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Az erdélyi Szászrégenből a koperi világbajno-
ki címig. Tömören így lehetne összefoglalni a 
testépítő bajnok Bogáti Árpi életútját, ugyan-
akkor botorság lenne ennyivel elintézni. A 
kidolgozott külső egy közvetlen, barátságos 
embert takar. Árpi készséggel válaszolt az éle-
tét és a testépítést firtató kérdésekre. 

Mi volt gyerekként az álmod, mi szeret-
tél volna lenni?

Nem volt kimondott álmom. Nevelőapám 
mezőgazdasági gépszerelő volt, akivel sokat 
jártam a munkahelyére, így evidens volt, 
hogy én is az lettem. Ennek ellenére talán 
csak egy évet dolgoztam a szakmámban. Er-
délyből 21 évesen kerültem át Magyarország-
ra, ahol előbb lakatosként dolgoztam, majd 
később edzőként helyezkedtem el.

Mikor került képbe a testépítés? Mi inspi-
rált, hogy ezt a sportot válaszd?

Már Erdélyben elkezdtem az edzéseket. Kez-
detben otthon erősítettem, szerettem spor-
tolni, az iskolában is a testnevelésóra volt a 
kedvencem.  Számomra az igazi férfit mindig 
is egy sportos, izmos, jó kiállású ember jelen-
tette. Magyarországra és egyúttal a testépítés 
világába nagybátyám, Lakatos Misi által ke-
rültem. Neki köszönhetően lettem testépítő és 
edző is. 

Mikor kezdtél el versenyezni? 

Akkoriban egyetlen világszervezet volt, az 

nátrium-, és szénhidrátmegvonás, akkor nem 
fog vizesedni az izomzat.

Mit értékel, mit néz a zsűri a versenyeken? 
Jelent előnyt vagy hátrányt, ha valaki túl 
alacsony vagy túl magas?

A bírák elsősorban az arányosságot, a kidol-
gozottságot, a helyes gyakorlatokat, moz-
dulatokat, valamint a belefektetett munkát 
nézik. Alapvetően fontos a genetika, de ha 
valakinek nem jó a diétája, nem ad bele min-
dent, akkor egy gyengébb genetikával ren-
delkező, de több munkát beletevő ember is 
le tudja győzni. Hiába van jó genetikája, jól 
elosztott izomzata valakinek, hogyha nincs 
rendesen kidolgozva, nem látszik minden 
izomrost, akkor lepontozzák, mert itt az is 
számít, mennyire teszi oda magát az ember. 
A versenyzők kategóriákban küzdenek meg 
egymással. Egyes szövetségeknél súly, má-
soknál magasság alapján határozzák meg az 
osztályokat. Vannak azonban abszolút verse-
nyek is (például a Masters, én is itt versenyzek 
már 8 éve), ahol nincsenek kategóriák. Itt az 
arányok alapján hoznak döntést a bírák. 

A testépítés pontozásos rendszer alapján 
működő sportág, így az eredmény szub-
jektív megítélés alapján alakul ki. Volt a 
pályafutásod során olyan eset, ami nega-
tív élményként maradt meg, és ha igen, 
hogy sikerült feldolgozni? 

Mint korábban említettem, régen csak egy 
szövetség volt, és akkoriban voltak problé-
mák a szubjektivitással. Ez főleg az ismeretlen 
versenyzőket érintette. Előfordult, hogy a bí-
rák könnyebben odaadták a győzelmet a saját 
versenyzőiknek, még akkor is, ha a riválisok 
jobban teljesítettek. Épp ezeknek a helyze-

IFBB, és csak úgy lehetett hivatalos magyar 
bajnokságokon megmérkőzni, ha előtte kva-
lifikációs versenyen vettünk részt. 1995-ben 
indultam először egy vidéki bajnokságon 
Egerben, ahol a 65 kg-os kategóriában rög-
tön nyerni is tudtam. 

Hogy telnek a heteid a hétköznapokban, 
illetve versenyre készülve?

