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Kedves Olvasóink!

Szeretettel köszöntjük Önöket az átalakult 
Rábaköz Szíve Magazin decemberi számá-
nak hasábjain. A másfél évvel ezelőtt indult 
újságunk életében nagy mérföldkő a mos-
tani szám megjelenése, ugyanis kinőttük 
Csornát, ezért immár 16.000 példányban 
jelenik meg újságunk a Rábaközben. 

Céljaink továbbra is változatlanok: elsősor-
ban azt szeretnénk, hogy az újság olvasói 
ebben a rohanó világban nyugodtan le tud-
janak ülni, és a magazint lapozva ki tudja-
nak kapcsolódni. A Rábaköz Szíve Magazin 
rólunk rábaköziekről, és nekünk, itt élőknek 
szól. A jövőben is olyan cikkeket szeretnénk 
írni, melyekkel jobban megismerhetik a tér-
séget, ahol élnek, azon polgárokat, akik so-
kat tettek a Rábaközért. 

Újságunkban elsősorban a jó hírekre, pozi-
tív információkra fókuszálunk, hiszen a mai 
rohanó, negatívumokkal terhelt világban 
talán kijelenthető, hogy az emberek többsé-
ge fogékonyabb az örömteli információkra, 
mint a rosszakra, így ennek megfelelően sze-
retnénk tevékenykedni. 

Bármilyen észrevételt, ötletet vagy 
témajavaslatot szívesen látunk az  
info@rabakozszive.hu e-mail címen. 

A térségünket érintő naprakész hí-
rekkel, tudósításokkal internetes ki-
adásunkban találkozhatnak, melyet a  
www.rabakozszive.hu címen érhetnek el.

Kérjük, fogadják szeretettel decemberi 
lapszámunkat!
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Decemberi lapszámunk címlapján egy 
olyan fiatalember szerepel, aki szemé-
lyével hidat képez a Rábaköz két városa 
között. Pavlóczki Béla születésétől kezd-
ve Kapuváron él, és Csornán, a Csukás 
Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium 
és Szakközépiskolában tanít, mióta meg-
szerezte tanári diplomáját. A sokoldalú 
pedagógust ezúttal úgy mutathatjuk be, 
mint lapunk kapuvári szerkesztőjét.

Mit szóltál a megkereséshez? Szívesen 
vállaltad el a feladatot?

Meglepődtem, de szívesen vállaltam a fela-
datot, mert jó lehetőség számomra, hogy a 
rábaközi olvasóközönségnek bemutathas-
sak érdekes, értékes helyi embereket. Évek-
kel ezelőtt egy online médium, a Kapuvári  
Hírhatár újságírója voltam, mely lehetőséget 
biztosított számomra, hogy településtörté-
neti, helytörténeti kutatásaim eredményeit 
megoszthassam a téma iránt érdeklődőkkel. 
A Rábaköz Szíve Magazinban is szeretnék 
helytörténeti témájú tudósításokat közre 
adni.

Úgy tudom, saját kezdeményezésű diá-
kújságot is indítottál iskoládban.

2011-ben Csukás Magazin címmel indítot-
tam egy kezdetben 6, majd a későbbiekben 
már 12 oldalon megjelenő iskolaújságot. 
Sikerült egy nagyon lelkes, diákújságíró 
csapatot szerveznem. Újságunknak voltak 
állandó rovatai, azoknak pedig megbízott 
felelősei, akiknek előre rögzített határidő-
re kellett leadniuk az általuk kidolgozott 
cikkeket. A szerkesztési munkálatokat kö-
vetően az iskola minden egyes megjelent 
számból nyomtatott néhány példányt, de 
az aktuális lapot az intézmény honlapjáról 
is le lehetett tölteni. Jelenleg szüneteltetjük 
az újságot.

Mikor, hogyan kezdtél helytörténeti ku-
tatásokkal foglalkozni?

A máig tartó folyamat 10 évvel ezelőtt 
kezdődött, amikor Pécsre jártam egyetemi 
kiegészítő képzésre. Szakdolgozatot kellett 
készítenem, melyben mindenképpen helyi 

témáról, illetve a dualizmus koráról sze-
rettem volna írni. 2008 nyarán a Soproni  
Levéltárban kezdtem hozzá az adatgyűjtés-
hez. Az 1860-as évek elejétől vizsgáltam a 
Kapuvárhoz kötődő kordokumentumokat, 
illetve olvastam át az egykori Sopron várme-
gyei sajtóanyagot, ahol rendre felbukkant 
báró Berg Gusztáv neve. A kutatás során 
körvonalazódott bennem, hogy a báró te-
vékenysége annyira sokrétű volt, hogy nem-
csak kulturális, hanem település-, gazdaság- 
és építészettörténeti szempontból is érdemes 
az ő személyére összpontosítanom, és a tevé-
kenységén keresztül bemutatnom Kapuvár 
fejlődését az Osztrák-Magyar Monarchia 
időszakában. December 17-én (báró Berg 
Gusztáv születésnapján) lesz a 10. évfordu-
lója annak, hogy az első előadásomat meg-
tartottam az életéről. A diplomamunkám 
sikeres megvédését követően az egyetemi 
konzulensem Dr. Nagy Mariann is azt ja-
vasolta, hogy könyv formájában is érdemes 
lenne prezentálni a kutatási eredményeket. 
Úgy éreztem, hogy egy könyv megjelen-
tetéséhez még folytatnom kell a kutatást. 
Ezzel párhuzamosan egyre több fórumon 
kaptam lehetőséget arra, hogy a rábaközi 
lakosokkal megismertessem a bárói csa-
ládot, illetve a XIX. századi helytörténeti 
eseményeket. 2012 nyarán a Kapuvári Ló-
barátok Köre Egyesület felkérésével és anya-
gi támogatásával kiállítást készítettünk, 
mely hat tablón foglalja össze báró Berg  
Gusztáv életét és életművét. A kiállítás 
egyébként napjainkban a Rábaközi Műve-
lődési Központban tekinthető meg. Az in-
formációgyűjtés folyamatáról kutatási nap-
lót vezettem, amiben pontosan lejegyeztem, 
hogy mikor és hol jártam. A 2008 és 2012 
közötti időszakban összesen 14.500 km-t 
utaztam az információk megszerzéséért. 
Több éven keresztül töltöttem nyaraimat 
a Győr-Moson-Sopron megyei levéltárak-
ban. Gyakori vendég voltam Budapesten az 
Országos Széchényi Könyvtárban és a Ma-
gyar Országos Levéltárban. A kutatómunka 
egyik legfontosabb állomása mégis a 2011-
es németországi utazásom volt. Báró Berg 
Gusztáv szülőföldjén, az egykori Hannoveri 
Királyság területén látogattam meg levéltára-
kat, könyvtárakat és magángyűjteményekbe 
is betekinthettem. 

A Rábaközben jó helyen vagyok
Beszélgetés Pavlóczki Bélával
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Milyen élmény volt a németországi  
kutatás? Nem voltak nehézségeid?

Nagyon jól sikerült nyári kirándulásként 
értékelem az utazást, melyre feleségem is 
elkísért. Többhetes szervező munka ered-
ményeként, órapontos menetrenddel in-
dultunk Kapuvárról még 2011. augusztus 
elején. Az előre betervezett helyszínek mind-
egyikét sikerült meglátogatnunk. Jártunk a 
kriebsteini várban, ahol Berg Gusztáv kiseb-
bik lánya élt a férjével, valamint a tharandti 
Erdészeti Akadémián, ahol a báró édesapja 
rektorként dolgozott. Az Alsó-Szászországi 
Bányászati Archívumban megtekinthettem 
a Berg-aktát, mely a bárói család levelezését 
tartalmazta. Ezeket a régi, kézzel írott do-
kumentumokat egytől-egyig lefényképez-
tem. A levelek a XIX. századi régi német 
kézírással keletkeztek. Megfejtésük nem 
volt egyszerű feladat, amiben végül Berg 
báró dédunokája Berg Glória segített, akivel 
a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok.  
Az ő közbenjárásának köszönhetően Auszt-
ria egykori magyarországi nagykövete volt 
az, aki diktafonra olvasta a szövegeket, 
végül így sikerült megfejteni tartalmukat.  
A kutatások során összegyűlt nagy mennyi-
ségű információt végül másfél év alatt sike-
rült könyv alakba rendezni. 

Milyen érzés volt az első példányt a  
kezedbe fogni?

Szenzációs! A mai napig nagyon tudok 
a könyv megvalósulásának örülni. 2014. 
szeptember 16-án volt az első, a kapuvári 
könyvbemutató és azt még 8 másik követte, 
többek között a csornai, a győri, a soproni, a 
budapesti és végül a rábapordányi.

Lesz folytatása a könyvnek?

