, októbertől 
márciusig további négy fő érkezik, aki a 2. életévét be-
tölti. A tapasztalatok alapján van igény az ellátásra. 

Az „egységes óvoda-bölcsődei” programunk szerve-
sen kíván kapcsolódni az óvodai programunkhoz. A ne-
velési feladatok, célok, a nevelés alapelvei, a tevékeny-
ségi formák hasonlóak, figyelembe véve az életkori sajá-
tosságokat. A fő tevékenységi területek ugyanazok, de 
más hangsúlyt és módszert kapnak. 

Célunk, hogy az „egységes óvoda-bölcsődei” élet le-
gyen élvezetes, részvételre motiváló és kielégítő, jórészt 
tapasztalatszerzési lehetőségekre épülő tanulási élmé-
nyeket, biztosító, társas közegben zajló, interakciót ösz-

tönző. A gyermekek számára biztosítani kell, hogy koruk-
nak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt az 
egyes élethelyzetek, tevékenységek előkészítésében, 
kiválasztásában, alakításában. 

Napirendünk rugalmas, a gyermekek igényeinek, 
szükségleteiknek kielégítését, a nyugodt és folyamatos 
gondozás feltételeit, annak megvalósulását biztosítja – 
megteremtve a biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, az 
aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A gyermekek 
egészséges fejlődése érdekében a lehető legtöbb időt 
biztosítjuk a szabad levegőn történő mozgásra, játékte-
vékenységekre. 

Az ellátás igénylése felvételi kérelemmel történik, 
ezzel egy időben az intézményvezető a szülővel megálla-
podást köt. 

Kovacsicsné L. Krisztina óvodavezető 

ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG 
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Becsengetés 

Ásványrárói Szigetköz Pávakör 
Örömmel tudatjuk, hogy elkészült második CD-nk. 
A Pávakör a 30 éves jubileumi ünnepségét 2015. október 3-án (szombaton) délután 15 órakor tartjuk a helyi sport-
csarnokban. 
Meghívott együttesek, akikkel hosszú idő óta szoros kapcsolatot ápolunk: 
 Borbarát Dalkör, Nyúl; Csillagfürt Népdalkör és Citera együttes, Nagyabony; Dr. Barsi Ernő Népdalkör és Cite-
razenekar, Écs; Kondorosi Citerazenekar, Zsibrice Hagyományőrző Csoport, Zsére 

 Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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Mit tudhatunk meg az alapításról? 
HB - Az egyesület elődjét, az "Ásvány-Rárói Önkénytes 
Tűzoltó Egylet"-et 1885-ben alapították. Az alapító ok-
iratot az akkori Magyar Királyi Belügyminiszter záradé-
kolta 1885. május 11-én. 
Az alapszabályban megfogalmazott cél: tűzvész vagy 
elemi csapások esetén Ásvány, 
Ráró és ezek környékén rendsze-
resen szervezett tettleges segélyt 
nyújtani. 
130 évvel ezelőtt őseink önkénte-
sen vállalták feladatokat, nem a 
maguk javára, hanem települé-
sünkért (akkor még településein-
kért), a közösségünkért. A jelen-
legi célunk gyakorlatilag ugyanez 
az alapgondolat, több kiegészí-
téssel. A tűzoltó tevékenységen 
kívül, két fontos célt emelek ki, 
az egyik a polgárőr feladatok ellá-
tása, mely a tűzoltó feladatokkal 
együtt a település lakosságának 
biztonságát növeli, a másik a gyerekek, az ifjúság meg-
szólítása, tanítása-nevelése, közösségé formálása, jö-
vőnk, jövőjük érdekében. 

Ásvány és Ráró 1936-ban egyesült. Az egyletet már 
előzőleg is közösen hozták létre? 