A hétköznapokban egyszerű életet élek. Heti 
négyszer dolgozom a konditermemben, a 
maradék három napon pedig az otthoni és a 
hivatalos dolgaimat intézem. Kertes házban 
lakom, ahol mindig van teendő. Ilyenkor 
is igyekszem tartani a formát, de a verseny-
formát nem lehet folyamatosan fenntartani, 
mert az már nem egészséges. A verseny előtt 
szinte az egész időmet – tehát a munka- és a 
szabadidőmet is – a felkészülés tölti ki: napi 
két edzés (reggel kardió, délután súlyzós), 
speciális étrend. Utóbbi sokkal több időt és 
odafigyelést igényel, mint maga az edzés. 
Két óránként kell enni, de ezek az étkezé-
sek energiaszegények, ami leginkább agyilag 
viseli meg az embert, hiszen mindig csak az 
ennivalóra tud gondolni. A testépítés, mint 
versenyág nagyon fiatal, pár évtizedes, így 
a mai napig folyamatosan egyre többet tu-
dunk meg a felkészülésről, főleg a táplálko-
zásról. Régen a vizesedés elkerülése végett a 
versenyek előtt napokkal, hetekkel 1-2 dl-t, a 
verseny napján pedig épp csak annyi vizet it-
tunk, amivel az aminosavakat le tudtuk nyel-
ni. Ma már ez is megdőlni látszik, hiszen, ha 
valaki rendesen csinálja a diétát, és megvan a 
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teknek az elkerüléséért alakult meg később a 
többi szövetség. Ha valahol észreveszik, hogy 
csalás van, akkor egyszerűen átmegy az em-
ber egy másik szövetséghez versenyezni.
Természetesen negatív élmények engem is 
értek, amelyeket nem könnyű megélni, de 
szerencsére alapból nyugodt természetű em-
ber vagyok, így nem viselnek meg annyira a 
dolgok, mint másokat. Ennek ellenére volt 
olyan verseny, ahol elsírtam magam, mert 
sportszerűtlennek és igazságtalannak tartot-
tam az ítéletet, amit nemcsak én, hanem a 
kívülállók is így véltek. Példának okáért volt 
olyan verseny, ahol úgy közölték velem, hogy 
nem fogok nyerni, hogy még nem is láttak.  

Pályafutásod alatt rengeteg sikert értél el. 
Melyek voltak a legkedvesebb emlékek 
számodra?

Legnagyobb sikerem a négy évvel ezelőtti, 
a szlovéniai Koperben nyert világbajnoki cí-
mem, amelyet Mastersban, tehát 40 év fölötti 
kategóriában szereztem meg. Ezt megelőzően 
indultam a 40 év alattiak között is, ahol má-
sodik lettem. Emlékezetes még számomra a 
2007-es szerbiai Európa Kupa is, ott a kategó-
riámon kívül, az abszolút versenyt (minden 
kategória győztese) is sikerült megnyernem. 
Ezek mellett természetesen az egyik szemé-
lyes kedvencem a már említett, legelső verse-
nyem Egerben. 

Mik a terveid a jövőre nézve? 

Szeretném tovább folytatni azt az utat a mun-
kában, amit elkezdtem. Egyre nehezebb, hi-
szen egyre többen foglalkoznak a fitnesszel, 
egyre több terem nyílik modern gépekkel. 
Ahhoz, hogy az ember fent tudjon maradni, 
oda kell tennie magát.
Ami pedig a sportot illeti, szeretnék még egy-
szer „bekészülni” egy világversenyre az 50 év 
feletti kategóriában, amennyiben az egészség-
ügyi, és az anyagi helyzetem is lehetővé teszi. 

Mit gondolsz, miért van az, hogy a testépí-
tés kevesebb publicitást kap? Változott a 
sportág megítélése napjainkra? 