Igen, ugyanis már a kezdetektől fogva há-
rom kötetben, trilógiában gondolkodtam. 
Elképzeléseim szerint az első kötetben meg-
ismertetem az embereket a báró életével, 
tetteivel, a korabeli Kapuvár fejlődésével. 
A folytatás a Berg Gusztáv vendégkönyve 
címet kapta, ami egy családi dokumentum 
hasonmás kiadásként jelenik meg hamaro-
san. Az eredeti példányt még Berg Gusztáv 
kapta a családjától 1883-ban, amikor ma-
gyar állampolgár lett. A vendégkönyvbe a 
kapuvári Esterházy kastélyában (a bárói csa-
lád akkori lakhelyén) megfordult emberek 
írták bele gondolataikat, és látták el azt kéz-
jegyükkel. Ez egy valódi kordokumentum, 
melyben egy letűnt kor elevenedik meg 
előttünk. 1883 és 1935 között tartalmaz be-
jegyzéseket olyan emberektől, mint például 
a British Museum egykori igazgatója, az 
egyiptomi földművelésügyi miniszter, vagy 
Habsburg Rudolf trónörökös, aki a bárói 
család vendégeként többször járt hansági 

vadászatokon. A korabeli rábaközi értelmi-
ség köztiszteletben álló tagjai, és olyan híres 
arisztokrata családok leszármazottai is azo-
nosíthatók a könyvben, mint az Esterházy, 
a Dőry illetve a Széchenyi család. Életmód-, 
arisztokrácia-, település-, illetve vadászattör-
téneti szempontból is elsődleges forrásnak 
számít a könyv. A bejegyzések mellett olyan 
különlegességeket is tartalmaz, mint az egy-
koron a kapuvári kastélyparkban állt pavi-
lonról, vagy a teniszpályáról készült művészi 
aprólékossággal készített rajzok, melyekről 
más ábrázolás nem maradt az utókorra. 
Berg Glória engedélyezte számomra az 
egyedülálló kötet hasonmás kiadását, mely 
formailag is illeszkedni fog az első könyv-
höz, csak annak terjedelme lesz kevesebb. 
Berg Gusztáv vendégkönyve már több hete 
a nyomdában van, melynek megjelenése és 
kapuvári bemutatója a gyártás befejezésének 
függvénye, ígéretük szerint mely már csak a 
2019. esztendő első felére várható. Végül a 
trilógia harmadik kötetéről annyit szeretnék 
elárulni, hogy az báró Berg Gusztáv saját 
gondolatait fogja tartalmazni.

Csornaiként nem tudom megállni, hogy 
megkérdezzem: ha Csornáról kellene ha-
sonlóan jelentős személyiséget említeni, 
ami Kapuvárnak Berg Gusztáv volt, kit 
mondanál?

Számomra egyértelműen báró Berg Gusz-
táv kortársa, az 1838 és 1912 között élt  
Sugár Sándor lenne. Fontosnak tartom élet-
útjának megismertetését a diákjaimmal, 
mert ő egy kiemelkedő jelentőségű személy 
volt először Kapuvár, majd az 1890-es évek-
től Csorna történetében. Nálam az ő rába-
közi tevékenységének bemutatása minden 
második esztendőben érettségi tétel. A 12. 
osztályos tanulókat minden tanévben ki-
viszem a Szent Antal temetőben található 
családi sírbolthoz, a Sugár család nyugvó-
helyéhez, ahol közösen emlékezünk meg 
a családfő példaértékű életéről. Csorna és 
Kapuvár is sokat köszönhet az egykori her-
cegi nagybérlőnek, így nem véletlen, hogy 
mindkét rábaközi városnak, illetve a vas 
megyei Hegyfalunak is díszpolgára volt. 
Személy szerint azért is szimpatizálok vele, 
mert a Borsod megyei Mezőcsáton született 
és Kapuvárra jött, épp úgy mint évtizedek-
kel később édesapám.

Bár úgy tűnik számomra, hogy Csornát 
is szereted, mégis megingathatatlanul 
kapuvári vagy. Jól látom?

Igen, számomra nagyon kedves Kapu-
vár, mind a város, mind annak polgárai. 
Munkahelyemen az előző iskolaigazgató,  
Dr. Kristóf János kérdezgette tőlem, hogy 
mikor költözök Csornára? Számomra a be-
járás nem gond, szívesen autózok át az egyik 

rábaközi városból a másikba. Bár Csorna 
is rokonszenves számomra, Kapuvár mégis 
hozzánőtt a szívemhez. Önszántamból nem 
mennék soha máshova. Szeretem a Rába-
közt, úgy érzem, hogy itt jó helyen vagyok. 
Azt is észrevettem, hogy a helytörténet is 
egyre jobban érdekli a területen élő embe-
reket. Munkahelyemen is meg van a lehe-
tőség arra, hogy történelem órákon foglal-
kozzunk tágabb értelemben vett otthonunk 
múltjával. A Csukás Szakgimnázium egy 
ökoiskola, mely minden évben bekapcsoló-
dik a fenntarthatósági témahét programja-
iba. Ekkor lehetőség nyílik arra, hogy heti 
két órában, minden általam tanított osztály 
számára iskolán kívüli tanórai programokat 
is szervezzek. Helytörténeti sétákra szoktam 
menni diákjaimmal. Ilyenkor Csorna város 
épített örökségét képező helyszíneket szok-
tunk felkeresni. A tanórákat a kiemelkedő 
jelentőségű helytörténeti esemény, a csor-
nai csata emlékhelyeire szoktam felfűzni. 
Az egyik alkalommal az iskolából indulva 
a Szent Antal temetőt látogatjuk meg, és 
beszéljük át az ütközet történéseit. A követ-
kező alkalommal pedig a belvárosi emlék-
helyeket felkeresve elevenítjük fel az 1849-es 
eseményeket. A tanulók is várni szokták eze-
ket a rendhagyó tanórákat. Egyébként em-
lítettem már, hogy az érettségi vizsgán van 
helytörténethez kapcsolódó szóbeli érettségi 
tétel, ami az egyik tanévben Sugár Sándor 
életútja, a másik tanévben pedig a csornai 
csata történéseinek bemutatása.

Mennyire nehéz a közismereti tárgyakat 
tanítanod egy gépészeti iskolában?

Úgy érzem, hogy a tanulók a Csukásban 
is fogékonyak a történelemre. Ez egy olyan 
tantárgy, amit nagyon sokféle módszer se-
gítségével lehet szemléltetni. Úgy gondolom, 
hogy fel tudom kelteni az érdeklődésüket a 
múltban történt eseményekkel kapcsolato-
san. Vannak kiemelkedően jól teljesítő diá-
kok, akik nagyon szép eredményeket értek és 
érnek el. Jelenleg az iskola 10. A osztályába 
járó három tanulóval készülök egy rangos, 
országos történelemverseny második forduló-
jára. Az elmúlt hat tanév mindegyikében volt 
több emelt szinten érettségiző tanítványom, 
akik ezen a fontos megmérettetésen is megáll-
ják a helyüket. Persze a szakgimnáziumi kép-
zésben résztvevő diákok - mivel érettségizni 
is fognak a tantárgyból - érezhetően motivál-
tabbak, de úgy gondolom, hogy a szakközép-
iskolások érdeklődését is fel lehet kelteni. Jó 
hangulatúak az óráim, véleményem szerint ki 
tudok alakítani az osztályokkal egy bizalmi 
légkört, anélkül, hogy a tanár-diák kapcsolat-
ból adódó határt átlépnénk.

Milyen iskolákban tanultál? Mikortól 
érezted, hogy a tanári pályán indulsz el?
Kapuváron jártam általános iskolába, majd 

A Rábaközben jó helyen vagyok
Beszélgetés Pavlóczki Bélával



4

RÁBAKÖZ SZÍVE

Megjelenik 16.000 példányban a Rábaközben - hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu

Pár évvel ezelőtt István testvérrel úgy 
döntöttünk, hogy ősszel meglátogatjuk 
premontrei rendtestvéreinket Dániában. 
Izgalmas utazásnak ígérkezett, soha nem 
járt egyikünk sem ennyire északra. Meg 
is tudtuk venni a fapados repülőjegyet, 
és elrepültünk meglátogatni rendtársain-
kat, akik között egy hetet töltöttünk – és 
valóban testvéri vendégszeretetben volt 
részünk. Öt nap után azt kell mondjam, 
hogy talán kicsit ráéreztünk a dán életér-
zésre is. Egy vidéki, tengerparti kisváros-
ban voltunk, igaz, a Balti-tenger partján. 
Minden nagyon a helyén volt, minden na-
gyon ki volt találva - a dán autó még akkor 
is csipogott, ha valaki a hátsó ülésen nem 
kötötte be a biztonsági övet. Mindenhol 
tisztaság, mindenhol rend, és nyugalom. 
Este hat óra után már az utcán sétáló em-

bert sem lehetett látni, tényleg ideális hely 
egy nyugodt szerzetesi életre.
Valószínűleg sokan nem ismerik Dánia 
földrajzát. Bevallom, ezzel én is így vol-
tam egészen dániai utazásunkig. Az egyik 
tudnivaló az országról, hogy a legmaga-
sabb pontját Himmelbjergetnek hívják, 
amelynek jelentését a némethez hasonló 
hangzása miatt könnyen kitalálhatjuk: 
A mennyország hegye. Azt gondolhatná 
az ember, hogy ez méltó és igazságos, hi-
szen minél magasabbra nyúlik valami az 
égbe, szimbolikusan annál közelebb van 
a mennyországhoz. A meglepetés azon-
ban itt következik – ugyanis ez a „hegy” a 
tengerszint feletti 147 méter magas. Csak 
hogy átérezzük a jelentőségét: Csorna a 
tengerszint feletti 118 méteres magasság-
ban található. Mindössze 30 méterre a 
mennyországtól.

