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Már óvodásként érezte a pedagógusi el-
hivatottságot, tudatosan, szívvel-lélekkel 
készült e nemes pályára. Töretlen hittel 
és kifogyhatatlan energiával tanít, nevel, 
szervez. Nagybetűs PEDAGÓGUS, akit 
a hivatásszeretet, a gyermekek, fiatalok 
iránti elkötelezettség visz előre.

Sipos Bernadett: A címül választott monda-
tot egy korábbi nyilatkozatodból idéztem. 
Mit jelent pontosan ez a számodra?

Világosné Rozsonits Erika: Mindig is érdekelt 
a neveléstörténet, a sokféle pedagógiai irányzat, 
koncepció, hiszen a könyvek, tanulmányok 
segítségével nyertem bepillantást a pedagógia 
varázslatos világába. Mindezek mellett hiszek 
abban a plusz személyes tartalomban, amivel 
születik egy ember, és amely alkalmassá teheti 
az adott területen szívvel-lélekkel dolgozni. Ilyen 
a mi szakmánkban a pedagógiai érzék, ame-
lyet nem lehet „csak” könyvekből megtanulni, 
„csak” a példaképeinktől eltanulni. A tanítandó 
anyagon túl a kommunikációnkkal, személyes 
példánkkal, meggyőződésünkkel is formáljuk a 
tanítványainkat. Ez óriási felelősség, csodálatos 
feladat és szerintem művészet is egy kicsit.

S. B.: Kiváló vagy ebben a „művészeti ágban”, 
hiszen több mint egy évtizede szerepelnek 
diákjaid kiemelkedően az országos szakmai 
versenyen. Idén mindhárom dobogós helyet 
csornai pedagógusjelöltek foglalták el. A hét 
csornai név mellett miskolci, budapesti, zala-
egerszegi, szegedi, nagykállói iskolák diákjai 
szerepelnek a döntőbe jutott 30 fős listán. 
Mit jelent egy ilyen mezőnyben hét diákkal 
szerepelni? 

gorú felügyelettel, mint az érettségi vizsgán. A 
tudáspróba 100 középszintű elméleti érettségi 
kérdésből áll.  A második forduló már két rész-
ből tevődik össze, és az emelt szintű érettségi 
vizsgakövetelményekre épül. Írásbeli és szóbeli 
vizsgarészekből áll, és lefedi a négy tanév anyagát. 
Hangsúlyos a pedagógiai gyakorlat tantárgy tan-
anyagtartalma is, hiszen a szóbeli mindig egy pe-
dagógiai döntési helyzet, egy pedagógiai szemel-
vény komplex elemzése, a megoldási javaslatok 
kidolgozása. A négy tanév során folyamatos a fel-
készülés, hiszen ilyen nagy tananyagot nem lehet 
„csak” a versenyre megtanulni. Természetesen 
ebbe beleférnek nagy összeomlások, újrakezdések 
is a gyerekek részéről. Nagyon fontos, hogy tudja 
a tanár, mikor kell keménynek, mikor lazábbnak 
lenni. Sikerül ráéreznem arra is, hogy a felmerü-
lő konfliktusokat hogyan kell kezelnem. Ehhez 
elengedhetetlen, hogy jól ismerjem őket, kell a 
bizalom, és fontos az is, hogy elfogadjanak ve-
zetőnek. Meg kell teremtenem azokat az emberi 
kapcsolatokat, hogy a kritikát is el tudják fogad-
ni tőlem. Így tudják elviselni a folyamatosan 
nagy szellemi terhelést, és így tudjuk a közös 
munkát mindig tovább folytatni. Pedagógusi 
lehetőségeim s a szakmai motiváció, a tudás, 
az erő, a szeretet és a tisztelet, amit a gyerekek 
megéreznek. Tudják, hogy értük küzdök, az 
ő továbbtanulásukat, szakmai útjukat segí-
tem elindítani. Büszkék vagyunk az összes 
eredményünkre, sokszor kérik, meséljek a 
régi diákokról, programokról, felkészülések-
ről, versenyekről. Ezen kívül, ha a megyé-
ben – és azért azon túl is – bármerre járnak, 
szakmai fórumokon, óvodákban, iskolákban 
találkoznak „Erika nénis” tanítványokkal. 
Erre mindig nagyon büszkék vagyunk, ez is 
összeköt minket. Ez az a közösségi erőtér, ami 
plusz erőt, magabiztosságot ad a diákoknak 
és nekem is.

S. B.: Te mikor érezted először, hogy a tanári 
pályára szeretnél lépni, s milyen indíttatásból?
 

V. R. E.: Nagyon jó érzés, de egyben óriási a fele-
lősség is, mivel a többletpontokra minden tanu-
lónak szüksége van, valamint kimondatlanul is 
ott van a levegőben az óriási elvárás az elmúlt 14 
év sok jó eredménye miatt. Az idei versenyre is 
nagynevű iskolák nagyon jó pedagógusai és ta-
nítványai jutottak be a döntőbe a mi diákjaink 
mellett. Szerintem jó, ha megérzik a diákok a 
pedagógus magabiztosságát, azt, hogy komoly 
munkával meg tudjuk nyerni a versenyt. Ugyan-
akkor arra is figyelek, hogy ne „csak” nyerni 
menjenek. Legyen értékes akár a 30. helyezés 
is, mert abban is éppen annyi munka van, csak 
éppen voltak nálunk jobbak. Fontos a tanítvá-
nyokat mentálisan is felkészíteni a versenyre: 
motiváltnak maradni, téthelyzetben teljesíteni, 
az adott pillanatban a legjobbnak lenni. Kellenek 
a kemény órák, de mindig szakítok rá időt, hogy 
más minőségben is tudjunk együtt lenni. Próbá-
lom tudatosítani bennük, hogy nem szabad félni 
a hibáktól, mert azok rávilágítanak arra, hogy 
miben kell még fejlődni. Így aztán egyre több ta-
pasztalat útján erősödik az önbizalmuk. A folya-
matos terhelések és a sokféle számonkérés ered-
ményeképpen egyre nagyobb rutinnal, egyre 
nagyobb önállósággal rendelkeznek, és már nem 
félnek a feladatoktól, nem várnak el mindent a 
tanártól, hanem meglátják a közös munkában 
a saját felelősségüket is. Mire eljön a döntő ideje, 
önmagukért vállalnak felelősséget.

S. B.: Milyen a verseny menete? Milyen jel-
legű kérdésekkel, feladatokkal kell megküz-
deniük a résztvevőknek? 

V. R. E.: A verseny két fordulóból áll. Az elsőt a 
versenyzők saját iskolájukban interaktív/online 
formában írják, természetesen éppen olyan szi-
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V. R. E.: Családi hagyományt követtem, szüleim 
kiváló pedagógusok. De ez semmi kötelezettsé-
get nem jelentett, inkább plusz tartalmat adott és 
ad ma is. Azt gondolom, első nap az óvodában 
eldőlt, hogy óvodapedagógus leszek. Varázslatos 
óvó nénim volt Fertőszentmiklóson: Teri néni az 
egyik példaképem. Azért a szüleim többször is 
leültek velem beszélgetni, elmondták, hogy miért 
szép a tanítói, a tanári hivatás. Ma már tudom, 
igazuk volt ebben is. Úgy érzem, nagyon jó dol-
gom volt, mert saját óvodás koromtól az egyetemi 
tanulmányaimon át, szerteágazó napi pedagógiai 
tevékenységeim során mindig találkoztam és ta-
lálkozom ma is olyan nagyszerű és meghatáro-
zó pedagógusokkal, akiktől sokat tanulhattam. 
Szakmai tudást, pedagógiai hitvallást, módszer-
tani sokszínűséget, hihetetlen megértést, mun-
kájuk iránti alázatot. Hálás vagyok érte, hogy e 
nagyszerű emberek legtöbbjének ma a barátja le-
hetek. Kincsként őrzöm a velük folytatott beszél-
getéseket, a kedves leveleket. Mindennek ellenére 
fontos volt a saját személyiségemet, erőforrásaimat 
megtalálni, és felépíteni azt a pedagógiát, amiben 
én hiszek, majd bátran végigmenni az úton, akár-
milyen nehéz is. És hidd el, a tanítványaimtól is 
nagyon sokat tanulok, sok mindent kapok.
 
