
1. Lomtalanítás 
Szeptember 9-11-ei hétvégén lezajlott a településen a 
lomtalanítás. 344 m3 hulladék gyűlt össze, amiből 132 
m3 volt az ingyenesen elszállított, a fölötte lévő meny-
nyiségre igen kemény pénzeket kellett a településnek 
kifizetnie. 1.080.000,- Ft-ba került a fennmaradó meny-
nyiség elszállíttatása. 
Kérem a tisztelt lakosságot, amennyiben nagy mennyi-
ségű elszállítandó hulladékuk keletkezik, ne várják meg 
az éves lomtalanítást. Szíveskedjenek konténert hozat-
ni, és ebben a formában elszállíttatni a nagy mennyisé-
gű lomot és hulladékot. A kiküldött levél szerint is ház-
tartásonként a 0,5  m3 volt megengedett. 
2. Temetői hulladék 
Ezúton kérem a temetőt látogató lakosainkat, szíves-
kedjenek a szemetet a kihelyezett konténerekbe bele-
tenni. Azért, mert a megszokotthoz képest esetleg 
máshová helyezték a tárolót, kérem, tegyék meg azt a 
plusz 5-6 métert, ezzel is megkönnyítve a munkánkat! 
Megértésüket köszönjük! 
3. Testvértelepülési kapcsolat 
Az idei falunapon nagyon szép dolgot ünnepeltünk és 
pecsételtünk meg. Településünk testvértelepülési kap-
csolatra lépett a kárpátaljai magyarságot képviselő 
Tiszaásvány önkormányzati tanácsával. 2016. augusz-
tus 13-án köttetett egy megállapodás, amit az alábbiak-
ban röviden összefoglalok: 
Mindkét fél lehetőségeihez mérten támogatja és előse-
gíti a települések lakossága közötti összetartozást, a 
baráti kapcsolatok kialakításának lehetőségét, hagyo-
mányaik és szokásaik megismerését, a kölcsönösség, az 
egymástól való tanulás, a tapasztalatszerzés, valamint 
egymás segítése érdekében, ugyanakkor tiszteletben 
tartják településeik történelmét, kultúráját és hagyo-
mányait. 
Ezek a sorok a lényeget takarják, de az, hogy ezeket 

papírra vetettük, még nem elég. A  legfontosabb, hogy 
lélekkel, emberséggel tudjunk nyitni egymás felé  és 
minél több alkalmat és lehetőséget találjunk az itt élő 
szervezetek, intézmények és emberek közötti élő kap-
csolat kialakítására és megtartására. 
Nagyon nagy szó magyarként, magyarokkal kapcsolatot 
létrehozni, és erősíteni a bennünk lévő hitet és erőt. A 
határainkon kívül élők igazán megélik azt, hogy magya-
rok, hogy hogyan kell magyarnak lenni. Mi csak tanul-
hatunk tőlük, így rajtuk keresztül mi is erősödünk, ben-
nünk is nő a magyarság érzése. 
Néhány évvel ezelőtti terv vált valóra. Örülök, hogy a 
törekvés átalakult, megtestesült és megpecsételődhe-
tett. 
Azt, hogy Kárpátaljáról egy teljes delegáció tudott el-
jönni, sikeresen megírt és elnyert pályázatnak köszön-
hetjük. A támogatás a Magyar Kormány finanszírozásá-
val, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításával 
valósult meg. A pályázatot azóta már eredményesen 
lezártuk, a kapott összeggel elszámoltunk. 
Engedjék meg, hogy Sajó Sándor Magyarnak lenni című 
verséből való idézettel zárjam gondolataimat: 

„De túl minden bún, minden szenvedésen,  
Önérzetünket nem feledve mégsem,  

Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,  
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!  
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,  

Mely itt reszket a kárpátok alatt.  
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:  
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;  

Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,  
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,  

Féltőn borulni minden magyar rögre,  
S hozzátapadni örökkön-örökre!” 

Tatainé Popp Rita polgármester 
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Ásványráró Képviselő-testületének időszaki kiadványa 

Kedves ásványrárói Olvasóink! 
Tisztelettel köszöntöm Önöket lapunk hasábjain megosztva néhány információt, mely 

közösségünk életével kapcsolatos. 

Tájékoztató a Születési támogatásról 
Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2016. (IV. 6.) önkormányzati rendeletével módo-

sította az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendeletét. A Képviselő-testület 2016. január 1-jei, 
visszamenőleges hatállyal születési támogatást vezetett be a településen. 

A polgármester születési támogatást állapít meg azon szülők részére, akik a gyermek születésekor vagy 
örökbefogadásakor életvitelszerűen Ásványrárón élnek, és a szülők egyike legalább egy éves megszakítás nélkü-
li ásványrárói bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

A születési támogatás egyszeri természetbeni támogatás (Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány), összege 
gyermekenként 50.000 forint. 
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Diákolimpiai sikerek 
Épp ebben az évben, 

mikor az olimpiai játékok 
felemelő, különleges hangu-
latú versenyeit rendezték 
Rióban, a mi ásványrárói 
iskolánk diákjai a Kisiskolák 
sportversenyének Országos 
döntőjében óriási sikereket 
értek el! Már az is nagy do-
log volt, hogy a megyei dön-
tőket megnyerve tovább 
jutottak a csapatok. Külön büszkeség, hogy tanulóink az or-
szágos megmérettetésen méltón képviselték iskolánkat, fa-
lunkat és megyénket. Ezt, a nemrég sportvezetők részére 
megtartott tanév eleji tanácskozáson, kiemelten hangsúlyoz-
ta a diáksportért felelős megyei vezető is. 