A sztereotípiák miatt sajnos a testépítés még 
mindig hátrányban van a többi sportággal 
szemben. Valamiért kialakult egy olyan tév-
hit, hogy a testépítők agresszív, buta, izoma-
gyú állatok, akikkel nem lehet egy normális, 
értelmes szót váltani. Nem tudom ez miért 
alakult ki, természetesen a testépítők között 
is vannak buta emberek, ahogy az átlagem-
berek között is. Nagyon sok intelligens, fel-
sőoktatást végzett versenyző van: orvosok, 
ügyvédek, tanárok, mérnökök. 
A másik hátránya, hogy a testépítés nem rek-
lámerős sport.
Az elmúlt évek tendenciája alapján változik 
a helyzet. Nem maga a testépítés, hanem a 

fitnesz-szféra. Egyre többen járnak le kondi-
terembe, és az orvosok is ajánlják a mozgást. 
Viszont a testépítés, mint sportág gyengül, 
mivel átveszik a helyét a kisebb izomtömeggel 
rendelkező fitnesz sportok.

Lassan tizennyolc éve, hogy megnyitottad 
Csornán saját edzőtermedet, a Body Aré-
nát. Emlékszel még a kezdetekre? 

Az első három év nagyon nehéz volt, mert 
itt, ahol most vagyok, két és fél év alatt há-
romszor nyitottak, majd zártak be egy kon-
ditermet. Az emberek kétkedővé váltak, ezért 
be kellett bizonyítani, hogy én hosszútávra 
tervezek. Azóta kisebb-nagyobb sikerrel fo-
lyamatosan működik, és bízom benne, hogy 
ez még jó pár évig így fog menni.

Edzőként hogyan tudod segíteni a hozzád 
fordulókat? Mire figyeljen oda, aki fogyni 
szeretne?

Szívesen segítek bárkinek, aki hozzám for-
dul mind az edzésben, mind a táplálkozás-
ban. Én ezért nem kérek pénzt, ha valaki 
megveszi a bérletet és szeretne segítséget 
kérni, annak megmutatom, hogyan kell 
szabályosan elvégezni a gyakorlatokat, írok 
edzéstervet, étrendet. Emellett sokan kérnek 
tanácsot interneten is, akik otthon akarnak 
edzeni, nekik is szívesen segítek. Fontos az 
észszerű táplálkozás, de azon belül is, amire 
a legjobban oda kell figyelni az a szénhidrát 
(cukrok, energiaitalok, cukros, fehérlisztes 
péksütemények). Természetesen minimá-
lis szénhidrátra, energiára szüksége van az 
embernek, de a túlzott bevitel elég komoly 
problémákat okoz. Emellett fontos a moz-
gás is. 

Hogy látod, változott az emberek megítélé-
se, hozzáállása a sportokkal kapcsolatban?

Szerencsére egyre többen sportolnak, egyre 
többen belátják, hogy a sport nemcsak arra 

való, hogy versenyezzünk és érmeket szerez-
zünk, hanem arra is, hogy megőrizzük az 
egészségünket, fittek, testileg és lelkileg ki-
egyensúlyozottak legyünk. Napjaink egyik 
nagy betegsége a stressz, ami mozgással na-
gyon jól gyógyítható. A mozgással nemcsak a 
testünket, hanem a lelkünket is tudjuk gyó-
gyítani. Meg kell találni azt a fajta sportot, 
amit szeretünk, és kitartónak kell lennünk.

Mi az életfilozófiád, ami végigkísér karri-
ered során?