PL – Igen, de a szervezet több átalakuláson ment ke-
resztül (1913-ból levéltárban fellelhető alapszabály mó-
dosítás). Volt külön rárói, külön ásványi egyesület és 
volt Ásvány-Rárói. Helytörténet kutatók látni véltek 
olyan okiratot is, miszerint Ásvány, Ráró és Hédervár 
községeknek van közös egylete. Ami biztos, hogy már a 
századfordulón volt Ásványon és Ráróban is szertár, az 
ásványi a kereszt mögött, a volt községháza udvarán 
egy kis épület, a rárói pedig a Nefelejcs utca sarkán, és 
valamikor az 50-es években került át a jelenlegi önkor-
mányzati épület udvari bejárata környékére. (A jelenlegi 
szertár 1986-ban épült.) 

Milyen volt az eszközpark régen és milyen ma? 

PL - A rárói szertárban volt két lóvontatású 
kocsifecskendő. Az Ásvány 1885-ös gyártású, 1886-ban 
vásárolta a falu, ma is tető alatt van, mi is birtokoljuk. A 
szervezeti változások egyik bizonyítéka, hogy rajta a mai 
napig megtalálható az állami tűzoltóság jelvénye. A Rá-
ró későbbi eredetű, jelenleg Ausztriában van múzeum-
ban. 
Ezek 1967-ig szolgáltak, ekkor érkezett a targoncának 
nevezett utánfutó, egy traktorral, teherautóval vontat-
ható egytengelyes eszköz, ami mind szívóoldali, mind 
nyomóoldali felszereléssel, ill. 400 l/perces benzinmo-
toros szivattyúval volt szerelve, ezzel könnyebb volt a 
beavatkozás, ugyanis az élő erőt a gépesítés kiváltotta. 
A régi kocsifecskendőkhöz iszonyatos mennyiségű gya-
korlás szükségeltetett. Nem a technikáját kellett gyako-

rolni, hanem az erőnlétet, ugyanis 
a legerősebb embert is 5 perc után 
le kellett váltani, akkora igénybevé-
telnek volt kitéve. Így aztán a va-
sárnapi mise után megszólalt a 
kürt, a tűzoltók mentek gyakorolni. 
A targonca a 80-as évek elejéig volt 
használatban, 80-ban vagy 81-ben 
teljesen új járművet, a Zuk kocsit 
vett a községi tanács, ugyanúgy 
szívó-, nyomóoldali felszereléssel, 
ill. 800 l/perces benzinmotoros 
szivattyúval. Ez már önjáró, a mai 
napig működőképes. 1993-ig volt 
használatban. 
Akkor falunk szülöttjének, az Auszt-

riában élő Szemethy Károlynak (ő tűzoltó parancsnok-
helyettes volt Unterwaltersdorfban) a jóvoltából megér-
kezett az Opel Blitz, ami szintén önjáró, 1000 l víz van 
benne, szívó-, nyomóoldali felszereléssel bír, ill. a teljes 
rajt (7főt) tudja szállítani. Ez is ma már a 40-es éveiben 
jár, 1970-es gyártású. (Karcsi bácsi jótékony cselekede-
tét egy dísztábla őrzi az autó oldalán.) 
2000-ben aztán osztrák barátainktól kaptunk egy Mer-
cedes típusú tűzoltókocsit, ami az aggregátort, a teljes 
felszerelést tudja szállítani. 9 személy fér el rajta. Forga-
lomba nem helyeztük, ugyanis a költségvetésünkből két 
autóra nem futja. Keressük a lehetőségeket, mi legyen a 
sorsa, az unterwaltersdorfiakkal is egyeztetünk. 

HB - Folyamatosan gyarapszunk. 2014-ben sikeres pá-
lyázaton védőfelszereléseket, átemelő szivattyút, mo-
torfűrészt, és egyéb eszközöket kaptunk. A 2013–as 
dunai árhullám levonulásakor ismertük fel, hogy nagy 
szükségünk lenne egy áramfejlesztőre és a hozzá tarto-
zó villamos berendezésekre, melyekkel hasonló esetek-

Tűzoltó jubileum  

V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 

Az idei esztendőben ünnepelte megalakulásának 
130. évfordulóját a helyi tűzoltó egyesület. 
Ennek apropóján beszélgettem múltról, jelenről 
Peredi László tűzoltó parancsnokkal és Horváth Ba-
lázzsal, az Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 
Egyesület elnökével a falu legkorábbi és bízván 
mondhatjuk egyik legaktívabb civil szervezetéről. 