Az idei diákolimpia országos döntőjét Gyulán rendezték 
meg, a verseny színvonalához méltó körülmények között. A 
gyerekek kollégiumokban laktak, ahol öröm volt látni, hogy 
az ország különböző tájairól érkezett csapatok, bár a pályán 
ellenfelek voltak, a szálláshelyen régi ismerősként köszön-
tötték egymást. Gyula nagyon hangulatos, pezsgő életű kis-

város. A vár tövében tartották a 
diákolimpia megnyitóját, ami 
feledhetetlen élmény maradt 
valamennyi ott lévő számára. A 
versengés négy napig tartott. 
Az időjárás is „ünnepelt”, nagy 
kánikulában kellett megbirkózni 
a gyerekeknek a terheléssel. Az 
eredményhirdetések igazi gála-
ünnepek voltak. Mindenki tap-
solt a felsorakozott sportolók-
nak, akkor is, ha az övéik épp 

nem álltak a dobogón vagy annak közelében. A mi diákjaink 
két alkalommal vonulhattak fel Ásványráró zászlójával a ke-
zükben! A dobogó felső fokán álló fiúk némelyikén látszott, 
hogy igazából el sem tudja hinni, hogy országos bajnok lett! 
És mi, akik a tribünön vártuk ezt a pillanatot, kitörő ovációval 
ünnepeltük őket. Igazi öröm volt az is, hogy a kézis lányok 
csapatkapitánya nyolcadikként, még pontszerzőként, kiállha-
tott a dobogó mellé eredményhirdetéskor. Itt már a verseny-
napok zárása is látszott a hangulaton: a lelátón ülő sportolók 
ünnepeltek, énekeltek, élükön a mi kis csapatunkkal, és zen-
gett az „Ásványráró, Ásványráró, Ásványráró héjáhó”! Szívből 
kívánjuk, hogy ezekből a pillanatokból, felemelő emlékekből, 
élményekből építkezzenek a továbbiakban a sportot szerető 
gyerekeink, és éljenek át még sok hasonló pillanatot! 

Az, hogy ennek az országos döntőnek résztvevői le-
hettünk, nagyon sok támogató, segítő kéznek köszönhető. 
Köszönetünket fejezzük ki ezúton is a tanulók szüleinek, 
Tatainé Popp Rita Polgármester Asszonynak, illetve Ásvány-
ráró Község Önkormányzatának, Medgyesi Imre Tankerületi 
Igazgató Úrnak! 

A Gyulán megrendezett Kisiskolák sportversenyének Or-
szágos Döntőjében a Somogyi József Általános Iskola fiú atlé-
tika csapata Kovács Boldizsár, Horváth Zoltán, Vadász Bá-
lint, Mayer Alex, Bakus Erik, Bakus Patrik 15. helyezést, egyé-
ni 800m futásban Kovács Boldizsár 7. helyezést ért el. 

Iskolánk életéből 

ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG 

A támogatást a jogosultnak igényelnie nem kell, a jogosultságot a polgármester a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 
adatai alapján, hivatalból állapítja meg. 

További információt az Önkormányzati Hivatalban Csapóné Molnár Katalin nyújt. 
 

Népességösszeírás 
A Központi Statisztikai Hivatal értesítése szerint országos népességösszeírásra kerül sor. 
Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8. 
Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen végzik el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A 

mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező. 
A mikrocenzus alapkérdőívei a lakás és a személyi kérdőív, melyekhez kapcsolódnak kiegészítő felvételek, úgymint a társa-

dalom rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségi problémából fakadó aka-
dályozottság, illetve a nemzetközi vándorlás. 

Az összeírást számlálóbiztosok végzik, akiknek a kiválasztott személyeket személyesen kell felkeresniük az otthonukban. 
Ásványrárón az összeírást Horváth Katalin végzi. 
Köszönjük együttműködésüket! 

dr. Mátyus-Minkó Nikoletta jegyző 

http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/adatgyujtesek/terkep.html#mikro
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A fiú svédváltó csapat Kovács Boldizsár, Horváth Zoltán, 
Vadász Bálint, Bakus Patrik Diákolimpiai Bajnok lett! A fiúk, a 
bajnokcsapat felkészítője Nagy Zoltán. 

A lány kézilabda csapat Foltányi Enikő, Nagy Margaréta, 
Mátyus Rebeka, Mátyus Lilla, Szabó Dorka, Kocman Kitti, 
Nagy Luca, Benczi Evelin, Horváth Edina, Madari Beatrix, Sza-
bó Eszter, Fialka Liza 8. helyezett lett- felkészítő Kovacsics 
Imréné. 

Gyulán a csapatok és a felkészítő tanárok munkáját segí-
tette Farkas Orsolya, iskolánk testnevelés munkaközösségé-
nek vezetője. 

Ping-pong éjjel–nappal 
Szeptember 29-én iskolánk csatlakozott az Európai Diák-

sport Napja programjaihoz, melyet a Magyar Diáksport Szö-
vetség hirdetett meg. A kiírás szerint 2016 métert futással, és 
120 percet mozgással kellett eltölteni a gyerekeknek. 

Egyéni ötlet volt, hogy a rendezvényt egészítsük ki 2016 
perces (33 óra 36 perc) asztalitenisszel. 

A Sport Legyen a Tied program keretén belül a Magyar 
Asztalitenisz Szövetségtől kapott 5 ping-pong asztalon folyt a 
játék, a főasztalon megszakítás nélkül, a többi négyen tetszés 
szerint mozgott a labda. Nemcsak az iskola tanulóit és dolgo-
zóit, hanem a falu lakosságát is sikerült mozgásba hozni. Csü-
törtökön reggel 8 órakor visszaszámlálással indult a játék, 
nagy lendülettel és lelkesedéssel. A visszaszámláló tábla ek-
kor 33 órát mutatott. A délelőtti órákban testnevelés órákon 
tartották a gyerekek a frontot, délutántól időbeosztásra ér-
keztek a játékra jelentkezők. Folyamatosan pattogott a labda, 
hol több, hol kevesebb szemlélődő körében. Este aztán meg-
élénkült a „terep”, jöttek a falu lakosai, lelkes fiatalok, és itt 
alhattak a csarnokban leterített szőnyegen hálózsákokban 
vagy takaróval a hetedik, nyolcadik osztályosok. Alkalman-
ként igazi versenyhangulat alakult ki az asztalok körül. Támo-
gatóinknak köszönhetően (Tatai Pékség, Real Pont Élelmiszer-

