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Kedves Olvasóink!

Szeretettel köszöntjük Önöket a Rábaköz 
Szíve Magazin 2019. évi első számának 
hasábjain. Címlapunkra ezúttal egy olyan 
fiatalt választottunk, aki életét a sportnak 
szentelte, és igyekszik fitten tartani Bősár-
kány és Csorna környékét. Nyerges Szabolcs 
az ICrossing történetéről, a sport és a közös-
ség fontosságáról mesél Olvasóinknak.

Hasábjainkon olvashatnak többek között 
az immáron 12 éves hagyományokra visz-
szatekintő Szanyi Szivacs-kupáról, a méltán 
népszerű jobaházi színjátszó csoportról, a 
Korlátolt Felelősségű Társulatról, a jubileu-
mi farádi íjásztalálkozóról, a csornai Idősek 
Klubjáról, a bősárkányi általános iskola dí-
járól, valamint a csornai és a beledi megyei 
első osztályú labdarúgócsapatok őszi szezon-
járól. 

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 témajavas-
latot szívesen látunk az info@rabakozszive.hu 
e-mail címen. 

A térségünket érintő naprakész hírekkel, tu-
dósításokkal internetes kiadásunkban talál-
kozhatnak, melyet a www.rabakozszive.hu 
címen érhetnek el.

Kérjük, fogadják szeretettel februári 
lapszámunkat!

Rábaköz Szíve Magazin 
szerkesztői
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Nyerges Szabolccsal, egy új edzésforma 
megálmodójával beszélgettünk, hogy va-
lójában mit is takar az ICrossing. A bő-
sárkányi fiatalember életében immáron 
25 éve fontos szerepet játszik a sport. Az 
edzésekről, a sportra nevelésről, a csa- 
patépítés fontosságáról, valamint a jövő-
beni terveiről mesélt nekünk.

Mi volt az az első pillanat, ami a sport út-
jára vezetett?

Első osztályos koromban túlsúlyos voltam, 
ezért édesanyám elvitt Csornára, egy Kyo-
Kushin Karate edzésre. Neki nem a sportág 
volt a lényeges, hanem az, hogy mozogni 
kezdjek. Ennek ellenére is elég nehezen fej-
lődtem, valójában négy év múlva kezdett lát-
szani a mozgás eredménye. A karatéba, mint 
sportba beleszerettem, és azóta is az életem 
része. 

Nagyon népszerűek a foglalkozásaid, de 
mi is pontosan az ICrossing?

Tulajdonképpen egy 45 perces köredzés. 
Ami a sajátosságának mondható, hogy egy 
hónapon keresztül ugyanazon edzésterv 
szerint végezzük a feladatokat. Az aktuális 
hónapban időben, súlyban vagy darabszám-
ban változnak a gyakorlatok. A legnagyobb 
előnye, hogy az edzésterv adott, könnyen ta-
nulható, és vihető végig egy hónapon keresz-
tül. Az első edzésen megtanuljuk helyesen 
kivitelezni a gyakorlatokat, később, amikor 
már önállóan tud dolgozni a csapat, akkor 
növelünk a súlyokon, darabszámokon. Mire 
megszokottá válna a feladatsor, arra új hó-
nap, új edzésterv következik.

Mi a különbség a többi edzésformához 
képest?

A legnagyobb különbség a már előbb említett 
havi ciklikusságban van. Az edzés négy rész-
ből épül fel. Az első szakasz egy intenzív, saját 
testsúlyos bemelegítés, amelyet a különböző 
eszközökkel végzett köredzés követ (medicin-
labda, súlyzók, gravitációs csiga stb.). Ebben 
a részben 3-4 fős csapatok a különböző állo-
másokon dolgoznak, majd az idő lejárta után 
cserélnek. Az edzés harmadik részében ha-

tárterheléses feladatok egészülnek ki hasizom 
gyakorlatokkal. Végül nyújtással zárunk.

Mely korosztályoknak ajánlod az ICrossing 
edzéseket? 

Igazából bármelyiknek. Egy olyan edzésfor-
mát sikerült kitalálnom, amelyet általános 
iskolás kortól a nyugdíjasig bárki egy edzés 
keretein belül tud végezni, természetesen min-
denki a saját képességeinek és lehetőségeinek 
megfelelően. Másik előnye, hogy a feladatok 
nagy része súlyzók nélkül is végezhető, mind 
a fiatal, mind az idősebb korosztály részére. 
Viszont az edzettebbek komolyabb súlyokat 
is választhatnak maguknak. Az edzés kortól, 
nemtől és testalkattól függetlenül bárki részére 
végrehajtható.

Mennyire ajánlod egy kezdőnek, aki ab-
szolút nem sportol?

Könnyű szívvel ajánlom bárkinek, hogy jöj-
jön el, próbálja ki. Hihetetlen a csapatszel-
lem, bárki könnyen be tud illeszkedni. Az 
újakat első edzésükön olyan hosszú évek óta 
a csapathoz tartozó tagok mellé állítom, akik 
már elsajátították a helyes technikákat, és az 
óra folyamán végig segíteni tudnak.  Egy iga-
zi nagy család vagyunk. Gyakorlatilag már 
az első tíz percben azt érzed, mintha te is hó-
napok óta ide járnál és mindenkit ismernél.

A gyerekek sportra nevelése fontos számod-
ra. A gyerekedzések mellett Kyokushin 
Karatét is oktatsz, illetve a bősárkányi is-
kolában rendszeresen tartasz köredzést a 
testnevelés órák keretein belül.

Több, mint 10 évvel ezelőtt kezdtem el ka-
ratét oktatni Csornán ovisoknak, és azóta 
is nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. 
Most is tartok ICrossingKID edzést Bősár-
kányban és Csornán is. Külön csoportom 
van óvodásoknak és alsó tagozatosoknak. 
Ovisoknál a fő szempont a játékos mozgás- és 
készségfejlesztés. Sokféle mókás fejlesztő fel-
adattal készülök az edzésekre, melyek javítják 
a mozgáskoordinációs képességet és az egyen-
súlyt, mindezt úgy, hogy a gyerekek a játék 
közben ebből semmit nem érzékelnek, szimp-
lán jól érzik magukat. A kisiskolásokkal már 
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sokkal összetettebb gyakorlatokat végzünk. 
Egyszer egy nehezebb akadálypályát győznek 
le, máskor egy könnyebb eszközös köredzést 
végzünk. Ezekkel az edzésekkel készülünk a 
ma nagyon népszerű Spartan Kid akadályfu-
tó versenyekre. Az ICrossingKID edzésnek a 
lényege, hogy a gyerekek bármit kipróbálhas-
sanak,  gyakoroljanak, maguktól találjanak ki 
új gyakorlatokat, és ne legyenek korlátozva. A 
foglalkozások alapján meg tudom mondani, 
mi tetszik a gyereknek, és miben ügyes, le-
gyen szó talajgyakorlatokról, labdajátékokról, 
csapatjátékokról, így a szülőnek tudok taná-
csot adni, hogy melyik specifikus sportág áll 
legközelebb a gyermekükhöz. Bősárkányban 
tartottam foglalkozásokat testnevelésórákon 
is. A gyerekek imádták, még ha nehezebbre is 
sikeredett, mint egy átlagos tesióra. Remélem, 
hogy Németh Norbert testnevelő tanár úrral 
együttműködve rendszeressé tehetjük a foglal-
kozásokat mind a nyolc évfolyamban. Célom, 
hogy a csornai iskolákban is tartsak bemutató 
órákat. Tudom, hogy megvannak a kötelező 
gyakorlatok, mint például a távolugrás, futás, 
kislabdadobás, de egy kis kreativitással ezeket 
a köredzéseket is be lehetne építeni az órákba. 
A fiatalabb tanárok – mint Norbi Bősárkány-
ban – úgy látom, nyitottabbak erre, és szívesen 
visznek új dolgokat a testnevelés órára.

Bősárkányban a te közreműködéseddel 
sikerült egy edzőtermet kialakítani a 
régi mozi épületéből, majd megnyitot-
tad Csornán az iCrossing Fitness termet. 
Hogy tekintesz vissza ezekre az évekre, 
sikerült elérni a kitűzött célodat?

Úgy gondolom ezek voltak a legjobb éveim. 
A körülöttem lévő emberek nagy része nem 
látott ezekben sok fantáziát, ennek ellenére 
mindegyik projektbe belevágtam, mert az 
első perctől úgy gondoltam, hogy van jövője. 
Ezeket az éveket ahhoz tudnám hasonlítani, 
mint egy versenyző sikerhez vezető rögös út-

ját. Maga a belefektetett munka folyamata 
adta a legnagyobb élményt. Mindkettő ter-
met a hozzám járó sportolók és családjaik se-
gítségével építettem fel. Mindez nem jöhetett 
volna létre az építőiparban jártas édesapám 
vezénylése nélkül. Minden egyes munkálatot 
saját kezűleg csináltunk. Szerencsére kevés 
anyagot kellett vásárolnunk, mert nagyrészt 
rendelkezésre álltak az ismerősök által. Egy 
jó példát említenék: a bősárkányi terem előte-
réhez több mint 10 különböző családtól kap-
tam járólapokat, amiből a burkoló kihozta a 
lehető legjobbat. Nélkülük sosem teljesedett 
volna be az álmom. A munkálatok során sok 
új barátság köttetett. Mindezek mellett sokat 
köszönhetek Káldy Ákosnak (KSMedia), aki 
a technikai háttérben, fotókban, plakátokban 
és promóciós videókban segít nekem. 

Visszakanyarodva a sporthoz, milyen 
egyéb foglalkozásokra van lehetőség a 
köredzéseken kívül?

Csornán és Bősárkányban is tartok  
ICrossingKID edzéseket. Ezen felül  
Bősárkányban Kyokushin Karate okta-
tással foglalkozom. Mindezek mellett 
leginkább Csornán napközben személyi 
edzéseket tartok.

Kik fordulnak hozzád, mint személyi 
edzőhöz? Miben tudod támogatni ezeket 
az embereket?

Elsőre nehéz megfogalmazni a hozzám for-
dulók körét. Van, aki rehabilitációs célból jön, 
van, aki fogyni szeretne, de a többség motivá-
ciója mégis az, hogy nem szeret mások előtt 
edzeni, bátortalan elmenni egy csoportos 
foglalkozásra. Személyi edzés keretein be-
lül fontos, hogy teljesen személyre szabottan 
foglalkozom velük, legyen szó izomépítésről, 
fogyásról vagy akár küzdősportról. Minden-
kinek egyénhez mérten építem fel az edzéseit. 
Itt az egy óra teljesen más légkörben, csak az 
egyénről szól. A vendég igényeihez, edzettségi 
szintjéhez választunk gyakorlatokat a kitűzött 
cél elérése érekében. Hatékonyan és célorien-
táltan tudunk dolgozni, életmód tanácsokkal 
tudom ellátni és motiválni a foglalkozásaink 
során. 