Oldal  4 

ben akár községünk, akár a környékbeli vagy távolabbi 
települések segítségére lehetünk. A Megyei Polgárőr 
Szövetségtől kapott támogatást többek között a fentiek-
re költöttük. 

Jelenleg Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 
Egyesületről beszélünk. Megmagyaráznátok ezt? 

PL - 2007-ben a korosabb régi tagok nyugállományba 
vonultak, a falunapon köszönték meg addigi munkáju-
kat. Ekkor 15-16 ifjú jelentkezését fogadták el. 
Az akkori helyi igényeket figyelembe véve és állami szor-
galmazásra polgárőrség szerveződése kezdődött. Mivel a 
tagok és a jelentkezők között jelentős számú volt az átfe-
dés, így történt, hogy akkor még ritkaság számba menő-
en beintegráltuk a polgárőrséget az egyesületbe, ekkor 
vettük fel a fenti nevet. 

Milyenek a tapasztalatok? 
PL - Jó döntést hoztunk, a támogatások, az eszköz- és 
egyéb beszerzések miatt így 
több lehetőségünk van. A 
munkaszervezés is hatéko-
nyabb. Igazolja ezt, hogy az 
elmúlt tűzeseteknél, gyakorla-
toknál a biztosítási részt is 
meg tudtuk saját magunk 
szervezni olyanokkal, akik tűz-
oltásra nem jogosultak, mert 
nincs végzettségük vagy höl-
gyek. (Ugyanis a magyar tör-
vények szerint hölgy nem ve-
het részt a tűzoltásban.) A 
környéket zárják, így segítve a 
munkát. Polgárőrként tesznek a közösség biztonságáért. 

Rendezvényekről esett szó. Mit emelnétek ki? 
PL - 2008 óta a falu életébe a tűzoltó majálissal is bekap-
csolódunk. Először tunning találkozót is szerveztünk ek-
korra. Aztán a költségek szempontjából is megfontolva 
inkább a falubeliek szórakoztatása lett a cél. Ki lehet 
menni a szabadba, együtt élvezni a tavasz eljöttét, be-
szélgetni, jót enni, kvaterkázni. De említhetném többek 
között a gyermekprogramokat, az adventi gyertyagyúj-
tást, útbiztosítást, falunap lebonyolításának segítését. 

Az állományról hallhatnánk néhány szót? 
PL –Az elmúlt esztendőben ismét jelentős fiatalítás tör-
tént, jött 12 huszonéves fiatalember, akik már a verse-
nyen is részt vettek. Nem is rossz eredménnyel, hisz a 
mezőny közepébe befértek, holott egy-másfél hónapjuk 
volt a felkészülésre. 
Jelenleg a tagok száma 26 fő. Bárki tag lehet, aki szeret 
egy vidám és összetartó csapathoz tartozni, valamint 
fontos számára a saját és embertársai biztonsága és a 
környezetünk védelme. 

HB - Az elmúlt évek során egyesületünk, tagjaink több-
ször bizonyították rátermettségüket, hiszen helyt álltak 
tűzeseteknél, esőzéseknél, baleseteknél, árvizeknél, hó-
fúvásnál, és emellett jutott idejük játszani, játszva taníta-
ni is. 
A jó példa elöl jár, a 2013-as dunai árhullám megmu-
tatta, hogy az önkéntesség mindenkiben ott van, hiszen 
aki tehette - nő, férfi, gyerek -, rakta a homokzsákokat, 
készítette a teát, a szendvicset, segített, ott, ahol tudott. 
Remélem, hogy a hétköznapokban is ennyire tudunk 
egymásra figyelni, segíteni és összedolgozni, mert ez 
viszi előre kis és nagy közösségünket, ez az összefogás 
teheti nagyobbá nemzetünket. 

Az utánpótlás nevelésével kapcsolatosan mi az el-
képzelésetek? 