Kedves olvasók, én azt hiszem, hogy a dá-
nok ráéreztek valami nagyon fontosra az 
Istennel kapcsolatban: hogy az Isten nincs 
távol tőlünk, egészen közel van hozzánk! 
Az Isten itt van velünk egy szinten, nem 
elérhetetlen távolságban. Mi keresztények, 
karácsonykor ezt ünnepeljük. Hogy 2000 
évvel ezelőtt az Isten egészen közel jött hoz-
zánk, vagy ahogy a karácsonyi ének mondja: 
„földre szállt az ég”. Hogy az Istentől nem 
rettegnünk kell, nem elsunnyogni a vele 
való kapcsolatot, vagy csak egyszerűen fi-
gyelmen kívül hagyni Őt. Mi bárhogy is le-
gyünk vele, Ő akkor is itt van közöttünk, és 
szeret bennünket. Akkor is, ha éppen nem 
vesszük észre. Ha bejglit sütünk, ha kalácsot 
gyúrunk, ha a karácsonyi nagytakarítást 
végezzük, vagy épp a túlórákat vállaljuk be 
azért, hogy karácsonyra otthon lehessünk – 

az a Jézus, akinek karácsonykor születését 
ünnepeljük, ezekben a pillanatokban is ott 
van tőlünk egy karnyújtásra. A dánok lelke 
valahogy megérezte ezt, és talán ez a kap-
kodásmentesség, nyugalom és béke ebből is 
fakadhat. Én biztos vagyok benne, hogy ne-
kik sincs kevesebb dolguk vagy tennivalójuk 
karácsony környékén, mint nekünk. Mégis, 
talán az Isten közelségének tudata kisugár-
zik az életükre, és rendbe rakja a szívüket, 
idegeiket, és talán még az időbeosztásukat 
is.

Ennek fényében az adventi időszak, a ka-
rácsonyra való készület ideje kicsit önel-
lentmondásnak tűnhet. Hiszen tulajdon-
képpen arra várakozunk, aki végig itt van 
mellettünk, életünk minden pillanatában. 
Ugyanakkor én hiszem azt, hogy az adven-
ti időszak ezért nem is igazából a készület-
ről szól, hanem az Isten felfedezéséről az 
életünkben. Talán ezért akkor éljük meg 
jól az adventünket, ha nem plusz dolgokat 
vállalunk be, hanem a magától ránk rakó-
dó plusz dolgok közepette fel tudjuk fedez-
ni az Isten csendes ottlétét. Ezért a hajnali, 
6 órakor kezdődő gyertyafényes rorate 
szentmisék „félórácskái” Csorna mindkét 
katolikus templomában nem elsősorban 
„plusz napirendi pontok”, hanem lehetősé-
gek. Lehetőségek arra, hogy az ember napja 
úgy induljon, hogy észreveszi maga körül 
azt a mennyországot, amelynek közelsége a 
dánok számára annyira természetes. És ha 
az ember tud élni a lehetőséggel, adventben 
és karácsonykor megtapasztalhatja, hogy 
Jézus születése óta a mennyország még 30 
méterre sincs tőlünk.

Bertalan atya

a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gim-
náziumban érettségiztem. Egy ma már nem 
működő intézményben, a csermajori Ujhelyi 
Imre Tejipari Szakközépiskolában szereztem 
középfokú marketing és reklámügyintézői 
végzettséget. A csermajori intézményben 
töltött év volt életem legjobb iskolai tanéve. 
Rengeteg pozitív elismerést kaptam. Itt ala-
pozódtak meg az informatikai, a marketinges 
és a kommunikációs ismereteim, melyek na-
gyon sokat segítettek későbbi tanulmányaim 
során. Volt egy nagyon jó művészettörténet 
tanárunk: Fullár Balázs tanár úr jó hangula-
tú tanóráin, a művészettörténeti ismereteket 
erőteljesen ötvözte a történelemmel. Ez alatt az 
egy év alatt rájöttem, hogy én is történelmet 
szeretnék tanulni. A sikeres felvételi vizsgát kö-
vetően a földrajzot választottam szakpárnak. 
Utóbbi tantárgy keretein belül lehetőségem 
nyílt egy területfejlesztési szakirányt is elvégez-
ni, amiben a pályázatírástól kezdve nagyon sok 

hasznos dolgot tanultam. 2006-tól, immár 
munka mellett elvégeztem a Pécsi Tudomány-
egyetemen az egyetemi kiegészítőt történelem 
tantárgyból, jelenleg pedig közoktatásvezetői 
képzésben vagyok utolsó éves hallgató.

Úgy gondolom, a diákok látják rajtad, hogy 
szereted, amit csinálsz. De nem csak ők há-
lálják meg a lelkiismeretes munkádat: fia-
tal korod ellenére több kitüntetés birtokosa 
vagy. Legutóbb Pro Urbe Kapuvár elisme-
résben részesültél. Meglepetés volt?

Igen, óriási meglepetés volt számomra! 
Tavaly augusztusban a kapuvári Szent 
Kereszt temetőben található Berg családi 
sírbolt, illetve a Berg család adományaiból 
épült kápolna felújítás utáni felszentelését 
követően vehettem át a városi kitüntetést 
Hámori György polgármester úrtól és 
Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő 

úrtól. Nagyon hálás vagyok szülőváro-
somnak a díjért.

Milyen további elismeréseid vannak?

2014-ben Győr-Moson-Sopron Megye Szol-
gálatáért Díjban részesültem kulturális tago-
zaton. 2016 márciusában a tanári munkámért 
kaptam elismerést. Nagyon kedves számomra 
a Kisalföld napilap által meghirdetett „A me-
gye kedvenc középiskolai tanára” díj, mely 
megmérettetésre titokban neveztek be diák-
jaim, ahol a megszerzett szavaztok alapján a 
megtisztelő 3. helyezést értem el. 

Otthonról, szüleidtől milyen indíttatást 
kaptál?

Mindig rám bízták a pályaválasztással kap-
csolatos döntéseket. Nagyon hálás vagyok 
nekik a sok segítségért és támogatásért.

30 méterre a mennyországtól
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A 2017-ben rábapatonai önkéntesek összefogá-
sával alakult Patonai Polgárok Egyesülete által 
szervezett „Környezettudatos család” pályázat 
célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az egyé-
ni döntések jelentőségére a környezetvédelem 
szempontjából. Báriné Bán Adrienn, az egye-
sület elnöke lapunknak elmondta, a szervező-
désük fő célja a településen a helyi közösségek 
és a közösségi érzés erősítése különböző ren-
dezvényeken keresztül, továbbá a nehéz élet-
körülmények között élő vagy rászoruló helyi 
polgárok felderítése és támogatása. Hozzátette: 
fontosnak tartják a helyi nevelési-, oktatási-, 
művelődési-, és egészségügyi intézmények tá-
mogatását, a környezeti értékek ápolását, az 
egészségmegőrzés és a környezettudatos gon-
dolkodás népszerűsítését. A környezettudatos 
szemlélet jegyében indított felhívásra bárki pá-
lyázhatott, aki kedvet érzett ahhoz, hogy hulla-
dékból valami kreatívat, hasznosat alkosson. A 
beérkezett 53 alkotás a szervezők várakozásait 
is felülmúlta. Találtunk a művek között dísze-
ket, játékokat, madáretetőt, fonott kosarat, és 

még egy rossz deszkákból összeállított fenyőfát 
is. Báriné Bán Adrienn a pályázattal kapcsolat-
ban megjegyezte, kulcsfontosságú, hogy tette-
ink során a környezeti hatásokat is figyelembe 
vegyük. Környezettudatosan cselekszünk 
például, ha energiatakarékos izzókat haszná-
lunk, ha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, ha 
az autó helyett a kerékpárt választjuk, vagy ha 
újrahasznosítunk.  Amellett, hogy a felhívás 
remek közösségépítő erővel bírt, rávilágított 
arra, hogy egy kis odafigyeléssel milyen sokat 
tehetünk környezetünk védelméért. A legjobb 
tanítási módszer a példamutatás, így külön 
örömöt jelentett a szervezők számára, hogy 
családok, közösségek is megmozdultak. Az 
egyesület elnökének elmondása szerint a fel-
hívást önerőből és meggyőződésből indították 
útra, melyet önkéntes alapon a bágyogszováti 
Horváth Faiskola, a CsillArt Szatén Ajándék 
Műhely, a Tom-joy konditerem, a Szele-Virá-
nyi Melinda Tarka-barka kerámiák műhely, és 
a rábapatonai Orchidea virágbolt támogatta.
A rendezvényen Lajtmann Csaba, a Reflex 