lánc, Duna ABC, Lipóti Pékség, Coca Cola, Ásványi József, Ás-
ványi Péter, Sport Büfé) zsíros kenyérrel és ásványvízzel lehe-
tett pótolni az elvesztett energiát. A játékosok mellett mindig 
volt beosztott tanár vagy iskolai dolgozó, aki segítette a ver-
senyzőket, figyelt a jó hangulatra, amelyet egyébként a folya-
matos zene, illetve rádióműsor is biztosított. Kora reggel terí-
tett asztalnál reggelizhettek a gyerekek, aki tudott, eldőlt, és 
pihenni igyekezett a pénteki „harcra” készülve. Hiszen ez a 
délelőtt is a sportról szólt, méghozzá zenés reggeli tornával 
indult. Az éjszakázók sem kaptak felmentést ez alól. Ekkor 
már csak nyolc órát mutatott a ping-pong asztalnál kihelye-
zett visszaszámláló. Az átmozgató, élénkítő bemelegítés után 
az iskola egész területét a játék, a mozgás öröme feletti za-
jongás töltötte ki. A gyerekek akadálypályán próbálhatták ki 
ügyességüket, kidobóztak, görkorcsolyáztak, gördeszkáztak, 
fociztak, röplabdáztak, ugróköteleztek, fogócskáztak, ját-
szottak, miközben bent folyamatosan ment a játék a ping-
pong asztalon. 

A rendezvény megkoronázása - rendőri biztosítás mellett - 
a 2016 méteres futás volt a falu fő utcáján. 

Ezután ismét a ping-pongé volt a fő szerep, hiszen délután 
17 óra 36 percig kellett pattognia a labdának. Az utolsó óra 
közeledtével egyre többen gyülekeztek a sportcsarnokban, és 
eljött a várva várt végső visszaszámlálás. Ováció és taps kísér-
te a görögtüzek meggyújtását. 

Úgy érezzük, a rendezvény sikeres volt, a gyerekek és a 
résztvevők azóta is örömmel beszélnek róla. Játékos, nézelő-
dő egyaránt nagy élménnyel gazdagodott. Összesen 174 játé-
kos próbálta ki tudását. 

Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen módon a siker 
kovácsa volt! 

Kovacsics Marcsi 
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A nevelőtestületünk négy pedagógiai 
szemlélet alapján éli a mindennapjait: 

„Próbáld megérteni a gyermeket 
(Parancsolás helyett kérdezni, átérezni a 
helyzetét!)! 

Segíts, hogy a gyermek a zsákutcából 
ki tudjon jutni (A zsákutca az a cselekvés, 
ami nem helyes. A gyermek energiáját 
nem kell visszafojtani, hanem kedvező 
irányba kell terelni!) 

A gyermek pozitív érzésvilágára kell 
építeni! 

Adj szabadságot a gyermeknek, vilá-
gos, egyértelmű határok között!” 

A négy aranyszabálynak a mindenna-
pok gyakorlatában való megvalósulása 
hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek 
személyiségének fejlesztése a kívánt 
irányban haladjon. 

Beszoktatás: 
A kisgyermekek beszoktatását meg-

könnyítette az intézménykezdés előtti 
családlátogatás, ahol kölcsönösen megis-
merkedhettek a leendő nevelők, a család 
s a kisgyermek egymással; a fokozatos és 
egyénre szabott „anyás” beszoktatás, a 
gyermekek személyes tárgyainak elfoga-
dása, a felnőttek tapintatos magatartása. 

A beszoktatás viszonylag gyorsan, 
gördülékenyen zajlott. Könnyen elfogad-
ták az új környezetet, az itteni elvárások-
nak igyekeztek megfelelni. Azonban sok 
kisgyermek számára az óvodába bekerü-
léskor az elválás a szülőtől, az otthoni 
közegtől fájdalmas, de ettől sem kell 
megijedni, mert ez egy teljesen normális 
jelenség. A pityergésért, a sírásért, a 
hisztiért sem kell a gyermeket okolni, 

hisz a sírásnak is megvan a maga funkci-
ója, nevesítve, hogy segít megnyugodni… 

Érzelmi állapot: 
A bölcsisek rövid idő után megsze-

rették az óvodai közeget, szívesen léptek 
be nap mint nap a csoportba, elfogadva 
s megismerve a napirendet és a felnőtte-
ket. Sokuk számára megkönnyítette az 
óvodai mindennapokat az ismerősök, 
testvérek jelenléte. Az eltérő személyisé-
gükből fakadóan különböző motivációs 
eszközöket kellett alkalmaznunk 
(mondóka, ölbeli játékok, mesedramati-
zálás, körjátékok, énekek). Erre a korosz-
tályra leginkább jellemző, hogy nehezen 
osztozkodnak a játékokon, s ez szült ki-
sebb-nagyobb vitákat köztük. Igyekez-
tünk ezen nézeteltéréseiket helyes me-
derbe terelni, támogatva ugyanakkor az 

Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 
Kézen fogva az óvodába és a bölcsődébe 
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Vadvirág Nyugdíjas Klub 

ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG 

önálló akaratuk normál fejlődését. 
A szülők felé a legelső és legfonto-

sabb tanácsunk az volt, hogy készítsék 
fel saját lelküket arra, hogy el kell en-
gedni a kisgyermek kezét, mert már 
valóban szüksége van más gyermekek 
társaságára, ahhoz, hogy még inkább 
kinyílhasson a világ számukra. 

Étkezés: 
Minden bölcsődés korú kislányunk 

nagyon jó étvággyal rendelkezett. A 
nevelési év végére minden kisgyermek 
önállóan tudott étkezni. Elsajátították az 
alapvető étkezési szabályokat, megta-
nulva, s beépülve az aktív szókincsükbe 
a „kérek”, „köszönöm” kifejezéseket. 

