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Kedves Olvasóink!

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Rábaköz 
Szíve Magazin nyolcadik lapszámát. Bízunk 
benne, hogy mostanra sokan megszokták, 
megszerették, várják kéthavonta megjelenő ma-
gazinunkat. 

Címlapjainkra mindig a városért tevékenykedő, 
annak hírét öregbítő polgárokat, közéleti szerep-
lőket választottunk. A portrét ezúttal a Kerényi 
György Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjéről, 
Biky Ottóról készítettük el, aki 14 éve költözött 
városunkba a kárpátaljai Péterfalváról. Mé-
lyen személyes vallomásával testközelbe hozza 
Hazánk 98 éves nemzeti tragédiáját, melynek 
szomorú évfordulójáról éppen lapzártánkkor 
emlékeztünk meg.

A városunkat és térségünket érintő naprakész 
hírekkel, tudósításokkal internetes kiadásunk-
ban találkozhatnak, melyet a www.rabakozszi-
ve.hu címen érhetnek el.

Internetes közönségünk egyre nagyobb: közös-
ségi oldalunk kedvelőinek száma meghaladta a 
tízezret, így egyre több embernek van lehetősége 
véleményét is megfogalmazni.
 
Továbbra is szívesen fogadjuk Olvasóink észre-
vételeit, ötleteit, javaslatait az info@rabakozszi-
ve.hu e-mail címen.

Kérjük, fogadják szeretettel júniusi lapszámun-
kat!

Rábaköz Szíve Magazin 
szerkesztői

Sipos Bernadett: Ha szokta olvasni a 
Rábaköz Szíve címlapinterjúkat, akkor 
tudhatja, hogy megpróbálok minél sze-
mélyesebb témákban viszonylag közeli 
portrét adni az interjúalanyokról, ahol 
szó esik családról, pályafutásról, hobbi-
ról is. Azt a legtöbb csornai tudja, hogy 
Ön Kárpátaljáról költözött városunkba 
a családjával. Mesélne az ottani életről? 
Hogy tudták például megélni a magyar-
ságukat?

Biky Ottó: Nekem gyerekkoromban nem 
volt semmi olyan gondom, hogy ne beszél-
hettem volna magyarul, ami köszönhető 
lehetett annak az agilis, pedagógus vég-
zettségű magyar téeszelnöknek - amit ott 
kolhoznak hívtak -, akinek vezetésével, a 
falunkban működő gazdaságot a Szovjet-
unió legjobb gazdaságai között tartották 
nyilván. A kolhoz, a  területén lévő mind 
az 5 községben magyar óvodákat, általános 
iskolákat épített, és volt egy középiskola is. 
Péterfalván, ahonnét én származom, 10 
hektáros vidámparkot és hatalmas sport-
komplexumot hozott létre. Tulajdonkép-
pen burokban éltünk ott, a Tiszaháton, 
és én csak 14 évesen, amikor elkerültem 
Ungvárra középiskolába, szembesültem 
azzal, hogy nem tudok az államnyelven 
kommunikálni. Magyarországon is élnek 
nemzetiségek, de itt elképzelhetetlen, hogy 
ne tudják a magyar nyelvet, az állam nyel-
vét, mert ők itt otthon érzik magukat. Mi 
ott, bár szülőföldünkön  éltünk, az éppen 
aktuális államformában nem éreztük ott-
hon magunkat, mert minket oda csatoltak, 
és nem kérdezték meg, hogy akarjuk-e. 
Térképen rajzolták meg az új határt, van 
olyan község, ahol a Fő utcán húzták ke-
resztül. Aki az egyik nap szomszéd volt, 
másnap már egy másik állam polgára. 
Így mi ott erősen arra összpontosítottunk, 
hogy magyarok maradjunk. Ez egy dac, és 
nem feltétlenül hasznos. Mert amikor el-
mész egy hivatalba, és nem tudod kifejezni 
magad az állam nyelvén, az nagy hátrány. 
Tudni kell az államnyelvet, hogy tenni 
tudjál magadért és a sajátjaidért. Nagyon 
nehéz sors van kint, de talpraesett a nép, és 
mint mindig, most is megtalálják a mód-
ját, hogy megmaradjanak. Nekem az a 

véleményem, hogy adományok helyett úgy 
tudunk jól segíteni nekik, ha máshogyan 
nem, hát falusi turizmus keretében elme-
gyünk, szállást foglalunk, és megismerjük 
a történelmi emlékhelyeket: a Vereckei-há-
gót, a munkácsi várat, a huszti várat, a 
királyházi várat, a Tisza eredetét; gyönyö-
rűséges helyek. Fizessük meg az ellátást: 
nagyon finomakat fogunk enni, inni, és jól 
fogjuk érezni magunkat. Kárpátalja sajnos 
egy kicsit elfeledett, ha a külhoni magya-
rokról van szó. Először Erdély, aztán Felvi-
dék, aztán Újvidék jut az emberek eszébe. 
Talán most már egy kicsit Kárpátalja is, de 
tőlem a nyolcvanas években még megkér-
dezték, amikor Budapesten jártam, hogy 
hol tanultam meg ilyen szépen magyarul. 
Hol? Azon a tájon, ahol Bartók Béla élt és 
adta első nyilvános hangversenyét. Ahol a 
Himnuszt írták! Mert hiszen ez az a vidék! 