Két szélsőségként lehet említeni, ha valaki 
semmit nem sportol, vagy ha túlzásba vi-
szi. Mi az arany középút?

Úgy gondolom, heti 2-3 edzés megfelelő, 
mert ilyen gyakorisággal is hatékonyak lehe-
tünk, és nagy változásokat tapasztalhatunk. 
A heti két edzés mellett jó, ha valaki még 
be tud iktatni egy kis biciklizést, kocogást 
vagy sétát. Kezdőknek mindig hangsúlyo-
zom, hogy a legfontosabb a fokozatosság, és 
a rendszeres sport bevezetése a hétköznapok-
ba, hogy életük részévé váljon. Nehogy azt 

higgyék, hogy az első hét után nagy változást 
tapasztalnak, sajnos ennyi idő alatt nem lehet 
lefogyni vagy izmot építeni. 21 nap kell, hogy 
a szokásoddá váljon.

Az emberek nagy része a sportban találja 
meg a kikapcsolódást. Te, akinek gyakor-
latilag a sport az élete, hogyan lazítasz, mi 
a hobbid?

Nincs kimondott hobbim, nekem ez mun-
ka és kikapcsolódás egyben. Szinte az egész 
napomat kitöltik a foglalkozások, de ha van 
egy kis szabadidőm szívesen sportolok én is. 
Ha lehetőségem van, részt veszek Győrben 
küzdősport edzéseken, vagy ellátogatok kon-
diterembe.

Ambiciózus embernek gondollak, hiszen 
említetted, hogy szeretsz mindig munkál-
kodni valamin. Mik a jövőbeli terveid?

Fő célom az, hogy Csornán és környékén 
munkálkodhassak. A csornai termet szeret-
ném felszerelni kondigépekkel, mert úgy gon-
dolom, hogy a saját testsúlyos edzéseket ezek-
kel a gépekkel lehet a legjobban kiegészíteni. 
Ezzel szinte az összes sportág erőnléti edzései 
elvégezhetőek. Továbbá szívesen részt vennék a 
csornai labdarúgó és kézilabda csapatok erőn-
léti edzéseiben. Céljaim között szerepel, hogy 
városunkban több sportrendezvény kerüljön 
megszervezésre, amelyben szívesen részt is ven-
nék, mert úgy látom, hogy erre egyre nagyobb 
az igény. A Bősárkányi Gyermekekért Sport- 
egyesület immáron öt éve bérli a helyi régi 
mozi épületét, és terveink közt szerepel, hogy 
az ingatlant az Önkormányzattól megvásárol-
juk. Ez idő alatt az épület állagmegóvásán kí-
vül egyesületünk a felújításra is nagy figyelmet 
fordított. Például idén a tető teljes felújítása és 
a homlokzat szigetelése a célunk, amelyekhez 
további segítségre lesz szükségünk. 
Bősárkányi Gyermekekért Sportegyesület 
 jogosult az adó 1%-ára, ide is várjuk a támoga-
tásokat. Adószámunk: 18203576-1-08.

Ha valaki kedvet kapott volna, hogy ki-
próbálja az edzéseket, mikor és hol teheti 
meg, illetve hogyan juthat bővebb infor-
mációhoz?

Az iCrossingKID edzések Bősárkányban 
hétfőn és szerdán 18.00-18.45-ig, Csornán 
kedden és csütörtökön 16.45-17.30-ig tar-
tanak. Az ICrossing edzések Bősárkányban 
hétfőn és szerdán 19.30-tól, Csornán pedig 
18.45-től és 19.45-től kezdődnek. Ezen felül 
Bősárkányban a Kyokushin Karate órákhoz 
hétfőn és szerdán 18.45-től lehet csatlakoz-
ni. Érdeklődni pedig a Facebookon, szemé-
lyesen vagy a 06-30/468-0217-es telefon-
számon lehet. Én mindenkinek azt tudom 
ajánlani, hogy jöjjön el, próbálja ki, veszíteni 
nem fog vele.
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Megkezdte működésének tizedik évét 
„új” helyén a csornai önkormányzat 
fenntartásában működő Idősek Klubja 
a Laky Döme utca 14. szám alatti egy-
kori óvoda épületében. 

A Szociális és Gyermekjóléti Központ 
Gondozási Központjának részeként mű-
ködő napközi otthon szakmai vezetője, 
Kozmáné Egyed Andrea mesélt lapunk-
nak a változás izgalmas időszakáról, ami-
kor több mint 30 év után sikerült a rossz 
állapotú Erzsébet királyné utcai ingatlan-
ból egy méltóbb helyre kerülni. Elmond-
ta, hogy a kilenc évvel ezelőtti költözést az 
Európai Unió, a Magyar Állam és Csorna 
Város Önkormányzatának támogatása 
tette lehetővé. E pályázat segítségével tud-
ták átalakíttatni az egykori óvodát az új 
funkció ellátására. 

Kiemelte, hogy már akkor megoldották az 
épület teljes akadálymentesítését, és lehe-
tőség nyílt egy kisbusz beszerzésére is. A 
tágas, világos és takaros helyiségek beren-
dezését közösen álmodták meg, így min-
denki a sajátjának érzi, vigyáznak rá. Az 
épülethez tartozó udvart és a kis virágos-
kertet is együtt hozták létre gondozók és 
gondozottak. „Mindenki tolta a talicskát” 
- árulta el a vezető. Az udvar főleg nyáron 
tesz jó szolgálatot, amikor hintapadokon 
van lehetőség pihenni a szabad levegőn. A 
klubot jelenleg 24 ellátott látogatja, nagy 
többségüket a kisbusz szállítja, néhányan 
önállóan járnak be. A befogadóképesség 
egyébként 30 fő, így van lehetőség felvé-

telt kérni az intézménybe. 
A lehetőség főleg azoknak ideális, akik sa-
ját otthonukban élve részben önellátóak, 
de - főképp az egyedüllét miatt - támo-
gatásra szorulnak. Az időskorúak mel-
lett felvehető az a 18. életévét betöltött 
személy is, aki egészségi állapota miatt 
igényel szociális, mentális támogatást. 
A napközben dolgozó, vagy éppen távol 
élő családtagok számára is megnyugta-
tó megoldást jelenthet az ellátásnak ez a 
fajtája, hiszen szerettük közösségben, fel-
ügyelet alatt töltheti nappalait, ahol lehe-
tőség van étkezést (akár napi háromszori 
alkalommal) igénybe venni, tisztálkodni, 
mosni, vasalni. Az ellátás térítésköteles, 
mely azonban nem haladhatja meg a gon-
dozott jövedelmének 30%-át, és adott 
helyzetben - külön elbírálás alapján - le-
hetőség van a díj csökkentésére vagy teljes 
elengedésére is.

A térítési díjért cserében az ellátottak tár-
saságban vannak, ahol figyelnek rájuk, 
szeretik őket. Kártyáznak, olvasnak, be-
szélgetnek, fényképeket nézegetnek, tele-
víziót néznek. Délelőttönként tornáznak, 
és havonta jár hozzájuk a katolikus pap 
gyóntatni, áldoztatni, így aki szeretné, hi-
tét is megélheti a kis közösségben.

A napközi iránti elkötelezettséget mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy törté-
nete során két néhai ellátott is az intéz-
ményre hagyományozta teljes vagyonát 
azzal a kitétellel, hogy azt csak az idősek 
jobblétére lehet fordítani. A felelős gaz-

dálkodásnak köszönhetően a hagyaték jó 
része még most is rendelkezésre áll, így 
lehetőségük van kirándulásokat, progra-
mokat szervezni. 

Az ellátásnak családpótló szerepe van, hi-
szen az elmagányosodó időseknek sok fi-
gyelemre van szükségük, amit itt megkap-
nak gondozóiktól. „Mi egy nagy család 
vagyunk, ismerjük egymást jól. Sokszor 
már a reggeli ajtónyitásról tudom, hogy a 
belépőnek milyen a hangulata, megérez-
zük, ha valaki rosszkedvű, ilyenkor még 
több figyelmet fordítunk rá. Nyitottak és 
őszinték vagyunk egymással, itt nincse-
nek tabutémák” - fogalmaz a klub vezető-
je. A helyiségek falait díszítő, bekeretezett 
fényképek megannyi kedves emlékei egy-
egy kirándulásnak, programnak, melye-
ket közösen éltek meg. 

A Gondozási Központ dolgozói 2016-ban 
felelősségtudatos, teljes elhivatottsággal 
végzett áldozatos munkájuk elismerése-
ként Csorna Szolgálatáért Díj kitüntetésben 
részesültek.    

Az odafigyelés háza

SB
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„Jézus nevére minden térd meghajoljon, 
mennyeieké, földieké és földalattiaké, és 
minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr 
az Atya Isten dicsőségére.”(Filippi 2; 10-11.)

Gyülekezetek ezrei gyűlnek össze min-
den év januárjának utolsó hetében estéről 
estére. Nem azért teszik ezt, hogy meg-
állapíthassák a különböző felekezetek 
tagjai kinél milyen szokások vannak, és 
az övék sokkal jobb, hanem azért, hogy 
együtt imádkozzanak. Ahogy az elneve-
zés is mutatja: ökumenikus, vagy egyete-
mes imahét az, ami egybehív bennünket. 
A mindennapi fül számára idegen ez az 
„ökumené” szó, de semmi bonyolult nincs 
benne. Egyszerűen egy, az egész világot 
érintő mozgalomról beszélünk, mely az 
egyházak egységre való törekvését jelenti. 
Nem lehet elvitatni, meg nem történtté 
tenni a sok - sok sebet, amit évszázadon 
keresztül okoztunk - és sajnos mai napig 
is okozunk - egymásnak különböző fe-
lekezetek tagjai, viszont a hangsúly ezen 
a héten, ebben a törekvésben nem azon 
van, hogy feltépjük a sebeket, eltérő né-
zeteinket hangoztassuk minősítve a másik 
felekezetet. Itt a hangsúly a közös gyógyu-
láson van, a közös imádságon. Ebben a 
gyógyulásban pedig nem a mi igazságaink 
lesznek mérvadóak, hanem mindaz, amit 
a Szentírás így foglal össze: „Úgy szeret-
te Isten a világot, hogy az Ő egyszülött 
Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen.”(Ján. 
3,16.)
Olyan alkalmak tehát ezek, ahol azt a 
hajlandóságunkat fejezzük ki, hogy sze-