Gondozással kapcsolatos magatar-
tás: 

A bölcsődés korú gyermekektől nem 
elvárás a szobatisztaság, hanem majd 
óvodáskor elejére fontos, hogy megér-
jenek a feladatra. Ebben a szülői kezde-
ményezést igyekszünk támogatni és 
folytatni, melynek eredményeképpen 3 
éves korra a kisgyermek szobatiszta 
lesz. 

Alvás: 
A kisgyermekek életében az óvodai 

alvás nehéz pontja a napirendjüknek, 
ugyanakkor szerves része az életüknek. 
Lehetőségük van arra, hogy otthonról 

hozott alvókával, cumival nyugodtabbá 
váljon az alvásidő. 

Mozgás: 
A bölcsődébe kerüléskor eltérő fejlő-

dési ütemet mutatott a mozgásfejlődé-
sük a kisgyermekeknek. Mindenki más-
más területen volt kiemelkedőbb a tár-
saihoz képest: ki-ki a táncban, körjáté-
kokban, nagymozgásokban, finom-
motorikában, míg másoknak az egyen-
súlyérzékük volt fejlettebb. Igyekeztünk 
azokat a részképességeket fejleszteni, 
amiben elmaradást tapasztaltunk a ko-
rukhoz képest. Ehhez megfelelő fejlesz-
tési lehetőséget biztosított az óvodánk 
udvara, ahova a lehetőségekhez mérten 
vásároltunk újabb mozgásfejlesztő játé-
kokat az ő korosztályuknak megfelelő-
en. 

Értelmi fejlettség: 
A bölcsődébe kerülve a kisgyerme-

kek más-más szinten tartottak a beszéd-
tevékenységüket illetően. Az óvoda adta 
folyamatos beszédhallás, mondókák, 
zenei tevékenységek elősegítették a 
kisgyermekek fejlődését ezen a terüle-
ten is. A családból hozott gének, tapasz-
talások, viselkedési formák meghatároz-
zák a kisgyermek óvodai viselkedését, 
tevékenységét, érdeklődését, melyből 
igyekszünk meríteni, s tovább építeni. 

Játék: 
Az óvodában lehetőségük volt min-

denféle játéktevékenység kipróbálására 
(szerep, gyakorló, konstruktív, manipu-
latív tevékenységek), s lelkesen vettek 
részt a barkácsolásban a heti tevékeny-
ségek között. 

Felnőttekkel, gyerekekkel való kap-
csolat: 

A csoportban kivétel nélkül elmond-
ható volt, hogy megtalálták a felnőttek-
kel a közös hangot, elfogadva őket, bát-
ran fordultak feléjük kellő bizalommal. 
Az óvodás-bölcsődés gyermekek kölcsö-
nösen megismerték egymást, s elfogad-
ták a másik korosztályra jellemző visel-
kedési mintákat. Az életkori különbsé-
gek hozzásegítették őket a szociális fej-
lődésükhöz, s hogy megéljék és megta-
pasztalják a kisebb-nagyobb kapcsolati 
rendszert. 

A cél az, hogy a gyermek jól érezze 
magát az új életközösségében, a böl-
csődében, az óvodában, és a szülői is 
ezt érezze! Összhangra van szükség, 
mert a gyermek csak akkor érzi jól ma-
gát, ha a szülő is így érez… 

Kovacsicsné Lakatos Krisztina, 
Rada-Kővári Mónika 

Szeptember 3-án zajlott falunkban a XI. Kistérségi Nyugdí-
jas találkozó. 

A rendezvényen 30 mosonmagyaróvári és környéki nyug-
díjas klub tagságát láthattuk ven-
dégül, ami összesen 365 embert 
jelentett. 

Megtisztelte az ünnepséget 
Dr. Nagy István parlamenti állam-
titkár, országgyűlési képviselőnk 
és Dr. Pethő Péter a megyei köz-
gyűlés alelnöke is. 

A programok szentmisével 
kezdődtek, majd az államtitkár úr, 
ill. alelnök úr köszöntötte a 
szépkorúakat. A nyugdíjasok sze-
repét emelték ki, kérve, hogy 
tapasztalataikkal, jó tanácsaikkal, bölcsességükkel segítsék a 
társadalmat. Ismereteiket, közösségi szokásainkat adják át az 
aktívaknak, hogy ők is továbbadhassák utódaiknak. Polgár-
mester asszonyunk is átadta jókívánságait a megjelenteknek. 
Ezt követően megkezdődött a zászlókra az emlékszalagok 
felkötése, illetve emléklapokat adtunk át a klubok vezetőinek. 

A szívhez szóló beszédek után vidám műsorok következ-

tek. Majd egy jóízű estebéddel, kellemes mulatsággal zártuk a 
rendezvényt. 

   Köszönjük támogatóinknak: országgyűlési képviselőnk-
nek, önkormányzatunknak 
és a falubelieknek mind az 
anyagi, mind az erkölcsi tá-
mogatást. 
 
   Minden résztvevő és ott-
hon maradott nyugdíjasnak 
további jó egészséget és 
szép életet kívánunk! 
 
Az ünnepségsorozat nyárbú-
csúztatóval folytatódott, 
melyre szintén több baráti 

nyugdíjasklubot meghívtunk. Száz fős vendégsereg kanalazta 
az ízletes dunai halászlét . A jó hangulat fokozásaként megle-
petésül a Mosonmagyaróvári Baráti Kör szép énekekkel szóra-
koztatott bennünket. 

Lendvai Ernőné  
klubvezető 
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„Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, 
nehogy végleg elvesszenek, és ezáltal: üresebb legyen 
a múlt, szegényebb a jelen és kétesebb a jövő.” /
Ipolyi Arnold váradi püspök/ 

Érdekes cikket olvashattunk az Ásványrárói Hírharang - 
leánykori nevén és számomra Hírmondó - hasábjain. Utána 
sajnos elvitte őt - no, nem - „A múltat végképp eltörölni” han-
gulata. (Minden munkásmozgalmi felhang nélkül.) 