HB - Az egyesület mindig is kiemelt figyelmet fordított az 
utánpótlás nevelésre, ami az óvodától az általános isko-

lán keresztül, a középiskolás 
korosztály megszólításában és 
versenyekre való felkészítésé-
ben is megnyilvánul. Ásvány-
ráró általános iskolás csapata 
többször az Országos Kataszt-
rófavédelmi Verseny élmező-
nyében végzett. A továbbiak-
ban igyekszünk még közelebb 
kerülni az ifjúsághoz. Így szá-
míthatunk arra, hogy csatla-
koznak hozzánk. Ha nem is 
mindenkiből lesz tűzoltó vagy 
polgárőr, mindenkiből lehet 
olyan, aki értékeli munkánkat. 

Az évforduló megünneplésére milyen körülmények 
között került sor? 

HB - Szám szerint a 8. Majálisunkra készülődtünk. Ez a 
nap jó alkalom volt arra, hogy megünnepeljük megalaku-
lásunk 130. évfordulóját is. A volt tűzoltók lelki üdvéért 
és a jelenlegi tagság épségéért tábori szentmisét celeb-
rált Dékány Ferenc atya. Az ünnepi állománygyűlésünket 
megtisztelte jelenlétével Dr. Nagy István államtitkár úr, a 
térség országgyűlési képviselője, polgármesterünk, 
Tatainé Popp Rita asszony, Báner Attila tűzoltó ezredes, 
a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhe-
lyettese, Vécs Pál a Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, 
Németh Csaba a Megyei Polgárőr Szövetség titkára, illet-
ve a környező települések önkéntesei, és nem utolsó 
sorban testvértelepülésünk, Unterwaltersdorf tűzoltói. 
A köszöntők elhangzása után hosszú és kitartó munkáért 
kitüntetéseket adtunk át. Ezután Ásványráró Önkor-
mányzata címerünkkel és védőszentjeinkkel, Szent Flóri-
ánnal és Lászlóval ékesített csapatzászlót adományozott 
egyesületünknek, melyet az atya helyben fel is szentelt. 

ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG 
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Az ünnep-
ség végez-
tével kez-
detét 
vette a 
Majális, 
ahol válto-
zatos 
programo-
kat láto-
gathatott 
kicsi és 
nagy. 

PL - Nagy álmunk vált valóra a csapatzászlóval. Igyek-
szünk olyan magasra tartani, hogy méltók legyünk hoz-
zá. 

Úgy tudom, itt még nem ért véget a megemlékezé-
sek sora. 

PL - A 130 éves évfordulónak nem csak megemlékezést 
akartunk szervezni, hanem ünnepség sorral készültünk 
rá. 
Május 16-án került megrendezésre az önkéntes és léte-
sítményi tűzoltók I. fokozatú versenye. A mosonmagyar-
óvári körzet Ásványrárón mérhette össze tudását, az 
unterwaltersdorfiak is megtiszteltek bennünket. A csa-
patok felvonulása után a versenyt Sallai Péter tűzoltó 
ezredes, igazgató nyitotta meg. A 35 önkéntes és 3 léte-
sítményi csapat hat kategóriában mérte össze felkészült-
ségét. A megrendezéshez a szervezésben és a lebonyolí-
tásban nagy segítséget nyújtott a Part Camping és Böősi 
Gábor. A visszhangok szerint ilyen szép, ideális helyszí-
nen rég nem volt verseny, főleg nem olyan infrastruktú-
rával, mint ami oda kiépült. A terület is teljesen jól hasz-
nálható erre a célra.  
(https://www.youtube.com/watch?v=wV3AlOOWu9w) 
Tervben volt még kirándulás az ausztriai St. Florianba, 
erre késő októberben, esetleg jövő tavasszal kerül sor. 

Többször is szó esett külső kapcsolatokról. 
PL - Nagyon jó a kapcsolatunk a járási és megyei pa-
rancsnokságokkal, hivatásosokkal, a környező települé-
sek önkénteseivel is. A legszorosabb Mosonszentmiklós-
sal. Az 54-es árvízi kitelepítés kapcsán, ill. a mai napig 
Ásványráró menekítési faluja Mosonszentmiklós, emiatt 
kölcsönös cél a barátság ápolása és a segítségnyújtás 
szándéka. Részt veszünk a náluk megrendezett nagyon 
jó hangulatú ún. Mosonszentmiklósi Hétpróbán, ame-
lyen nem a felkészültség számít, hanem a pillanat sikere 
vagy sikertelensége. 
Szoros a kötelék az unterwaltersdorfi tűzoltókkal is. Né-