retnénk és tudjuk is együtt dicsérni a 
mindenség Urát, aki nemre, bőrszínre, 
életkorra, felekezeti hovatartozásra, isko-
lázottságra való tekintet nélkül elhívott 
bennünket, hogy Jézus Krisztusban meg-
váltott keresztényekként élhessünk. 
A mi közös imádságunk hálaadás, amiért 
Isten gyermekeinek neveztethetünk. Hála 
az életért, amit olyan természetesnek, ma-
gától értetődőnek veszünk, de valójában 
csoda, hogy élünk. Az idő múlásával erre a 
csodára nyílik ki egyre inkább a szemünk. 
Csoda a testünk bonyolult működése, 
csoda, hogy vannak kapcsolataink, csoda, 
ahogy a világunk működik. Csoda, hogy 
az Isten megszólít bennünket és ebben a 
törékeny és véges mivoltunkban örömet és 
békességet hirdet nekünk. Olyan kincset 
kínál, amit egyetlen földi elem sem tud 
helyettesíteni. 
Közös imánk az ökumenikus imahéten 
egyben reménység is arra nézve, hogy aki 
megteremtette a világot, anyánk méhében 
formált bennünket, Jézus Krisztusban 
megváltott, nem hiába adta az élet lehe-
tőségét. Reménységünk, hogy bármi is 
történjék bennünk, körülöttünk, Isten a 
legjobbat készíti számunkra. Ez a mi ka-
paszkodónk a mindennapokban. Ez a ke-
resztény ember reménysége a családjában, 
munkahelyén, betegen a kórházi ágyon 
fekve, vagy szomorú szívvel a ravatal mel-
lett megállva. Az Isten jót akar, és ezt a 
jót munkálja az ember életében. Akkor 
is, ha mi a kérdőjeleinkkel tekintünk az 
Isten felé és értetlenül állunk életünk kö-
zéppontjában.
Mérhetetlenül szegény az az ember, aki 

elveszítette minden reménységét. Az élet 
merő boldogtalansággá válik annak. Ha-
szontalanságok sorozata lesz csak, ahol 
minden hiábavaló, kezdve a reggeli felke-
léstől, a mindennapi munkán át a gyer-
meknevelésig. Mert végeredményben is, 
Isten nélkül minden hiábavaló. Céltalan-
ná, keserűvé válik az élet. Tedd hát fel ma-
gadnak a kérdést: Miért élsz? Mi az, amit 
valójában szeretnél? Mi akadályoz meg, 
hogy egészen annak élj, amit szeretnél? 
Ezekre a kérdésekre segít választ találni az 
imádság. Mert az imádságban találkozik 
Isten Lelke a miénkkel. Ezért gyűlünk 
össze minden évben Csornán is, hogy 
együtt imádkozzunk a mindenség Urá-
hoz, megéljük a jelenlétét, a találkozást 
egymással. Közös hitvallásunk legyen, 
hogy nincs más úr, aki előtt érdemes tér-
det, fejet hajtani.

Erlitz Anita - református lelkész

Ökumenikus imahét
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Karácsony és újév között rendezték 
meg tizenkettedik alkalommal a mél-
tán népszerű Szivacs-kupát Szanyban, 
melynek társrendezőjét, Németh Józse-
fet kérdeztük a torna kialakulásáról.

Hogy alakult meg annak idején, mi volt 
a cél a kupával és honnan ered a név?

A mai napig tisztán emlékszem rá, a kupa 
ötlete egy spontán beszélgetés nyomán 
pattant ki a fejünkből. Ugyanígy tél volt 
akkor is, Szombathelyre mentünk kor-
csolyázni egy baráti társasággal, 2007 
elején. Útközben dobtam fel egy állandó 
kispályás bajnokság ötletét, amely a he-
lyi és környékbeli cégek, munkahelyek, 
baráti társaságok csapatait foglalta volna 
magába. Hegyi Dávid barátom javasolta 
egy torna megrendezését. Az előbbi ötlet 
városban nagyon jól működne, de egy vi-
szonylag kisebb településen, mint Szany, 
ez kivitelezhetetlen hosszú távon, ezért 
döntöttünk a kupa megrendezése mellett. 
Kezdetben csak egy jó hangulatú, spor-
tos rendezvényt szerettünk volna, ami 
nem egy átlagos focitorna. A név egyik 
barátunk, Győri Tamás beceneve volt, 
természetesen nem azért, mert szeretett 
mosogatni. A Szanyi Szivacsok név is in-
nen ered, lényegében a mi saját csapatunk. 
A kupán nem tilos meginni egy-két sört, 
bort vagy felest a meccsek között, termé-
szetesen mindenkinek a megfelelő mér-
tékben, a saját felelősségére. Hagyomány 
évről évre egy közel 100 főre, bográcsban 
elkészített étel is, melyet a torna délután-
ján bárki fogyaszthat. Elsőre olyan jól sült 
el a rendezvény, hogy a mai napig minden 
évben a két ünnep között kötelezően el-
várt esemény a Szivacs-kupa.

Jó pár éve már nemzetközi tornának 
nevezhető az esemény. Hogy sikerült a 
kapcsolatokat kialakítani a felvidéki, 
délvidéki és lengyel csapatokkal?

Már a kezdetektől nem titkolt cél volt az 
is, hogy a nemzeti összetartozást, a ma-
gyar-magyar kapcsolatok ápolását is szol-
gálja a rendezvény. Közel 20 éve járom a 
Kárpát-medence és Európa stadionjait, 
hol a magyar válogatott, hol klubcsapa-
tok meccseit látogatva. 2008-ban az omi-
nózus „magyarveréses” meccsen voltam 

először Dunaszerdahelyen, DAC mecs-
csen. Ott ismerkedtem meg és kötöttem 
barátságot Domonkos Rolanddal, az YBS 
Fanclub (DAC legnagyobb szurkolói cso-
portja – a szerk.) vezetőjével, a Turul bár 
akkori tulajdonosával. Meghívtam őket, 
és már azon az éven részt is vettek a má-
sodik Szivacs-kupán. Azóta állandó részt-
vevők nálunk. Felvidékről megfordult a 
Felvidéki Harcosok szurkolói csapata, de 
Ekecsről, Bősről, Zselízről és Örsújfaluról 
is ellátogattak már hozzánk. Délvidékről 
szintén személyes barátság útján jöttek a 
csapatok: Zentagunaras, Temerin. Az idei 
évben valószínűleg a sepsiszentgyörgyi 
OSK szurkolóinak csapata is a nevezési 
listánkon lesz, így Erdélyből, Székelyföld-
ről is lesz csapat. Lengyel barátainkkal 
Gdanskból és Wroclawból vannak szoro-
sabb kapcsolatok. Az előbbi városból két-
szer is részt vettek már nálunk. 

Évről évre nagy érdeklődés és népsze-
rűség övezi a tornát. Mit gondolsz, mi
lehet ennek az oka?

Véleményem szerint egyszerű a válasz: a fel-
hőtlen jó hangulat, ami egész nap övezi ezt a 
tornát. Kisebb összezörrenések ugyan min-
dig vannak, de komolyabb incidens nélkül 
lezajlott eddig minden évben a Szivacs-ku-
pa. Mind a csapatok, mind a szurkolók ma-
ximálisan jól érzik magukat, és ez annak is 
köszönhető, hogy az évek hosszú sora alatt 
sikerült megtalálnunk azt az arany középu-
tat, ami lehetővé teszi, hogy egy tornán mé-
rettessék meg magukat a komoly játékerőt 
képviselő, kizárólag a sportérték miatt részt-
vevő csapatok, és azok is, akik inkább a buli 
és a szórakozás miatt indulnak a tornán. 

A kupán egyéni díjakat is kiosztotok, 
a legkülönlegesebb a legrészegebb játé-
kosnak adott díj. Honnan jött az ötlet?

Pontosabban a torna „legszivacsabb” játé-
kosa díj. Ez a kezdet kezdetén már a kupa 
sajátos különdíja volt, és a mai napig meg 
is maradt. Ez szimbolizálja véleményem 
szerint a lazább, a bulisabb megközelítését 
az eseménynek. 

2016-ban rendeztétek X. jubileumi 
(kétnapos) tornát, ami mérföldkő volt 
a kupa történetében. Hogy értékelnéd?

Abszolút pozitívan, hiszen 24 csapat rész-
vételével rendeztünk egy sikeres, kétna-
pos tornát, és ebben az évben egy közös 
lengyel-magyar jótékonysági akcióba is 
kezdtünk. Gdanski barátaink jó ideje egy 
civil szervezeten keresztül segítik hozzánk 
hasonlóan a jelenlegi határaikon kívül élő 
kisebbségeiket. Rendszeresen szerveznek 
gyűjtéseket, különféle jótékonysági akci-
ókat, melyekkel a Balti-államokban, Fe-
héroroszországban és Ukrajnában nyújta-
nak támogatást az ott élő lengyeleknek. A 
legfontosabb előrelépés, hogy szorosabbra 
fűztük velük a baráti kapcsolatot, hiszen a 
kupán összegyűlt tárgyi és anyagi felaján-
lásokat közösen vittük el Kárpátaljára és 
a lengyel kisebbség által lakott ukrajnai 
területekre. 

Tehát a jubileumi tornán, és azóta is 
minden évben, egy-egy jótékonysági 
akcióban is részt vehettek a csapatok 
és az érdeklődők. Támogatást nyúj-
tottatok már a kárpátaljai iskolák, 
települések számára és a Csornai Mar-
git Kórház részére is. 

Az elmúlt több mint 10 évben elég sok 
mindent kitapasztaltunk és elértünk ez-
zel a szervezéssel, és már nem is nagyon 
szerettem volna ezt az egészet tovább csi-
nálni. Aztán ezen a bizonyos jubileumi 
tornán Jacek Swis barátunk vetette fel az 
ötletet: mi lenne, ha a tornát összekötnénk 
egy közös jótékonysági akcióval? Termé-
szetesen igent mondtunk, és abban az év-
ben két kárpátaljai település, Tiszaújhely 
és Mezővári iskoláit támogattuk. Azzal, 
hogy jótékonyságivá tettük a kupát, saját 
magunk elé állítottunk új, megvalósí-
tandó célokat. A 2017-es évben közelebb 
hoztuk a támogatandó célt, így a csornai 
Margit Kórháznak tettünk felajánlást: a 
látótér vizsgáló berendezés korszerűsítésé-
re, felújítására.

A 2018-as tornán is nemes cél vezérelt 
titeket – mire fordítjátok ezúttal a fel-
ajánlásokat?

A mostani felajánlást Szanynak szánjuk. 
Településünk vezetőivel folytatott egyez-
tetés után egy defibrillátort fognak vásá-
rolni az általunk felajánlott pénzösszeg-
ből. Mivel évek óta rengeteg segítséget 

A szanyi Szivacs-Kupa története
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kapunk mind Németh Gergely polgár-
mester úrtól, mind Funtek János jegyző, 
sportegyesületi elnök úrtól, úgy éreztük, 
ideje valamit vissza is adnunk belőle. 
Ezúton szeretném itt is megköszönni a 
minden évben nyújtott támogatásukat. 
Az idei jótékonysági akció február végéig 
tart, így aki még szeretne benne részt ven-
ni és támogatni, az rajtunk vagy a telepü-
lés önkormányzatán keresztül megteheti. 
Az addig összegyűlt pénzösszeg március 
elején kerül átadásra. 

Hogyan értékelnéd a kupa elmúlt 12 
évét, elérte-e a célját, illetve amit meg 
akartatok valósítani, és milyen jövőké-
pet képzelsz el a folytatásra?