Kitartás és türelem. Az embernek mind a 
sportban, mind az életben kitartónak és tü-
relmesnek kell lennie, nem szabad mindent 
azonnal akarni. Ne akarjon senki egy hónap 
alatt 50 kg-ot fogyni. Ha valaki nem hajlan-
dó időt áldozni az egészségére, és egyszerre 
akarja a változást, az megbetegíti saját magát 
a gondolattal, hogy nincs több éve arra, hogy 
magával foglalkozzon. Igenis kell, hogy legye-
nek, nemcsak éveid, hanem egy egész életed 
rá. Egy életformává kell alakítani a mozgást, 
mert ha foglalkozol a testeddel, akkor hálás 
lesz: egészséges, mozgékony, fitt leszel. 
Rengeteg probléma van, ami a túlsúlyból 
ered. Az érrendszeri problémák, cukorbe-
tegség, ízületi, derék, térd fájdalmak, lég-
zési problémák mind visszavezethetők a 
helytelen táplálkozásra és a mozgás hiányá-
ra. Kell hogy legyen időnk, türelmünk és 
kitartásunk az egészségünk megőrzésére. 

Az emberek többségének a sport jelenti a 
hobbit. Te a sport világában élsz, számodra 
mi jelent kikapcsolódást?

Mindig is szerettem focizni. Manapság már 
csak nézem, a kedvenc csapatom a Manches-
ter United. Két-három éve már nem játszom, 
mert a pályán is szerettem mindent beleadni, 
végigfutni a mérkőzéseket, de azért ezt 48 
évesen az ember másnap már megérzi. A foci 
mellett hobbiként tudnám említeni még az 
utazást és a kirándulást. HD
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Nyugodtan nevezhetjük népbetegségnek, 
Magyarországon közel 1 millió embert 
érint. Néma kórnak is hívják, mert sokszor 
csak a bekövetkezett törés után derül fény 
fennállására.

A csontanyagcsere egy dinamikus folya-
mat, melyet számos tényező, egyebek kö-
zött az aktuális terhelés (pl. törés utáni 
állapot) is befolyásol. A csontbontó sejtek 
leépítik a régi, a csontépítő sejtek az aktu-
ális igényeknek megfelelően felépítik az új 
csontszerkezetet. A maximális csonttömeg 
kb. 25 éves korig alakul ki, azt követően 
stagnál, majd 35-40 éves kortól csökkenni 
kezd. Ez a folyamat a kor előrehaladtával és 
nőknél a menopauzát követően felgyorsul.
Kialakulásában örökletes, hormonális, táp-
lálkozási és életmódbeli tényezők játszanak 
szerepet. Elsősorban a változókor utáni nő-
ket érinti, mivel a női hormonszinteknek 
jelentős szerepe van a csontanyagcserében. 
Természetesen férfiaknál is előfordul, főleg 
idősebb korban. A betegség közel 2/3-a 
nem kerül felismerésre, kezelésre. 

A diagnózisban elsődleges fontosságú egy 
rövid és ártalmatlan vizsgálat, az úgyneve-
zett denzitometria, mely pontos képet ad a 
csontok ásványi anyag tartalmáról, rutin-
szerűen végezhető, de több más részletes 
vizsgálat is létezik. A denzitometria vagy 
DEXA vizsgálat indokolt esetben orvosi 
beutalóval mindenki számára hozzáférhe-
tő. Elvégzése a változókor utáni időszakban 
minden nőnek ajánlott, az eredménytől 

függően 1-2 vagy 3 évente kontrollálan-
dó. Bizonyos testi tünetek is felhívhatják 
a figyelmet a csontritkulás fennállására. 
Ilyenek a testtartás megváltozása, görnyedt 
hát, magasság csökkenés, a hát bőrén kará-
csonyfa-szerű rajzolat kialakulása, gerinc-
fájdalom. A vékony testalkatúak hajlamo-
sabbak az osteoporosisra, a fizikai munkát 
végzők, rendszeresen sportolók esetében a 
csontozat kevésbe veszélyeztetett.

A genetika mellett hajlamosító tényezők 
az alultápláltság, alacsony testtömeg, csök-
kent kalcium bevitel és D-vitamin hiány 
(napfény hatására képződik szerveztünk-
ben), tunya életmód, de gyakrabban alakul 
ki felszívódási zavarokban, vesebetegség 
esetén, hormonális rendellenességek (pl. 
pajzsmirigy alul- vagy túlműködés), cukor-
betegek, krónikus gyulladásban szenvedők 
esetén.