S. B.: Mi az az út, amit eddig bejártál?

V. R. E.: Fertőszentmiklóson végeztem az álta-
lános iskolát, a középiskolai érettségit és a közép-
fokú óvodapedagógusi végzettséget Csornán a 
Hunyadiban szereztem meg. Ezután Sopronban 
óvodapedagógusi, majd a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán egyetemi szintű pe-
dagógia szakos tanári diplomát és szociálpedagó-
gia specializációt szereztem. Az önképzést mindig 
fontosnak éreztem, a tanfolyamok, továbbképzé-
sek máig részei az életemnek. A fertődi óvodá-
ban voltam pályakezdő, majd Fertőszentmiklós 
akkori egyik tagóvodájában, Csapodon kaptam 
tagintézmény-vezetői és óvodapedagógusi meg-
bízást. Közben férjhez mentem, Csornára költöz-
tem, és Jobaháza óvodájában dolgoztam. 1997 
szeptemberében kerültem a Hunyadiba. A ta-
nítás mellett kezdetben a Szilágyi Erzsébet Le-
ánykollégiumban nevelőtanárként is dolgoztam. 
2002-től csak a pedagógiai képzésben dolgozom, 
töretlen lendülettel és alázattal tanítom a pedagó-
giát, a pedagógiai gyakorlatot, a pszichológiát és 
több kapcsolódó tantárgyat a pedagógiai képzés-
ben. A sok szép országos versenyeredmény közös 
munka: a tanár, a diák, a szülő összefogása. Örü-
lök, hogy sikerült az én régi és jelenlegi iskolám 
diákjaival közösen elérni, hogy a pedagógiai szak-
képzésünk eredményei a legjobbak az országban.

S. B.: A pedagógusi hivatás felé vezető út 
egyik legfontosabb szakaszán vezeted végig 
tanítványaidat. A pedagógiai ismeretek szi-
lárd megalapozása mellett a középiskolai 
környezetben még sokkal szorosabb a kap-
csolat tanár és diák közt, mint a felsőfokú 
tanárképzésben, így a személyes példamu-
tatásod is sokkal hatékonyabban közvetíti 

a hivatás iránti elkötelezettséget, szeretetet 
és alázatot is. Szerintem ez egy gazdag cso-
mag, amit ballagó diákjaid hamuban sült 
pogácsa gyanánt magukkal visznek, s ez hi-
tem szerint jó pedagógussá teszi majd őket. 
Szerinted mit kell feltétlenül tartalmaznia 
egy ilyen „pedagógusi csomagnak”?

V. R. E.: Úgy gondolom, hiába változik a világ, 
vannak alapvetések, amelyeket meg kell őrizni, 
át kell adni a következő generációnak. Hiszek 
a szeretet, a tisztelet, az őszinteség, a hit, a szor-
galom, a fegyelmezettség és a bátorság erejében. 
Fontos érték a tudás, a hagyományok őrzése, 
a zene, a mozgás szeretete, a környezet védel-
me. A megújulás és a találékonyság képessége, 
a folyamatosan fejlődő módszertani repertoár, 
a humor. A szabadidő hasznos eltöltése. A baj-
bajutottakon való segítés képessége. És fontos a 
digitális pedagógia ismerete, a helyes arányok és 
irányok kijelölése. Látod, nem tudok és nem is 
akarok elszakadni az óvodapedagógiában jól be-
vált komplex neveléstől. Úgy érzem, sok mindent 
bele kell gyúrni abba a hamuban sült pogácsába, 
mert megfelelő alapok hiányában nagyon nehéz 
az életben való boldogulás. 

S. B.: Mit tartasz a legnagyobb személyes 
vagy szakmai sikerednek?

V. R. E.: A legnagyobb érték az életemben a 
családom. Nagyon sokat teszünk érte, hogy 
így legyen. Büszke vagyok rájuk, és köszönöm 
nekik a kimondhatatlanul sok támogatást, azt, 
hogy együtt szinte mindenre találunk megol-
dást. A munkám szintén fontos értéket képvisel 
az életemben. Az egyik legnagyobb jelentősége 
a szakmai életemben a pedagógusi eskümnek 
van, melyet Sopronban, a Városháza díszter-
mében tettem le 1982 augusztusában több pá-
lyakezdő kollégámmal együtt. Megfogadtam, 
hogy egész életemben a rám bízott gyerekek 
javát szolgálom, őket segítem. Jó érzéssel tölt el, 
hogy a sok nehézség ellenére a mai napig ezt te-
hetem és teszem.

S. B.: Közös hivatásunk az olvasásra neve-
lés, hiszen amellett, hogy az olvasás min-
denfajta ismeret, tudás, információ meg-
szerzésének egyik legalapvetőbb módja, 
a meséknek, történeteknek a személyiség 
gazdagodásában is fontos szerepük van. 
Felmerülhet egy kérdés a szülőkben: mikor 
érdemes ezt a „munkát” elkezdeni?

V. R. E.: Azt gondolom, nem lehet elég korán 
kezdeni. A korai élmények mindenben megha-
tározóak, bevésődnek, és később ez a minta utat 
mutat nekünk. A mesék, igaz történetek közelebb 
hozzák egymáshoz az embereket. Olyan hangu-
latot adnak az otthonnak, az óvodának, iskolá-
nak, ahol jó együtt lenni, együtt tevékenykedni. 
Ma nincs könnyű dolga a szülőknek: kevés csa-
ládban van napirend, ritmus a sok feladat, sok 
rohanás miatt. Ezen kívül rengeteg a 21. századi 

eszköz, program, így kimondottan nehéz követ-
kezetesnek lenni. Viszont régóta tudjuk, hogy 
„aki sokat markol, keveset fog”. Azok a gyerekek 
kapnak érzelmi biztonságot, kimagasló alapokat 
a tanulási képességekhez, akik a megfelelő idő-
ben nekik megfelelő meséket hallhatnak, és sokat 
játszhatnak, tevékenykedhetnek szabadon. Nem, 
vagy csak nagyon kevés mesét néznek az okos 
eszközökön. Az ott látott, hallott, átélt ingerek 
sokasága megterhelő számukra, emiatt sokszor 
csodálkoznak az anyukák, hogy miért pörögnek, 
miért nem alszanak el este időben, miért nem 
tudják lefoglalni magukat, miért keresnek folya-
matosan új ingereket.  Ez sajnos egy rossz mókus-
kerék, jól látom, aki ezen az úton indul el, nagyon 
nehéz megállni és változtatni rajta. 

S. B.: A mesék mellett a másik, talán még fon-
tosabb dolog a gyermekek életében a játék. 
Tavaly működtünk együtt először az orszá-
gos játéknap csornai programjának lebonyo-
lításában, de reményeim szerint nem utoljára. 
Mesélnél erről azoknak, akik tavaly nem vet-
tek részt ezen a rendezvényen, hogy idén mire 
számíthatnak?

V. R. E.: Az idei évre is megkezdtem az előké-
születeket, és nagyon örülök, hogy a könyvtár 
dolgozói, volt tanáraim, tanítványaim mellett 
segítséget kértem és kaptam a Csornai Napközi 
Otthonos Óvoda vezetőjétől.  Az biztos, hogy 
most is olyan kreatív játékokat keresünk, ame-
lyek minimális anyagi ráfordítást igényelnek. 
Szeretnénk megőrizni, hogy 0-99 éves korig 
hirdetjük meg a programokat, és ennek meg-
felelően különböző korcsoportok érdeklődésére 
számítunk. Tavaly megszereztük az országos 
első helyet, a közel 900 fő részvételével. Jó lenne 
ezt a számot az idei évben is megtartani, esetleg 
megemelni.

S. B.: Szabadidődből is sokat szentelsz a hiva-
tásodnak. Azt látom, hogy rengeteg energiát 
fektetsz bele, mégis, mintha sosem fáradnál 
el. Hogyan töltődsz fel? 

V. R. E.: Nagyon szerencsés vagyok, hiszen 
a hivatásom egyben a hobbim. Hálás vagyok 
azért, hogy ilyen sokat tanulhattam és tanul-
hatok, taníthatok a mai napig: az óvodapeda-
gógia, a középiskolai korosztály nevelése, taní-
tása, tehetséggondozása, az iskolarendszeren 
kívüli felnőttképzés és vizsgáztatás, az előadá-
sok tartása valóban hihetetlenül sok energiát 
kívánnak, ugyanakkor vissza is töltenek. De 
olyan tempót diktálok magamnak, amiből 
muszáj lesz az egészségem megőrzése érdeké-
ben kicsit engedni, és a családomra, barátaim-
ra hallgatva néha saját magammal is törődni. 
Hobbit is említek: a főzés, a kézművesség, az 
olvasás, a zene, a színház, a kirándulások hoz-
zám közeli emberekkel. De legjobban a szerette-
immel való együttlét pihentet. Ezen kívül sokat 
segít az is, hogy úgy neveltek, hogy az egyszerű 
dolgoknak is tudok örülni.
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A Tanácsköztársaság az egykori Sopron vár-
megye területén élt lakosság számára tragi-
kus események időszaka, melynek oka, hogy 
a terület lakói több alkalommal is kísérletet 
tettek arra, hogy felszámolják a „vörösök ször-
nyű uralmát”.
Az első ellenforradalmi kísérletre még áp-
rilisban került sor, aminek egy, a soproni 
Széchenyi téren leadott sortűz vetett véget. 
A terrorisztikus cselekményeket követően 
titokban tovább folytatódott a kommunista 
rendszerrel szembeni ellenállás. 1919. június 
elején a soproni postások és vasutasok sztráj-
kot hirdettek, melynek hatására a Csornai és 
a Kapuvári Járásban, valamint Nagycenken 
és Röjtökmuzsajon is szervezkedések kez-
dődtek. Az említett helyszínek mindegyikén 
közös volt a cél: a helyi kommunista uralom 
megdöntése és a vasúti sínek felszedése annak 
érdekében, hogy ne érkezhessenek „terror ka-
tonák” a helyi vörös őrök megsegítésére.
1919. június 6-án Csornán is a helyi kommu-
nista vezetés ellen irányuló ellenforradalmi 
tevékenység bontakozott ki. A rendteremtés 
érdekében a fővárosból, Sopronból, Győrből 
és Moson vármegyéből is katonai alakulato-
kat vezényeltek a Rábaközbe. A vörös katonák 