Voltak nehézségek nem egyszer az évek 
során, de valahogy mindig túlléptünk 
ezeken. Kezdetben hárman-négyen (Kató 
Norbert, Gáncs Péter a korábban felso-
roltakon kívül) is részt vettünk a szerve-
zésben, pár éve már csak másodmagam-
mal, Kovács Richárddal történik. Nem 
egyszerű úgy megszervezni egy ilyen ese-
ményt, hogy mindenkinek megfelelj, és az 
elképzelésekből minden meg is valósul-
jon. Természetesen nem is lehetetlen, de 
nagyon sok odafigyelést és koncentrációt 
igényel. Számomra a fő motivációt most 
már a jótékonysági kezdeményezés adja, 
hiszen mindig jó dolog, ha valakin segít-
hetünk. A kicsit bulizósabb, lazább rész 

mellett van egy komolyabb cél is minden 
évben. Mostanra sikerült eljutni egy olyan 
szintre, hogy a felmerülő költségek nagy 
részét felajánlásokból meg tudjuk olda-
ni, így a nevezési díjak szinte 100%-át a 
jótékonysági alapba tudjuk tenni. Ennek 
alapvető feltétele a jó viszony kialakítása 
a helyi üzletekkel, vállalkozókkal. Ami a 
jövőképet illeti, idén mindenképpen lesz 
Szivacs-kupa, és jelen elképzelés szerint 
egy nagyobb volumenű, szintén kétnapos 
esemény lenne. Természetesen lehetőség 
szerint minden határon túli és lengyel 
csapat részvételével, nem megfeledkezve a 
környékbeli csapatokról sem. A merjünk 
nagyot álmodni mottójával egy komo-
lyabb jótékonysági célt is kitűzünk ma-
gunk elé. Azt, hogy ez pontosan mi lesz, 
még nem véglegesítettük. Mindenesetre 
szeretnék mindenkinek köszönetet mon-
dani az elmúlt több mint 10 évben végzett 
munkájáért, segítségéért, támogatásáért. 
Istenbe vetett hittel és kitartással foly-
tatjuk tovább a rendezvény szervezését a 
megkezdett úton. 

A 2018-as Szivacs-kupa végeredménye: 

1. Centrál
2. 1 Gólt Se
3. Örsújfalu
4. Süttői Muslicák
5. Malomsok SE
6. Mókusörs
7. Szany Ifi
8. Hegykő Ifi
9. Katalák
10. Ifjak
11. Szanyi Szivacsok
12. Zselízi Sasok
13. Vág Ifi
14. DAC YBS Fanclub
15. Kispad legjobbjai
16. Liliom After
17. SZLAMB
18. Rakéta Csapat
19. Óvári Gazdászok
20. Rozsdakert Team

HD
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Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben
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Visy Lászlóval, Rábapordány község pol-
gármesterével beszélgettünk a megvaló-
sult és aktuális fejlesztéseikről, jövőbeni 
terveikről. A település vezetője kiemelte az 
egyre növekvő közösségi összetartást, de 
beszélt Rábapordány megoldandó prob-
lémáiról is.

Mozgalmas éveken van túl a megye egyik 
legfiatalabb polgármestereként. Milyen 
eredményeket sikerült elérniük, mik azok 
a fejlesztések, beruházások, amik már 
megvalósultak, vagy még folyamatban 
vannak?

Az elmúlt négy évben számos pályázatunk 
sikeresen szerepelt a kiírásokon. Felújítottunk 
utakat, járdákat, a moziként működő közös-
ségi házunkat, a temető kerítését, ami köré 
parkolót is építettünk. Megvalósult Rábapor-
dány egyik legrosszabb útszakaszának felújí-
tása és megszépült a Millecentenáriumi Par-
kunk is. Várhatóan tavasszal megvalósulhat 
egy B típusú sportpark egy 70 négyzetméte-
res területen, ahova hét szabadtéri funkcio-
nális, saját testsúlyos edzésre alkalmas eszköz 
kerül kihelyezésre. Az elmúlt évben összesen 
500 méter járdát építettünk egyedi költség-
vetés-támogatásból, amelyet Gyopáros Alpár 
országgyűlési képviselő úrnak köszönhe-
tünk. Az idei évben fog megvalósulni a majd-
nem száz éves épületben működő óvodánk 
felújítása is. Az épületen igazi korszerűsítés 
nem történt, de most megvalósulhat a fűtés 
és a világítás fejlesztése, illetve a tantermek, 
vizesblokkok teljes körű felújítása, a tető és 
az eresz cseréje. Következő alkalommal pedig 
a szigetelést és a színezést szeretnénk megpá-
lyázni. A Digitális Jólét Program segítségével 
a technikai felszereltségünk is gazdagodott, 
ezáltal nagyobb és színvonalasabb képzéseket 
tudunk tartani a település lakossága számára. 

Az elmúlt évben kismértékben ugyan, de 
emelkedett a település lakosságszáma. 

Ugyan az elköltözők száma nagymértékű 
volt, de szerencsére a beköltözők száma is je-
lentősnek mondható, számos fiatal választja 
otthonául településünket.  Az egyik legma-
gasabb összeget, 400.000 forint vissza nem 
térítendő támogatást, illetve 300.000 forint 
kamatmentes kölcsönt tudunk adni a Rá-
bapordányt választó fiataloknak. A tavalyi 

évben több mint tizenkét alkalommal igé-
nyelték a támogatást. Reméljük, hogy ennek 
meglesznek a pozitív hatásai, és egyre több 
kisbaba fog születni a településünkön.

Nagy hangsúlyt helyeznek a közösségre is, 
illetve, hogy a rábapordányiak jól érezzék 
magukat a településen. Egyedinek mond-
hatók a rendszeresen megszervezésre ke-
rülő utcabálok, továbbá a gyalogtúrák, a 
mozi újraindítása.

Az egyik fő mottónk, hogy egy település 
akkor él, ha közösségben gondolkozunk. 
Az emberek ott érzik jobban magukat, ahol 
aktív közösségek vannak. Az utcabálok el-
indítására igény mutatkozott a lakosság ré-
széről. Jelenleg nyolc utca tartja, ami elég 
magas szám. Ezek a bálok három napos ren-
dezvénynek tudhatók be: a sátorépítő nap, a 
mulatság napja, valamint a sátorbontó nap a 
morzsapartival. Az utcában lakók jól érzik 
magukat, beszélgetnek, megvitatják a tele-
pülés életét. A gyalogtúra a testedzés része. 
Nem gondoltam volna, hogy ennyi ember 
fog érdeklődni, de egy 20 fős létszámmal 
mindig részt szoktunk venni rajta. A lénye-
ge ennek is a közösségépítés, beszélgetnek 
az emberek, kikapcsolódnak, kicsit kisza-
kadnak a hétköznapi monotonitásból. A 
mozinkat retro moziként hagytuk meg, és 
tettünk rá egy kísérletet, hogy működőké-
pes lesz-e. Úgy néz ki, hogy igen, mert elég 
jó átlagnézőszáma van, és bízunk benne, 
hogy az elkövetkező években tovább tud-
juk fejleszteni.

Az egész falut érintő virágosítási progra-
mot is hirdettek.

Én magam is szeretem, ha tiszta, rendezett a 
környezetem, ezt próbálom a lakosság felé is 
hirdetni. Minden évben pályázunk a Virágos 
Magyarország versenyre is, ahol tavaly har-
madik helyezést értünk el a közönségszavazá-
son. Évről évre 20-20 fát, illetve ezer virágot 
szoktunk ültetni, nagy hangsúlyt helyezve a 
parkosításra. A levendulákat az elmúlt évben 
fel is dolgoztuk, és a bevételt az óvodára, az 
iskolára és a civil szervezetek támogatására 
fordítottuk. 

Mik azok a problémák Rábapordányban, 
amik mindenképpen megoldásra várnak?

Visy László: Büszke vagyok a 
közösség összetartására 

A legnagyobb a szennyvízberuházás meg-
valósulása, ami régóta várat magára. Lassan 
már csak mi maradunk a környéken, ahol 
nincs szennyvíz-csatorna kiépítve. Nagy-
ban befolyásolja egy település életét, ha egy 
közszolgáltatás hiányos. Továbbá nincs kul-
túrházunk, ami azt gondolom, hogy egy 
ezerfős településnél probléma. Van ugyan 
egy könyvtárhelyiségünk, ahol 40 embert ké-
nyelmesen le tudunk ültetni, de nagyobb ren-
dezvény esetén az embereknek a folyosón kell 
álldogálniuk. Szeretnénk folytatni a járdák 
felújítását és helyreállítani az artézi kutunkat 
is. Bölcsődében is gondolkozunk. Rábapor-
dánynak öt bekötőútja van, a minket körül-
vevő kisebb településeket is magunkhoz tud-
nánk húzni, az ottani gyerekeknek is helyet 
tudnánk biztosítani. Volt családi bölcsőde 
a településen, de az szerintem gazdaságtala-
nul működött, és a körülmények sem voltak 
megfelelőek. 

Ez év októberében letelik az önkormány-
zati ciklus. Mi az, amire a legbüszkébb az 
elmúlt években?

A közösség összetartására. Én azt gondolom, 
hogy a 2014-es az önkormányzati választás 
idején széthúzó volt a falu, senki nem ült ki az 
utcára, senki nem beszélgetett, egymás mellett 
elmentünk. Nagyon sokat fejlődött ezen a té-
ren a település. Rengeteg közösségi, társadalmi 
munkát szervezünk, ahova folyamatosan jön-
nek a szülők, az idősek, a nyugdíjasok, min-
denkire lehet számítani. Az elmúlt időszakban 
77 rendezvényünk volt, köztük kulturális, civil 
szervezetek által szervezett, kézműves szakkö-
rök és utcabálok. Arra is büszkék lehetünk, 
hogy ezerfős településünkön 11 civil szerve-
zet működik aktívan. Úgy gondolom, annál 
élhetőbb egy község és működőképesebb egy 
önkormányzat, minél több civil szervezet egé-
szíti ki, segíti tevékenységét. Fontosak továbbá 
a megvalósuló fejlesztések is, hiszen ezek mind 
a település jövőjét szolgálják. Ezeken kívül 
büszke vagyok arra, hogy több országos elis-
merésben is részesültünk. A már említett Virá-
gos Magyarország verseny harmadik helyezése 
mellett elismerő oklevelet vehettünk át a Csa-
ládbarát Önkormányzat pályázatán, továbbá 
az Országos Polgárőr Szövetség legutóbbi bajai 
találkozóján, a megyénkben egyedüliként Pol-
gárőr Község kitüntető címmel is jutalmazták 
Rábapordányt. HD
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A Rábaköz két városában, Csornán és 
Kapuváron is van lehetőségünk elek-
tromos járműveink akkumulátorainak 
feltöltésére. Cikkünk aktualitását az 
elektromobilitás terjedése, valamint 
több csornai töltőállomás közelmúltban 
történt létesítése adta. 