hai Szemethy Karcsi bácsinak köszönhető a barátság. A 
’70-es években már hozott ajándékba egy sisakot, ami 

az ő ünneplő sisakja volt, az még olyan világba érkezett, 
hogy az osztrák címert nem merték rajta hagyni. Aztán 
amint a ’80-as években a rendszerváltás szele megérke-
zett, szabadabb lett a határ, ő megjelent a két falu egyle-
tei között kapcsolatot létesíteni. Amikor kint felmerült a 
Blitz elajándékozásának kérdése, az ő jóvoltából került 
Ásványráróra. Cserébe, mivel nekik nagyon tetszett, és 
nem élte túl a háború viharát a régi fecskendőjük, nekik 
ajándékoztuk az újra festett Rárót. Ők nagy becsben 
tartják, múzeumban állították ki, s a mai napig a tűzoltó 
esküvők résztvevője. 
Megtisztelő számukra, hogy a Blitz ilyen jó állapotban 
van. Ők tavaly voltak 140 évesek, ekkor a jármű 20 év 
után „hazament” egy kicsit. A jelen lévők közül sokan 
megkalapolták, mások megkönnyezték. 
Az ottaniak jönnek a mi csapatépítő tréningjeinkre, s van 
baráti meghívásunk októberben az unterwaltersdorfi 
tűzoltó parancsnok. 50. születésnapjának megülésére. 

A versenyeken nyert díjakon, okleveleken kívül mi-
vel büszkélkedhettek még? 

PL - „Ásványráróért” emlékplakettet vehetett át többek 
között az egyesületben végzett munkájáért 2007-ben 
Békefi Nándor tanár úr és édesapám, Peredi Károly tűz-
oltó parancsnok, 2010-ben a 125. évfordulón az Egyesü-
let, 2015-ben 45 év önkéntes munkájáért Horváth Fri-
gyes polgárőr parancsnok. 
A 130. évfordulón Bartalos József 35 év önkéntes mun-
kájáért, Fazekas Richárd kiemelkedő szolgálatteljesítésé-
ért emléktárgy jutalomban részesült. 
A közelmúltban névre szóló elismerésekkel gazdagod-
tunk, melyek bár nevesítve vannak, de az egyesület ér-
demelte ki őket, a közösségünk munkáját tükrözik. 
Nevemre szól a 2012-ben dr. Bakondi György tűzoltó 
altábornagy, katasztrófavédelmi főigazgató és Széles 
Sándor kormánymegbízott által „Magyarország biztonsá-
ga érdekében végzett kiemelkedő polgári védelmi szol-
gálat ellátásának elismeréséért” a győri állománygyűlé-
sen adományozott oklevél. 
Horváth Balázs 2014-ben a „Polgárőr Érdemkereszt” 
bronz fokozatát vehette át az Országos Polgárőr Szövet-
ség elnökétől, Dr Túrós Andrástól a polgárőr mozgalom-
ban végzett tevékenysége jutalmaként. 
Szintén Peredi László névre szól a 2015. február végén az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon a Polgári 
Védelem Napja alkalmából „Magyarország szolgálatában 
a biztonságért” emlékplakett. 

HB - Nagy István országgyűlési képviselő úr az idei falu-
napon „Miniszteri Elismerő Oklevél az Ásványrárói Ön-
kéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület részére kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeréséül fennállásának 130. 
évfordulója alkalmából” díjjal lepett meg bennünket. 
Büszkék vagyunk rá! 



Mozgalmas időszakot tudhat magáénak a Vadvirág Nyugdíjas Egyesület. A havi taggyűléseket szép számmal 
látogatták a tagok, ahol az időszerű feladatokat beszélték meg. A névnaposok köszöntése sem maradhatott el. A 
kellemesen töltött együttlétek mellett az egészséges életmódról is hallgattak előadást, és a kultúra közvetítéséről 
sem mondtak le. 