Környezettudatos szemlélet 
jegyében Rábapatonán

Környezetvédő Egyesület programvezetője, 
és a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség 
elnöke is részt vett. Lajtmann Csaba kifejtet-
te, örömteli, hogy helyi szinten vannak olyan 
önkéntes kezdeményezések, amelyek a minket 
körülvevő hulladékok jelentette problémákra 
szeretnék felhívni a figyelmet. Hozzátette: Az 
egyik lehetőség, hogy ezeket a hulladékokat 
kreatívan újrahasznosítjuk - erre mutatnak 
most példát a beérkezett pályaművek, me-
lyeket nem csak díszként lehet használni -, a 
másik pedig, hogy olyan dolgokat próbálunk 
venni, ahol például a csomagolóanyag újra-
hasznosítható, mint egyes italok betétdíjas 
csomagolása, amit az áruházba vissza tudunk 
vinni.  Magyarországi Éghajlatvédelmi Szö-
vetség elnöke megjegyezte, hogy a pályázat 
hátterében azok a hulladékszigetek állnak, 
amelyek körülvesznek minket, akár az óceá-
nokon, akár a mi folyóink partjain. Az igazi 
megoldás az lenne, hogy ha ezeket a hulladé-
kokat elkerülnénk, és nem vennénk meg a 
felesleges eszközöket.

A KDNP RÁBAKÖZI SZERVEZETEI A NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
VISSZAKÜLDÉSÉRE BIZTATNAK
A Kereszténydemokrata Néppárt kapu-
vári és csornai szervezetei arra biztatják 
a rábaközieket, hogy töltsék ki és küld-
jék vissza a nemzeti konzultációt, mely a 
családok védelméről szól. A két szervezet 
közleményben tudatta, hogy a gyermeket 
nevelő családok és a fiatal házaspárok tá-
mogatása áll a családok védelméről szóló 
nemzeti konzultáció középpontjában. A 
KDNP szerint nincs egyetlen olyan eu-
rópai ország sem, ahol fenn tudnák tarta-
ni a népességet. Magyarország is döntési 
helyzetbe került, és arról határozott: a 
belső erőforrásokra szeretne támaszkod-
ni, a magyar gyermekek megszületését, a 
magyar családok támogatását tartja fon-
tosnak. A kormány meg szeretné ismerni 
a magyar emberek véleményét, ezért in-
dult az újabb konzultáció. Ez egy ismert, 
bevált gyakorlat, amely arról szól, hogy 
a legfontosabb kérdésekről várják az em-

berek véleményét, a lehetőség mindenki 
számára nyitott. A kereszténydemokraták 
kérik, hogy mindenki töltse ki a kérdőí-

vet. A konzultációs kérdőív 10 eldöntendő 
kérdést tartalmaz, a válaszokat december 
21-ig várják vissza.
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KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

SZEMLÉLETFORMÁLÓ RENDEZVÉNY-BIZTONSÁGOS KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS

2018. december 1-jén rendeztük meg Kapuváron - a Kapuvár Térségi Általános Iskolában (9330 Kapuvár, Kos-
suth L. u. 9-11.) - a Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuvá-
ron /TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00007/ pályázat keretein belül a második szemléletformáló tevékenységünket. A 
rendezvény fő témája a biztonságos kerékpáros közlekedés volt. Az érdeklődők balesetmegelőzési előadást 
hallgathattak meg a témában, valamint oktatófilmet tekinthettek meg. A biztonságos közlekedés legfontosabb 
szabályait, valamint a kapuvári kerékpárút jellegzetességeit bemutató kiadványt osztottunk ki a megjelentek-
nek. A zord időjárás ellenére az elkészült kerékpárúton közös „bebiciklizést” is tartottunk, melynek során a 
gyakorlatban szemléltettük a kerékpáros közlekedés legfontosabb betartandó szabályait.
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Vendéglátó egységünkben lehetőség van bank-
kártyával, illetve szépkártyával is � zetni.

Hétfőtől-Péntekig menüztetés.

Ecetes hal egész évben

Kocsonya november 1-től szintén kapható lesz. (Sertés)

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Továbbá étlapunkon:
    -saláták
    -kebab
    -hamburger
    -főételek

Előre rendelhető:
    -grillcsirke
    -hekk
    -hidegtál
    -sütemény
    -torta

BARNA PAPA KÁVÉZÓJA
és pékáru boltja

    -sütemény

Telefon: +36-30/389-5228 és +36-96/593-213 

Áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog  
új évet kívánunk! 



8

RÁBAKÖZ SZÍVE

Megjelenik 16.000 példányban a Rábaközben - hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu

Szalai Zoltánnal, Farád község polgármes-
terével beszélgettünk a településről, aktuá-
lis fejlesztéseikről és jövőbeni terveikről. A 
falu vezetője nagyon büszke a farádi közös-
ségre és a helyi civil szervezetekre, azokra 
az emberekre, akik tesznek ezért a faluért 
és viszik a hírét a nagyvilágba.

Milyen fejlesztések zajlottak, zajlanak 
Farádon?

Mostoha körülmények között vettük át 2010-
ben a képviselő-testülettel a falu irányítását. 
Az elmúlt években viszont a pályázatoknak 
köszönhetően változott a falu képe, nem titok, 
hogy a Fidesz-kormány alatt sikerült fejleszte-
nünk.  A helyi iskolában - ahova 180 gyerek jár 
-komoly felújítások, ablak- és bútorcserék való-
sulhattak meg. Az óvoda épülete is megújult, 
itt a létszámmal vagyunk hullámvölgyben: 
az eddigi három csoportból kettőt vagyunk 
kénytelenek alakítani a kevés gyerek miatt. 
Az önkormányzat épülete éveken keresztül 
gyalázatos képet mutatott, de pályázatból 
megszépülhetett. Sikerült kialakítanunk egy 
közösségi házat a főút mellett. A civil szerveze-
tek értékes tagjai a közösségünknek, ezért úgy 
gondoltuk, hogy biztosítunk egy megfelelő he-
lyet nekik is. Sikeres pályázatnak köszönhető-
en tudtuk kialakítani a házat, és létrehoztunk 
benne egy könyvtárat, valamint egy számí-
tógépes szobát is. Ide tudtuk átköltöztetni a 
hivatalt, amikor az önkormányzat épületének 
felújítása zajlott, majd később a gyerekeket 
is, míg épült az óvoda. A közösségi ház azó-
ta is ki van használva, rendszeresen vannak 
baba-mama találkozók, anyatej program, a 
gyerekeknek és az időseknek torna, továbbá 
a nyugdíjas énekkar is itt próbál. A farádiak 
kihasználják az itt berendezett könyvtárat is, a 
számítógépes szobában pedig azok a gyerekek 
tudnak tanulni, akiknek otthon nem adottak 
a feltételek. Képzéseket is tartunk a közösségi 
házban, már a negyedik tanfolyam indul, és 
mindig vannak jelentkezők. A katolikus teme-
tőben ravatalozót építettünk. Korábban egy 
család mini kápolnáját használtuk - természe-
tesen a család engedélyével -, ezt az épületet 
évente újítottuk fel, ám a helyiek nem titkolt 
vágya volt egy új ravatalozó, ahol méltó mó-
don tudják elbúcsúztatni hozzátartozójukat. 
A ravatalozó építésében számos farádi ember 
segédkezett. Az elkészülte után merült fel, 
hogy az evangélikus temetőben esőbeálló hiá-
nyában zord körülmények között tudták csak 

utolsó útjára kísérni az elhunytat. Körbejártuk 
a támogatókat és belekezdtünk a fejlesztésbe, 
melyet idén adtunk át. Az ünnepségre eljött 
Szemerei János evangélikus megyés püspök is, 
aki megáldotta a megújuló ravatalozót, majd 
Tóth Miklós atya is felszentelte.
A Magyar Kormány támogatása révén felújí-
tottuk a konyhánkat is. Új eszközöket, felsze-
reléseket, asztalokat és padokat vettünk. Ki-
cserélték az ablakokat, páraelszívót és melegen 
tartó készüléket is beszereztünk.