Az írást Rákász Márton, falunk szülötte jegyzi. Régi ismerő-
sök vagyunk. Ministránsként sokat fujtattam neki, ahogy ak-
kor mondták, nyomtam a Szent András-templom régi mecha-
nikus, szuszogó orgonáját. Marci volt ugyanis egy időben a 
templom orgonistája. Enyhén fátyolos tenorjával vezette a 
hívek énekét, hirdetve az Úr dicsőségét. Emlékszem, a szent-
misét befejező ének után szívesen játszotta J. S. Bach d-moll 
toccata és fúgáját. Fiatalos lendülettel intonálta, ahogy ma 
mondják: „nyomta ezerrel”. Az ötvenes években, a nyári szü-
netben egyetemistaként dolgozott a Vízügynél. Csatornaka-
szálási munkán dolgoztunk egy brigádban. 

Szerzőnk az említett írásban bizonyítékokkal alá nem tá-
masztott következtetésekkel lepi meg az olvasót. Jórészt az ősi 
óind eredetű szanszkrit nyelvből - nyelvrokonság? - próbálja 
levezetni földrajzi neveinket. Írása visszamutat történelmünk 
ködbevesző századaiba. Feltűnik a „turáni távlat”, amelyet oly 
szeretettel emlegetnek sokan napjainkban. Szörényi Levente 
talán még ma is keresi a Pilisben Ősbudavárát. Viszont nehe-
zen érthető, hogy a Harakesztő miért nem japán /harakiri/ 
vagy nigériai /Boko Haram/ vagy miért maradt ki a Kósa-zárás 
magyarázata/ kósa= réteg szanszkritul/. Sőt, ha felütnénk bár-
mely nyelv szótárát, ott is találhatunk hasonló hangzású sza-
vakat. 

De mégse nézzük rossz szemmel őstörténeti romantikába 
hajló gondolatait, bár úgy tűnik, hogy képzelőerejét a valóság 
fölé helyezi. Ugyanis mindenkinek joga van saját ösvényt ta-
posni, hogy közelebb jusson az igazsághoz. Az utóbbi faluna-
pon már megvitattuk írása témáját. Azonnal kiderült, hogy 
egymástól különbözően gondolkodunk, más módon keressük 
és remélhetően találjuk meg a megoldást. A kiindulási pont 
azonos. Az utak mások. Most induljunk el azon az ösvényen, 
amely a néprajz és a nyelv tudománya felé vezet. 

Községünk földrajzi nevei ún. beszélő szavak. Elbeszélik, 
kimondják a szó jelentését. 

Halrekesztő: halban leggazdagabb Duna-águnk volt. Halá-
szaink hálókkal, varsákkal, rőzsesövénnyel rekesztették a ha-
lak útját. Még sokan emlékezhetnek a Duna-sori halászok rő-
zseműveire a sziget laposain. Harakesztőt sokan mondják 
harekesztőnek is. A nyelvtudomány hangkivetésként – elízió - 
ismeri azt a jelenséget, amikor az egyszerűbb, kényelmesebb 
kiejtés okán egy betű kiesik a hangsorból. Például: fog’meg, 
min’nyájan, ijesz’get, ahol a d, t hangok eshetnek ki. Oka az, 
hogy a két szomszédos hangzó képzési helye viszonylag távol 
esik egymástól. Legtöbbször az „l” hang a bűnös. (volt-vót, 

holt- hótt, bolt-bót) Egyébként a földrajzi nevek lexikona is 
Halrekesztőként ismerteti. 

Völgysziget: neve természetesen a völgy szavunkból 
ered. Magyarázatát a vele rokonszerű Nagy-Völgyháttal együtt 
tudom megadni./ Lám, itt is a hangkivetés „nagyvőgyhát”/ A 
hát tag a XIX. század végéig mellette folyó két Dunaág emelte 
hordalékkúpot jelenti. A mai tsz-majortól a Kálváriáig tart a 
rárói temetővel együtt. 

Bagamér: némelyik térképen még Bagomér. Szokatlan 
hangzású név, ősi eredetre utal. Személynév lehetett, aki bir-
tokolta. Hasonlóan Ladomérhez, aki történelmi személy volt. 
Van ilyen nevű településünk a Nyírség és Érmellék találkozásá-
nál. 

Porkolátok: = pórkorlát /Megint egy elveszett r./ Timaffy 
szerint földbe tűzött nád, vessző. Nálunk porgolátnak mond-
ják. Dombon, mesterséges földhányáson tüskés ágakból kiala-
kított védősáv volt, amely az állatoktól védte a szántóterüle-
tet. Ásványon a községi legelő mellett volt – szírűk -, majd a 
szomszédos dűlő névadója lett. A rárói gyep mellett is lehetett 
porkolát, amely a Gyöpikerteket=Gyepűkerteket védte kökény 
és csipkebokraival. A régi futballpálya mellett volt. 

Gurdony: gurgyal, gurdal, szláv eredetű szó. Halmazos 
beépítettségű falurészek szűk, kanyargós utcáit jelenti, mint 
nálunk is. Több községben, sőt Győrben is van ilyen utca. 

Bárduna: Tamás Gyula, községünk krónikása romantikus 
névmagyarázata szerint a folyónak szorított török vezérek 
panaszkodtak így: „Bár ne lett volna itt a Duna!” Véleményem 
szerint az itt lakók mondhatták: „Bár, ne vó(l)na Duna!” Most 
az „l” esett ki. A Duna szabályozásáig, majd a töltésépítésig a 
Bárduna áradásai keserítették meg az itt élők életét, kisebb 
áradással is elöntést szenvedtek a laposabb területek. A mai 
Hajós utcánál bejövő másik ág már kisebb károkat okozott, 
mert a Templom–lapos után elhagyta a területet. 