Az elektromos autók fokozatos térnyerése 
2010 óta érezhető. Az évek múlásával 
egyre több autógyártó készíti el saját 
környezetbarát járművét. A nagymértékű 
fejlesztéseknek köszönhetően évről-évre 
sikerül növelni a járművek akkumulátor 
kapacitását, ezáltal az autók hatótávolságát. 
Néhány évvel ezelőtt már a nemzetközi autós 
újságírókból álló, az év autóját megválasz-
tó zsűri tagjai is bizalmat szavaztak a 
környezetbarát járműveknek. Bár 2014-ben 
a Peugeot 308 lett az év autója, viszont a 
dobogón a 2. és a 3. helyet egy-egy elektro-
mos autó, a BMW i3, valamint a Tesla Mod-
el S szerezte meg. Napjainkban egy elektro-
mos autó vásárlása több kompromisszum 
megkötését követeli meg a leendő tulaj-
donosoktól. A legnagyobb gond a belsőégésű 
motorral szerelt járművekkel szemben, hogy 
lényegesen alacsonyabb az egy feltöltéssel 
elérhető hatótáv, továbbá nagyon magas az 
új autók vételára. Fontos viszont megem-
líteni, hogy az elektromos autókkal jelentős 
szerviz költségeket lehet megtakarítani, 
hiszen ezeket a járműveket nem kell olajcserére 
vinni. A környezetvédelmi szempontok 
mellett az elektromos járművek további 
előnyei: a halk közlekedés, a nyomatékos 
villanymotoroknak köszönhető dina-
mikus gyorsulás, valamint az ingyenes 
közterületi töltési lehetőségek. Az elek-
tromos autók elterjedésének feltétele a 
megfelelő töltőhálózat kiépítése, hiszen 
aki több száz kilométeres távolságokat 
szeretne ilyen járművekkel megtenni, an-
nak utazását félbeszakítva, az autó akku-
mulátorainak töltéséről is gondoskodnia 
kell. Az útvonaltervezést ma már segítik 
azok az interneten megtalálható térké-
pek, melyek pontosan megmutatják, hogy 
hol és milyen típusú elektromos töltőál-
lomás áll rendelkezésre. Győr-Moson- 
Sopron megye területén 10 darabnál több 
töltőállomás azonosítható. A Rábaköz két 
városában, Csornán és Kapuváron is van 

lehetőség a környezetbarát járművek akku-
mulátorainak feltöltésére. Major András,  
Csorna alpolgármestere tájékoztatta  
lapunkat arról, hogy a településen két  
helyszínen létesült elektromos töltőál-
lomás, melyek beruházója az e-Mobi 
Elektromobilitás Nonprofit Kft volt. 
Töltőpont található a Soproni úti szerviz 
útnál, a Győr felőli körforgalom mel-
lett. A váltóáramú gyorstöltő berendezés 
teljesítménye: 22 kW, mellyel a feltölté-
si idő 1 órától több óráig is terjedhet. 
Ezt a típusú töltőt az autókba beépített 
átalakítók típusától függően bármily-
en elektromos autó igénybe tudja venni.  
A töltőpont használatára 2018 szeptem-
berétől van lehetőség. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a töltőállomást kisebb-
nagyobb rendszerességgel már használják. 
Található töltőpont a Mártírok terén, az 
Árkád Üzletház előtt is. Az egyenáramú 
villámtöltő berendezés teljesítménye: 50 
kW, mely kétféle szabványú töltőcsatla-
kozóval is el van látva, így a legtöbb elek-
tromos autó töltésére alkalmas. A töltési 
idő az autók típusától is függ, de átlagosan 
40 perc után elérhető a 80%-os töltöttség. 
A töltőállomás teljesen üzemképes állapot-
ban van, de igénybevételére csak a műsza-
ki átadást követően lesz lehetőség. Major  
András alpolgármester azt is elmond-
ta, hogy Csornán jelenleg nem lehet 
ingyenesen parkolni zöld alapszínű 
rendszámmal ellátott elektromos autóval.  
Ennek lehetőségét helyi rendeletben 
kell szabályozni, mellyel a képviselő 
testület előre láthatóan a februári 
ülésen fog foglalkozni. Hámori György  
Kapuvár polgármestere érdeklődésünk-
re elárulta, hogy a településen még 2015 
májusában létesítették a Rábaköz első, 
az elektromos járművek töltésére szol-
gáló közterületi töltőállomást. A Flóra 
Gyógyfürdő és a Hany Istók Kerékpáros 
Centrum közötti területen elhelyezkedő 
dupla garázsban van lehetőség a zéró  
károsanyag-kibocsátású járművek töltésére.  
A töltéshez szükséges áramot az épület 
tetején elhelyezett napelemek állítják elő, 
így a környezetbarát közlekedési eszközök 
működtetéséhez szükséges energia is  
tiszta forrásból származik. A jelenlegi 
töltőkapacitás gond nélkül ki tudja szol-
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gálni a felhasználói igényeket. Kapuváron 
elsősorban a töltőpont mellett lévő gyógy-
fürdő, vendéglő és a kemping vendégei 
használják ki az ingyenes energia felvételi le-
hetőséget. Hámori György tájékoztatójából 
az is kiderült, hogy a településen a közeljövő-
ben újabb töltőállomás kialakítását tervezik. 
Világszerte egyre többen döntenek úgy, 
hogy a benzin vagy dízel motoros járművek 
helyett elektromos autókat vásárolnak.  
Az emberi fejlettségi index alapján a 
világ legfejlettebb országának számító  
Norvégiában 2018-ban már minden har-
madik eladott új autó elektromos volt. 
Hazánkban az elmúlt öt évben több 
mint ötszörösére emelkedett az eladott  
új villanymotoros autók száma.  
Magyarországon a 2018. év első tíz hónap-
jában 115 549 új személyautó került forga-
lomba, melyek közül 1031 darab volt tisztán 
elektromos meghajtású. Új, környezetbarát 
jármű vásárlásában gondolkodó olvasóink 
a Rábaközben található autókereskedések 
közül, jelenleg a csornai Renault szalonban 
tudnak tisztán elektromos hajtású járművet 
vásárolni. Kristóf László a márkakereskedés 
ügyvezetője kérdésünkre elárulta, hogy 
magánszemélyek mellett, elsősorban a 
közszolgáltatást ellátó vállalatok képviselői 
érdeklődnek a járművekkel kapcsola-
tosan. A Renault kínálatában jelenleg egy 
személyautó a Renault ZOE, valamint 
egy haszongépjármű a Renault Kangoo 
Z.E. szerepel, melyeket 1,5 millió forintos 
állami támogatással lehet megvásárolni.  
Az autók a felhasználási körülmények 
tekintetében 200-300 km közötti hatótá- 
vot kínálnak leendő tulajdonosaiknak. Jó- 
hír az elektromos autózást választó csor-
nai lakosoknak, hogy január közepén a 
Renault szalon udvarán is megtörtént egy 
elektromos töltőállomás üzembe helyezése.  
A rábaközi lakosok, illetve a térségbe látogató 
vendégek számára adott a lehetőség elektro-
mos járműveik feltöltésére. Természetesen a 
környezetbarát autók elterjedésével elkerül-
hetetlen lesz a töltőkapacitás további növelése.  
Nyugat-Európához hasonlóan már 
hazánkban is egyre több élelmiszerü-
zlet látja el parkolóit villámtöltők-
kel, hiszen amíg a vásárlók a be- 
vásárlást intézik addig elektromos autóik ak-
kumulátorai is töltődnek. PB
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Több telt házas előadás után is rengeteg 
érdeklődőt vonz a Korlátolt Felelősségű 
Társulat által színpadra vitt Portugál 
című színdarab. A jobaházi színjátszók 
nagy sikereket értek el 2016-os megalaku-
lásuk óta. Színpadra állhattak a budapesti 
Nemzeti Színházban, és Új Érték-díjjal is 
jutalmazták őket a Győri Nemzeti Szín-
ház közönsége előtt. Hancz Attila és Fülöp 
Szilvia társulati tagok készséggel válaszol-
tak kérdéseinkre.

Hogyan indult a társulat karrierje, med-
dig nyúlik vissza a történetetek? Előtte is 
rendszeresen foglalkoztatok színjátszás-
sal?

Fülöp Szilvia: Minden évben jótékonysági 
farsangot szoktunk rendezni az óvodában, 
ahol a szülők tánccal vagy szöveges előa-
dással léptek fel. Innen jött az ötlet, hogy 
társulatként, a farsangon kívül is folytat-
hatnánk.
Hancz Attila: 2016 tavaszán döntöttünk 
úgy, hogy csinálunk egy önálló estet, 
Tiszta kabaré címmel. Közismert kaba-
réjeleneteket sűrítettünk egy órába. Én  
szinte biztos voltam benne, hogy megtelik 
a helyi kultúrház, de többen nem fűztek 
sok reményt hozzá. Csaknem megtelt a 
terem, és akkor kezdtünk el a folytatásról 
beszélgetni, de konkrét tervünk nem volt. 
Májusban lement az előadás, pozitív vissz-
hangja volt, a helyi tévében két részletben le 
is adták. Nem sokkal később kolléganőnk, 
Tóth Ramóna kapott e-mailt a Nemzeti 
Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron 
Megyei Irodájától, hogy a Magyar Teátru-
mi Társasággal karöltve 2017 elején meg-
rendezik az úgynevezett II. Pajtaszínházi 
Szemlét.  Az elsőt az észak-magyarországi 
megyék részvételével bonyolították le, me-
gyénként 3-4 társulattal. A rendezvény cél-
ja a vidéki, amatőr színjátszás erősítése volt. 
A második szemlét már országosan rendez-
ték, megyénként 1-1 társulattal. 
Júliusban döntöttünk úgy, hogy meg-
próbáljuk. Leadtuk a jelentkezésünket 
az önkormányzat támogató nyilatkoza-
tának kíséretében. Augusztus végén jött 
az értesítés: a Művelődési Intézet Győr- 
Moson-Sopron Megyei Irodája minket 
választott ki a II. Pajtaszínházi Szemlére.

A Skandináv lottó hozta meg a sikert a 
szemlén, de eredetileg nem ezzel a darab-
bal szerettetek volna indulni.