S. B.: Ön hogyan került kapcsolatba a 
zenével?

B. O.: 6 éves voltam, amikor a falunkban, 
Péterfalván zeneiskolát nyitottak. A slá-
gerhangszer a zongora volt, én is elmen-
tem. A felvételi eljárás után mondta édes-
anyámnak az igazgató, hogy zongorára 
nem tudnak felvenni, de hegedűre, mivel 
jó a hallásom, felvesznek. Erre édesapám 
kijelentette, hogy biztos nem fogok otthon 
„cincogni”. Egy évvel később, 1972-ben 
újra próbálkoztam, ugyanazzal az ered-
ménnyel. Mivel édesapám álláspontja nem 
változott, ajánlottak egy ukrán nemzeti-
ségű fiatalembert, aki akkor fejezte be a 
pedagógusképzőt, és harmonikát kezdett 
oktatni a faluban. Ebbe édesapám is be-
leegyezett, egyetlenegy gond volt: a tanár 
egy szót sem beszélt magyarul, én meg nem 
beszéltem ukránul. Eleinte érdekes volt, de 
a zene sok mindenre képes. Ő megtanult 
magyarul, és végül magyar lányt vett fe-
leségül. Én pedig zenei középiskolába 
jelentkeztem Ungvárra, ahol már orosz 
nyelven, az államnyelven kellett tanulni. 
Ott ismerkedtem meg a feleségemmel, aki 
ruszin nemzetiségű, és nem beszélt magya-
rul. Első lányunkkal, Gabriellával együtt 
tanulta meg, amikor ő beszélni tanult. 
Aztán a Zeneakadémián, Lembergben, 
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ami Nyugat-Ukrajna legnacionalistább 
városa, gyorsan meg kellett tanulnom uk-
ránul is. Ebben az időszakban vittek el két 
év sorkatonai szolgálatra, majd folytattam 
tanulmányaimat. Az egyetemet levelezőn 
fejeztem be, ugyanis az utolsó évem előtt a 
szomszéd községben, Nagypaládon a téesz 
felépített egy hatalmas művelődési közpon-
tot is, és az említett elnök hazahívott, meg-
tudta, hogy zenetanár leszek, kijelentette, 
hogy akkor Nagypaládon ősztől művészeti 
iskolát indítunk. A nyaram az iskola enge-
délyeztetésével telt. Minden kötelezettséget 
a téesz vállalt, így a Nagypaládi Művészeti 
Iskola 1989. szeptember 1-jén megnyitotta 
kapuit, ahol volt harmonikaoktatás, zongo-
ra, hegedű, fúvósoktatás, néptánc és kép-

zőművészet. Itt dolgoztunk 2000-ig a fele-
ségemmel együtt, aki zongoratanár. Akkor 
a Péterfalvi Művészeti Iskola vezetője, Pál 
Lajos a családjával Magyarországra köl-
tözött, és engem kért fel utódjául. Jó volt 
visszatérni szülőfalumba, hogy nem kellett 
tovább ingázni, de azért fájt a szívem, hi-
szen a paládi iskolát magunk hoztuk létre. 
A következő döntési helyzet 2004-ben jött 
el, amikor a nagyobbik lányom befejezte az 
általános iskolát, és zenei pályára készült. 
Előtte is, mint minden nemzetiségi isko-
lában tanuló gyermek számára ott állt a 
nyelvi nehézségekkel teli út, amit én is vé-
gigjártam.
Akkor húsvétkor itt voltunk Sopronban 
a testvéremnél és beszélgettünk Gabriella 

terveiről. Húgom vetette fel, hogy miért 
nem íratjuk a győri zeneművészeti közép-
iskolába. Telefonált is Győrbe, ahol még 
aznap délután meghallgatták. Mivel itt ad-
digra már lezárult a felvételi eljárás, az igaz-
gatónő azt javasolta, hogy Magyarországon 
írassuk be újra 8. osztályba, és a következő 
évben felvételizzen. Végül felmerült, hogy 
költözünk mi is. Bár volt egy szép családi 
házunk, intézményvezető, járási képviselő 
voltam, ott a megélhetés végett gazdálkod-
nom is kellett keményen. Persze kétséges 
volt, hogy Magyarországon hol fogunk 
állást találni mindketten, de a győri igaz-
gatónőnek erre is volt javaslata, és ajánlotta, 
hogy érdeklődjünk Csornán. Ez éppen ab-
ban az időben volt ugyanis, amikor a csor-

nai zeneiskolából sok pedagógus elment az 
integrált nagy intézmény, a Csornai Neve-
lési és Oktatási Központ (CSNOK) létre-
hozásakor. Negyven évesen, feleségemmel 
és két gyermekkel úgy döntöttünk, hogy 
jövünk. Otthon, a családi házon kívül 
felszámoltunk mindent. Én sok jó barátot 
hagytam ott, de úgy érzem, hogy nagyon 
sok mindent megtettem az ottani közössé-
gért, és akkor néznem kellett a családom 
és a gyerekeim érdekét is. Azóta itt élünk. 
A nagyobbik lányom mára befejezte az 
egyetemet zongoristaként, Győrben tele-
pedtek le. A férje győri, nemrég született 
meg a kisunokám. A kisebbik lányomnak,  
Zsuzsának - akit harmadik osztályosként 
hoztunk ide - pedig minden álma az volt, 

hogy építész legyen, és meg is tett érte min-
dent. Most ötödikes építészhallgató a győri 
egyetemen. Ő is zongorázik, hegedül, az 
egyetemen van egy triójuk. Nem szakított 
tehát a zenével, csak nem hivatásnak vá-
lasztotta. Ez a kikapcsolódása, amikor le-
adási határidők vannak, hiszen rengeteget 
kell terveznie, de nagyon élvezi.

S. B.: Hogy sikerült a beilleszkedés  
Csornán?

B. O.: Nagyon könnyen. Bár sokat jártunk 
Sopronba, Csornán akkor voltunk először, 
de rögtön nagyon megtetszett a város. 
Minden sértés nélkül mondom, hogy ez 
egy nagy falu, és én falusi emberként itt 

otthon érzem magam. Nagyon emberséges 
emberek élnek itt, és tudnak egymásról, fi-
gyelnek is egymásra. Rögtön az első évben 
elkezdtünk a Bárdos Kórusban énekelni, 
aztán Kajos Laci bácsival hozott össze a 
sors. Búcsúkba jártunk játszani, így hamar 
megismertem az egész Rábaközt. A rába-
közi emberek teljesen mások, mint a sza-
bolcsiak, közvetlenebbek, önzetlenebbek, 
és mi itt otthonra találtunk. Az iskolában 
eleinte szolfézst és zongorát tanítottam, de 
2005-től már tudtam harmonikásokat is 
toborozni. 2006 volt a legjobb évem, akkor 
17-18 diákom is volt, országos versenyre is 
mentünk. A 2007-es intézményátszervezés-
kor megbízott tagintézmény-vezető lettem, 
majd ki is neveztek. Nagy vívmányunk 

 A Kerényi György Alapfokú Művészeti Iskola épülete Csornán
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volt, hogy sikerült beállítani a mostani ál-
lapotot, azt, hogy főállású, jól képzett pe-
dagógusokkal, és 2017. szeptember 1-je óta 
újra önálló intézményként dolgozhatunk. 