a rend megszilárdítását követően Szamuely 
Tibor vezetésével megkezdték a felelősségre 
vonásokat, aki számos kegyetlen végzést al-
kotott. Az elítélteket elfogásuk pillanatától 
kezdve folyamatosan bántalmazták fogva 
tartóik. A fennálló rendszer ellenséginek ne-
vezett személyeket a premontrei prépostság 
főépülete előtt található fákra akasztották 
fel 1919. június 9-én pünkösdhétfőn. Vér-
tanúhalált halt Akóts Gyula, Glaser Ferenc, 
Laffer Lajos, Németh Gyula, Pozsgai Bálint, 
Takács Ferenc és 
Tarcsay István. A 
hóhérok az akasz-
tásokat borzalmas 
keg yet lenséggel 
hajtották végre, a 
haláltusájukat vívó 
személyeket még 
a kötélen lógva is 
bántalmazták. Sza-
muely délután öt 
órakor hagyta el a 
települést, a holt-
testeket csak hat 
órakor vághatták le 
a kötelekről, majd a 

A magyar történelemben a Tanácsköztársaság kifejezés a Magyarorszá-
gi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság hétköznapi elnevezése. Az 
1919. március 21-től augusztus 1-ig tartó időszakban a hatalmat a Ma-
gyarországi Szocialista Párt (MSZP) birtokolta hazánkban. Az ország 
kormánya 133 napon keresztül a Forradalmi Kormányzótanács volt.

temető délnyugati sarkában ásott sírba temet-
ték. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára őrizetében található irat - Barcza 
Rotter Béla soproni államügyészségi vezető 
jelentése - alapján megállapítható, hogy a 
későbbiekben történt még egy gyilkosság. A 
proletárdiktatúrával szemben tanúsított el-
lenállás miatt kivégezték a csornai Németh 
Lajost is. 
A rábaközi rendteremtést követően Szamuely 
visszatért Budapestre, ahol a központi párt-
gyűlésen beszámolt a csornai eseményekről. 
A Tanácsköztársaság 1919. augusztus 1-jén 
megbukott, amivel párhuzamosan azonnal 
elkezdődött a kommunisták letartóztatása. 
A proletárdiktatúra időszakában az egykori 
Sopron vármegye területén 28 embert vé-
geztek ki. 1920. szeptember 20-ig több mint 
700 személyt tartóztattak le terrorcselekmény 
elkövetése miatt, továbbá 772 darab, a kom-
munisták által elkövetett bűncselekmény mi-
att indult eljárás összesen 1697 személy ellen.
1919. augusztus 20-án, Szent István napján 
„gyászünnep volt Csornán, a nemzeti feltá-
madás gyászünnepe.” A délelőtti órákban 
20.000 ember gyűlt össze a Premontrei Apát-
ság előtt, hogy a kivégzett vértanúkra emlé-
kezzen. A rendház épülete előtt felállított ol-
tárnál dr. Burány Gergely prépost plébános, 
Hérits Lajos farádi evangélikus lelkész, Dem-
jén Márton veszprémi református lelkész és 
dr. Schwartz Mór győri főrabbi jelenlétében 
gyászmisét celebrált. A gyászszertartást köve-
tően a vallási felekezetek képviselői megáldot-
ták a vértanúk sírját, majd megható gyászbe-
szédeket mondtak.
Az áldozatok emlékére 1925. augusztus 20-án 
síremléket avattak a Szent Antal temetőben. Az 
emlékmű egy kőből készült keretbe foglalt már-
ványtábla volt, mely a kivégzést örökítette meg. 
Az ábrázolás szerint a kivégzetteket egy angyal 
védelmezi, mely kardjával a kötelet fogó hóhér 
felé szúr. Az alkotást 1957-ben megrongálták, 
annak megmaradt darabjait 1992-ben összeil-
lesztették és továbbra is síremlékként funkcio-
nál. A Csornán meggyilkolt vértanúk emlékét 
a Premontrei Apátság mellett található, 2000-
ben felavatott emlékmű is őrzi.

A Tanácsköztársaság rémtettei Csornán
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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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A rendszerváltást követően jelentős vál-
tozások történtek az intézményben. Az 
1990-es évek elején továbbra is növény-
termesztő gépészeket, 1992-től mező-
gazdasági gépjavítókat, karbantartókat 
képeztek az iskolában. Az 1994 és 1998 
közötti időszakban 5 év alatt lehetett el-
végezni a gépésztechnikus képzést, továb-
bá bevezetésre került a 4 éves szakmunkás 
oktatás is. 1996 és 2007 között működött 
az intézményben a szakmunkások szak-
középiskolája, melynek keretein belül 2 
év alatt szerezhettek érettségi vizsgát a 
szakmával már rendelkező tanulók.
Az 1999-es esztendő meghatározó volt az 
iskola életében. Ebben az évben ünnepel-
te az intézmény fennállásának 60. évfor-
dulóját, továbbá otthont adott több ran-
gos szakmai rendezvénynek is. A csornai 
iskolában került lebonyolításra a Mező-
gazdasági Gépész Szaktanárok Országos 
Konferenciája, illetve a mezőgazdasági 
gépészképzésben tanuló diákok számára 
az Országos Szakmai Tanulmányi Ver-
seny. Szintén 1999-ben került megren-
dezésre az első Rábaközi Élelmiszer- és 
Mezőgazdasági Vásár is.
A XXI. század kezdetén folyamatosan 
szélesedett az iskola képzési kínálata, va-
lamint az intézmény külföldi kapcsolat-
rendszere. A COMENIUS 2000 projekt 
lehetővé tette a minőségbiztosítási rend-
szer kiépítését. Folyamatosan javultak az 
intézmény beiskolázási mutatói, ahol te-
hetséggondozó és felzárkóztató foglalko-
zásokat is indítottak.
A 2002/2003 tanévben Csorna város 
képviselőtestülete döntött az iskolának a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-

A jubileumi 80. tanév kapcsán tekintünk vissza a csornai Csukás Zoltán 
Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola történetének leg-
fontosabb mérföldköveire. 

PB

80 éves a Csukás Zoltán iskola  – 4. rész

nisztérium számára történő átadásáról, vi-
szont a fenntartóváltásra a Minisztérium 
elutasító magatartása miatt nem került 
sor. Az intézmény a következő tanévben 
tovább bővítette képzési kínálatát. Szak-
középiskolai képzés keretében gazdasá-
gi informatikus, valamint marketing és 
reklámügyintéző, a szakiskolai képzés 
kapcsán pedig lovász és dísznövénykertész 
szakmák oktatását vezették be.
2003 márciusában a Csukás iskola ren-
dezte meg a mezőgazdasági gépész és a 

mezőgazdasági áruforgalmi szakos tanu-
lók számára az Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyt.
2004 tavaszán a csornai önkormányzat 
értékesítette a Csukás sporttelep területét, 
ahol hamarosan bevásárlóközpont épült. 
Az intézkedés következtében az intézmény-
ben jelentősen romlottak a sportolás felté-
telei. Változás csak 2008-ban következett 
be, amikor az iskola udvarán bitumenes 
kézilabdapályát létesítettek.
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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

Beled, Evangélikus templom felújítása

www • Csorna,  Erzsébet királyné 
utca 15. 

• Nyitvatartás: h-p. 9-12, 
13-17, szo. 8-12 óráig.