HA: Rendelkezésre állt egy gyűjtemény, 
amelyből a Kukás guru című darabot néz-
tük ki magunknak. Úgy gondoltuk, hogy ez 
a legtesthezállóbb számunkra, akkor viszont 
még nem kaptunk magunk mellé mentort. A 
Művelődési Intézet ugyanis minden társulat 
mellé kinevezett egy szakmabeli segítőt, ren-
dezőt, színészt, vagy dramaturgot. Mi Kszel 
Attila írót, színészt, rendezőt kaptuk a Győri 
Nemzeti Színháztól, addigra viszont már el-
kezdtük a Kukás guru próbáit. Elküldtük neki 
az elképzeléseinket, de ő jobb ötlettel állt elő. 
Dolgozzuk fel Kiss Csaba Főnyeremény című 
darabját, amelyet 2015-ben, a Győri Nemzeti 
Színház Kortársjáték elnevezésű versenyére írt. 
A mű a győri lottómilliomosról szólt. Amikor 
megnéztük videón a darabot, mindenki lefa-
gyott: a társaság egyik felének tetszett, míg a 
másik felének nem. Ekkor Attila nagyjából tíz 
perc alatt meggyőzött minket, úgyhogy szep-
tember végén megkezdtük a próbákat.
FSZ: Volt egy nyilvános főpróbánk 80 
meghívottal, majd egy telt házas előadá-
sunk 160 fővel, amire eljött az író, Kiss 
Csaba és a lottónyertes is a feleségével.
HA: A hazai bemutató után a Pajtaszínházi 
Szemlén részt vettünk a darabbal a Nemzeti 
Színházban is, ahol utolsó fellépőnek osztot-
tak be minket, így teljes telt ház előtt játsz-
hattuk el. Mindenkiről a pozitívumokat 
emelték ki ezen a szemlén, hiszen ez nem 
verseny volt. Erre az előadásra is eljött a lot-
tómilliomos, akiről ráadásul épp egy doku-
mentumfilmet forgattak. Már a decemberi, 
jobaházi előadáson is kamerákkal követtek 
minket az öltözőbe, és előtte jó pár interjút 
is készítettek a társulat tagjaival a filmhez. 
Ezután volt még egy előadásunk Sopronné-
metiben ezzel a darabbal.

Milyen felkészülést igényel egy-egy darab 
színpadra vitele?  Ti mind hobbiból foglal-
koztok a színjátszással. Milyen nehézségek-
kel kell megküzdenetek? Mennyire egyszerű 
egy-egy szerepbe beleélnetek magatokat?

FSZ: Egy-egy darabot hónapokon keresztül 
próbálunk. Nehézséget jelent, hogy mindenki 
munka és család mellett csinálja. Hetente álta-

Megszolgált bizalom  
a jobaházi színpadon

lában 1-2 próba van, és minimum egy-másfél 
órát rá kell szánni. Az egész nem csak arról 
szól, hogy megtanulunk egy szöveget, hanem 
koordinálni, megkoreografálni is kell a dolgo-
kat, ezen felül a színpad berendezése és a jelme-
zek elkészítése is a mi feladatunk.
HA: Nem beszélve arról, hogy ezen kívül is van 
dolga mindenkinek, van, aki dartsozik, van, 
aki fociedző, van, aki építkezik. Szóval olyan, 
hogy mindenki ott van egy próbán, körülbelül 
tízből egyszer fordul elő. A szerepekbe beleélni 
magunkat egy rendezővel sokkal egyszerűbb.  
A legnehezebb, hogy mind a tízen különbö-
ző karakterek vagyunk. Próbáljuk közösen 
kitalálni, hogy kinek hogyan kellene játszani 
a szerepét, mindezt úgy, hogy ne vegye senki 
sértésnek a másiktól kapott észrevételeket. 
FSZ: Nagyon sokat tanultunk Kszel Attilától. 
A mai napig emlékeztetjük egymást az ő ta-
nácsaira.

Milyen volt a közös munka Kszel Attila 
rendezővel?

HA: Úgy dolgozott velünk, mint a színház-
ban. Rengeteg alkalom volt, amikor délután 6 
órától este 9-ig próbáltunk. Sokszor csak pár 
mondatot kellett újra meg újra elpróbálni, és 
volt, hogy nem is került sorra mindenki. Men-
tálisan fárasztó volt, de ő el is mondta, hogy 
neki mindegy, hogy amatőr, vagy profi a tár-
sulat, ugyanazt a munkát végzi el.
FSZ: Sokat segített abban, hogy elmagyarázta, 
hogyan tudjuk átadni az érzéseket a közönség-
nek.

A következő előadásotok egy jótékonysági 
rendezvényen volt. 

HA: Történt egy szerencsétlen baleset az egyik 
helyi fiatallal, Dobos Bencével, aki lebénult. 
Az ő gyógyulásának megsegítésére adtuk a 
Tessék mosolyogni elnevezésű estet. Ez egy 
65-70 perces, több jelenetből álló előadás volt, 
de annyian szerettek volna segíteni, és akkora 
volt rá az igény, hogy egymás után kétszer el-
játszottuk. 

Majd következett a Besztof Kft. című 
műsorotok.

HA: Kicsit vicces a cím, hiszen best of 
műsorokat azok csinálnak, akik már 10-
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Megszolgált bizalom  
a jobaházi színpadon

15 éve a pályán vannak. Sok helyre meg-
hívást kaptunk, voltunk Csornán, Fará-
don és Rábcakapin is a Tessék mosolyogni 
darabjaival. Mivel otthon jó ideje nem ad-
tunk semmit, ezért úgy gondoltuk, hogy a 
helyi közönség se maradjon műsor nélkül, 
így megcsináltuk a Besztof Kft-t. A koráb-
bi előadásainkból válogattunk bele jelene-
teket, kimondottan a kabaréra épülve. 
FSZ: Azért éreztük szükségét ennek, mert 
addigra már elhatároztuk, hogy színpad-
ra visszük a Portugál című darabot, és jól 
tudtuk, hogy azt több hónapnyi próba 
fogja megelőzni. Ez októberre valósulha-
tott meg, úgy, hogy egész nyáron, augusz-
tusban heti kettő, októberben pedig már 
heti három alkalommal próbáltuk. 

Már több telt házas előadáson vagytok 
túl a Portugál című darabbal. Mit gon-
doltok, mi a sikerének a titka?

HA: Véleményem szerint az, hogy  
Egressy Zoltán művében a magyar falu 
jellemző figurái elevenednek meg, jellem-
ző helyzeteikben, nagyobbrészt egy kocs-
ma hűvösében mondják el mindazt, amit 
az életükről elmondhatnak. 
Azért gondoltunk erre a darabra, mert aki 
faluról jön, ebből a környezetből, az ab-
szolút tud azonosulni magukkal a karak-
terekkel is, és mivel falusi emberek játsz-
szák, teljesen autentikussá válik az egész. 
Ráadásul viszonylag kis helyen játsszuk, 
olyan mintha egy nagyobb kocsmába be-
tévedtek volna százötvenen, és megnéz-
nék, hogy mi is történik ott nap mint nap. 
Ez a darab majdnem kétórás, nagyon sok 
munka volt vele. Több mint 70 próba állt 
a hátunk mögött, és úgy gondolom, hogy 
a „szakmai karrierünknek” – ha van ilyen 
– ez a csúcsa. 

Szó esett róla, hogy ti képviseltétek 
Győr-Moson-Sopron megyét a Pajta-
színházi Szemlén 2017-ben a Nemzeti 
Színházban. Majd később Új Érték-díj-
jal jutalmaztak titeket a Taps-gálán. 
Hogy tekintettetek ezekre a sikerekre, 
és milyen hozománya volt a díjnak a 
későbbi munkáitokra?

FSZ: Mi valahogy úgy éreztük, hogy a 
Nemzeti Színház volt a csúcs. Később 
megtudtuk, hogy jelöltek minket az Új 
Érték-díjra, amit végül meg is kaptunk a 
Győri Nemzeti Színházban tartott gálán. 
HA: Én erre a díjra már akkor is egy 
megelőlegezett bizalomként tekintettem. 
Előttünk Gáti Oszkár kapta meg, akit 
nagyon nem kell bemutatnom senkinek. 
Valószínűleg hatással volt erre, hogy elég 
sokat forogtunk úgymond közszájon, il-
letve egy olyan darabot vittünk színpadra, 
ami amellett, hogy vicces, van valami mon-

dandója is. A Skandináv lottó egy szinte a 
hajléktalanság szélére lecsúszott férfi és a 
felesége életéről szól, akik – miután megnye-
rik a skandináv lottó főnyereményét – mo-
rális kérdések sokaságával találják szemben 
magukat. Én azt gondolom, az jelenti az ér-
téket, ha valami olyan dolgot tudsz felvinni 
a színpadra, amiben a minket jól ismerőkön 
kívül más is megtalálja a lényeget. Maga a 
díj jól esett. Hatszáz ember előtt vehettük 
át, olyan emberekkel állhattunk egy színpa-
don, akik nálunk sokkal többet letettek már 
az asztalra.
Talán a díj által megelőlegezett bizalmat 
most megszolgáltuk a Portugállal. Én azt 
gondolom, hogy tíz hónap alatt nagy telje-
sítmény volt színpadra vinni ezt a darabot, 
úgy hogy mindenkinek volt más dolga is 
mellette.

Rengeteg telt házas előadással a hátatok 
mögött is rendre meg tudjátok tölteni a 
termeket. Mit gondoltok mi a sikeretek 
titka?

HA: A siker titka több összetevőből áll.  
 A Társulat mellett a jó darabválasztások is hoz-
zájárulnak, és úgy gondolom, hogy viszonylag 
jól is menedzseljük magunkat ezen a téren. 
Van egy állandó közösségi médiás jelenlétünk.  
A Portugál harmadik előadása másfél nap 
alatt telt házas lett, a januári 3 nap alatt, de 
már most lenne fél háznyi jelentkező az eset-
leges következő előadásra. Ennek ellenére úgy 
gondolom, hogy nem lehet ezt a végtelensé-
gig játszani, hiszen ha nincs lelkesedés, akkor 
az meglátszik az egészen. Mi nem vagyunk 
profik, nem tudjuk leplezni a dolgot.
FSZ: A profi huszadszorra is úgy áll színpadra, 
mint legelőször. Igaz, hogy előadásról előadás-
ra jobb tudsz lenni a színpadi rutin megszerzé-
sével, de nagyon kell koncentrálni, hogy min-
den előadás hasonló minőségben menjen le.

A társulat, mint közösség jól működik?

HA: Az benne az érdekes, hogy ha nem lenne 
a társulat, lehet, hogy egy-két emberrel soha 
nem ültünk volna le egy asztalhoz, mert nem 

hozza úgy az élet, nem ugyanabba a közeg-
be jártunk. A siker mellett ez a másik pozitív 
hozadéka a társulatnak, hogy olyan emberek 
ülnek le együtt beszélgetni, akiknek a sorsa 
lehet, hogy soha sem keresztezte volna a má-
sikét. 

Mi várható a KFT-től a jövőben?

HA: Mindig azt szoktam mondani, hogy 
egy hídon akkor menjünk át, amikor 
odaérünk. Voltak már előzetes beszélge-
téseink, hogy mit lehetne a későbbiekben 
csinálni. Egy biztos, hogy a Skandináv 
lottót jóval kevesebbszer játszottuk, mint 
amennyi igény lett volna rá. Egy kicsit 
vissza akarjuk fogni magunkat, még egy-
szer valószínűleg nem vágunk bele egy 
akkora falatba, mint a Portugál volt. A 
viszonylag rövid Skandináv lottó mellé 
kereshetünk akár egy hasonló hosszúságú 
darabot, és akkor lehetne egy két részből 
álló estet adni, de az is lehet, hogy végül 
egy másik elképzelés valósul meg.