Milyen megoldandó feladatok előtt áll ma 
Farád?

Egy élhető faluban gondolkodunk, próbál-
juk a hiányosságainkat orvosolni. Szerencsé-
re a falu gyarapszik, telket, házat vesznek itt 
a fiatalok, és bízunk benne, hogy az óvodai 
létszám is növekedni fog. Pótolni szeretnénk 
a bölcsőde hiányát is, ezért vásároltunk egy 
ingatlant, ami megfelel a paramétereknek, és 
már a villanyt és a vizet is bevezettük. Most 
várunk egy beadott pályázat elbírálására, 
melynek önrészét a már megvalósult vásár-
lás és fejlesztés jelentette. További probléma, 
hogy az elmúlt években nem nagyon tud-
tunk foglalkozni az utakkal. A közeljövőben 
megújulhat a falu fő ütőerét jelentő Fenyőfa 
utca, több mint 1 km hosszan. Új kopóréteget 
kap, és a vízelvezetés is rendbe lesz téve. Nyer-
tes pályázaton 15 millió forintot kaptunk a 
felújításra, melyhez az önkormányzat 5,8 
milliót tett hozzá önrészként, ennek köszön-
hetően egy kis utca is mart aszfaltot kaphat 
a falu nyugati részén. A következő ütemben 
egy másik pályázatban folytatnánk a falu kö-
zepétől a műhelyig, majd a Szent László utca 
csatlakozásában a 85-ös főútig az új felület ki-
alakítását. Szeretnénk felújítani a Szent István 
Kultúrházat és az emlékmű környékét is. A 
kettős kereszt mellé állítottunk egy kopjafát is 
a doni áttörés emlékére. Akarunk még egy, az 
1848/49-es szabadságharcnak emléket állító 
alkotást létrehozni. Térkövezéssel szeretnénk 
itt egy központi teret kialakítani, ahol minden 
megemlékezést meg tudunk tartani.

Milyen aktív közösségek működnek a  
településen?

Farádon a néptánc még gyerekcipőben jár, de 
a zumba nagy népszerűségnek örvend. Van lo-
vas egyesület, egy négyhektáros lovaspálya, itt 
szoktuk tartani minden ősszel a Varga János 

emlékversenyt. Focicsapatunk a megyei har-
madosztályban szerepel sikeresen. A focipálya 
és az öltöző fel lett újítva, fűnyírót és öntözőbe-
rendezést szereztünk be. Van U7-es és U9-es 
csapatunk is. Pályázaton elnyert kisbusszal mind 
a focisták, mind az egyesületek utazását sikerült 
megkönnyíteni. Ha a civilekről beszélünk, fontos 
kiemelni a tűzoltó egyesületet. Az evangélikusok-
tól visszavásárolt kultúrházból tűzoltószertárt ala-
kítunk ki. Pályázatból tetőszerkezetet cseréltünk, 
felújítottuk az ereszt és ajtót, ablakokat cseréltünk.  
A közeljövőben egy nagykaput teszünk rá, hogy 
az IFA tűzoltóautó is be tudjon állni. A régi szer-
tár helyén tájházat alakítunk ki, melyben régi 
eszközöket és a falu történetéből megmaradt tár-
gyakat szeretnénk kiállítani.

Mik a legnagyobb kihívások a település 
életében?

Bár nagyon sokat fejlődtünk, nem dőlhetünk 
elégedetten hátra, az ember mindig talál mun-
kát. A járdák és utak, a kultúrház és a bölcsőde 
felújítása mellett a földutak karbantartása is fő 
cél lesz. Továbbá jó volna egy piac kialakítása 
is, melyhez hely lenne bőven. Sajnos itt nin-
csenek olyan cégek, akik komolyabb mértékű 
adót fizetnének, így többnyire a pályázatokra 
vagyunk utalva.

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselőt 
kinevezték a Modern Városok és a Modern 
Falvak Programok kormánybiztosának. 
Milyen a kapcsolata vele? Mit gondol, ho-
gyan tudja segíteni Farád fejlődését?

Nagyon jó kapcsolatot ápolunk vele, szívesen 
megyünk a rendezvényeire. A polgármeste-
rekkel együtt régen sokszor beszéltük, hogy 
úgy érezzük, mintha a Rábaköz kicsit mos-
tohagyereke lett volna a megyének. Ez kezd 
változni, óriási eredmény például a megépült 
elkerülőút. Akármelyik faluba elmegyünk, ha 
a szívükre teszik a kezüket az emberek, akkor 
elismerik, hogy elindult a fejlődés. Vannak 
persze olyanok, akik világ életükben elége-
detlenek lesznek, de elég csak megnézni, hogy 
változik Csorna. Nekünk, farádiaknak az a jó, 
ha Csornának jól megy. Gyopáros Alpár eddig 
is nagyon sokat tett Farádért, melyet itt is sze-
retnék neki megköszönni. Remélem, hogy az 
új feladatkörével járó munkája révén minden 
magyar kistelepülés sokat fog profitálni.

Szöveg: Horváth Dániel

Szalai Zoltán: nem dőlhetünk hátra,  
mindig van munka
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Karácsonyra rendelhető halétel ajánlataink:
 

Halászlé ponty patkóval 1190 Ft / adag
Ecetes hal 790 Ft / adag

Rántott ponty szelet, majonézes burgonyával  990 Ft / adag

Karácsonyra rendelhető többszemélyes
 táljaink és hidegtálak: 

 
2 személyes tálak 2990 Ft tól
4 személyes tálak 5990 Ft tól

10 személyes tálak 12900 Ft tól
 

Hidegtálak 1300 Ft / fő től.
Kocsonya  790 Ft / adag

Napi menü ajánlataink: 
Hétfőtől - Szombatig

A menü: 990 Ft
B menü: 1290 Ft 

(mindig hús és nagyobb mint egy menü adag)
C menü: 1190 Ft 

(Menü leves + Rántott szelet vagy Rántott sajt)

 Heti elő� zetés esetén kedvezményt biztosítunk!
 CSAK KISZÁLLÍTÁS!!!!

 RENDELD MUNKAHELYEDRE VAGY OTTHONODBA NAPI MENÜDET.
30/862 61 83

Bővebb részletek: macibufe.hu weboldalunkon vagy keressen minket a facebookon:https://www.facebook.com/macilacibufekapuvar

Szalai Zoltán: nem dőlhetünk hátra,  
mindig van munka
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Átadásra került Beled városában a tele-
pülés központjában kialakított termelői 
piac, mely a helyi termékek forgalmazási 
lehetőségét teremtette meg a rábaközi 
kisvárosban. A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program keretében 
elnyert 27 810 421,-Ft támogatás bizto-
sította, hogy a fejlesztés hatására a helyi 
gazdaság fejlődésnek indul. A partnerek 
az agglomeráció településeinek őster-
melői, így a cél a helyi, és környéki ős-
termelők támogatása volt. A beruházás 
jelentős mértékben hozzájárul a helyi 
termékek, helyi termelők piacra jutásá-
hoz. Beled városában a Rákóczi út mel-
letti termelői piac a település központjá-
ban fekszik, a Barthodeiszky kastéllyal 
szemben, a Polgármesteri Hivatal és a 
Takarékszövetkezet szomszédságában. 
A piactér megközelítése 3 fő irányból 
lehetséges: a Takarékszövetkezet felől a 
meglévő aszfalt burkolat irányából, az 
emlékmű felől, valamint észak-kelet-
ről, a meglévő, felújított út nyomvona-
lán. A Rákóczi út mentén egy 3,5 mé-
ter széles térköves utat alakítottak ki a 
park szélességében. Innen indul ki az 
emlékműhöz vezető út, amelyet annak 
kiteresedése után két ágon folytattak. 
A meglévő murvás út nyomvonalából 
adódóan a kialakított piactér környe-
zete egy félkör alakot formál, amelybe 
a burkolt felület legyező alakban illesz-
kedik bele. Az emlékmű felől induló 
tengelyt keresztirányban egy apácará-
csokkal fedett pergola zárja le, két vé-

Elkészült az új piac Beledben

Segítség, ami célba ért!
Idén második éve rendeztek jótékonysági 
gyűjtést Gyórón. A tavalyi évben 886.000 
forintnyi adománnyal járult hozzá a gyó-
rói Horváth Szabina és Horváth Attila ál-
tal szervezett jótékonysági rendezvény az 
Őrzők Alapítvány baba-mama szobáinak 
felújításához a Tűzoltó utcai Gyermekkli-
nikán.  Horváth Szabina elmondta, a tava-
lyi rendezvény sikeressége után határozták 
el, hogy idén is kezdeményezik a gyűjtést. 
Az eseményt Gyopáros Alpár, Gyóró Köz-
ség Országgyűlési Képviselője nyitotta 
meg a Gyórói Nagykocsma mögött fel-
állított nagysátorban, ahol felléptek Hor-
váth-Stipkovits Vivien konferálása mellett 
többek között a ciráki óvodások, a Rép-
cementi Citerazenekar és Férfi Dalárda, a 
Four Rivers Country Line Dance, a Dirty 
Led Light Crew, a bogyoszlói népdalkör, 
a Diamant Genius Tánciskola, a SopRock 
Sopron, Varga Miranda versmondó, Feke-
te Dávid énekes, és a Gramy zenekar is. Az 
idei évben 1.128.845 forint támogatás jött 