Új helyen várom Kedves Vásárlóimat! 
Csorna, Erzsébet királyné utca 15.  

volt Matáv épülete,tánciskola mellett!

www.facebook.com/hazsocipo

Csornán és környékén, 6+1 fő 
péntek estétől vasárnapig
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tanulmányaik, munkájuk során Csorna 
város hírét nemcsak helyben, de máshol is 
öregbítsék.
A hagyományok szerint valamennyi vég-
zős diák köszöntése mellett az ünnep 
alkalmával került sor intézményenként 
egy-egy tanuló köszöntésére, akik kiváló 
tanulmányi eredményt értek el, így mun-
kájuk, példamutató hozzáállásuk révén 
méltán szolgáltak rá az Érdemes Diák ki-
tüntetésre.
Az idei évben Csorna Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete Csorna Város 
Érdemes Diákja címet adományozott: 

Magyarország Kormánya 2017-ben dön-
tött arról, hogy Csornán is tanuszoda 
épülhet. Városunkban hamarosan meg-
kezdődhetnek az építési munkálatok, 
ezért új helyet kellett találni a búcsúvá-
sárnak.
A kormányhatározat megvalósítása érde-
kében több helyszín is felmérésre került 
a városban, közmű- és telepítési vizsgála-
tokat végeztek. A megfelelő terület kivá-
lasztása időigényes volt, megnehezítette a 
területek kedvezőtlen talaj- és talajvízvi-
szonyai az uszoda mélygépészeti berende-
zéseinek elhelyezését.
Az előkészítő felmérések és vizsgálatok 
eredményeként végül a Vilmos Parkban, a 
műfüves labdarúgó pálya melletti edzőpá-
lya területe került kiválasztásra, amely ta-
lajmechanikailag is megfelel a létesítmény 
kivitelezésének.
Az uszoda építéséért az állam felel, a te-
rületet a képviselő-testület legutóbbi 

Május elején, az érettségi vizsgákat meg-
előző héten tartották Csorna város oktatá-
si intézményei a hagyományos lampionos 
ballagást. Az idei év végzős középiskolás 
diákjainak felvonulását követően a Város-
háza előtti téren tartott ünnepségen a bal-
lagó diákok adtak színvonalas műsort. Dr. 
Bónáné dr. Németh Katalin polgármester 
ünnepi gondolatait követően Csorna Vá-
ros Érdemes Diákja kitüntetést adott át 
Horváth Ilona Erzsébetnek, Erdélyi Ve-
ronikának, Czeglédi Bencének, Magyar 
Márknak és Csupor Benjaminnak.
Az ünnepség elején a végzős diákok ne-
vében Szalai Dávid Norbert, a Csukás 
Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium 
és Szakközépiskola tanulója köszönt el a 
várostól. 
Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgár-
mester ünnepi beszédében kérte a bal-
lagó diákoktól, hogy ne feledkezzenek 
meg azokról, akik az eddigi életük során 
mindvégig mellettük álltak: tanárokról, 
nevelőkről, oktatókról, és nem utolsó sor-
ban a szülőkről és rokonokról.
A polgármester felhívta a ballagó diákok 
figyelmét arra, hogy nélkülük nem járhat-
ták volna végig ezt az utat, az ő segítségük, 
támogatásuk és iránymutatásuk nélkül 
nem tudtak volna túljutni a felmerülő ne-
hézségeken.
A városvezető kérte a búcsúzó diákoktól, 
hogy gondoljanak jó szívvel Csornára, a 
városra, mely a középiskolai időszak alatt 
második otthonuk volt, tegyenek meg 
mindent azért, hogy esetleges későbbi 

Elbúcsúztak a végzős diákok Csornától

A tanuszoda építése miatt új helyszínen lesz idén a csornai búcsúvásár

Horváth Erzsébet Ilonának, az Arany Já-
nos EGYMI Óvoda, Általános Iskola és 
Szakiskola végzős tanulójának, Erdélyi 
Veronikának, a Győri SZSZC Hunyadi 
János Középiskolája 12.C osztályos ta-
nulójának, Czeglédi Bencének, a Győri 
SZSZC Hunyadi János Középiskolá-
ja 12.D osztályos tanulójának, Magyar 
Márknak, a Győri SZSZC Csornai Kos-
suth Lajos Szakközépiskolájának 11.C 
osztályos tanulójának és Csupor Ben-
jaminnak, a Csukás Zoltán Mezőgazda-
sági Szakgimnázium és Szakközépiskola 
végzős tanulójának.

ülésén térítésmentesen a Magyar Állam 
tulajdonába adta. A városvezetők ezért a 
búcsúnak is új helyszínt kerestek, így az 
idei évben a Toldi utca dél-nyugati részén, 

az úgynevezett „szánkódomb” környékén 
kerül megrendezésre a búcsúvásár, mely 
négy napos lesz, 2019. augusztus 17-20. 
napokon tartják.
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TELEFONTOKOK ÉS
ÜVEGFÓLIÁK

 
KEDVEZŐ ÁRON, NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
 
 Nemesacél ékszerek,

bizsuk
 
 CSORNÁN A TESCO ÜZLETSORÁN, 

KAPUVÁRON A HANSÁGGAL SZEMBEN, 
BELEDEN A POSTA MELLETT!
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Kockázatos-e hitellel vagy más teherrel terhelt lakást vásárolni?

A lakást keresők általában tehermentes in-
gatlant keresnek, az ilyen azonban egyre 
ritkább. Előfordul sajnos, hogy az eladók 
azért kénytelenek eladni a lakásukat, mert 
egyáltalán nem vagy nehezen tudják fi-
zetni lakáshitelük törlesztő részleteit, így 
megéri nekik kisebbre vagy olcsóbbra cse-
rélni. A tulajdonosnak ilyenkor általában 
nincsen pénze arra, hogy még az eladás 
előtt kifizesse a tartozást, így a tehermen-
tesítés a leendő vevőre hárul. Milyen koc-
kázatokat rejthet ez? 

Első lépésként az ingatlan friss tulajdoni 
lapját kell elkérni vagy lekérdezni, pon-
tosan látni kell ugyanis, hogy mivel van 
terhelve az ingatlan, illetve a fennálló tar-
tozás pontos összegét kell tisztázni. Ha hi-
telintézet szerepel jogosultként, abban az 
esetben a bank kérésre készít egy hivatalos 
igazolást arról, hogy mekkora összeget és 
hová kell befizetni ahhoz, hogy kiadja a 
törlési engedélyt, hogy tisztázható lehes-
sen a lakás tulajdoni lapja. A legfontosabb, 
hogy ilyen esetben a vevő közvetlenül a 
banknak fizesse ki a tartozást, ne pedig az 
eladónak, hiszen így lehet biztos benne, 

hogy az ténylegesen a tehermentesítésre 
lesz fordítva. Szintén lényeges, hogy egé-
szen addig, amíg nem törlődik a teher, 
ne fizessen a vevő az eladónak, akár még 
foglalót sem. Először tisztázzuk le tehát az 
ingatlanról a tartozást, majd a vételárból 
fennmaradó összeget kaphatja meg az el-
adó. 

Előfordulhat, hogy a hiteltartozás miatt 
már végrehajtási eljárás is indult a tulajdo-
nossal szemben, ami szintén riasztó lehet 
a vevő számára. Nem kell azonban ekkor 
sem rögtön másik ingatlant keresni, hi-
szen ez a helyzet is könnyedén megoldha-
tó. A végrehajtóval kell felvenni ilyenkor a 
kapcsolatot, aki szintén le tudja írni, hogy 
mekkora összeg megfizetése esetén szün-
teti meg a végrehajtást és törölteti a vég-
rehajtási jogot az ingatlan tulajdoni lap-
járól. Árverésre pedig ilyenkor általában 
már nem kerül sor, hiszen mindenkinek 
az az érdeke, hogy minél előbb és minél 
egyszerűbben kifizesse valaki a tartozást. 

Fontos megjegyezni, hogy az ingatlanra 
bejegyzett haszonélvezeti jog vagy özve-

gyi jog esetén 
azonban teljesen 
más a helyzet. 
Ilyen esetben a 
tulajdoni lapon 
szereplő személyt 
általában halá-
láig megilleti az 
ingatlan haszná-
latának és hasz-
nosításának joga, 
tehát ő jogosult 
ott lakni vagy 

albérletbe adni az ingatlant, a tulajdonos 
pedig nem. Ha ilyen ingatlant akarunk 
megvásárolni, akkor fontos, hogy a te-
hermentesítéshez a haszonélvező hozzájá-
rulása szükséges, ha tehát ő nem mond le 
haszonélvezeti jogáról, akkor az fent fog 
maradni, még ha a tulajdonjogot meg is 
vásároljuk. Így viszont tulajdonosként 
nem fogjuk tudni használni az ingatlant.  

Láthatjuk tehát, hogy sem a teher, sem 
pedig egy végrehajtás nem lehet akadálya 
egy vásárlásnak. Fontos azonban, hogy 
olyan adásvételi szerződést kössünk, ami-
ben a fenti egyes lépések részletesen le 
vannak írva. Szerződés nélkül pedig soha 
egy fillért se fizessünk senkinek!