S. B.: Jó pár struktúraváltáson ment ke-
resztül az intézménnyel az évek alatt. Az 
önállósodást ki kezdeményezte?

B. O.: Én. Bár teljesen jól együttműköd-
tünk a Széchenyi Iskolával, mégis sok 
félreértést hozott ez a rendszer. Csak egy 
példa, hogy mivel egy intézményen be-
lül két jogviszonyt nem lehet létesíteni, a 
széchenyis diákokat nem tudtuk rendes 
tanulói jogviszonyba felvenni. Ezt úgy hi-
daltuk át, hogy csak szolgáltatást kaptak 
tőlünk, ami viszont sok gondot jelentett, 
amikor például statisztikai adatszolgálta-
tást kellett benyújtani. Ez most megszűnt, 
és fenntartói oldalon is kitisztult a kép: a 
tavalyi év januárjától a működtetést is át-
vette a Soproni Tankerületi Központ, így 
most az állami feladat állami kézben van. 
Minden intézménynek van elfogadott, 
előre egyeztetett költségvetése, amit ter-
vezhetően használunk fel. Most egy olyan 
rendszerbe léptünk be, ami biztonságot ad. 
Sokkal nagyobb hatáskörrel rendelkezünk, 
intézményvezetőként gazdája tudok lenni 
az iskolának. Ez nagyon fontos  ahhoz, 
hogy nyugalmas körülmények között dol-
gozhassunk. 

S. B.: Mikor megérkeztem, a tanítványá-
val éppen a pénteki hangversenyen való 
szereplésről egyeztetett. Mesélne erről a 
programról?

B. O.: Kampányhét van, a felvételi és be-
iratkozási időszak előtt ilyenkor mutatjuk 
be a város általános iskolás tanulói számára 
az intézményben zajló képzéseket. Egész 
héten „hangszersimogató” programok 
vannak, majd két hangversennyel zárjuk 
a hetet, a képzőművészek pedig egy pre-
zentációval és bütyköldével mutatkoznak 
be. Június 4-én kerül sor a felvételire, ahol 
meglátjuk, hogy mennyien szándékoznak 
beiratkozni hozzánk. Akkor már úgy jön 
ide a gyerek, hogy le van tárgyalva otthon,  
mire szeretne járni, mert van egy élménye 
a bemutatóról. 

S. B.: Lehet egy átlagos számot monda-
ni, hogy évente mennyi az új beiratkozó 
az intézménybe? 

B. O.: Ez teljesen változó, mi ugyanis csak 
annyi gyereket tudunk felvenni, ameny-
nyi tőlünk kimarad, vagy bármi ok miatt 
elmegy. Van egy óraszámkeretünk az is-
kolában. Mivel a zenei oktatásban egyéni 
foglalkozás van, és a képzőművészeti ok-
tatásban is egyéni tehetséggondozás folyik 
a csoportos órán belül, ez meghatározza a 
tanítványok számát is. Csak augusztus 20. 
után tudjuk véglegesíteni az üres helyeket, 
ez alapján meghozni a felvételi határozato-
kat, miután a  jelentkezőket kiértesítjük, 
hogy felvételt nyertek a választott szak-
ra. Aztán, amikor elkezdjük az oktatást 
szeptemberben, nagyon kell ám talpalni a 
pedagógusnak, hogy a kezdeti lelkesedést 
fenntartsa, hiszen ez nem kötelező okta-
tási forma! A művészeti oktatás mindenki 
számára egy lehetőség, állampolgári jog. 

Nagy őseink nem ok nélkül taníttatták va-
lamilyen művészetre a gyerekeiket, hiszen 
egy széles látókörű ember teljesen másképp 
fog dolgozni, viselkedni, teljesen máshogy 
áll a közösségi élethez, ami annak idején a 
közösség fenntartó ereje volt. A művészeti 
oktatás egy hosszú távú befektetés, viszont 
ez csak úgy működik, ha van sikerélmény, 
ha van tehetsége a gyereknek és áldoz rá 
időt. Ezért rendszeresek a növendékhang-
versenyek, az új növendékeket már október 
közepére színpadra állítjuk. Persze felelős-
sége a pedagógusnak az is, hogy úgy tegye 
színpadra a gyereket, hogy ne sérüljön, és 
ne kudarcélmény legyen a fellépés. Innen-
től kezdve a gyerek lendületet kap, és meg-
van a támogatás a szülő oldaláról is, hiszen 
ez nekik is élmény, számukra büszkeség. 
A szülő hozzáállása nagyon fontos, hiszen 
neki általában van egy elképzelése a gyerek 
jövőjéről. Persze, vannak olyan egyéniségek 
a gyerekek között,  akiket úgyis hiába szán 
a családjuk  bárminek, úgyis művészek 
lesznek. Ez általában a 7-8. évfolyamra 
szokott kialakulni, de az ide beíratott 6-8 
éves kisgyereknek először meg kell ismerni 
a természetét, hogy mire képes. Minden 
gyerek egyedi, és meg kell lenni annak a 
bizonyos szálnak, hogy tudjál azzal a  gye-
rekkel hatékonyan dolgozni. Mondtam 
már valahol, hogy mi kapunk ide egy fát, 
egy fenyőfát, és elkezdjük öltöztetni, és 
karácsonyfát csinálunk belőle. És ami-
kor készen van, akkor örömet lel a szülő 
benne, és mindenki, aki látja. És ennek a 
munkának ez a szépsége. Ez a sikerélmény, 
és ezt nem forintban mérik. Ezzel van  
megfizetve a mi munkánk.
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„Magasra emeli a művészet az embert, nemessé, csodálatosan széppé va-
rázsolhatja lelkének minden rezdülését.” - Nyikolaj Vasziljevics Gogoltól 
származó idézettel nyitotta meg Major András, Csorna Város alpolgármes-
tere a Kerényi György Művészeti Iskola tanévzáróját. A tanévzárót a diákok 
munkáinak kiállításával tették színesebbé, mely már hagyománynak szá-
mít az iskola életében. Mindennek a Városi Művelődési Központ nyújtott 
otthont. A kiállításon a látogatók a képzőművészeti tanszak diákjainak mű-
veit csodálhatták meg. Az emeleti kiállítóteremben a fiatalabb növendékek 
munkáit mutatták be. Itt láthatóak azok a munkák is, melyekkel a diákok 
országos és megyei helyezéseket értek el. Az aulában pedig a végzős tanítvá-
nyok alkotásaiba nyerhettek bepillantást a látogatók. A kiállított műveket 
június 18-ig van lehetőség megtekinteni a Művelődési Központ nyitvatar-
tási idejében.