Hogyan kezeljük?

Többfajta gyógyszer áll rendelkezésre, ezek 
közül legelterjedtebbek az úgynevezett 
biszfoszfonát készítmények, melyeket heti 
vagy havi gyakorisággal kell szedni, de 
léteznek hosszú hatású injekciós készítmé-
nyek is. Kiegészí-
tésként kalcium és 
D-vitamin pótlás 
is szükséges, főleg 
a téli időszakban.  
A terápia beállí-
tása az esetleges 
kísérőbetegségek 
és mellékhatások 
mérlegelése után a 
kezelőorvos, általá-
ban reumatológus 
szakorvos feladata.  
Nem csak a terápi-
ában, de a megelő-
zésben is fontos a 

megfelelő életmód: kalciumban dús étrend, 
tejtermékek, főzelékfélék, gyümölcsök fo-
gyasztása, rendszeres tartózkodás friss le-
vegőn, napfényen, torna, könnyű munka 
(pl.: kertészkedés). Fontos az elesések meg-
előzése, elkerülése. Fordítsunk figyelmet 
arra, hogy környezetünk, lakásunk lehetőség 
szerint „akadálymentes” legyen.

A cél az, hogy megelőzzük az osteoporosis 
kialakulását, progresszióját, csonttörés kiala-
kulását. Leggyakrabban a csigolyák, a csukló 
és a csípőtáj törése következik be csontritku-
lás esetén.
Ezek ellátása (műtét, rehabilitáció) és a kö-
vetkezményes egészségkárosodás, (pl. tartós 
gerincfájdalom, korlátozottság, járászavar 
stb.) sokkal nagyobb terhet jelent a társada-
lom és az egyén számára, mint a megelőzés, 
az időben felállított diagnózis és terápia. 

A következő téma a csontritkulással  
kapcsolatos gyógytorna lesz.

Egészségesen élni egy életen át

Szerző: 
Dr. Martos János 

reumatológus szakorvos
mozgásszervi rehabilitációs szakorvos

A csontritkulás - orvosi nevén osteoporosis - a csontok ásványi anyag 
(elsősorban kalcium sók) tartalmának csökkenését, a csontszerkezet, ill. a 
szilárdságot adó csontgerendázat megritkulását jelenti, melynek következ-
tében a csontok törékennyé válnak, már kis behatásra is eltörhetnek. 

Csontritkulás és életmód

 Kalcium: naponta 1000-1500 mg ⇔ átlagosan 4-500 mg 
idős korban a felszívódás csökken 
 100 grammban: 
 tej: 120 mg 
 trappista sajt: 600 mg 
 joghurt: 150 mg 
 olajos hal: 270 mg 
 paraj: 133 mg 
 banán: 110 mg 
 kelkáposzta: 110 mg 
 metélőhagyma: 165 mg 
 ásványvizek 
D-vitamin: táplálék, napfény vagy multivitamin 
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Mindenekelőtt mesélne a szakmai életútjá-
ról, orvosi előmeneteléről?

Dr. Vámosi László: Már fiatal koromtól kezd-
ve háziorvos szerettem volna lenni. A soproni 
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban megszerzett 
érettségi után a Pécsi Orvostudományi Egye-
temre kerültem, és ott is végeztem 1985-ben. 
Ezt követően Kapuváron vettem részt kötelező 
belgyógyászati, szülészeti, nőgyógyászati, gye-
rekgyógyászati gyakorlaton. A gyakorlati év 
alatt jött a lehetőség háziorvosi állás betöltésé-
re Egyeden. A sikeres pályázat elnyerése után 
1986. május elsejével kezdtem meg háziorvosi 
praxisomat a településen. Az azóta eltelt 33 év 
alatt többször is megkerestek, hogy másho-
va menjek, de én akkor ígéretet tettem, hogy 
Egyedre jövök praktizálni, és innen is szeretnék 
majd nyugdíjba vonulni. Időközben szakvizs-
gáztam 1993-ban, és immáron öt éve ellátom 
a rábapordányi körzetet is Balogh doktor úr be-
tegsége, majd bekövetkezett halála miatt.