Ennek egyik legemlékezetesebb példája volt idén júniusban az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkba 
szervezett kirándulás. 

A kora hajnali indulás ellenére mindenki nagy-nagy izgalommal várta ezt a napot. Bár a kánikula erősen próbá-
ra akarta tenni a társaságot, kedvüket nem szeghette, nagyon jól érezték magukat. Természetesen a legmegka-
póbb látványt a Feszty-körkép nyújtotta, de a Rotunda egyéb látnivalóit is nagy érdeklődéssel tekintették meg. A 
parkban sétálva az egyéb látnivalók is sok érdekességgel szolgáltak. Mosonmagyaróváron ízletes vacsorát köl-
töttek el, és az esti órákban megfáradtan, de élményekben gazdagodva tértek haza. 

Szintén júniusban vettek részt Mosonban a Duna-parton a hagyományos kistérségi nyugdíjas találkozón, július-
ban Héderváron a barátaiknál szalonnasütéssel, vidám beszélgetéssel töltöttek el egy hangulatos délutánt. 

Az ásványrárói Falunapon tánccsoportjuk nagy sikerrel szerepelt a „Nemcsak a húszéveseké a világ” c. előadás-
sal, amivel számos rendezvényen szórakoztatta már vendégeit. 

Augusztusban Mosonszolnok tartotta a térség már hagyományos „Rétre hívó”-ját, itt egymás előadásainak 
megtekintése, és a kellemes együttlét közben finom vadpörkölt ínyencséget is fogyaszthattak a jelenlévők. 

Szeptember elején pedig nyárbúcsúztató halászlépartira látták vendégül Hédervár, Mosonszolnok és Paprét 
klubjait. Egy kedves vendég a harmonikáját is magával hozta, megadva az alapot a jókedvű énekszóhoz. 

Az év hátralévő részében további kellemes időtöltésekre számíthatnak tagjaik – tudósított a klub életéről kró-
nikásuk, Liszkai Józsefné. 

Viruló Vadvirágok 

Peredi Károly vándorkupáról mit tudhatunk? 
PL - A vándorkupát az édesapám emlékére én alapí-
tottam halála után az örökségemből. Akkor Sallai Péter, 
a jelenlegi megyei katasztrófavédelmi igazgató volt a 
mosonmagyaróvári tűzoltó parancsnok, vele beszéltem 
meg, hogy mit szeretnék, és mire. Ő azt javasolta, le-
gyen a staféta, mert apu arra a megmérettetéseken 
mindig különösen érzékeny volt. Azóta van, hogy a 
gyermek versenyeken kapja a legjobb stafétaidőt elérő 
csapat. Az átadást igyekszem személyesen megejteni, 
akadályoztatásom esetén valamelyik testvérem he-
lyettesít. 

Családodban Laci, tehát hagyománya van a tűzol-
tóságnak. 

PL - Dédnagyapám, Peredi Károly az 1913-as módosító 
okirat szerint tagja az egyesületnek. Édesapám, Peredi 
Károly 1967-től 2007-ig volt a községi önkéntes tűzol-
tók parancsnoka, előtte már 10 évig volt egyesületi tag. 
Gyermekkorunkban apu elvárta tőlünk, hogy menjünk 
vele, és ha ő azt mondta, menni kell, akkor nem volt 

kifogás. Megfogant bennünk a természetes érdeklődés 
e nemes feladat iránt, ennek az összetartozásnak titok-
zatos öröksége. Így lettünk öcsémmel együtt tűzoltók. 

Az elnöki megbízatásról is essék szó! 
HB - Az elnöki tisztségre felkérést kaptam. Megtisztelő-
nek éreztem a bizalmat, ezért elvállaltam a feladatot, 
és tudásomat, lehetőségeimet a közösség javára igyek-
szem kamatoztatni. 
Nem mulasztok el köszönetet mondani tagjainknak és 
azoknak, akik bármilyen módon segítő szándékukkal, 
szakértelmükkel, eszközökkel, anyagi és tevőleges mun-
kával segítettek, segítenek bennünket. 
De legfőképpen családjainknak, szeretteinknek köszö-
nöm azt az áldozatot, hogy támogatnak bennünket és 
mindig mellettünk állnak. 