A Csornai Lovas Klub Egyesület negyedik alkalom-
mal szervezte meg Csornán a Lovas Napot. A ver-
senyen 42 induló volt, közöttük három olyan fogat, 
akik rendelkeznek hivatalos vizsgával, de versenyen 
kívül indultak (SZLV kategóriában). A rendezvényt  
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin polgármester nyitot-
ta meg. A városvezető köszöntőjében örömét fejezte 
ki, hogy a magyar lovassport hagyományait immár 
negyedik éve öregbíti a Csornai Lovas Klub Egyesü-
let szervezésében megvalósuló egyes-, kettes-, és póni 
fogathajtó verseny. Megköszönte a résztevő fogatok 
igen nagyszámú megjelenését és a nézők érdeklődé-
sét, majd hivatalosan is elindította a versenyt. A IV.  
Csornai Lovas Napon az akadályhajtás győztese  
Geröly Tibor a Főnix LE-ből lett Gencsapátiról, má-
sodik helyen Vakó Imre végzett a Lószeretők Klub-
jából, Felsőszeliről Szlovákiából, harmadik helyen 
pedig Pózvék István a Zalalövő és Környéke LSE-ből, 
Zalalövőről.Póni kettesfogat kategóriában a tavalyi 
harmadik helyezését elsőre cserélve Nyerges Kristóf, a 
Veszkényi Lovasegyesület fogathajtója végzett az élen, 
megelőzve Horváth Gergőt, a Börcsi Sport Egyesület 
hajtóját. A harmadik helyet Karsay Sándor szerezte 
meg, a Hansági LSE sportolója. Bár ne feledjük el, 
hogy az SZLV kategóriában indulók is derekasan küz-
döttek ezen győztesek csoportját követően.

Sikeres volt a IV. Csornai Lovas Nap

„Összkép” – káprázatos kiállítás a képzőművészeti 
tanszak növendékeinek munkáiból

Sokan már jóval a kijelölt időpont előtt a 
könyvtár padlóját koptatták, várva, hogy végre 
személyesen is találkozzanak kedvenc írójukkal.  
A könyvtár személyzete is igyekezett tartalmas-
sá tenni a több órás várakozást, volt többek kö-
zött aláírófal, amit a résztvevők is dedikálhattak, 
valamint kvízjáték, melynek nyertesét maga az 
írónő sorsolta ki. A hosszú sorra való tekintettel 
Laura hamarabb el is kezdte a dedikálást. Szá-
mos, a regényeivel kapcsolatos tárgyat is hozott 
magával a fiatal írónő, mint például pólókat, 
kitűzőket, plüssmedvéket és sok más aprósá-
got.Minden egyes rajongóját nagy szeretettel 

Több százan voltak kíváncsiak Leiner Laurára a 
csornai könyvtárban

fogadta, sőt egy dedikált könyvjelzővel is meg-
ajándékozta a résztvevőket.Leiner Laura ifjúsági 
bestseller szerző, aki 18 éves kora óta foglalkozik 
komolyabban az írással. Első regénye 2005-ben 
jelent meg „Remek!” címmel, de igazán híres 
„A Szent Johanna gimi” naplóregény-sorozatá-
val lett. Regényeivel megannyi nevezést szerzett 
a sikerlistákon, és többnyire a dobogóról kö-
szöntek vissza írásai. További művei a „Bábel”, 
az „Akkor szakítsunk” és a Bexi-sorozat kötetei. 
Legújabb regénye az „Ég veled”, ami már meg-
jelenésekor is hatalmas sikernek örvendett. A 
rajongók már alig várják a folytatást.
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A történeti hagyomány szerint 1180-ban 
alapított, oklevélben első ízben 1226-ban 
említett, az évszázadok során többször 
elpusztult és újjáépített csornai apátság 
és temploma a premontrei kanonokrend 
egyik meghatározó magyarországi köz-
pontjaként, Szent Norbert követőinek 
lakhelyeként, hitéleti tevékenységük szín-
tereként szolgál. Az 1121-ben alapított 
rend csaknem 900 éves, fordulatokban 
gazdag története a csornai apátság falai 
közt szellemi és tárgyi emlékek formá-
jában ma is elevenen él. A fejlesztések 
célja a premontrei rend épített és szellemi 

örökségének megőrzése, közkinccsé tétele, 
bemutathatóságának megteremtése, va-
lamint korszerű, 21. századi látogató- és 
családbarát szolgáltatások létrehozása. 

Az 1390/2016. (VII. 21.) kormány-
határozatban foglalt támogatás által  
Szent Norbert ma is élő útmutatása, a rend 
üzenete a 900 éves fennállás előtt tisztel-
gő rendtörténeti kiállítás formájában ölt 
testet. A kiállítás az alapítástól öleli fel a 
premontrei rend történetét egészen nap-
jainkig. A bemutatás széles spektrumon 
zajlik: a történeti idővonal az érdekességek 
mentén tárja fel a rend egyedi küldetését, 
tevékenységét, a hazai hitéletben betöltött 
szerepét. Az egyedi épített installációk, 
érintőképernyős terminálok és animációs 
filmek a látogatók számára izgalmas, inter-
pretálható módon fedik fel a premontrei 

szellemiséget, a bemutatott tárgyi emlékek-
kel kiegészülten a premontrei történelem 
teljes vertikuma a nagyközönség elé tárul. 
A projekt keretében megújul továbbá 
az apátság díszterme, az enteriőrök, az 
apáti kápolna üvegablaka, valamint a  
templom előtere. Az épület állagmegóvási 
munkálatain túl új, gazdaságos világítás-
technológiai, biztonsági és beléptető 
rendszerrel gazdagodik az apátság. Az 
élmény alapú ismeretátadást innovatív me-
goldások, audio-guide rendszer, imázsfilm, 
egyedi szoftverek és kiállítástechnológia 
biztosítja.  