Kucsér: a kulcs szóból eredhet, amit kúcsnak mondunk. 
Lám megint hangkiesés. Az ér is létezett. Széles, mély csatorna 

Szkítiától Halrekesztőig 

Impresszum: Ásványrárói Hírharang – Ásványráró Önkormányzatának lapja –Ingyenes kiadvány 
Szerkesztők: Nagy Réka, Banyár Károlyné - Elérhetőségek: 576-053, banyarmargit@gmail.com 
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Látogatóban a Böősi és Winkler Kft. tulajdonosánál 
Kicsit nehezen sikerült időpontot egyeztetnünk, beszélgetőtársam ugyanis 
eléggé elfoglalt. Az ajtón belépve gyönyörűen megmunkált tér fogadott, mely-
nek minden centiméterén látszott, hogy értő kezek szeretettel formálták. 
 
Vágjunk hát bele… 
Böősi József vagyok, 1974-ben születtem Győrben, Ásványrárón jártam általá-
nos iskolába. Azóta is itt élek. 
Az iskolapadból kikerülve dolgoztam a helyi polgármesteri hivatalban, majd 
gépkocsivezetőként helyezkedtem el. 2000-ben nősültem, feleségem Winkler 
Anikó a vállalkozásunkban tevékenykedik, nagyon sokat segít, a háttérből irá-
nyít. Két fiunk van, Alex gimnazista, Milán a helyi általános iskolában 6. osztá-
lyos. Nagyon jó a kapcsolatom a fiúkkal, egy szó nélkül jönnek segíteni, bármi-
lyen munka van. 
A kezdetektől napjainkig… 2000-ben alapítottunk a vállalkozást, több oka is 
volt, hogy belevágtam. A sofőrködés miatt a sok üléstől mindig beállt a dere-
kam meg a nyakam, és hát „csikókoromban” sok olyan dologba belevágtam, ami szintén nem használt az egészségemnek. 
Egyik ismerősöm ajánlatára Győrben alpintechnikai munkát vállaltam. E cégnél dolgoztam másfél évig, közben kinyílt a sze-
mem, hogy ezt önállóan is tudnánk csinálni. Így vállalkozó lettem 2000-ben, azóta folyamatosan működünk. 
Az első évek nem voltak egyszerűek, mint ahogy másnak sem ebben az országban. Bizony akkor nagyon megnéztük, hogy 
hány adag fagylaltot eszünk… Mostanra már eljutottunk oda, hogy megválogathatjuk a munkát, hála Istennek nem szenve-
dünk benne hiányt. Azt sem tudom néha, hova fussunk, annyi igény van. 
Hét alkalmazottunk van (mind bejelentett, hat ásványrárói), és alvállalkozók is besegítenek. Foglalkozunk mi több mindennel, 
de engem mindenki az alpintechnikai munkákkal azonosít, ez rögzült be a köztudatba. Mindenki fát akar velem kivágatni, 
holott én már annyira nem akarok fát kivágni, hogy elmondani nem tudom. De mind a mai napig megkeresnek ezzel. Nagyon 
komoly dolog a fa kivágás, hisz olyan fákhoz hívnak, amik alatt villanyvezeték, tető, csatorna, parabola stb. van. Ha a fára fel-
megyek, egy ágat a vezetékre ráejtek, az egész utcában nem lesz áram vagy megsülök. Ez senkinek sem éri meg, ennek elle-
nére azért megtörténik, hogy bizonyos eseteket elvállalok. És tényleg nagyon kevés ember alkalmas erre, és főleg úgy, hogy 
tudja is, mit csinál. 
Tehát mindenki az alpintechnikával azonosít bennünket, holott ebből van a legkevesebb. Rendelkezünk arra is engedéllyel, 
hogy külföldön, így Ausztriában is hivatalosan dolgozhassunk. Ám nem feltétlen kell külföldre menni, itthon is elegendő lehe-
tőségünk van tisztességes bevétellel. Gyakorlatilag csinálunk az építőiparban mindenfélét. Tetőket, lapostetőket szigetelünk, 
új házak építését generálban, komplett szellőzőrendszereket újítunk fel, és komolyabb alpintechnikai munkákat is elvállalunk, 
például gyárak kéményeit, ipari csarnokok tisztítását gerendaszint felett. Nagyon szezonális a munkánk, a szabadságok lejár-
tától, augusztustól a karácsonyi ünnepekig nincs megállás, telefon telefont ér, állandó rohanásból áll az ember élete. Mostan-
ra már eljutottam oda, hogy próbálom a dolgokat lerázni magamról. Az üzlettársammal megosztjuk a feladatokat. 
A falu vérkeringésébe is benn vagyunk, minden évben vállalunk társadalmi munkát az iskolának, az önkormányzatnak, ingyen 
csónakkirándulás, iskola tetejének javítása, a beázás megszüntetése, a tornacsarnok függönyeinek leszerelése a portalanítás-
hoz; mindig van valami, amire azért szakítunk időt. 
Nehézségek… Nagyon kell vigyázni arra, hogy ne essen át az ember a ló túlsó oldalára. Hallottam én is a bölcsességet, hogy a 
„pénzt nem lehet megenni”, jó vicc, gondoltam minél több van belőle, annál jobb. De nem érdemes reggeltől estig, éjszakáig, 
hétvégén is dolgozni, túlfeszíteni a húrt, az ember felett úgy elszállnak az évek, hogy észre sem veszi. Csak akkor kap észbe, 
amikor baj van. 

Staféta 

volt, amit az 1965-ös árvíz után betemettek. 
Helma: bizonytalan eredetű név, amely hangulatilag a 

népszerű somogyi községre, Szennára emlékeztet. 
Befejezésül még felsorolok néhány népetimológia alkotta 

helynevet: Rigó-sziget, Pörös-sziget, Ercséd, Csikórét, 
Laposrét, Csutarét, Gyalap, Csapókertek, Palántáskertek, 
Szírűk, Körmöndi, Mákosgörbe, Matil/d/gödör, Kákóstó, 
Hamustó és talán a legszebb, a Rütyetó. 