Miért pont ezt a hivatást, azon belül is a há-
ziorvosi „szakmát” választotta? Bizonyára 
vannak előnyei és hátrányai egyaránt. 

Dr. Vámosi László: Leginkább családi indítta-
tásból. Édesapám szintén háziorvos volt, sőt úgy 
tudjuk, hogy - mikor még praktizált - ő volt a 
legidősebb háziorvos az egész ország területén. 
Több mint hatvan évig szolgált egy helyen, ami 
úgy gondolom, ritkaság. Szerencsére a család or-
vosi hagyományait folytatja két lányom is, egyi-
kük már végzett, háziorvos szeretne lenni, míg 
a másikuk fogorvosnak tanul.  Hogy vannak-e 
előnyei, hátrányai? Én úgy fogalmaznék, hogy 
könnyebbséget és nehézséget is okoz.  Köny-
nyebbség, hogy a rendelőmben - ellentétben egy 
kórházzal - nincs főnököm; magam választha-

tom meg a kollégáimat, magam alakíthatom a 
környezetemet, a munkakörülményeimet, és a 
munkaidőt is részben magam tudom beosztani. 
A fekvőbetegek rendszeres látogatását, a rende-
lési idő kialakítását egyeztetés után meg lehet 
oldani. Másrészt nehezebb is, mert ez egy folya-
matos készenlétet jelent számunkra. Kezdetben 
0-24 óráig készenlétben voltunk, de ma már a 
Csornai Kórház központi ügyelete könnyebbsé-
get jelent ez ügyben.
 
Körülbelül hány beteget lát el naponta?

Dr. Vámosi László: A napi rendelési átlag szerint 
nagyjából 80-90 beteget látunk el. Influenzás 
időszakban ez jóval száz, a helyettesítésekkel 
együtt sokszor kétszáz fölé is megy.

Melyek a legfontosabb tulajdonságai egy jó 
háziorvosnak, mitől válik valaki azzá?

Dr. Vámosi László: Én úgy gondolom, alapvető, 
hogy meglegyen az orvos és a beteg közti kom-
munikáció. Egy jó háziorvosnak empatikusnak 
kell lennie, el kell nyernie a páciensek bizalmát, 
hogy azok meg merjenek nyílni előtte. Továbbá 
fontos, hogy szavahihető, megbízható és pontos 
legyen. 

A pályája során eltöltött évtizedek alatt sok-
féle embertípussal, betegséggel találkozha-
tott a rendelőben. Mely betegségek a legjel-
lemzőbbek a településen és környékünkön?

Dr. Vámosi László: Az országos átlagnak meg-
felelően a magas vérnyomás, a cukorbetegség, 
és sajnos, úgy tűnik, a daganatos betegségek 
előfordulása is egyre többeket veszélyeztet. Az 
orvosi pályám kezdetekor, amikor ide kerültem 
volt egy-két olyan fertőző betegség, ami ezen 

A Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány 2017-ben hagyomány-
teremtő szándékkal hozta létre a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat, 
amelyet minden évben munkájuk elismeréseként olyan orvosoknak ado-
mányoz, akiket a szakmai zsűri és a páciensek is érdemesnek tartanak 
arra. Az Északnyugat-Magyarország csoportban előkelő második helyet 
megszerző dr. Vámosi Lászlóval beszélgettünk többek közt a hivatásáról, 
a háziorvosi praxisáról és a közönségszavazásról. A doktor kiemelte az 
empátia fontosságát, valamint, hogy sosem szabad rutinból végezni az 
orvoslást.

a területen az országos átlaghoz képest kicsit 
gyakrabban fordult elő, de ezek a betegségek 
szerencsére már nem jellemzőek. 

Hogyan előzhetők meg a betegségek, mi le-
het az egészségmegőrzés praktikája?