TOP-1 .2 .1 -15-GM1-2016-00013 
pályázat keretében kialakításra kerül az 
apátságon végigvezető turisztikai látogatá-
si útvonal. A projekt keretében frissítés-
re kerül a meglévő csornai helytörténeti 
kiállítási egység, új múzeumpedagógiai 
foglalkoztató, filmvetítő, kávézó és ru-
határ kerül kialakításra, a programkínálat 
színesedik. Régi fényében kerül he-
lyreállításra az apátsági könyvtár, amely 
ezután megnyílik a látogatók előtt.  

TOP-1 .2 .1 -15-GM1-2016-00003 
pályázat keretében fejlesztésre kerülő 
csornai történelmi Premontrei Park  
ökoturisztikai szempontok szerint újul 
meg. A park északkeleti sarkában egy tisz-
táson a gyerekek számára játszótér kap 
helyet. A telepítésre kerülő eszközök fából 
készülnek, figurális megjelenésük illesz-

kedik a Hany és az erdő élővilágához. A 
Rábaköz–Hanság élővilágát – elsősorban 
a vizes élőhelyekre koncentrálva – öko-
turisztikai szempontból reprezentáló ún. 
BIOTÓP bemutató hely kerül kialakítás-
ra a projekt során. A „Hanság szíve” nevet 
viselő bemutatóhely zárt élettérben mutat-
ja be a Hany élővilágát, kihelyezett tanórák, 
kirándulások ideális helyszíne lesz. A park 
központja rehabilitációra kerül, terepren-
dezéssel, pihenőpadok kihelyezésével  
szabadtéri közösségi térként szolgál majd. 
A fő sétány szilárd, térkőburkolatot kap, 
míg a további sétautak tömörített mur-

va burkolattal lesznek ellátva. A fő sétány 
közepén egy kisebb teresedésen történik 
meg a Szent Norbert emlékhely kialakítá-
sa. Az emlékhely a park központi részén 
kerül kialakításra a sétányhoz közvetlenül  
kapcsolódva, mégis csendes elmélkedés-
re alkalmas helyen. A modern látogatói  
igényekkel harmonizáló interaktív felületek 
telepítése tervezett, mint mobilalkalmazással 
letölthető ökológiai tematikájú játékok, ismer-
tető szövegek, Wifi.  

Az 1726/2017. (X. 10.) kormányhatározat-
ban foglalt támogatás által lehetőség nyílik 
az apátság mellett egy egyházi szeretetotthon 
létrehozására. 
A négy különböző forrásból finanszírozott 
projekt egymással szoros együttműködés-
ben, egymást kiegészítve valósul meg.

Több milliárd forint értékben fejleszt a premontrei rend Csornán
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Gyopáros Alpár a Modern Városok és 
Modern Falvak Program végrehajtásá-
ért felelős kormánybiztos a napokban 
vehette át kinevezését. A politikus új 
feladatáról a PestiSrácok-nak adott el-
sőként exkluzív interjút.

“Orbán Viktor miniszterelnök úr Ma-
gyarország történetének legnagyobb vi-
dékfejlesztési programját kezdte meg a 
megyei jogú városok polgármestereivel, ez 
a fejlődés azonban nem áll meg a nagy-
városok határainál, hanem folytatódik a 
jövőben a kistelepülésekkel és a falvakkal. 
Ilyen átfogó vidékfejlesztésről korábban 
csak álmodni lehetett, most azonban itt 
a kézzelfogható lehetőség, ami nagy fe-
lelősséggel, és még több munkával jár” – 
mondta Gyopáros Alpár.
Azt mondta, nagyon megtisztelő számára 
a bizalom, és hiszi, hogy a kormány tá-
mogatásával, egy jó csapattal, átgondolt 
stratégiával és a települések vezetőivel 
szép eredményeket és hatalmas fejlődést 
fognak elérni.

A Modern Városok Programot 3500 
milliárd forintos kerettel hirdette meg 
a Miniszterelnökség, és a beruházások 
összesen 23 megyei jogú várost, illetve 
azok környezetét érintik. Hol tartanak 
a fejlesztések? Vannak-e olyan kivitele-
zések, amelyek már elkezdődtek?

A program első megállapodásait 2015-ben 
írták alá, és 2017 nyarán köttetett az utol-
só ilyen szerződés Hódmezővásárhellyel. 
Az előkészítési munkák minden projekt 
esetében megkezdődtek, sok esetben már 
az építkezések is folyamatban vannak. Ez 
idő alatt több mint 570 milliárd forint 
hazai, és közel 280 milliárd forint uniós 
forrást fizettek ki, azaz 850 milliárd forint 
már célba ért.

Konkrétan a Modern Városok Prog-
ramban, annak ütemezésében, összeg-
szerűségében lesz-e, várható-e változás?
A program előrehaladását illetően nagyon 

sok múlik az egyes városokon, és termé-
szetesen az előkészítési fázisban az adott 
ágazati minisztériumon, annak esetlege-
sen hatáskörrel rendelkező háttérintéz-
ményén is. Az MVP (a Modern Falvak 
Programhoz hasonlóan) így tehát egy óri-
ási csapatjáték, amelyhez minden játékos-
nak hozzá kell tennie a magáét a legjobb 
tudása szerint. A munka évek óta folyik, 
ezt nem törte meg a választási időszak 
sem, de az új állami apparátus felállítása 
a szakminisztériumokban – és így a Mi-
niszterelnökségen is – még folyamatban 
van. Én magam ugyanakkor mind a 23 
megyei jogú város vezetésével személyes 
találkozón szeretném átbeszélni a helyi 
prioritásokat és megismerni az esetleges 
kihívásokat – így például az építőipari 
árak drasztikus emelkedése miatt előállt 
nehézségeket, az ezzel esetleg összefüggő 
ütemtervi módosulásokat.