Végül visszatérve Rákász Márton dolgozatára. Írásomból 
kiderül, hogy számos ponton vitatom alapállását, de érdeme 
vitathatatlan. Szóba hozta, felvetetette a lassan feledés kö-

débe merülő helységneveinket. Pontosan tudja, mit örököl-
tünk őseinktől, mit lehetne még átadni utódainknak, hogy 
mindnyájunk közkincsévé váljék. Az „összegereblyézést” már 
Tamás Gyula megkezdte. Ne várjuk meg, amikor már senki 
sem marad, akit megkérdezhetnénk az emlékezetünkből 
kihullott szavak, nevek jelentéséről. Biztos lesz, aki folytatja. 

Talán elfogadható, érthető magyarázatot adott földrajzi 
neveinkre egy a néprajz- és nyelvtudomány ingoványos me-
zejére tévedt/merészkedő amatőr. 

Döntse el az olvasó! 
Varga Gyula 

ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG 
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Kezdetben, amikor kézzel hordtuk fel a 4. emeletre, onnan a tetőablakon kiadogatva a szigetelőanyagot (nem volt pénz daru-
ra), mert éppen tetőt szigeteltünk, na akkor alapoztam meg a gerincsérvet, a térdfájást, ami aztán egy életen át elkísér.  
Hajsza, lótás-futás, stressz… Tavaly jelzett a szervezetem. Azóta átértékeltem sok mindent, nyilván vannak olyan időszakok, 
amikor jobban bele kell húzni, de nem vállalhatok mindent magamra, sok terhet levesznek a vállamról az üzlettársam meg az 
embereim, nekik is meg kell tudniuk oldani a problémákat. Azóta jut időm a hobbijaimra, a horgászatra, a vadászatra meg 
nyilván a családra. Nagyokat kirándulunk együtt. Nem feltétlen vagyunk a nagy nyaralások hívei, családommal együtt nagyon 
szeretem a Dunát, ugyanolyan jól tudom érezni magam itt, mint akármilyen távolra utazva. 
A siker titka… Sikeresnek érzem magam, ez a 15-16 év vállalkozóként sok mindenre megtanított. Tartást is adott, meg tapasz-
talatot, azonnal tudom, hogy a megbízó fizet vagy sem. Hisz nagyon fontos az egy vállalkozásban, hogy kifizetik-e az ember 
munkáját. Ebből a szempontból is több tanulópénzt fizettem. A kezdetekben, amikor komoly gyáraknak dolgoztunk, fél év 
után nem kaptunk egy fillért sem, és ez többször is előfordult. De mára egész jó emberismerő lettem. Nagyon fontos az aka-
raterő, a tapasztalat, és nem győzöm hangsúlyozni, a kitartás. 
Tervek… A vállalkozást szeretném 1-2 fővel kibővíteni, 10 embernél többre nem gondoltam, az már nagyon nagy felelősség. 
Ha van egy olyan hónap, amikor nem fizetik ki a munkánkat, már nagy gondban lennénk. 
Mint említettem, nagy szerelmem a Duna, a csónakkirándulás. 3-4 éve építettem meg egy 
nagy kirándulócsónakot, levizsgáztattam, hivatásos hajóvezetői jogosítvánnyal is rendelke-
zem, tehát nem csak csónakot, hajót is vezethetek. Tervezek egy honlapot készíteni. Sze-
retném, talán a jövő évben, beindítani a csónakáztatást. A szigetközi mellékágrendszer 
rehabilitációja elkészültével egész jó túrákat lehet itt tenni. Többféle verzióra gondoltam, 1-2 órás kirándulásra, de 3-4 napos 
túrára is, 11 főt tudok szállítani a csónakkal. (A barátaimmal évek óta lecsónakázunk a Dunán Visegrádig. Esztergomban be 
lehet hajózni a belvárosba, látogatás a Bazilikában, ebéd, séta a városban. Esztergom és Dömös között van szálláshelyünk, ott 
megalszunk. Másnap Dömösön kötünk ki, túra a Rám-szakadékban, visszafelé sült pisztráng, szarvasburger, jókat lehet enni. 
Az éjszakát ugyanott töltjük, harmadnap Visegrádon kötünk ki. Ott is találunk látnivalót, gyönyörű helyek vannak, túrát tehe-
tünk.) Valami hasonlóra gondoltam. 
A stafétát Takács Zsoltnak adom tovább. 

Aki mindezt lejegyezte: Banyár Károlyné 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó Polgárőr Egyesület 
Büszke vagyok rá, hogy tűzoltó csapatunk sok év után 

először versenyen megmérette magát, ahol a középmezőny-
ben végzett (2016-ban javítottunk: összesített 5. hely és 
kismotorfecskendő kategóriában 3. helyet értünk el). 

A fiatalok között egyre nagyobb a tenni akarás, mely 
segíti az új tagok verbuválását. 

Az elmúlt év során egyesületünk, tagjaink többször bizo-
nyították rátermettségüket, hiszen helyt álltak tűzeseteknél, 
esőzéseknél, baleseteknél, és emellett jutott idejük játszani, 
játszva tanítani. 

2015-es évben összesen 7 alkalommal volt szükség aktív 
és gyors beavatkozásra. 

 - 3 alkalommal tűzesetnél, 
 - 4 alkalommal tűzjelző jelzésénél, melyekről kiderült, 

hogy vaklárma. 
Szigetköz mentőcsoport gyakorlatát végrehajtottuk, 

melynek parancsnoki tisztét Peredi László tűzoltó parancs-
nok tölti be. Részt vettünk a járási Tűzoltóversenyen. Végre-
hajtottuk a hivatásos tűzoltóság által előírt gyakorlatunkat. 6 
fő 40 órás tanfolyamot végzett. 2 fő motorfűrészes és szi-
vattyú kezelői képesítést, 1 fő PAV I vizsgát szerzett. 

Sikeresen pályáztunk az OKF által önkéntes tűzoltók tá-
mogatására kiírt pályázaton, ahol 750 000 Ft értékben védő-
felszereléseket, tömlőket és egyéb tűzoltó eszközöket kap-
tunk. 