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 
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hogy mindent az eredeti állapotba fogunk 
visszaállítani. A munkálatok ütemezésével 
kapcsolatban a helyszínen dolgozó műveze-
tő kolléga tud felvilágosítást adni. Nyilván 
lesz majd egy rövid időszak, amikor nem 
lehet a megszokott módon parkolni, és a 

A településen június 7-ig  érdemes lesz 
ivóvizet tartalékolni. A vízhálózat tisztítá-
sa miatt elszíneződött ivóvízzel találkoz-
hatnak, ingadozhat a víznyomás, és rövid 
idejű vízhiány is előfordulhat egy-egy 
utcában. A fehér ruhák mosását ebben az 
időszakban célszerű lesz késő délutánra, 
estére halasztani. 
A vízvezeték tisztításra munkanapokon 8 
órától 14 óráig kerül sor. A település la-
kosságát falragaszokon értesítettük, a he-
lyi óvodával, iskolával és kifőző konyhával 
együtt. Kóny után Enese és Bezi irányába 

Nagyszabású építkezés, csőfektetés kez-
dődik a napokban Csornán, a Pozsonyi 
utcában. Rövidesen új útburkolat ké-
szül az utcában, az útépítés előtt pedig a 
szakemberek kicserélik az ivóvíz gerinc-
vezetéket és a vízbekötéseket. Összesen 
510 méter azbesztcement vízvezeték, és a 
hozzá tartozó 40 db horganyzott acél víz-
bekötés cseréjéről lesz szó – tudtuk meg 
Bertha Zoltántól, a Pannon-Víz Zrt. Csor-
nai Üzemmérnökségének vezetőjétől.   
– Új, korszerű műanyag (KPE) csövek 
kerülnek majd a föld alá, hegesztett köté-
sekkel. Munkanapokon és szombaton is 
dolgozni fogunk, 7:00-tól 16:30-ig. Első 
lépésben megépül majd az új ivóvíz gerinc-
vezeték, majd nyomáspróba és fertőtlenítés 
után üzembe helyezzük az új csövet. Rövid 
ideig párhuzamosan fog működni a régi és 
az új vezeték, fogyasztóinkat pedig foko-
zatosan kötjük majd át. Minden vízelzá-
rást előzetesen egyeztetünk az itt lakókkal. 
Nagy gondot fordítunk a kapubejárókra, a 
házak előtti parkosított területekre. Ígérjük, 

Vízvezeték csere Csornán, a Pozsonyi utcában

Vízvezeték öblítés zajlik Kónyban

kapubejárókat használni. Sajnos ez minden 
építkezésen így van, ezért előre szeretnénk 
kérni az itt lakók türelmét és megértését az 
okozott kellemetlenségekért. A vízvezeték 
cseréjét várhatóan június végére fogjuk befe-
jezni – tájékoztatott a szakember.

haladnak majd tovább a vízvezeték tisz-
títással. Az öblítésről a www.pannon-viz.
hu weblapon folyamatosan tájékoztatást 
adunk. 
 
 Az itt alkalmazott sűrített levegős öblí-
tés mellékhatása, hogy apró légbuborékok 
fehérre színezhetik a csapvizet. Ez kien-
gedve néhány perc alatt eltávozik, és a víz 
újból átlátszó lesz. Az új módszer sokkal 
hatékonyabb és gyorsabb a hagyományos 
vízöblítésnél, a víz felhasználása pedig jó-
val kevesebb. Köszönjük türelmüket!

Munkatársat keresünk! Rábacsécsény - Győrsövényház - Mórichida térségéből, szennyvízelvezető hálózat 
üzemeltetésére 3 fő munkatársat keresünk, villanyszerelő, gépész, csőhálózat szerelő vagy ezekkel egyenértékű 

szakképzettséggel.  Jelentkezni a Pannon-Víz Zrt Csornai Üzemmérnökségén lehet a +36-96/592-175  
telefonszámon, vagy az iktato@pannon-viz.hu címen lehet.

ÁLLÁSAJÁNLAT
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lévő zöld területen, percekig próbálgatva a 
sugárképeket, majd a magasból mentő jár-
műről szétnézhetett a városban, ahonnan 
bátran integetett kísérőinek. A fiatalember 
felhőtlen örömét fokozta, hogy közös kép 
készült róla a tűzoltókkal, valamint az, 
hogy kapott egy régi sisakot ajándékba, így 
később is emlékezhet a tűzoltóknál töltött 
„álomnapra”.

2019-ben már ötödik alkalommal indult 
magyarországi útjára a nemzetközi gyöke-
rekkel rendelkező „Neked Munka, nekem 
ÁLOM” program. A Munkaerőpiacon 
Maradás Egyesülete és az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának támogatásával 
Győr-Moson-Sopron megyében az elmúlt 
hetekben tizenkét megváltozott munka-
képességű, vagy fogyatékkal élő felnőtt 
választhatta ki álmai munkahelyét, és tölt-
hetett el ott egy felejthetetlen napot. 
Így került a csornai Fekete Gábor május 
végén egy napra a Győri Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokságra, ahol Gaál László 
tűzoltó százados, parancsnokhelyettes és 
Szabó Marcell tűzoltó őrmester szervezett 
a fiatalember számára egy érdekes és moz-
galmas, élményekkel teli napot. Gábort a 
kollégák először körbevezették a laktanyá-
ban, benézett a híradó ügyeletre, majd a 
szertárban felült minden járműre, alaposan 
megszemlélt minden autót és felszerelést, 
majd megnézett egy riasztást is. Ezután 
kipróbálhatott egy próbariasztást, felvett 
egy védőruhát, majd a tűzoltókkal beült 
egy fecskendőbe, amivel szirénázva meg-
tettek egy rövid utat az udvaron. Egy kép-
zelt tüzet is elolthatott a laktanya udvarán 

Teljesült egy álom, egy napra tűzoltó lehetett Gábor

Gábor egy szerető családban él Csornán, 
a munkanapokon, amíg szülei dolgoznak 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 
működtetett „Gondviselés házában” tölti 
idejét, ahol szívesen rajzol és mint mondta, 
sokat matekoznak is. A tűzoltóként eltöl-
tött nap sokáig felejthetetlen élmény marad 
számára.

Európa-nap alkalmából tartottak vetélkedőt 
a térség oktatási intézményei részére a csor-
nai Széchenyi István Általános Iskolában.
A versenyen a rendező iskola mellett részt 
vettek a Bősárkányi Eötvös József Általános 
Iskola, a Bágyogszováti József Attila Álta-
lános Iskola, a farádi Király Iván Általános 
Iskola, a csornai II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Általános Iskola, a Rábatamási 

Móra Ferenc Általános Iskola, valamint a 
Szili Szent István Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola tanulói.
A gyerekek teljesítményét egy háromfős 
zsűri értékelte: a zsűri elnöki posztot Sár-
közi Ágnes, a Nakovich Mihály Általános 
Iskola és Óvoda igazgatója töltötte be, mun-
káját Szalayné Galambosi Tímea, a csornai 
művelődési központ, könyvtár és múzeum 

Európa-napi vetélkedő Csornán 
igazgatója és Váradi József, a csornai Széche-
nyi István Általános Iskola intézményveze-
tője segítette.
Horváth Csillától, a verseny szervezőjétől 
megtudtuk, hogy a vetélkedőn a csapatok 
tíz kreativitást és felkészültséget igénylő fel-
adványban mérték össze tudásukat. A gyere-
keknek előre kiadott feladatként egy könyv-
borítót kellett tervezniük rövid ismertetővel 
az Európai Unióról gyermekek számára. A 
helyi vetélkedőn többek között keresztrejt-
vény, titkosírás, szódominó, képkirakó és 
bűvös négyzet várta a diákokat – tette hozzá 
a csornai Széchenyi István Általános Iskola 
pedagógusa.
Horváth Csilla elmondása szerint a verseny 
jó hangulatban telt, a résztvevő nyolc csapat 
mindegyike becsületesen felkészült a vetél-
kedőre, és ezt tudásával bizonyította is.
Csorna Város képviseletében dr. Bónáné 
dr. Németh Katalin polgármester és Major 
András alpolgármester is gratulált a diákok 
kiváló szerepléséhez. Sárközi Ágnes zsűri el-
nök - rövid értékelés után - dr. Bónáné dr. 
Németh Katalin polgármesterrel közösen 
osztotta ki a jutalmakat a csapatoknak.
A versenyen a harmadik helyezést a farádi 
Rábaparti Királyok, a második helyezést a 
bősárkányi Bűvös Sárkányok, míg az első 
helyezést a rábatamási Euréka csapata sze-
rezte meg.
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Pályázati támogatásnak köszönhetően megújult a községháza 
Bősárkányban, melyet Széles Sándor kormánymegbízott, dr. 
Dukai Miklós helyettes államtitkár és Szalay Imre polgármes-
ter adott át a mai napon.
A közel 36 millió forintos beruházás során felújítási és karban-
tartási munkákat végeztek el: a korszerű anyagok felhasználá-
sával az épület fenntartási költségei jelentősen csökkentek, az  
azbeszttartalmú pala kiváltásra került és a mai kor követelménye-
inek megfelelő épület várja az ügyfeleket. 