Mely fejlesztési terveket emelné ki, 
amelyek jól mutatják a program célki-
tűzését?

A Kormány a program keretében a 3554 
milliárd forint fejlesztési összegből 2041 
milliárd forintot fordít országos közút-, 
illetve vasúthálózat fejlesztésre, a fennma-
radó összeg a városok helyben megvalósu-
ló projektjeinek forrásigénye.
A projektek és azok típusai városonként 
eltérőek, mivel az együttműködési meg-
állapodás megkötése során a város – a 
Kormánnyal egyeztetve − határozta meg 
a további fejlődését leginkább szolgáló 
beruházásokat. Ugyanakkor szinte vala-
mennyi városhoz köthetően valósulnak 
meg országos, illetve helyi útfejlesztések, 
ipari parkok, sportfejlesztések, kulturális 
és oktatási programok, turisztikai fejlesz-
tések, valamint kiemelt szerepet kap a vá-
rosi lakókörnyezet fejlesztése.

Néhány hónapja hallottunk arról elő-
ször, hogy a következő években a kö-
zép városok és kistelepülések kerülnek 
a fókuszba. Mi az elképzelése a kor-

mánynak a kisebb települések és a fal-
vak felzárkóztatására, fejlesztésére?

Hangsúlyozni szeretném, hogy nem 
egyes kormányzati szereplők elképzelései 
mentén alakítjuk ki a stratégiát, hanem a 
legszélesebb együttműködésben minden 
érintettel. Ugyanakkor az is igaz, hogy 
nem akadhatunk meg egy-egy lokális fej-
lesztésnél csak azért, mert a helyi szerep-
lők annak megvalósításához ragaszkod-
nak. Ezzel szemben olyan stratégiát látnék 
szívesen, amely a szűk településfejlesztésen 
túl inkább térségfejlesztési célokat szolgál, 
azok közül is elsősorban olyanokat, ame-
lyek megfelelnek a közösen megfogalma-
zott nemzetgazdasági céljainknak. Mind-
ezt ráadásul úgy kell megalkotnunk, hogy 
az egyes szereplők érdekei ne sérüljenek, 
de például illeszkedjen a vidék program-
ja a megyei jogú városok programjához 
is. Hogy egy egyszerű példát mondjak: 
ha a munkaerő egy vidéki agglomerációs 
körzetből jellemzően a megyei jogú város 
felé ingázik, és az adott megyei jogú vá-
ros MVP-programjában szerepel egy ezt 
segítő útfejlesztési elképzelés, akkor ne 
állítsunk ezzel szemben egy keresztirányú 
közlekedési tengelyt, mert az végül egyik 
fél igényeivel sem fog találkozni.

A Modern Városok Program hatalmas 
előnye, hogy végre nem az önkormány-
zatok igazították az elképzeléseket, igé-
nyeket a kiírt pályázatokhoz, hanem a 
valós igényeknek megfelelően tervezték 
meg az egyes fejlesztési programokat. A 
kisebb településekkel is hasonló kon-
zultáció sorozattal, egyeztetésekkel 
kezdenek?

Nézze, idestova 17 éve a vidék fejlődésé-
ért dolgozom, voltam városvezető, megyei 
közgyűlés tagja, országgyűlési képviselő. 
Ott élek a vidéki emberek között, és jó 
kapcsolatot ápolok a nagyvárosok, kis-
városok és a falvak polgármestereivel is, 
ismerem a problémáikat, a prioritásaikat. 
Fontosnak tartom, hogy ne általánossá-

Tettekkel bizonyítana  
a kormány a vidéknek
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gokban gondolkozzunk, hanem a helyi 
adottságok tükrében szülessenek a dön-
tések, hiszen teljesen más feladatokkal 
küzd egy megyei jogú város, vagy egy 
kistelepülés a Hanságban, mint egy másik 
az Ormánságban, vagy épp a Jászságban. 
A hazai településszerkezet ugyanolyan 
heterogén, mint a gazdasági, társadalmi 
jellemzőik, szűkebben például a munka-
erő-piaci helyzet és így tovább. Egy egy-
séges, nemzeti stratégia megalkotása ezért 
rengeteg konzultációt, személyes egyezte-
tést igényel. Az ajtóm mindenki előtt nyit-
va áll, de fontos szerepet szánok elsősorban 
a településeket összefogó érdekvédelmi 
szervezeteknek, bízva abban, hogy egysé-
ges álláspontra tudnak helyezkedni.

A kampányban rengeteget hallhattuk 
az ellenzéktől, főleg a Jobbik egyik 
kedvenc témája volt, hogy szerintük a 
kormány nem törődik a vidékkel, sőt a 
kistelepülések önállóságát is megszün-
tetné. Van hasonló kormányzati szán-
dék?

A választások során a vidék egyértelmű-
en kinyilvánította, hogy mi a véleménye 
a Fidesz és a Kereszténydemokraták al-
kotta politikai szövetség kormányzati és 
törvényhozási eredményeiről és terveiről. 

Mondhatnánk: a vidéki Magyarország 
biztosította a rendkívül magas választói 
felhatalmazást a kormányzás folytatására. 
Köszönet illeti ezért a vidéki embereket. 
Ez is azt mutatta, hogy nem szavakkal kell 
választást nyerni, hanem tettekkel. A vidék 
eddig is rászolgált a bizalomra, és így lesz 
ez a jövőben is.

A Modern Falvak Program mikor indul-
hat és mekkora keretösszeggel?