Köszönöm a beszélgetést, a magam és az ásvány-
rárói faluközösség nevében további eredményes 
munkát kívánok! 

Banyár Károlyné 

ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG Oldal  6 

Köszönetnyilvánítás 
 

Mint az utazóközönség és az arra járók láthatták, az ásványi buszforduló és az Öreg-Duna vendéglő előtti autó-
buszmegálló pihenőpaddal várja immár a várakozókat és a megfáradt utazókat. 

A három pad elkészítését és felállítását köszönjük falunk polgárának, Joó Ernőnek. 
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Településünkön ezen a nyáron két sikeres rendezvényt bonyolítottunk le. 
Július 11-én zajlott az első ÁR-VÍZ FESZT (ÁsványRárói VÍZi FESZTivál). 
2015 májusában befejeződött „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszerökológiai célú továbbfej-

lesztése KEOP 2.2.1/2F/09-2010-0004” című projekt. Ezzel a fejlesztéssel a Duna-ágakban a régi vízszintek alakul-
hattak ki újra. Ennek örömére, az adottságaink és természeti értékeink bemutatására úgy gondoltuk, hogy elindí-
tunk egy hagyományteremtő folyamatot. Az egynapos rendezvény sokszínű programmal és rengeteg háttérprog-
rammal sikeresen lezajlott, mely méltán hirdetheti településünk szépségét és környezeti értékeit. 

Augusztus 8-án volt az idei évben a falunapunk, mely szokás szerint az „Elszármazottak” jegyében zajlott. Az 
egész napos rendezvény minden korosztály számára és megelégedésére biztosította a szórakozást és a különféle 

Nyári események 
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Kedves Falubeliek! 

Igény esetén csoportos színházlátogatást szerveznék a Győri Nemzeti Színház előadásaira.  

Kérem azokat, akik szívesen részt vennének a programon jelentkezzenek az IKSZT-ben vagy az 

alábbi telefonszámon: 20/3375323. 

Nagy Réka IKSZT munkatárs 

Nagyi-Papi Net - Újra 
Elege van abból, hogy 

nem ért a számítógéphez, 
családja folyton kineveti emiatt, 
nem tudja, hogy kell internetezni 

 tegyünk ez ellen együtt! 
 

Szeretettel várok minden kedves tanulni vágyó falubelit, aki szeretne megismerkedni a számítógépezés és in-
ternetezés alapjaival. 

Helyszín: IKSZT Ásványráró (régi iskola épülete) 
Időpont: 2015.09.29., kedd 15:00 

Az első alkalommal a csoportokat osztjuk be és megbeszéljük a részleteket. 
Kérem azokat a régi résztvevőket, akik szeretnék folytatni a tanulást, hogy ők is jöjjenek el a megbeszélésre a 

csoport beosztások miatt. 
Remélem, minél többen eljönnek és tanulnak valami újat! 

Nagy Réka IKSZT munkatárs 

IKSZT HÍREK 

Az idén is szeretnénk megszervezni a szokásos Adventi gyertyagyújtásokat, ehhez azonban segítségre lenne 
szükségünk. 

Éppen ezért szeretettel várok minden kedves segíteni illetve szerepelni vágyó falubelit 

2015. szeptember 24-én csütörtökön 17:30 órakor az IKSZT épületébe 

egy megbeszélésre, hogy ismét szép adventi előkészületben lehessen része a falunak és 

folytatódhasson ez a szép hagyomány. 

Remélem, minél többen eljönnek és segédkeznek az előkészületekben. 

Köszönettel: 

Nagy Réka IKSZT munkatárs 
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műfajok közötti válogatás lehetőségét. 
Bár szép számmal találkozhattunk ásványrárói kötődésűekkel, a jövőben még nagyobb energiát kell fordíta-

nunk - szervezőknek és a lakosságnak egyaránt - a visszahívásra, és az elszármazottak megkeresésére. Biztatunk 
minden itt élőt, hogy jelezze, keresse és hívja azokat az embereket, akiket a gyökereik ide Ásványráróra kötnek. 

 
Tatainé Popp Rita polgármester 
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