A Megyei Polgárőr Szövetségtől kapott 2x115 000 Ft tá-

mogatást ruházat, eszközök, villamos berendezések beszer-
zésére fordítottuk, melyek az esetleges katasztrófahelyzet-
ben segítségünkre lehetnek, de akár a falu rendezvényein is 
fel tudjuk használni azokat. 

Örömünkre szolgál, hogy 2014 óta kevesebb eset történt 
Ásványrárón (lehet, hogy a megelőző intézkedések, oktatá-
sok lassan elérik a céljukat, mint például a gépszemle, olaj-
tűz bemutató, poroltó kezelésének bemutatása stb.) 

Büszkén mondhatjuk el, ha községünkben bármilyen 
társadalmi megmozdulás van, abban egyesületünk aktívan 
részt vesz. Pár kiragadott példa: egyházi ünnepeken körme-
net biztosítása; majális és Flórián-nap megrendezése; falu-
nap lebonyolításának segítése, adventi gyertyagyújtás. 

Bevételeink a tagdíjakból, támogatásokból, pályázatok-
ból adódnak. 

Kiadásainkat a működési, reprezentációs költségek és 
képzések díjai adják. 
Terveink: 
- gyermekcsapat szervezése és versenyen való indítása 
- eszközbeszerzések 
- tűzoltó szertár felújítása – önkormányzati segítség 
- majális megrendezése 
- egyesületi kirándulás szervezése 
- csapatépítés 

Horváth Balázs 
egyesületi elnök 

2015. évi beszámolókból 

VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 

Nagyon fontos az akaraterő, a 

tapasztalat, és nem győzöm 

hangsúlyozni, a kitartás. 
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Napközis tábor az IKSZT-ben 

Községi Sportegyesület 
Sportegyesületünk két csapatot versenyeztet. Felnőtt és U19 korosztályt, 50 igazolt játékossal. 
Két edző foglalkozott a csapatokkal, a felnőttekkel Fülöp Dezső, az utánpótlással Bognár Gergely. 
2014-2015-ös pontvadászatban felnőtt csapatunk a 16-os mezőnyben a 11. helyen végzett, a 2015-16 évi bajnokság fél-

idejében az előkelő 5. a bajnokság végén a 6. helyen. 
U19-es csapatunk már nem ilyen jó helyen állt, a 14. helyet foglalta el. 
Felnőtt csapatunk jó helyezése annak is köszönhető, hogy pár játékos, aki egy időre abbahagyta a játékot, újra csatasorba 

állt és így jobb lett a keret. Sajnos az utánpótlással vannak gondjaink, egyre kevesebb az a gyerek, aki futballozni szeretne. Ez 
a jövőre nézve nem túl rózsás. 

A felszerelésünkkel nincs gondunk, hála a TAO-s pályázatoknak. 
A pályázatírást ezzel foglalkozó cég végzi tanácsadási díj ellenében. (Csak elnyert pályázat után van díj.) 
Utazásunk egy részét a 2014-ben pályázaton nyert 9 fős kisbusz és az önkormányzati busz megoldja. A sportegyesület 

busza nemcsak az egyesületnek segít, hanem a faluban működő civil szervezeteknek is. 
A jövőben is azt szeretné az egyesület, hogy minél több helyi futballozzon a csapatainkban. Próbáljuk toborozni a fiatalo-

kat, de nagyon nehéz, mert a környékünkön működő tehetősebb csapatok elcsábítják a játékosokat. 
Megköszönjük az Önkormányzatnak, a Képviselő-testületnek, és az egyéb támogatóknak, hogy munkánkat segítették. 

Szemeti Károly 
KSE elnök 

„Ásványráró Jövője” Közalapítvány 
Alapítványunk 2015. évben az személyi jövedelemadó 1 %-ából összesen 570.932,- Ft-ot kapott. 
Az alapítvány kuratóriuma az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 2015. évben is pályázatot írt ki a közintézményeink szá-

mára az eszközpark bővítésére, új eszközök beszerzésére. 
Az általános iskolából és az óvodából beérkezett pályázatokat a kuratórium elbírálta, és mivel indokoltnak tartotta az igé-

nyeket, az anyagi források pedig rendelkezésre álltak, ezért jóváhagyta azokat. 
Így az általános iskola és óvoda részére 497.153,- Ft értékben vásároltunk mini hifit, mikrofont, vezeték nélküli telefont, 

porszívót, informatikai eszközöket és trófeákat, a fennmaradó összegből a varroda épületének villamos energia számláit 
egyenlítettük ki 73.779,- Ft értékben. 

Ezúton is köszönjük és a következőkben is várjuk a támogatásokat! 
Banyár Károlyné 

kuratóriumi elnök 

ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG 

Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a nap-
közis tábor az IKSZT-ben. Ásványráró alsó tagozatos diákjai 
közül 36-an töltötték nálunk július első hetét. A táborban 

igyekeztünk számos érdekes programmal szolgálni a gyere-
keknek. Elutaztunk busszal Győrbe a „Vizes játszótérre”, 
bögrét festettünk magunknak, szalonnát sütöttünk és lova-
goltunk a Rárói Lovasudvarban. Érdekes információkkal gaz-
dagodtunk Jász Alexandra mentőtiszt bemutatója után, 
megnéztük a helyi Tűzoltó Egyesület bemutatóját, illetve 
kipróbálhattuk magunkat az íjászkodásban is, melyben a 
helyi Íjászklub tagjai voltak segítségünkre. A hetet pedig egy 
fergeteges bulival zártuk. 

A magam részéről elmondhatom, hogy remekül éreztem 
magam a gyerekekkel és nagyon örülök neki, hogy minden 
évben ilyen nagy népszerűségnek örvend a napközis tábor. 

 
Nagy Réka   

IKSZT vezető 

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt advent négy szombatján rövid műsorral egybekötött közös várakozásra.  
Helyszín: Tornacsarnok 
Időpontok: 
1. november 26. 
2. december 3. 
3. december 10. 
4. december 17. 

Adventi előzetes 2016. 