Felelősséggel kell elindítani a programot, 
ezért kell befogadnunk minden véleményt, 
javaslatot. Több ezer településről beszé-
lünk, több százféle kihívással, amelyeket 
össze kell gyűjtenünk, elemeznünk, és 
végül a mindenki számára lehető legjobb 
megoldást megtalálni. Ez nyilvánvalóan 
időigényes feladat, mégis most a falvak, 
kisvárosok alkotta térségeknek is érezniük 
kell, hogy hosszú évtizedekre meghatároz-
hatják a sorsukat, amennyiben jól átgon-
dolt, és a realitások talaján álló stratégiát 
tudunk elfogadni. Hozzárendelt források-
ról még a konzultációk elindulását megelő-
ző időszakban felelőtlenség volna beszél-
nem.

 Ön először vállal kormányzati munkát, 
ráadásul vidéki politikusként. Egyéni 

körzetben nyerte el mandátumát áp-
rilisban, az országban a legmagasabb 
szavazataránnyal. Az Ön által képviselt 
egyéni körzetbe, a rábaközi, sokoróaljai 
térségbe 75 település tartozik, amelynek 
képviselete önmagában is időigényes 
feladat. Az élete tehát várhatóan jelen-
tősen megváltozik a közeljövőben.

Van egy gyönyörű féléves kislányom, a 
családommal Csornán élek, és ezen nem 
is tervezünk változtatni. Néhány személyes 
kihívás is áll előttem (például az utolsó ál-
lamvizsgám előtt állok a jogi karon). Fon-
tosnak tartom, hogy találjak időt a válasz-
tókerületi munkára, hiszen a helyben élők 
ezt szokták meg tőlem, ezt várják el a jövő-
ben is. Ám a hivatásom szerint a teljes vidé-
ki Magyarországot képviselem, és minden 
erőmmel azon leszek, hogy ezt jól tegyem.

Forrás: Pesti Srácok
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Pedagógusnapi ünnepséget rendeztek 
a Csornai Városi Művelődési Központ 
színháztermében. A hagyományokhoz 
híven köszöntötték a nyugdíjba vonuló 
pedagógusokat, akik a polgármester-
től vehettek át emléklapot és ajándékot.  

Az ünnepség a Bóbita Óvoda óvodásai-
nak műsorával kezdődött, akiket Kocsis-
né Szücs Ildikó és Dóczy Bettina készített 
fel. A kicsik fellépése után dr. Bónáné dr. 
Németh Katalin polgármester beszédében 
köszönte meg a pedagógusok egész éves 
munkáját. A hagyományokhoz híven kö-
szöntötték a nyugdíjba vonuló pedagógu-
sokat, akik a polgármestertől vehettek át 
emléklapot és ajándékot.

2018-ban az alábbi pedagógusok része-
sültek kitüntetésben:

Beszpréminé Groschner Ildikó, aki a 
Csornai Napközi Otthonos Óvoda óvó-
nője volt, negyven éven keresztül, türele-
mével, szűnhetetlen jókedvével és odaadá-
sával lelkiismeretesen végezte munkáját. 
Kollegáival is mindig jó kapcsolatot tu-
dott kialakítani, csapatépítő ember volt és 
oszlopos tagja az óvoda énekkarának.

Tudósné Turi Anna Anikó, a Csornai 
Napközi Otthonos Óvoda óvónője, akit a 
negyvenéves pedagógus pályafutása alatt 
emberi és szakmai igényesség jellemzett. 
Gyermekszeretete, a gyermekekhez való 
őszinte odafordulása jól mutatja elkötele-
zettségét a pálya iránt. Éveken át aktívan 
irányította az intézmény minőségfejlesztő 
munkáját, és a Közalkalmazotti Tanács 
tagjának, majd elnökének is megválasz-
tották.

Giczi Lászlóné, aki a Csornai Napközi 
Otthonos Óvoda dajkája volt, vidám ter-
mészetével, lelkesedésével mindig jó han-
gulatot tudott teremteni, úgy a csoport-
szobában, mint a dajkák közösségében. 
Munkáját a pontosság jellemezte, önzet-
lensége, segítőkészsége, gyermekszeretete 

példaértékű volt.

Nyári Istvánné, aki a Csornai Napközi 
Otthonos Óvoda dajkája volt, szorgalmas, 
megbízható, segítőkész, vidám természe-
tű, és fiatalos tenni akarásával rugalma-
san oldotta meg a feladatokat, a felmerülő 
problémákat. Az óvodai közösség megvá-
lasztotta a Közalkalmazotti Tanács tagjá-
nak.

Borsodi Andrásné, aki a II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Óvoda és Általános 
Iskola óvodapedagógusa volt, a gyerme-
kek nevelése iránt elkötelezett, vidám, 
mosolygós személyiség. Törekedett arra, 
hogy a gyerekek minél több közvetlen ta-
pasztalathoz jussanak. Lívia lelkesen adta 
át szakmai tudását a pályakezdőknek is.

Éliásné Simon Judit, a Csornai Széche-
nyi István Általános Iskola pedagógusa 
volt. A tantestület megbecsülését kiérde-
melve 11 évig volt igazgatóhelyettes. Jó 
szervező és kitünő közösségi ember, azon 
kevesek közé tartozik, aki 8 évig osztály-
főnökként építhetett egy közösséget. Szer-
vezte és vezette az erdei iskola projektet, 
munkafüzetet dolgozott ki, melyet kol-
légái ma is használnak.

Weiszné Sós Éva, aki a Győri Szolgálta-
tási Szakképzési Centrum Hunyadi János 
Középiskolájának pedagógusa volt, sok-
rétű, szerteágazó tevékenységét pontos, 
lelkiismeretes munkavégzéssel oldja meg. 
Éva rendszeresen vitte diákjait különböző 
nyelvi versenyekre, európai uniós vetélke-
dők regionális döntőire, ahol tanulói az 
évtizedek alatt szép eredményeket értek el. 
Idegen nyelvek iránti szeretete is közreját-
szott abban, hogy iskolája több alkalom-
mal is sikeresen pályázott a COMENIUS 
programra, ahol a pályázat megírásában is 
fontos szerepet játszott.