Akkor azt elmondhatjuk, hogy fogunk 
még hallani a Korlátolt Felelősségű Tár-
sulatról?

FSZ: Én nagyon remélem. Minden elő-
zetes elvárásunkat felülmúlták az eddigi 
sikerek.

A Társulat tagjai, szakmákkal:

Fülöp Szilvia - óvodai dajka
Nagy Katalin - nyugdíjas óvónő 
Szalai Nóra - gyesen lévő kismama
Tarczi Tóth Ramóna - gazdasági ügyintéző 
Csizmazia István - színesfémöntő
Fülöp Zoltán - egyetemista
Hancz Attila - szolgáltatási vezető
Németh Antal - kőműves
Szalay Boldizsár - műszakvezető
Tóth Arnold - vasúti szállításszervező
Böröczki Ádám /hangosító, világosító/ - 
készáru raktáros

Fotók: Hancz Anita

HD
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kategóriában az általános-, közép- és a kis 
iskolák között is a három-három legjobbat 
jutalmazták. A pedagógusok ösztönzésé-
nek, lelkesítésének sikere, ha az adott in-
tézményi létszámhoz képest minél többen 
vesznek részt a versenyen. Ezt a motivációs 
tevékenységet ismeri el az Egészségfejlesz-
tő testmozgás és egészséges életmód díj, 
amelyet három-három általános és közép-
iskola kapott meg. Egy-egy sportesemény 
hangulatán nagyban visszatükröződik a 
szervezők lelkesedése, sport iránti szerete-
te. Az elhivatottság jutalma pedig a magas 
látogatottság és az elégedett résztvevők 
mellett a 2017/2018. tanévi diákolimpiai 
rendezvénye díj. Idén is három rendező 

A csornai II. Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Óvodában a hagyományokhoz 
híven házi versmondó versenyt tartottak 
január 18-án, a magyar kultúra napjához 
kapcsolódóan. A gyermekek legkedve-
sebb verseiket osztották meg a téli ün-
nepkörben a teremtett világ szépségeiről, 
az állatok védelméről. A versmondók sok 

Az elmúlt tanév országos döntőin elért ki-
magasló eredményeikért vehettek át elis-
meréseket pedagógusok, iskolák és rende-
ző szervezetek képviselői. Az ünnepélyes 
rendezvényen részt vett Sárfalvi Péter, az 
EMMI sportlétesítményekért és sportkap-
csolatokért felelős helyettes államtitkára, 
beszédet mondott dr. Illés Boglárka, az 
EMMI ifjúságpolitikáért és esélyteremté-
sért felelős helyettes államtitkára és Balogh 
Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnö-
ke. Igen sikeres és eredményes tanévet zárt 
2017/2018-ban a Diákolimpia® versenyso-
rozat.  A versenyekre összesen 300 ezer ne-
vezés érkezett, közülük 18 ezren jutottak a 
sportági döntőkbe. A sikerben nagy szerepet 
játszott a testnevelők és az iskolák lelkesedé-
se és kitartó munkája. A Magyar Diáksport 
Szövetség idén ötödik alkalommal részesí-
tette elismerésben azokat a pedagógusokat 
és intézményeket, akik kimagasló eredmé-
nyeket értek el a versenysorozatban, illetve a 
legtöbbet tették a jövő nemzedékének egész-
séges és erkölcsi neveléséért. Összesen négy 
kategóriában kerültek díjazásra a legjobbak. 
A legeredményesebb megyei, illetve buda-
pesti testnevelő díját azok a pedagógusok 
vehették át, akik tanítványaikkal a legered-
ményesebbek voltak az országos döntőkön. 
Minden megyéből és a fővárosból is egy-
egy pedagógus kapott jutalmat. A legered-
ményesebb iskola elismerés odaítélésénél is 
az elért eredmény volt a mérvadó. Ebben a 

A legeredményesebb DIÁKOLIMPIAI intézmények között a bősárkányi általános iskola 

Téli versmondó verseny a csornai Rákóczi-óvodában

2018. október 15-ig lehetett beadni az igénylőla-
pokat azoknak a háztartásoknak, amelyek azért 
nem részesültek a téli rezsicsökkentésből, mert 
az adott ingatlan nem csatlakozik a gáz- vagy 
távhőhálózathoz. Csornán 685 jogosulttól érke-
zett ilyen dokumentum. A városvezetés minden 
jogosult részére 12 000 Ft értékű utalványt juttat 
majd el, amelyen feltüntetésre kerül, hogy hol 
váltható be, melyik helyi tüzépen vagy szolgál-
tatónál. Az utalvány 2019. december 15. napjáig 
lesz érvényes, olyan tüzelőanyagnak az árához 
lehet felhasználni fizetőeszközként, amilyet a 

Téli rezsicsökkentés: februárban kapják meg az 
utalványt a jogosultak Csornán

szervezet részesült ebben az elismerésben. 
A sport nemcsak a győzelemről szól, ha-
nem a tisztességes küzdelemről is. Fair 
play díjban részesült az a fiatal sportoló, 
aki ezen a területen viselkedésével má-
soknak is példát mutatott. A Bősárkányi 
Eötvös József Általános Iskola képvisele-
tében, Németh Norbert testnevelő tanár 
vehette át a legeredményesebb kis iskolák 
elismerés harmadik helyezését. Megyénk-
ből díjban részesült még a tanév legered-
ményesebb megyei testnevelője, Farkas 
Roland (Bercsényi Miklós Középiskola), 
illetve a Mihályi Általános Iskola, akik az 
egészségfejlesztő testmozgás és egészséges 
életmód kategória nyertesei lettek.

jogosult igényelt. A gázpalackos utalvány cserére 
és új palack vásárlására egyaránt felhasználható 
lesz, a ráírt szolgáltatónál. Az utalványok kikül-
désére postai úton, névre szóló, tértivevényes, 
saját kezébe szóló küldeményként kerül majd 
sor. A támogatás formája csak természetbeni tá-
mogatás, azaz fűtőanyag lesz, melynek szállítási 
és darabolási költségeit az utalvány nem fedezi.
Jelenleg az igénylőknek további teendője nincs. 
Az utalványok kiküldésére a folyamatban lévő 
eljárások lezárulása, szerződéskötés és értesítést 
megelőző nyomdai feladatok lezárultát köve-

tően kerül majd sor. További információk a  
www.csorna.hu  oldalon.

vidám percet szereztek társaiknak és a 
felnőttnek egyaránt, bájos humorral ad-
ták át a költeményeket. A versmondókat 
apró ajándékkal és oklevéllel jutalmazták 
az óvodapedagógusok, a legügyesebbek és 
a legbátrabbak pedig külön dicséretben 
részesültek.

Középen Németh Norbert, bősárkányi testnevelő tanár
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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

- Generálkivitelezés  
- Homlokzati hőszigetelés  

- Szárazépítés
- Felületképzés

Vállalom különösen:
 
- Lakó- és termőföld ingatlanokkal kapcsolatos 
   szerződések szerkesztése

- Egyéb okiratok, szerződések szerkesztése

- Gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügyek, cégeljárás

- Egyesületekkel, alapítványokkal kapcsolatos ügyek

- Követelésekkel kapcsolatos igényérvényesítés

- Jogi képviselet és tanácsadás peres és nemperes
  (pl. hagyatéki, � zetési meghagyásos, végrehajtási) 
  eljárásokban, egyéb polgári jogi ügyekben
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Nagy érdeklődés mellett került megrendezés-
re januárban tizedik, jubileumi alkalommal a 
HANYI TÁLTOSCSIKÓK Íjász és Hagyo-
mányőrző Egyesület évköszöntő íjásztalál-
kozója és megmérettetése a farádi közösségi 
ház és lovaspálya területén. Az évszaknak 
megfelelő időben, gyönyörű hóesés közepette 
megvalósult találkozóra a régió egész terüle-
téről, de még határon túlról is érkeztek, köz-
tük sokan olyanok, akik rendszeres résztvevői 
a Táltoscsikók rendezvényeinek. A szervezők 
nagy örömére több olyan íjász is érkezett, 
akik most először vettek részt az Egyesület 
által szervezett megmérettetésen. Csombók 
Imre egyesületi elnök köszöntötte a megje-
lenteket és ismertette a versenyszabályokat. 
A rendezvényt Szalai Zoltán, Farád Község 
polgármestere nyitotta meg. A falu elöljárója 
örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számmal 
megjelentek a jubileumi eseményen, vala-
mint a magyar hagyományok ápolásának 
és a gyermekek ilyen terű foglalatosságának 
fontosságát méltatta, melynek e találkozó is 
teret ad. Ezek után minden résztvevőnek si-
keres versenyzést kívánt. A rendezvényre az 
Úr áldását Hanvay Enikő farádi evangélikus 
lelkész kérte. A csaknem 70 íjász 12 változa-

X. ÉVKÖSZÖNTŐ ÍJÁSZTALÁLKOZÓ FARÁDON

tos, az év hónapjait idéző célnál mérhet-
te össze tudását, kitartását és ügyességét 
a szűnni nem akaró, szakadó hóesésben. 
A jó levegőn átfagyott, megpihenni vá-
gyó íjászokat és érdeklődőket a közösségi 
házban forró italokkal és ínycsiklandozó 
ebéddel megterített asztalok várták. A 
finom babgulyást Élő Imre és felesége, 
Margit főzte és tálalta, amit a jelenlévők 
jó étvággyal fogyasztottak el. Manó, gyer-

A helyes megfejtést beküldők között értékes Rábaköz Szíve Magazinos ajándékcsomagot sorsolunk ki. 
A megfejtést ide várjuk: info@rabakozszive.hu 

mek, ifjúsági, felnőtt, senior, tradicionális, 
longbow, valamint vadászreflex íjfeszítő 
kategóriákban hirdettek győzteseket, aki-
ket Szalai Zoltán polgármester és Csom-
bók Imre, az egyesület elnöke díjazott. Az 
idén a legkiemelkedőbb versenyző sorsolta 
ki a X. jubileumi emléktál tulajdonosát. A 
X. Évköszöntő íjásztalálkozó eredményei 
a Hanyi Táltoscsikók Facebook oldalán 
tekinthetők meg.
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A 14. helyet foglalja el a Győr-Moson- 
Sopron megyei első osztályú bajnokság-
ban a Beled csapata. Lapunknak Kovács 
Béla, az egyesület szakosztályvezetője ér-
tékelt. 