össze az Őrzök Alapítvány részére. Hor-
váth Szabina és Horváth Attila szervezők 
köszönetüket fejezték ki mindenkinek, 
aki hozzájárult a gyűjtés sikerességéhez, 

gében 1-1 tároló faházzal. Az árusító te-
rületet a pergolák alatt, illetve a burkolt 
felület többi részén alakították ki, mobil, 
összecsukható asztalok kihelyezésével.  
A piactér két szélére padokat, hulladék-
gyűjtőket, valamint világítótesteket he-
lyeztek el. A burkolatok közötti zöld szi-

getekben cserjék és fák telepítésével tették 
barátságosabbá, környezetébe illővé a pia-
cot. Az őstermelői piac mintegy nyolcszáz 
négyzetméternyi térköves területén, fél-
körben harminc árusítóhely áll a termelők 
és vásárlók rendelkezésére.

ezáltal újabb segítséget nyújtva a Tűzoltó 
utcai Gyermekklinika részére.
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2018| 07 | 31.

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
SZEMLÉLETFORMÁLÓ RENDEZVÉNY A VIZEINK HASZNOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KAPUVÁRON

2018. december elsején került sor a Kapuvár Város települési csapadék-elvezetés I. ütem /TOP-2.1.3-15-
GM1-2016-00003/ pályázat keretein belül újabb szemléletformáló rendezvényünkre, mely a környezettudatos 
csapadékgyűjtést és vízújrahasznosítást állította fókuszba. A Kapuvár Térségi Általános Iskolában az érdek-
lődők szakmai előadást hallgathattak meg, mely a csapadékvizeink megfelelő kezelését, az összegyűjtött víz 
hasznosságát részletezte. 

A projekt célja: Kapuvár város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése, Kapuvár város területén bel- és csapa-
dékvízvédelmi létesítmények kiépítése, ezáltal a vízkáresemények elhárítása, a szennyező anyagok ivóvízbázisba jutásá-
nak megakadályozása és a felszíni vizek utánpótlásának biztosítása. A Kapuvár Városi Önkormányzat munkájának és a 
Magyar Kormány támogatásának köszönhetően a kapuvári Táncsics Mihály u., a Hunyadi u., az Arany János u., a Petőfi 
Sándor u. és az Alsómező u. déli ágán a belterületi árkok vízrendezése megoldódott. Elkészült létesítményeink, illetőleg 
a csapadékvízrendszer működése szempontjából nagyon fontos, hogy azt mindenki a rendeltetésének megfelelő módon 
használja. Minden korosztály tudatos szemléletformálása szükséges ahhoz, hogy a rendelkezésre álló vízkészletre ne csak  
veszélyforrásként hanem értékként is tekintsünk.
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Csornán és környékén, 6+1 fő 
péntek estétől vasárnapig

www • Csorna, Soproni út 65.
(OTP-vel szemközti soron)

• Nyitvatartás: h-p. 9-12, 
13-7, szo. 8-12 óráig.

www.facebook.com/hazsocipo

Áldott, békés karácsonyt és  
boldog új évet  

kívánok minden kedves vásárlómnak!

A Kisvárosok Szövetsége Csornán tar-
totta soron következő közgyűlését a Pre-
montrei Apátság dísztermében. Az ország 
különböző pontjairól érkezett kisvárosi 
polgármestereket Fazakas Zoltán Már-
ton premontrei apát köszöntötte, majd dr. 
Bónáné dr. Németh Katalin polgármester 
üdvözölte rövid beszédével Csorna Város 
Önkormányzata nevében a vendégeket.A 
résztvevők ezt követően előadást hallhat-
tak Gyopáros Alpár kormánybiztostól, aki 
a kisvárosi önkormányzatok szemszögéből 
beszélt a Magyar Falu Programról, majd 
dr. Dukai Miklós önkormányzati helyet-
tes államtitkár tartott tájékoztatót az ön-
kormányzatokat érintő aktualitásokról. 
A tanácskozás a közgyűlés napirendjeinek 
megtárgyalásával zárult.

CSORNÁN TANÁCSKOZOTT A KISVÁROSOK SZÖVETSÉGE

A sokak által máig „új templomként” 
emlegetett Jézus Szíve plébániatemp-
lomot 80 évvel ezelőtt szentelték fel. 
A felszentelésig vezető, nehézségekkel 
teli útról Vizler Imre írásából közölt 
részletekkel kívánunk megemlékezni.  
„A csornai Jézus Szíve templom az 1790-
ben leégett Szent Ilona templom pótlására 
épült 1936 és 1938 között. Az új templom 
felszentelésére 1938. november 13-án ke-
rült sor, nagyszabású ünnepség keretében. 
1938-ban a templomszentelési ünnepsé-
gen a főoltárt Breyer István győri, a déli 
oratórium oltárát Grősz József szombat-
helyi megyéspüspök, az északi oratóriu-
mét Steiner Miklós premontrei prépost 
szentelte fel. Az ünnepi szentmisét Wag-
ner Mihály győri kanonok mutatta be. Az 
egyházmegye püspöke a főoltár menzájá-
ba Auxilius, Castus és Pia szent vértanúk 
ereklyéit három tömjénszemcsével együtt 
kis fémdobozban helyezte el. A megyés-
püspök levélben mondott köszönetet Es-
terházy Pál hercegnek, minthogy a kegyúr 
a templomszentelésen is képviseltette ma-

80 ÉVVEL EZELŐTT SZENTELTÉK FEL A JÉZUS SZÍVE TEMPLOMOT CSORNÁN
gát, de nem mulasztotta el háláját kifejez-
ni a premontrei rendnek sem, amiért 148 
éven keresztül nyújtott szeretetszolgálatot 
a csornai plébánia papjainak és híveinek.  

Teljes cikkünket a templom történetéről a  
www.rabakozszive.hu oldalon olvashatják el.
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Befejeződött Rábacsécsény Község háziorvo-
si rendelőjének korszerűsítése. A vissza nem 
térítendő támogatás 13,2 millió forint volt, 
melyet az Európai Unió Európai Regionális 
Fejlesztési Alapja finanszírozott. A fejlesz-
tés során a település háziorvosi rendelőjének 
épülete került korszerűsítésre. Az orvosi ren-
delőnek helyet adó helyiségek több mint tíz 
évvel ezelőtt estek át állagmegóvó belső mun-
kálatokon, továbbá az épület külső és belső 
része teljesen leromlott állapotban volt. A 
helyiségek nem voltak alkalmasak a funkciók 
ellátására. A beruházásnak köszönhetően az 
épület határoló szerkezetei és a tetőszerkezet 
is teljes körűen felújításra került, továbbá az 
épület fűtési és használati melegvíz rendszere 
is megújult. Ezen túlmenően a háziorvos fel-
adatai ellátása szempontjából elengedhetetlen 
eszközök beszerzésére is sor került, mivel a 
korábbi eszközök már nagyon régiek és el-
avultak voltak.

ELKÉSZÜLT RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG HÁZIORVOSI RENDELŐJÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE

Kezdetét vette a több évtizedes múltra vissza-
tekintő Csorna Város Kupája Teremlabdarúgó 
Bajnokság idei szezonja. A szervezési munká-
latokat immár 15 éve Molnár Csaba látja el. 
Az elmúlt években a korábbi 18-ról folyama-
tosan csökkent a csapatok száma, és ehhez 
alkalmazkodott a lebonyolítási rendszer is. 
„Régen mindenki játszott mindenkivel, egy-
fordulós bajnokság volt, ami bőven kitartott 
a téli időszakban. Manapság vagy rájátszásos 
lebonyolítást választunk, vagy duplafordulós 
bajnokságot. Ez utóbbira már kétszer is volt 
példa, ezek olyan sanyarú évek voltak, ami-
kor mindösszesen 10 csapat küzdött meg a 
bajnoki címért” – mesélte Molnár Csaba.  
Az idény hagyományosan novembertől márci-
usig tart, amely alatt 14-18 fordulót rendeznek. 
A bajnokságba nevezhető játékosok köre idén 
sem változott lényegesen az elmúlt évekhez 
képest. Régebben ez egy teljesen amatőr torna 
volt, olyan embereknek, akik a megyei szövet-
ség által szervezett bajnokságokban nem sze-
repeltek. Később kérésre bővítettük a résztve-
vők körét: mostanra már megyei III-as felnőtt  
(6 fő), illetve megyei III-as tartalék (korlátlan) 
csapatban igazolt játékosok is szerepelhet-
nek.A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-
egy csapatot meg lehetett menteni ezekkel a 
változtatásokkal, de hosszabb távon nem hoz-
tak eredményt. Nem jöttek be például a kör-
nyékbeli egyesületek csapatai – jegyezte meg 
a szervező, aki szerint a bajnokság remek téli 
felkészülési lehetőséget nyújtana, és a közösség 
összekovácsolását is szolgálhatná. A bajnok-
ság szempontjából az egyértelmű cél az lenne, 
hogy a csapatok száma növekedjen. Megfele-
lő csapatszám mellett akár egy kétosztályos 
bajnokság is létrejöhetne, a feljutás és a kiesés 

lehetőségével. A feljutás és a kiesés lehetősége 
a bajnokság sava-borsa lenne, de ez 8-10 csa-
patnál megvalósíthatatlan. Ha ez működne, 

akkor az első osz-
tályban akár korlát-
lan igazolt futbal-
lista is játszhatna.  
Ugyanakkor fontos 
megjegyezni, hogy 
ha egy igazolt játé-
kos leigazol egy csa-
patba tizenhatodik-
ként, az a bajnokság 
szempontjából nem 
biztos, hogy előnyt 
jelent. A célunk az 
lenne, hogy jöjjenek 

létre új csapatok, miközben a régiek sem szűn-
nek meg. – zárta mondandóját Molnár Csaba, 
a terembajnokság szervezője. 

Kezdetét vette a csornai terembajnokság

Talajjavító mészpor eladó! 
Csornai meszezőanyag ( EK műtrágya: magnéziumos mészkő - 

szabványminőség)
Összetétel: dolomit és mészkő CaMg(CO3)2 CaCO3

Hatóanyag tartalom minimálisan: 
Ca 12%
Mg 8%

Semlegesítőképességi egyenérték: 49,15% 
1100 Ft+ÁFA / tonna, felrakva.
Szállításban tudunk segíteni! 

BE-VA Sped Kft .  •+36 30 226 69 03 

A tavalyi bajnok DTX United csapata
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Szany polgármesterével, Németh Gergely-
lyel beszélgettünk a dél-rábaközi település-
ről, aktuális fejlesztésekről és jövőbeni ter-
veikről. A község vezetője büszkén tekint 
Szanyra és a szanyi lakosságra.

Kérem, mutassa be a települést. Milyen az 
infrastruktúra, milyen lehetőségei vannak 
az itt élőknek?

A községet először az 1380-as években em-
lítették. Szany Győr-Moson-Sopron megye 
déli részén fekszik a Kisalföldön, a Rába folyó 
közelében, Csorna és Pápa között félúton. A 
település infrastruktúrája jól kiépített: vasút 
köti össze Csornával és Pápával, menetrend-
szerinti autóbuszjáratok pedig a környező 
helységekkel. A község közel 2300 fős, két 
háziorvosi körzetet, fogorvosi szolgálatot, 
anya- és csecsemővédelmi szolgálatot, óvodát, 
iskolát, idősek otthonát, könyvtárat, helytörté-
neti gyűjteményt és művelődési házat is üze-
meltetünk. Az OTP és a Takarékszövetkezet 
pénzügyi, a magánvállalkozók által üzemel-
tetett boltok, vendéglátó egységek kereskedel-
mi és vendéglátói szolgáltatásokat nyújtanak.  
A településen közel 1800 munkahely biztosít 
megélhetést a Szany és környéki lakosoknak. 
Szany szerepe egy mikrotérségi központ ellátá-
sa, ez meglátszik az iskolánkban is, ahol közel 
300 gyerek tanul, míg az óvodában 100-110 
fős létszámot tudunk regisztrálni. Az egyház 
közreműködésével szeretnénk egy bölcsődét is 
létrehozni.

Ezen kívül milyen fejlesztések valósultak, 
illetve valósulhatnak meg Szanyban?

Folyamatosan fejlesztenünk kell, ha fenn aka-
runk maradni, és ezeket próbáljuk gazdasági 
oldalról megközelíteni, a helyi gazdálkodók 
igénye szerint alakítani. Hiszen ha vannak 
munkahelyek és van egy erős gazdaság, akkor 
a településnek is több lehetősége lesz.Az elmúlt 
években megvalósuló projekteknél említhe-
tő többek között a kerékpárút megépítése, az 
iparterület fejlesztéseihez szükséges lehetősé-
gek megteremtése és a szociális feladatokat 
ellátó intézmények, mint a művelődési ház, 
az egészségház és a sportintézmények felújí-
tása. Mindemellett létezik egy teljesen önerős 
„Szany gyalogjárda” program, amelyben az 
önkormányzat biztosítja az építőanyagot az 

összefogó szomszédoknak, akik kiépítik a kije-
lölt betonos vagy térköves járdát. Szeretnénk a 
megnövekedett forgalmú, belterületi útjainkra 
is többet fordítani, de ezek megvalósítása pá-
lyázat nélkül lehetetlen. A bicikliút kiépítettsé-
gét egy 75 millió forintos kerékpárút fejlesztési 
projektben vinnénk el Rábaszentandrás felé. 
Fontos kiemelni, hogy mindig a fenntartható-
ságot kell szem előtt tartani.

Mit gondol, mi az egyik legnagyobb prob-
léma Szanyban?

A település előtt álló egyik legkomolyabb kihí-
vásnak a Csornára bekötő 7-8 kilométeres út 
megépítését gondolom, melyből 3,2 kilométer 
most megújul. Ugyanakkor hatalmas sikernek 
vélem, hogy sikerült elérnünk, hogy Pápa felé 
40 tonnás legyen a Rába-híd, melynek kö-
szönhetően 70-80 kilométeres kerülőket lehet 
megúszni.

Említette, hogy büszke Szanyra és a szanyi-
akra. Meséljen az itteni közösségi életről, 
szervezetekről.

A közösségi életbe bárki be tud csatlakozni, 
minden korcsoport megtalálja a maga helyét. 
Az óvodában környezettudatos nevelés mel-
lett a KRESZ-park segítségével biztonságos 
közlekedésre is taníthatjuk a fiatalokat. A kul-
túrházat minden pénteken benépesítő Bokréta 
együttes révén a néptánc szerves részét képezi 
az itt lakók életének, továbbá nagyon sikeres 
labdarúgó és kézilabda szakosztály is üzemel. 
Ha bármilyen segítségre szorulnánk, a Szanyi 
ÖTE hadra fogható csapatára mindig szá-
míthatunk, többek 
között a rendezvé-
nyek biztosításával, 
a nyugdíjasklub pe-
dig a faluszépítéssel 
és egyéb közösségi 
munkákkal veszi ki 
a részét a település 
életéből. Műkö-
dik Szanyban egy 
színjátszó kör is kb. 
50-60 fővel, akik a 
falu rendezvényeit 
színesítik, továbbá 
egy 1971 óta mű-
ködő vadásztársa-

ság, illetve a középkorosztály részére alakult 
életmód klub.

Július végén rendezik a hagyományos bú-
csúval egybekötött falunapot. Miért dön-
töttek az összevonásról, és milyen rendez-
vények vannak még Szanyban?

Az egykori búcsúi és falunapi programok el-
laposodása miatt döntöttünk úgy, hogy egy 
hétvégén rendezzük meg a hagyományos bú-
csúval egybekötött falunapot, melynek prog-
ramjában megtalálhatóak a 265 éves Szent 
Anna-kápolnánál tartandó szakrális, és a 
faluban megrendezésre kerülő világi rendez-
vények is. A hétfői szanyiak búcsúján szintén 
hagyomány a Színjátszókör műsora, melyen 
tavaly több mint ezren vettek részt. Szanyban 
tartunk két családi napot is, melyeket szintén 
a Szent Anna-kápolnánál rendezünk meg, az 
egyik május első szombatjához, a másik pe-
dig az őszi Szent Mihály-naphoz köthető. Itt 
főzőversenyeket és gyermekprogramokat szer-
vezünk.

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselőt 
kinevezték a Modern Városok és a Modern 
Falvak Programok kormánybiztosának. 
Milyen a kapcsolata vele? Mit gondol a 
programról?

Én úgy gondolom, jó a kapcsolatunk Gyopáros 
Alpár képviselő úrral, akit nem irigylek a kormány-
biztosi kinevezésével járó komoly feladatért. Úgy 
vélem, minden településvezetőnek rangsorolnia kell, 
és hosszútávon fenntartható beruházások megvaló-
sítására törekednie.

Németh Gergely: „A fenntarthatóságot 
kell szem előtt tartani”
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 MENÜBEN:
 990 FORINTTÓL

HÁZIAS ÉTELEK

NYITVA: H-P: 10.00-15.00
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!  Csorna Arany J. u. 10.