Giliczné Horváth Mária a Győr-Mo-
son-Sopron megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Csornai Tagintézményének pedagó-

gusa volt, akit kollégái, felettesei nyugodt, 
határozott fellépésűnek ismerték, tanít-
ványaival nagy szeretettel és türelemmel 
foglalkozott. Munkája során otthonos 
légkört biztosítva, szemléletesen, sokolda-
lú gyakorlással segítette diákjait a tudás 
elsajátításában, többségi, illetve gyógy-
pedagógiai osztályban egyaránt. Kiemel-
kedő, odaadó, több évtizedes munkája 
elismerésül idén minisztériumi kitünte-
tésben, a „Pedagógus Szolgálati Emléké-
rem” díjban részesült.

Ezt követően rubindiplomát és díszok-
levelet adtak át egy élet munkájának el-
ismeréseként Király Lászlóné Domonkos 
Kornéliának, Nelli néninek, aki 1983-ban 
vonult nyugdíjba, és végig a II. Rákóczi 
Ferenc Katolikus Óvoda és Általános Is-
kolában dolgozott. Osztályfőnöki nevelő 
munkáját a gyermekszeretet, az elhiva-
tottság jellemezte, egymás megbecsülésé-
re, jó modorra, tisztességes magatartásra 
tanított. 1972-ben kiérdemelte az Ok-
tatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést, 
1977-ben pedig Kiváló Tanító lett. Tanít-
ványai nevelését, tanítását örök életre szó-
ló feladatnak tekintette. Egykori iskolája 
ezért is szívesen tett eleget Nelli néni nagy 
vágyának, hogy a katedrán lehetett és 
taníthatott a közelmúltban. Mindez 90. 
születésnapja alkalmából abban az első 
osztályban történt, ahol dédunokája is 
tanul. A jubileumi diplomát családtagja, 
Balogh-Tatai Renáta vette át.

Pedagógusokat  
köszöntöttek Csornán
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RÁBAKÖZ SZÍVE

Csorna Város Önkormányzata a város dél-
keleti területének csapadékvíz-rendezésére 
több mint 158 millió forintos európai uni-
ós támogatást nyert. Az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 
100%-át finanszírozza.

Csorna város csapadékvíz elvezetési rendszeré-
nek kiépítése már régóta szükséges és tervezett 
feladat. Az elmúlt években megvalósult be-
avatkozások pontszerűek voltak, és főként egy-
egy ingatlanra, utcára vonatkoztak, így Csorna 
Város Önkormányzata európai uniós pályá-
zatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15 „Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
elnevezésű pályázati kiírás keretében a teljes 
rendezéshez szükséges csapadékvíz elvezető 
rendszer kiépítésére, melynek eredményeként 
Csorna város DK-i városrészének csapadékvíz 
elvezetési problémái teljes mértékben megol-
dódnak. Továbbá ezen a településrészen nem 
kell újabb vis major eseményekkel számolni, 
magán- és közterületi veszélyeztetések meg-
szűnnek, és a további közterület rendezések, 
zöldfelületi fejlesztések és a közösségi parkok 
fejlesztésének lehetősége, továbbá a csapadék-
víz kérdése megoldott lesz. A kivitelezői szer-
ződést aláírták, így a munkálatok hamarosan 
megkezdődnek, és várhatóan 2018 év végére 
fejeződnek be.

A 158,45 millió forintos összköltségű európai 
uniós projekt keretében fejleszteni kívánt te-
rület a belvárostól délkeletre helyezkedik el, és 
döntően lakófunkciójú, kisvárosias beépített-
ségű városrész.

Csorna Város Önkormányzatának célja, hogy 
a település környezeti állapota javuljon, a helyi 
vízkár veszélyeztetettsége csökkenjen. A fej-
lesztés rövid, közép és hosszú távon garantálja 
a csapadék/belvíz biztonságos elvezetését az 
érintett területekről a külterületek veszélyezte-
tése nélkül, ezáltal csökkentve a település víz-
kár veszélyeztetettségét.

Az európai uniós támogatásnak köszönhetően 
a délkeleti településrészen megvalósítandó fej-
lesztés hozzájárul a Csorna Integrált Városfej-

Uniós támogatásból valósul meg Csorna város 
délkeleti területének csapadék-rendezése

lesztési Stratégiájában lefektetett célok eléré-
séhez, melynek egyik sarokpontja a település 
bel- és csapadékvíz 
elvezetésének meg-
oldása.
A fejlesztés ered-
m é n y e k é p p e n 
Csorna város dél-
keleti településré-
szén élő lakossága 
számára csökken-
nek az infrastruk-
turális hátrányok, 
ami hozzájárul 
a természetben 
bekövetkező kör-
nyezeti problé-
mák megoldásá-
hoz. A fejlesztés 
eredményeként 
csökken a belvíz-
zel veszélyeztetett 
lakások száma, 
javul a település 
biztonságos bel-
vízelvezető – be-
fogadó hálózattal 
való ellátottsága, 
így kialakítva egy 
biztonságosabb és 
egészségesebb la-
kókörnyezetet.

NYÁRI GUMIK,

LEMEZ ÉS ALUFELNIK

nagy választékban  

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkbenBankkártya és PAYPASS elfogadó hely
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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 



Fenyő 
Fűrészáru

gerenda, palló,  
zsaludeszka, tetőléc...
Üzleteinkben fenyő fűrészárú rendelhető, melyet  
a csornai fatelepünkről akár helyszínre is szállítunk.

keresse építőanyagos kollégáinkat 
és kérjen árajánlatot!

Mosonmagyaróvár, Barátság u. 10.
• +36 30 813 72 57   • infoovar@bnf.hu

Kapuvár, Rákóczi F. u 18. 
• +36 30 325 01 90   • infokapuvar@bnf.hu

Csorna, Bartók B. u. 57-59.
• +36 30 552 65 72   • info@bnf.hu

Győr, Bécsi u. 14. 
• +36 30 313 52 85   • infogyor@bnf.hu

Magyaros, Sajtos, Chilis Grill    1470 Ft/kg

Töltött dagadó    800 Ft/kg

Dagadó  800 Ft/kg

Apróhús  800 Ft/kg

Comb    1020 Ft/kg

Lapocka   1000 Ft/kg

Köröm 100 Ft/kg

Zsírszalonna  400 Ft/kg

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

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

( Az akció visszavonásig érvényes )