Átadták a felújított  
bősárkányi községházat

A Csornai Hunyadi János Szakközépisko-
la rendészeti szakán tanuló diákok nyerték 
meg a III. Országos Középiskolai Rendé-

szeti Csapatversenyt Adyligeten.
A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Köz-
pont, a Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága Humán Szolgálata, vala-
mint a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Humán Szolgálata közös 
szervezésében az Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnáziumban megrendezett III. 
Országos Középiskolai Rendészeti Csa-
patverseny országos döntőjét április végén 
tartották.
A verseny elméleti részében a csapatok iz-
galmas feladatokon keresztül mérték össze 
szakmai és műveltségi felkészültségüket, 
idegen nyelvi, informatikai és közlekedési 
ismereteiket. A látványos, valós élethelyzete-
ket szimuláló gyakorlati feladatokat az aka-
dálypálya, a lövészet, és egyéb fizikai erőn-
létet és ügyességet igénylő versenyszámok 
tették különlegessé.
A verseny döntőjére, valamint a helyezést 
elérő csapatok elismerésének átadására a IX. 
Országos Rendőr – és Tűzoltónapon került 
sor. A csapatverseny első helyezettje 2019. 
évben a Csornai Hunyadi János Szakközép-
iskola csapata lett.
A csapat tagjai:

• Bognár Adrián (11.A)
• Szabó Bence Ivó (11.A)
• Czeglédi Bence (12.D)
• Lencse Bálint (12.D)
Felkészítő tanárok: Eőry Jenő, Farkas  
Balázs, Gecsényi Zoltán

A dobogó legfelső fokára állhattak a hunyadis diákok
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Az osteoporosis fizioterápiáját három részre 
osztjuk:
-Primer preventio, vagyis elsődleges megelő-
zés: a maximális csonttömeg (25 éves korig) 
előtti időszakra vonatkozik. Valamint a Post 
primer preventio: maximális csonttömegtől  
a premenopauzáig tartó időszak. Ilyenkor cél: 
max csonttömeg építés, csonttömeg megtar-
tás. Fizioterápiájában fontos az axiális irányú 
vagyis tengelyirányú terhelés (pl: nordic wal-
king, futás, aerobic, step aerobic, fitball)
-Secunder preventio, vagyis másodla-
gos megelőzés: perimenopauza időszaka.  
Ilyenkor cél: csonttömeg megőrzés, a csont-
vesztés folyamatának lassítása, fizikai kon-
díció fenntartása, elesés megelőzése ezáltal 
a törések megelőzése. Fizioterápiája: axiális 
terhelés, izomerősítés és stretching (nyújtás), 
egyensúly és koordinációs gyakorlatok, stabi-
lizációs tréning.
-Tercier preventio, vagyis a harmadlagos meg-
előzés: itt már a betegség kifejlődött, fennáll 
a csonttörés veszélye. Ezért itt a legfontosabb 
cél a csonttörés kockázatának csökkentése, 
valamint a fájdalomcsillapítás, deformitás 
csökkentése, tartáskorrekció, mozgáskészség 
megtartása, egyensúly- és koordináció javí-
tása.

A súlyosabb csontritkulás részeként egyre na-
gyobb gerinc deformitások alakulhatnak ki, a 
gerinc görbületei megváltoznak, testmagasság 
csökken, ami a csigolyák kompressziójához ve-

zethet, akár neurológiai tünetek is kialakulhat-
nak (pl: kilépő ideggyök kerülhet nyomás alá), 
rövidült törzs miatt a végtagok hosszabbá válnak, 
előretolt fejtartás, előreesett vállak jellemzik, me-
dence hátrabillen, a has előredomborodása (go-
lyó has) lesz jellemző, mellkas és medencekosár 
közeledik egymáshoz, súlyosabb esetben a csí-
pőtaréj és az alsó bordák közötti rés csökken. A 
megváltozott görbület miatt a törzsizmok foko-
zott igénybevétele áll fenn. Ennek következtében 

fokozott tónusúvá, gyengültté, fáradttá válnak, az 
izmok tartó-védő funkciója csökken. 
A csontritkulás gyógytornájában ezért a gerinc 
körüli izmok, törzsizmok (mély és felületes há-
tizmok, hasizmok) valamint a fenék izmainak 
erősítése a legfontosabb. Hátizom erősítésnél 
inkább a háton fekvő gyakorlatokat részesít-
sük előnyben, ezzel védjük a bordánkat a törés 
ellen. Hasizom erősítésnél pedig a felülések 
helyett alulról indított hasizom gyakorlatokat 
végezzünk a kompresszió elkerülése végett. Va-
lamint kerüljük a forgó mozgásokat és az oldal-
ra hajlást. Minden tornát légző gyakorlatokkal 
kezdjünk, ezáltal növeljük az oxigén bejutását, 
serkentjük a szövetek oxigén dús vérellátását, 
javul a kedélyállapotunk és segíti az izmok meg-
nyúlását. A légzőtorna után gerinc elongációs 
gyakorlatokat, vagyis hossztengelyi nyújtózást 
végezzünk, melyek elősegítik a gerinc patológi-
ás vagy megnövekedett élettani görbületeinek 
csökkentését. Ezután következik a törzsizmok 
erősítése, felső- és alsóvégtag izmainak erősíté-

se. Minden gyakorlatot 6-8-szoros ismétléssel 
végezzünk. A tornát nyújtással fejezzük be. A 
torna során működtetett izmokat, de főleg a 
mellkasi, combhajlító izmokat és fejbiccentő 
izmot nyújtsuk a torna végén. 

A legideálisabb ha a tornagyakorlatokat lega-
lább heti háromszor elvégezzük.

Néhány fontos gyakorlat:

1., Háton fekvésben felhúzzuk talpra a jobb lá-
bat, majd mellé a balt. Két karunk törzs mellett, 
leszorítjuk a vállakat az ágyba, kiemeljük a mell-
kast, közben mély levegőt veszünk orron keresz-
tül, majd szájon át kiengedjük.
2., Még mindig talpon a lábak. Két karunk 
törzs mellett. Leszorítjuk derekunkat, karokat 
és vállakat is egyszerre az ágyba (5 másodpercig 
megtartjuk a szorítást, magas vérnyomás esetén 
3 másodpercig tartjuk meg) majd lazítunk, újra 
leszorítjuk…
3., Talpon a lábak. Kezeket tarkóra tesszük, 
mind a két könyökünket leszorítjuk az ágyba 
majd lazítunk, újra leszorítjuk…
4., Talpon a lábak. Leszorítjuk a derekunkat az 
ágyba (végig szorítva tartjuk), lépegetünk egy-
helyben, emeljük a térdeket felváltva. 
5., Talpon a lábak. Leszorítjuk a derekunkat 
az ágyba (végig szorítva tartjuk), így húzzuk 
hashoz jobb térdünket majd nyújtjuk előre a 
lábunkat a talaj felé, majd újra hashoz húzzuk 
és nyújtjuk előre…(ugyanezt megcsináljuk a bal 
lábunkkal is).
6., Talpon a lábak. Megint leszorítjuk a dere-
kunkat az ágyba (szorítva tartjuk), jobb lábbal 
biciklizünk előre, majd letesszük talpra és bal 
lábbal is biciklizünk előre.
7., Jobb láb talpon, bal lábat kinyújtjuk a talajra. 
Bal lábfejet hátrafeszítjük és nyújtva kivisszük 
oldalra a bal lábunkat (közben figyelünk, hogy 
a lábfejünk és a térd egy vonalban legyenek) és 
visszahozzuk középre, majd újra kivisszük ol-
dalra és vissza (ugyanezt megcsináljuk jobb láb-
bal is, miközben bal lábunk talpon van).
8., Jobb láb talpon, bal láb nyújtva a talajon. 
Innen emeljük fel a bal lábunkat nyújtva a 
plafon felé a másik comb vonaláig majd visz-
sza letesszük (ezután jobb lábbal is megcsinál-
juk, miközben bal láb talpon).
9., Mindkét lábunk talpon. Megemeljük a 
medencénket, majd lassan vissza leengedjük.
10., Háton fekvésben mind a két lábunk 
nyújtva, karjainkat felemeljük fülünk mel-
lé, karokkal felfelé, lábakkal lefelé egyszerre 
megnyújtózunk.