HIDEG ÉS MELEG SZENDVICSEK, HAMBURGER, 
FRISSENSÜLTEK, PRESSZÓKÁVÉ, ÜDÍTŐITALOK

NYITVA: H-P: 6.00-17.00, SZO: 6.00-13.00

OPTIKA:
Karácsonyi ajándék Önnek 

•INGYENES BECSISZOLÁS 
 MINDEN SZEMÜVEGNÉL

Ajándék ötletek karácsonyra:
Féldrágakő láncok, karkötők, medálok, marokkövek, stb

Imakönyvek, rózsafüzérek, egyéb karácsonyi kegytárgyak

Új nyitvatartás: Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 9-17, 
•Szerda, Péntek 9-16 Szombat 8-12 óráig

Csorna, Soproni út 65. Tel: 06-20-213-0864 
•facebook.com/gyongyiszemuvegboltja

Premontrei Rendház Üzlet sora, az OTP-vel szemközti soron

•AKCIÓS KERETEK, LENCSÉK

Karácsonyi ajándék Önnek 

•AKCIÓS KERETEK, LENCSÉK•AKCIÓS KERETEK, LENCSÉK

AJÁNDÉK 

UTALVÁNY 

KAPHATÓ

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET!

DECEMBER HÓNAPBAN

 HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG 

11.00-TŐL - 14.00-IG 

10 %  ÁR ENGEDMÉNY 

AZ ÉTELEINKBŐL!

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

 KARÁCSONYI 
GRANDE AJÁNDÉK!

Németh Gergely: „A fenntarthatóságot 
kell szem előtt tartani”

Áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog  
új évet kívánunk! 

Boldog Karácsonyt  

 kíván a Vilmospark Kft.  

csapata 2018-ban is!
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A véradókat köszöntötték Csornán, mely 
alkalom során jubileumi emlékérmekkel ju-
talmazták azokat, akik rendszeresen segítik 
véradással rászoruló embertársainkat. A ren-
dezvényen köszöntőt mondott dr. Bónáné dr. 
Németh Katalin polgármester, Kun Szilvia, a 
Vöröskereszt megyei igazgatója, az Országos 
Vérellátó szolgálat nevében pedig Andorkáné  
Füleki Éva. A pohárköszöntőt Dr. Ge-

DR. BÓNÁNÉ DR. NÉMETH KATALIN: FELELŐSSÉGET KELL ÉREZNÜNK EGYMÁS IRÁNT
lencsér Gyula mondta el a jelenlévőknek.  
Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármes-
ter köszöntőjében kiemelte, hogy büszke 
minden csornai véradóra, és a Csornai Terü-
leti Szervezethez tartozó valamennyi telepü-
lés lakóira, akik véradókként részt vállalnak 
a Magyar Vöröskereszt munkájában, ezáltal a 
rászoruló emberek segítésében. A polgármes-
ter szerint a magyar, és ezen belül a rábaközi 

emberre mindig is jellemző volt a közösségi 
létben való gondolkodás, a közösség tagjai 
iránti segíteni akarás és az embertársakért 
történő gondoskodás iránti elkötelezettség. A 
véradók napja alkalmából rendezett ünnep-
ség alkalmat kínált arra, hogy ismét kifejez-
zük az emberi kapcsolatok fontosságát, azt, 
hogy felelősséget kell éreznünk egymás iránt 
- emelte ki a városvezető.

A helyes megfejtést beküldők között értékes Rábaköz Szíve Magazinos ajándékcsomagot sorsolunk ki. 
A megfejtést ide várjuk: info@rabakozszive.hu 
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KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9.

Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1. I.emelet/9. 
• email: kovacsbau@gmail.com • honlap: www.kovacsbaukft.hu

Minden kedves 
partnerünknek kellemes 
karácsonyi ünnepeket és 

sikeres, boldog új 
esztendőt kívánunk!

Minden kedves 
partnerünknek kellemes 
karácsonyi ünnepeket és 

sikeres, boldog új 
esztendőt kívánunk!

KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Minden kedves 
partnerünknek kellemes partnerünknek kellemes 
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Áldott, Békés Karácsonyi ünnepet és  
Boldog Új Évet kívánunk!

Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

November 29-re virradóra egy győri építkezésen fagyott el az első vízóra. 
Az építési vállalkozó a vízmű ügyfélszolgálatán már be is fizette a fagyott 
vízóra cseréjének díját. Győrzámolyon egy elfagyott kerti csap okozott 
gondot, se víztelenítve, se szigetelve nem volt. Szerencsére itt a vízóra 
még nem fagyott szét, a kerti csaphoz vezető csövet pedig az aknában 
sikerült lezárni és vízteleníteni. Fogyasztóink túlnyomó része úgy néz ki, 
megfogadta tanácsainkat, szigetelték a vízmérőket, vízvezetéket- tudtuk 
meg Tóth Lászlótól, a Pannon-Víz Zrt. diszpécserszolgálat vezetőjétől.
Az aknában lévő vízmérőt még akkor is érdemes valamilyen nedvességet 
taszító szigetelőanyaggal beborítani, „felöltöztetni”, ha úgy gondoljuk, 
hogy „elég mélyen” helyezkedik el. Legjobb a többrétegűre hajtogatott 
építési fólia vagy bármi más nem nedvszívó szigetelőanyag. A mostanihoz 
hasonló hidegben már az is gondot okozhat, ha a vízmérőakna fedele 
félre van csúszva. Ha nem vigyázunk, kár fog minket érni: nemcsak az 
elfagyott mérő pótlásának költségei, de az elfolyt víz díja is minket terhel. 
A leggyakoribb típusú lakossági vízmérő pótlásának a díja bruttó 29 272 
Ft. Ha mégis megtörténne a baj, és még nincs szilánkosra törve a vízmérő 
üvegje, érdemes próbálkozni a kimelegítéssel. Sose közvetlenül a vízve-
zetéket vagy a vízórát melegítsük, inkább az akna légterét. Ha széttört 
a vízóra üvegje, akkor sajnos már menthetetlenül tönkrement,  ilyenkor 
a 96/311- 753 telefonszámon hívhatják ügyeletünket. A lakatlan házak, 
nyaralók ilyenkor különösen nagy veszélynek vannak kitéve. Ezek víz-
telenítéséről, fagymentesítéséről a www.pannon-viz.hu oldalon találnak 
hasznos tanácsokat. 

Elfagyott az első vízmérő

Vízvezeték felújítás a csornai Széchenyi utcában
A 2018-as év utolsó nagy vízvezeték felújítását Csornán, 
a Széchenyi utcában végezzük. A Dózsa György úti 
csomóponttól haladunk az Andrássy utca felé. Kezdetben a 
bal oldali zöld sávban fogunk dolgozni, majd a Petőfi tér előtti 
szakaszon az útburkolat szélében bonjuk ki az azbesztcement 
vezetéket és cseréljük műanyag csőre. Először elkészítjük az 
új 100 mm átmérőjű műanyag (KPE) vezetéket, hegesztett 
csőkötésekkel és leágazásokkal. Nyomáspróba és fertőtlenítés 
után, előre egyeztetett időpontban kötjük át fogyasztóinkat. 
Nagy gondot fordítunk a kapubejárókra. Ahol bontanunk 
kell, mindenhol helyre fogjuk állítani az építkezést megelőző 
állapotot. A vízellátás és a szennyvízelvezetés az építkezés 
idején folyamatos lesz. Ha az időjárás engedi, várhatóan de-
cember közepére végzünk a vízvezeték felújítási munkák-
kal. Az okozott kellemetlenségekért szíves türelmüket és 
megértésüket kérjük!
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SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 

Áldott, Békés Karácsonyi ünnepet és  
Boldog Új Évet kívánunk!



A Mészáros Húsfeldolgozó csornai termelői boltja  
az alábbi akciókkal várja a vásárlókat:

( Az akció visszavonásig érvényes )

9300 Csorna, Szent István tér 22. (Polgármesteri Hivatal épülete)
+36 96 779 017 info@meszaroshus.hu

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Szünnap 7:00 - 14:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 16:00 7:00 - 12:00 Zárva

Nyitvatartás

Véreshurka    950 Ft/kg

Májashurka    950 Ft/kg

Étkezési tepertő  560 Ft/kg

Comb 1020 Ft/kg

Lapocka    1000 Ft/kg

Rövid karaj csontos    1100 Ft/kg

Hosszú karaj csontos    1040 Ft/kg

Csont nélküli karaj    1200 Ft/kg

KEDVES  OLVASÓINK, PARTNEREINK!

BOLDOG KARÁCSONYT  
ÉS SIKERES ÚJ ÉVET  

KÍVÁNUNK!

www.rabakoszive.hu

Rábaköz Szíve Magazin szerkesztői

info@rabakozszive.hu