„Úgy gondolom, hogy a pontszámunk 
és a helyezésünk nem tükrözi reálisan az 
őszi szezonunkat. Én még most is a 8-10. 
helyet tartom reális elvárásnak. Sajnos a 
szezon vége felé a sérülések, valamint az 
eltiltások miatt kicsit el is fogytunk, és 
a szerencse sem állt mindig mellettünk. 
Volt olyan találkozónk, amikor a hosz-
szabbításban buktunk pontokat, ame-

lyekkel most a 11. helyen is telelhetnénk.” 
A kapott gólok tekintetében középme-
zőnybe tartozik a csapat, viszont a rúgott 
gólokkal hadilábon áll, csak három csapat 
lőtt kevesebbet náluk. 
„Mint sok csapatnál, így nálunk is hiá-
nyos a támadóposzt, ugyanakkor a tavalyi 
évhez képest így is előrébb lépett a csapat. 
Marton Zoltán 10 rúgott gólja jó telje-
sítménynek mondható.  Úgy gondolom, 
hogy a kevés pont nem fogható rá egy 
csapatrészre, hiszen voltak olyan meccsek, 
amikor egy kicsit nagyobb koncentráció-
val elkerülhettük volna a kapott gólt, vagy 
gólokat.”
Az együttes télen új edzőt nevezett ki 
mind az első, mind a második csapat élé-
re, és tervezik játékosok igazolását is.
„Lenzsér Zsolt váltotta az eddig megbí-
zott edzőként szereplő Bándoli Józsefet, 
aki mint segítő továbbra is marad az első 
csapat kerete mellett. Az ő helyét az u19 
élén Varga Gábor és Horváth Gábor ve-
szik át. Úgy gondoltuk, hogy egy 16-os 
keretnél már sokkal jobb, ha két edző tud 
foglalkozni a játékosokkal. Lenzsér Zsolt 
érkezésével bízunk benne, hogy egy kicsit 
a győri vonalat meg tudjuk mozgatni iga-
zolások terén. Lehetőleg a támadó poszto-

kat szeretnénk megerősíteni egy középpá-
lyással és egy befejező csatárral.”
Kovács Béla a szakosztályvezetői poszt mel-
lett edzősködik is a beledi utánpótlásban.
„Úgy gondolom, minden korosztályban 
van olyan tehetséges fiatal, aki hosszabb tá-
von odaérhet a felnőtt keretbe. Mindig van 
egy-két játékos, de nem mindig várják meg 
a megfelelő pillanatot, ezért nagyjából 40 
beledi nevelésű fiatal játszik jelen pillanat-
ban a megyei másod-, illetve harmadosz-
tályban. Több dologtól is függ, hogy egy 
19 éves fiatal a felnőtt keretben is megállja 
a helyét. Az u16-os csapatunk Szany fiatal-
jaival van nagy versenyfutásban. Velük két 
éve megnyertük az u14-es bajnokságot, így 
várható volt, hogy most is az első három-
ban leszünk.”
A szakvezető elmondta, hogy a felkészü-
lési programban főleg a megyei máso-
dosztály élmezőnyébe tartozó csapatokkal 
mérkőznek meg, majd megemlékezett 
a tragikusan elhunyt egykori elnökről,  
Jakab Zoltánról is.
„A Sopron elleni bajnoki előtt történt. Vá-
ratlanul ért minket és nagyon megrázta az 
egész csapatot, nehéz feldolgozni. A jövő-
ben megpróbáljuk méltóképpen megőriz-
ni az emlékét.” 

A Csornai Sportegyesület nagy szerepet 
tölt be a város életében. A sport renge-
teg embert képes megmozgatni, nincs ez 
máshogy Csornán se. Az immár 13. éve 
Családi János elnök irányította egyesü-
let 5 szakosztálya rengeteg korosztályába 
várja a sportolni vágyókat. A Csornai SE 
megfiatalított felnőtt labdarúgó csapata 
nagy elánnal vetette bele magát a megyei 
I. osztályú bajnokságba.  Marton Mik-
lós legénysége magabiztos teljesítményt 
nyújtva október 20-ig hibátlan mérleggel 
állt, ekkor a rivális SC Sopron otthoná-
ból távoztak pont nélkül, majd hazai pá-
lyán a Lipót ellen szenvedtek vereséget. 
A Csornai SE így 42 ponttal a tabella 2. 
helyén telelhet. A CSSE csapatában egyre 
nagyobb számban találhatóak meg rába-
közi, helyi kötődésű, nevelésű játékosok. 
Az utánpótlásból felkerült játékosok közül 
Baranyai Márk és Németh Balázs alapem-
berré nőtte ki magát, mellettük Horváth 
Attila, Szalai Attila, Stift Máté, Tarcsay 
Krisztián, Potyondi Adrián, Selyem Ben-
ce és Csigó Bence is bemutatkozott a 
felnőttek között. A házi góllövőlista élén 
19 találattal Simon András áll, őt követi 
Kerékgyártó Dávid 13, Szakács Marcell 
10, és Németh Balázs 9 találattal, rajtuk 
kívül még 8-an vették be az ellenfelek ka-

puját – tudtuk meg a csapat képviselőitől.  
Az egyesület ifjúsági és serdülő csapata 
NB III. osztály Észak-Nyugati csoportjá-
ban szerepel. U19-es együttes eredménye-
ire „rányomta a bélyegét”, hogy edzőjük,  
Forsthoffer Tibor nem mindig számíthat- 
ott kulcsembereire felnőtt csapatos elfog-
laltságuk miatt. Jelenleg a tabella 8. helyét 
foglalják el, de csak 7 pont a hátrányuk 
a második Ajkával szemben. Az U17-esek 
egy tízmérkőzéses veretlenségi sorozatot 
beiktatva a dobogó harmadik fokát foglal-
ják el. A góllövőlista éllovasát is a Csorna 
adja, Selyem Bence személyében, akinek 
az érdemeit tovább növeli, hogy 24 gólját 
sérülése miatt mindössze 10 mérkőzésen 
hozta össze. Nagy Szabolcs irányítása 
alatt, az NB II. osztály Észak-Nyugati 
csoportban szereplő, CSSE U15-ös csapa-
ta is 10 mérkőzéses veretlenségi sorozattal 
rajtolt. Jelenleg a 3. helyen álló Haladás-
sal pontazonossággal állnak, és érmes re-
ményekkel vághatnak neki a tavasznak.  
Az U14-es együttes a tabella 14. po-
zícióját foglalja el. A Vági Péter által 
trenírozott legfiatalabb, bajnokságban 
szereplő csapatok az NB I. osztály Észak-Nyu-
gati csoportjában pallérozódnak. Az U12-13-
as csapat fejlődése szemmel látható. Előbbi a 
tabella 7., míg utóbbi a 11.helyét foglalja el.  

Télen nemzetközi és belföldi teremtorná-
kon is szerepeltek.  Az U11, U9 és U7-es 
korosztályok Bozsik Tornákon szere-
pelnek.  A tornákon korosztályonként  
három csapatot is tud indítani az egyesület, 
mindenkinek lehetőséget adva a sporto-
lásra. Az esetek többségében utazni se kell  
sokat, hisz ősszel 7 Bozsik tornát is a  
Csornai Sportegyesület szervezett. A 
Bozsikos korosztályok felkészülését öt 
edző segíti.

Sportkörkép Beledről

Sikeres őszi szezont zárt a CSSE

BÁ

HD
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Bertha Zoltán, a Pannon-Víz Zrt. Csor-
nai Üzemmérnökség vezetője válaszol 
néhány téli vizes kérdésre.

Hogy bírták a vízmérők az eddigi hi-
deget?

Szeretnénk megköszönni, hogy Fogyasz-
tóink komolyan vették szigetelési tanácsa-
inkat. Az eddigi hideg még nem okozott 
gondot. A fagykárok szempontjából a 
legrosszabb forgatókönyv a hó nélküli, 
szeles idő, mínusz 15 foknál hidegebb hő-
mérséklettel. Reméljük idén is elkerüljük. 
Érdemes azért újból átgondolni, megtet-
tünk-e mindent: betakartuk-e a vízmérőt, 
vízaknát. Fagyvédelmi tanácsainkat a 
www.pannon-viz.hu oldalon olvashatják. 
Aki gondosan felkészült a télre, azt nem 
érheti meglepetés tavasszal. A nyaralók, 
horgászházak környékén azonban így 
is érdemes figyelni: van-e olyan épület, 
melyből víz szivárog ki? Ha ilyennel ta-
lálkoznak, értesítsék a tulajdonost, a kár-
megelőzésben pedig Pannon-Víz Zrt. éjjel 
nappali ügyeletesei is segítenek. A 06-
80/204-086-os telefonszámon érik el őket.

Hogyan boldogulnak a sok hóval?
  
A hóeltakarításban földmunkagépeink 
rendszeresen segítenek. Garázs bejáró-
inknak, és a telephelyeink belső útjainak 
is tisztának kell lenni, bármikor szükség 
lehet járműveinkre, gépeinkre. A rendkí-
vüli helyzetek kezelésére pedig Csornán 
van rendszeresítve a Pannon-Víz legjobb 
terepjáró képességű teherautója.
A téli időszak egy jellemző meghibásodá-

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 

sa, hogy a hótoló gépek munka közben 
kifordíthatnak néhány csatornafedelet. 
Akár úgy is, hogy a nagy sebességgel ha-
ladó hókotró vezetője észre sem veszi. Aki 
ilyennel találkozik, a fent megadott zöld 
számon bejelentheti. Ügyeleteseink rövid 
időn belül a helyszínen lesznek és meg-
szüntetik a balesetveszélyt. Folyamatosan 
tartjuk a kapcsolatot a helyi Önkormány-
zatokkal és a Magyar Közút Zrt-vel, akik 
a téli úthibák miatt fokozottan ellenőrzik 
az utakat.

Télen jóval kevesebb víz fogy, a vízmű 
nem ilyenkor termeli meg a nyereségét. 
Hogyan alakult az év vége fogyasztása?

Így van, a csornai körzetben a nyáron akár 
három és fél ezer m3 víz is elfogy napon-
ta, míg télen alig több mint kétezer köb-
méter. A nyereséget tekintve egyébként 
nem volt rossz év a tavalyi, a hosszú forró 
nyárnak mindig örülnek a vízművesek. A 
lakosság mellett 
itt Csornán, ipa-
ri fogyasztóink is 
szépen igyekeztek 
kivenni a részüket 
a vízfogyasztásból.

Közeleg a víz-vi-
lágnap. A Pan-
non-Víznek ha-
g y o m á n y o s a n 
jó az együttmű-
ködése a csornai 
iskolákkal. Idén 
mit terveznek?

Évtizedek óta nagy hangsúlyt fektetünk 
az ifjúság környezettudatos nevelésére, Ők 
a jövő fogyasztói. Nekünk egyáltalán nem 
mindegy mennyi vizet fognak használni, 
és mit engednek a lefolyóba. A Víz Világ-
nap idei jelmondata: VIZET MINDEN-
KINEK. Rajzpályázatra és vizes sétára 
mindenképpen számíthatnak. Rövidesen 
kiírjuk pályázatainkat, melyen a csornai 
gyerekek mindig jól szerepeltek.

Nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúság 
környezettudatos nevelésére
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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 



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

Apróhús  800 Ft/kg

Töltött Dagadó 900 Ft/kg

Rövid karaj csontos    1100 Ft/kg

Hosszú karaj csontos    1040 Ft/kg

Csont nélküli karaj    1200 Ft/kg