Egészségesen élni egy életen át

Szerző: 
Szigeti Alexandra

gyógytornász
Csornai Margit kórház

Mozgásszervi rehabilitációs osztály

A csontritkulás (osteoporosis) a csontváz generalizált, progresszív betegsége. 
A csont alacsony ásványi anyag tartalma és sűrűsége jellemzi, mely csökkenti 
a csont szilárdságot és növeli a törések kockázatát. Emiatt a csontritkulásban 
szenvedő betegek körében a testmozgásnak kiemelt jelentősége van a csontállo-
mány megtartása, a csontvesztés lassítása, törések megelőzése szempontjából. A 
csontritkulás nagyobb eséllyel alakul ki változókorban. A női nemi hormon, az 
ösztrogén szintjének csökkenése miatt a csontvesztés üteme gyorsul a menopa-
uza idején (45-50 év között). A csontritkulás ellen rendszeres testmozgással vé-
dekezhetünk a megfelelő kalciumbevitel mellett. Ha már kialakult a betegség, 
speciális gyógytorna ajánlott, mellyel lassíthatjuk a folyamatot és csökkenthet-
jük a kialakult deformitásokat.

Csontritkulás fizioterápiája
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A helyes megfejtést beküldők között értékes Rábaköz Szíve Magazinos ajándékcsomagot sorsolunk ki. A nyertest e-mailben értesítjük! 
A megfejtést ide várjuk: info@rabakozszive.hu. Kérjük ne felejtse el megírni a pontos nevét és címét! Beküldési határidő június 25.

Különleges eseményre gyűltek össze helyiek, 
közelről és távolról érkezők a rábaközi Szany 
határában található Szent Anna-kápolnánál 
május közepén. Piero Marini érsek mutatott be 
szentmisét a missziós kereszt jelenlétében, és el-
helyezték II. János Pál pápa ereklyéjét. A Szent 
Anna-kápolna oldalában, a szabadtéri oltár mel-
lett állították fel a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus (NEK) szimbólumát, a missziós 
keresztet, az oltár fölött elhelyezett képről pedig 
a szent pápa tekintett a jelenlévőkre. Marini ér-
sekkel, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusok Pápai Tanácsának elnökével, II. János Pál 
pápa egykori szertartásmesterével koncelebrált 
Veres András győri megyéspüspök, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; Németh 
László olaszországi magyar főlelkész; Henczel 
Szabolcs szanyi plébános és a környékről érke-
zett, illetve szanyi kötődésű lelkipásztorok. Az 
eseményen jelen voltak közéleti személyiségek, 
közülük Németh Gergely polgármester, Gyopá-
ros Alpár országgyűlési képviselő, kormánybiztos 
és Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron megyei 
kormánymegbízott köszöntötték az ünneplőket. 
A missziós kereszt körül ünnepelt szentmisében, 
II. János Pál jelmondatához – „Totus tuus” – is 
csatlakozva, a kereszt alatt álló Szűzanya mellé 
szegődtek a hívek Krisztus misztériumát szem-

lélni. Erre hívtak a liturgia szövegei és énekei, és 
erre szólított szentbeszédében Piero Marini is: „A 
liturgia, amelyet ünneplünk, mindnyájunkhoz 
szóló ismételt meghívás a megtérésre, hogy átél-
jük a húsvéti misztériumot, azaz, hogy a kereszt 
iskoláját végezzük Mária, Krisztus első tanítvá-
nya példájára.” A hit engedelmességéről szólva II. 
János Pál pápa egykori szertartásmestere hang-
súlyozta, hogy a kereszt alatt állni nemcsak egy 
pillanatnyi engedelmesség, hanem az egész élet 
engedelmessége. Mária fenntartás nélkül fogadta 
Isten Igéjét, kezdettől fogva, a végsőkig. A világra 
szülte az Isten Fiát, majd azért, hogy engedelmes-
kedjen neki, mindent elvesztett életében, őt, a 
Fiát is. Földi élete a folyamatos elszakadás Fiától: 
nem azért szülte őt, hogy birtokolja, hanem azért 
hogy odaadja. Isten logikája ez; az evangélium 
logikája, a hit logikája, az engedelmesség logikája. 
Az ember csak azt birtokolja, amit odaad. Mária 
segít, hogy beléphessünk ebbe a misztériumba.  
A szentmise végén ünnepélyesen elhelyezték 
II. János Pál vérereklyéjét az erre a célra készült 
szoborban. Henczel Szabolcs plébános tavaly au-
gusztus 20-án Krakkóban vehette át az ereklyét 
Stanisław Dziwisz bíborostól, II. János Pál egy-
kori titkárától. Most a szent pápa egykori szer-
tartásmestere helyezte végleges helyére az ereklyét  
Szanyban. A szentmisén szanyi, soproni és ka-

puvári énekkarok végezték a zenei szolgálatot. 
Az énekek szépen illeszkedtek a szövegekhez 
és a tanításhoz. Latinul szólt az irgalmasság 
szentévének himnusza; később Szent Ignác 
Krisztus lelke, szentelj meg engem kezdetű 
imáját énekelték a kórusok olasz nyelven. Az 
ereklye elhelyezése alatt II. János Pál pápa hí-
res „Non abbiate paura!”, vagyis „Ne féljetek!” 
biztatása hangzott el, szintén olaszul énekelve, 
szanyi fiatalok előadásában, zárásként pedig az 
Ubi caritas a kapuvári Ars Camerata kórustól. 
(Borsodi Henrietta/Magyar Kurír)

Piero Marini érsekkel emlékeztek II. János Pál pápára Szanyban
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Pünkösdkor a Szentlélek kiáradásának fel-
tétele a szív tisztasága. Nekünk is készül-
nünk kell erre a találkozásra. Mégis édes 
keveset tapasztalunk meg azokból a hatá-
sokból, amelyet a Szentlélek adományai 
fejtenek ki bennünk. Miért? Mert min-
denkit az irányít, amit a legjobban szeret: 
szórakozás, a pénz, az önszeretet, a siker, az 
elismertség. Pünkösdre készülve tisztítsuk 
meg a szívünket, és ne ültessük a „kispad-
ra”, mondván: várj, maradj csendben; van 
fontosabb dolgom is. Fáradt vagyok, végre 
hosszú a hétvége, elmaradt a kiskertben a 
tavaszi munka. Ilyen körülmények között 
a Szentlélek nem tud működni az ember 
szívében. Új és tiszta szívet csak azoknak 
tud adni, akik ráfigyelnek, és szívükkel 
ráhagyatkoznak. A szív tisztasága mellett 
nagyon fontos, hogy várjuk Őt. Ebben a 
várakozásban tisztuljunk meg és váljunk 
alkalmassá az Ő befogadására. Ahol Isten 
Lelke találkozik az ember hitével, befogadó 
készséggel, vágyódásával ott megtörténik a 
csoda: otthonra talál benne a Szentlélek.
Ez a Szentlélek munkája! Az egyház nem 
emberi megfontolás, döntés, vállalás, mód-
szerek, és szervezés útján jön létre, még ha 
a közvetítésben szerepet is játszik, hanem 
a Szentlélek kezdeményezésére, embere-

ket megragadó hatalma révén. Merjünk 
keresztényekké lenni. („A reménység pe-
dig nem szégyenít meg; mert az Istennek 
szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent 
Lélek által, ki adatott nékünk.”Róm.5,5) 
Így válhatunk „Isten templomává.” 
Isten egészen közel van hozzánk. Nem ar-
ról van szó, hogy Isten Lelke kiszorította 
vagy kioltotta bennünk a bűnre hajló em-
beri voltunk. De lelkünk hangszerén most 
valaki más játszik. A természet részesei 
lettünk. Érezzük újra együtt, amint Isten 
igéje megszólít bennünket; vigasztalást és 
bátorítást nyerünk, késztetést érzünk va-
laminek a megtételére, meglátjuk valódi 
helyzetünket Isten és az emberek előtt. 
Reménység tölt el minket, megszabadítva 
érezzük magunkat. Érezzük a Lelket! A 
Lélek jelenlétének nincsenek kimutatható 
következményei, ha csak nem éppen gyen-
geségünk: „Elég néked az én kegyelmem; 
mert az én erőm erőtlenség által végeztetik 
el....” Higgyük erősen, hogy amikor nincs 
erőnk az imádsághoz, a Lélek maga könyö-
rög helyettünk. Isten Lelke éppen ott tud 
hatékonyan működni, ahol a mi képessé-
geink véget érnek.
 „Ha ismernéd az Isten ajándékát!” – 
mondja Jézus a samáriai asszonynak Jákob 

kútjánál. Ha ismernénk ajándékait, amit 
elképzelni sem tudunk. Hálásan és elfo-
gadva menjünk arra, amerre utunk néha 
füstoszlop, néha gond és baj, néha viszont 
hívő emberek, néha a Szentlélek áldott és 
gyümölcstermő vezetése által lesz meg-
határozva. Legyünk hálásak naponkénti 
iránymutatásáért, így cselekedjük kereszté-
nyi szolgálatunkat együtt, egymásért. Így 
gondoljunk egyházunkra, gyülekezetünkre, 
egymásra. Szentlélek! Őrajta múlik szolgá-
latunk lendülete. Őt hívjuk, ha erő kell, lel-
kesedés. Ő a galamb, a szél, és a tűz! Tudjuk 
és tegyük, hogy Isten alkalmas embere vagy, 
ha úgy tesszük, ahogy kell! Használj, katali-
zálj, oszd be erőd, és világíts!
Fogjuk meg egymás kezét láthatatlanul, és kér-
jük újra a Lélek adományait, melyekből minden 
kibontható! Szeretetet: Az Istent soha senki nem 
látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk 
marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk 
(1Jn 4,12  )
Igazságot: „Amikor pedig eljön az igazság Lel-
ke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra.” (Jn 
16,13)
Bizonyságot: „Ő, amikor eljön, meggyőzi a vilá-
got a bűnről, az igazságról és az ítéletről.” (Jn 16,8)
Erőt: „Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, 
hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét.” 
(2Tim 1,7)
Szabadságot: „Ahol az Úr Lelke, ott a szabad-
ság.” (2Kor 3,17)
A Lélek gyümölcseit: „A Lélek gyümölcsei pe-
dig: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedves-
ség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” 
(Gal 5,22-23)

Egészségesen élni egy életen át

Soha nem volt még ekkora szükségünk arra, hogy felelősséggel legyünk 
egymás iránt a hétköznapokban, mint most. Hogy az ünnepekben is közös-
ségként tudjunk felemelkedni Pünkösd szentségéhez és fényéhez. Ebben 
a lélektelen, darabjaira hulló világban ez a Lélek, az egység ünnepe. Egy 
szorongó világban a bátorság, az erő, a tanúságtévő lélek erejének ünnepe. 

PÜNKÖSD: A SZÍV TISZTASÁGA, A LÉLEK ÜNNEPE

A hagyományokhoz híven idén is május utolsó 
vasárnapján tartották meg az 1757 körül a Csor-
nai Premontrei Apátsági templomba érkezett 
Rábaközi Boldogasszony kegyképének búcsú-
ját. A csornai hívek mellett nagy számban érkez-
tek - gyalog, biciklivel, busszal - zarándokok a 
környező településekről is. Az ünnepi szentmise 
főcelebránsa és szónoka Ft. Bognár István csor-
nai származású győri városplébános volt. Szent-
beszédében a premontrei templomhoz fűződő, 
kedves gyermekkori emlékeiről ejtett szót, majd 
az evangéliumi szakaszhoz kapcsolódóan a béke 
fontosságát hangsúlyozta, gondolatait híres köl-
tőinktől vett idézetekkel tette érzékletesebbé. 

Rábaközi Boldogasszony kegyképének búcsúja Csornán
Arra bíztatta a rendezvényen jelenlévő zarán-
dokokat, hogy egyre inkább bízzák magukat 
a Szűzanya anyai szeretetére, gyakran kérjék az 
ő közbenjárását és továbbra is nagy buzgóság-
gal vegyék körül a kegyképet, mert a Rábaközi 
Boldogasszony nem csak a múltban, hanem a 
jelenben is tehet és tesz is csodát. A kegykép-
búcsúhoz kapcsolódóan délután a csornai II. 
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola óvodásai közreműködésével 
tartották meg a szokásos gyermekmegáldást, 
kicsik és nagyok, együtt kérték a Rábaközi 
Boldogasszony közbenjárását és Szent Fiának 
áldását.
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Kovács Rita sakkpedagógus lapunkkal 
megosztotta, hogy a sakk többek között be-
csületességre, önuralomra, gyors döntésre, 
felelősségérzetre és versenyszellemre, a ver-
senytárs tiszteletére nevel. 
Az analizáló és szintetizáló képességet, em-
lékezőtehetséget, elvont (absztrakt) és logi-
kus gondolkodást, a megosztott figyelem 
képességét, az összefüggések felismerésének 
képességét, az összpontosítás képességét, 
kreativitást, elvonatkoztatási és általánosí-
tási képességet, problémaérzékenységet, a 
módszeres és hatékony gondolkodást, a ta-
nulási képességet mind-mind fejleszti – tette 
hozzá.
Kovács Rita a kezdetekről elmondta, a já-
tékkal akkor kezdett el foglalkozni, amikor 
fia megtanulta az alapokat, és tovább kellett 
volna lépnie. Akkoriban Kapuváron volt 
csak lehetősége sakkozni, oda viszont fárasz-
tó volt a bejárás. Győrben abban az időben 
indult el a sakkpedagógus képzés, ahová 
jelentkezett, és egy év múlva megkapta a sakk-
pedagógusi minősítést. Az első sakkcsoport 
a nappalijukban ismerkedett meg a játékkal, 
de egy-két hónapon belül kinőtték a lakást. 
Egy évig a Grande Pizzéria biztosított helyet 
a foglalkozások számára. 
A pedagógus három évig tanított sakkot 
a csornai II. Rákóczi Ferenc Római Kato-
likus Óvoda és Általános Iskolában, ahol 
első évben szakkör-, majd két évig fakulta-
tív tantárgy keretein belül ismerkedhettek 
meg ezzel a játékkal a gyerekek. De voltak 
olyanok, akiknek a heti egy tanóra nem 
volt elég, többször igényelték a foglalkozá-
sokat, valamint voltak érdeklődők a kör-
nyező településekről is. Ekkor merült fel 

annak a gondolata, hogy ki kellene terjesz-
teni a sakkoktatást városi szintre is. Családi  
János, a Csornai Sportegyesület elnöke 
örömmel fogadta a kezdeményezést, és im-
máron három éve ismét működik Csornán 
sakkszakosztály. 
A sakkozók létszáma 20 körül mozog, a 
legfiatalabb játékos öt éves, a legidősebb ti-
zennégy. A foglalkozásokon differenciálva 
osztják el a gyerekeket: a kezdők, akik még 
ismerkednek a sakkal, a következő kategóri-
ában kapnak helyet, akik már ismerik a sza-
bályokat, végül, akik már feladványokat ol-
danak meg, önállóan sakkoznak, valamint 
taktikákat, nyitás elméleteket tanulnak.
A szakosztály rendkívül sikeres, a CSSE 
sakkosai rendszeres résztvevői a Szimultán 
Sakkegyesület által szervezett sakkverse-
nyeknek, jelen vannak a megyei Diákolim-
pián (az idei évben egyéniben két bronzér-
met szereztek a gyerekek, csapatban pedig 
a fiúk ötödik helyezést értek el), országos 

A sakk népszerűségét mutatja, hogy világszerte mintegy 600 millióan 
ismerik és játsszák. A legtöbben úgy tekintik, mint a szabadidő eltöltésének 
egyik meglehetősen elterjedt formáját. Sokan egyenesen a sakk négy fő 
funkcióját említik: sport, játék, tudomány és művészet egyszerre. Arról is 
többen meg vannak győződve, hogy a sakkozás jótékonyan hat az értelmi 
képességekre, mindenekelőtt a megértést és a problémamegoldást biztosító 
gondolkodás fejlődésére. Immáron három éve ismét működik sakkszakosz-
tály a Csornai Sportegyesület keretein belül.

megmérettetéseken is szépen szerepelnek, 
továbbá a Széchenyi Egyetem csapatába is 
adtak játékost. Csornának már neve van az 
ifjúsági sakk hazai mezőnyében.
Az idei évben már negyedik - a Csornai 
Művelődési Központban első - alkalommal 
megrendezett hazai versenyen 81 sakkozó – 
ötévestől a hetvenévesig – mérte össze tudá-
sát. (LXIX. Szimultán Kupa) Érkeztek ver-
senyzők Szombathelyről, Zalaegerszegről, 
Kapuvárról, Győrből, Sopronból, Moson-
magyaróvárról és a környező településekről 
is. A Csornai SE sakkosai a hazai versenyről 
mindannyian éremmel, vagy kupával me-
hettek haza. 
Kovács Rita a jövőbeli tervekkel kapcso-
latban elárulta, hogy szeretne Csornára is 
sakkiskolát, soproni, mosonmagyaróvári 
és győri mintára. Továbbá szeretne egy 
NB II-es csapatot is indítani, hogy a vá-
ros visszaszerezhesse régi helyét a megyei 
sakkéletben. 
A sakkpedagógus nagy álma, hogy legyen 
a város parkjaiban néhány sakkasztal, 
ahol sakkozhat, aki szeretne. De legfőbb 
célja, hogy legyen sok-sok sakkozni tudó 
és szerető gyerek és felnőtt városunkban 
és a környező településeken.
A foglalkozások szeptemberben kezdődnek 
el ismét, aki kedvet érez a kori31@gmail.com 
címen jelentkezhet.

Csata hatvannégy mezőn

HD
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