Dr. Vámosi László: Elsősorban egészségtuda-
tosabb szemléletet kell kialakítani. A három 
fontos pillére ennek: a megfelelő táplálkozás, a 
mozgás és a stresszhelyzetek optimális kezelése. 
Szerencsére az utóbbi időben azt tapasztaltuk, 
hogy egyre többen járnak el sportolni (futni, 
gyalogolni, kerékpározni) a környezetünkben 
is, sokszor egész családok, ami a szülők részéről 
példamutató és előrelátó dolog.
Ugyanakkor a már kialakult kór esetében 
rendkívül fontos, hogy az ember tisztában 
legyen a betegségével és fogadja el a tanácso-
kat, akár kezdeti, háziorvosi szinten, akár 
később szakorvosi, kórházi szinten. Nagyon 
sok betegséget tudunk kezelni ezáltal, és 
akár a további szövődményeket is meg-
előzhetjük. Természetesen ez emberfüggő, 
az is számít ki hogyan áll hozzá. Példaként 
említeném, hogy míg Németországban, ha 
valakinek egy kicsivel magasabb a vércukor-
szintje, ő már nagyon odafigyel az étkezés-
re, addig Magyarországon ez annyira nem 
jellemző.

Az internet világában sokan hajlamosak 
arra, hogy már otthon felállítsanak maguk-
ról egy kórképet. Mi a véleménye az öndiag-
nózisról? 

Dr. Vámosi László: Mint már említettem, fon-
tos, hogy az emberek tisztában legyenek a be-
tegségükkel, ugyanakkor az interneten terjedő 
információk jó részének nincs szakmai alapja. 
Ezért azt javaslom, hogy csak olyan oldalon tá-
jékozódjon az ember, ahol elismert szakemberek 
osztják meg tanácsaikat. Ugyanígy nagyon ve-
szélyes az öngyógyítás. Ma már a gyógyszerek jó 
része vény nélkül is kapható, de elengedhetetlen, 
hogy kikérjük szakember tanácsát.

Az orvos-páciens kapcsolat bizalmi. 
Előfordult már, hogy egy-egy beteg 
csak jó szóra, beszélgetésre vágyott?

Dr. Vámosi László: Nem szabad rutinból gyógyítani

6



RÁBAKÖZ SZÍVE

27Rábaköz szíve magazin - hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu 7

Dr. Vámosi László: Természetesen. Nincs 
két egyforma beteg, nincs két egyforma 
betegség. Minden beteget másképpen kell 
megközelíteni. Sokszor volt úgy, hogy beszél-
getésnek indult a dolog, ami alatt a páciens 
megnyílt, és kiderült, hogy problémák van-
nak a háttérben. Vannak olyan betegségek – 
akár nőgyógyászati, akár urológiai –, amik-
nél nehezebben nyílik meg az ember. Ha a 
beteg érzi, hogy hosszabb időt is rászánnak, 
foglalkoznak vele, akkor sokkal bátrabban 
mondja el a panaszait.

Mivel Ön vegyes körzetet lát el, így gyógyít 
gyermekeket is. Miben más az ő ellátásuk?

Dr. Vámosi László: A gyermekekhez sokkal 
nagyobb türelem és odafigyelés kell. Nemcsak 
a szülő, hanem a gyerek bizalmát is el kell nyer-
nünk. Nehezebb velük kommunikálni, főleg, 
ha a szülő se tud segíteni. Emlékeim szerint az 
itt eltöltött évtizedek alatt szerencsére még nem 
fordult elő olyan, hogy ne tudtunk volna meg-
vizsgálni valakit. Aki hozzánk bejön, nem kell 
félnie. Aki ügyes, azt meg szoktuk ajándékozni 
kifestővel, matricával.

Voltak-e kirívó vagy emlékezetes esetek a 
szakmája során az elmúlt évtizedekben?

Dr. Vámosi László: A harminchárom év alatt 
természetesen előfordult. Volt olyan, aki allergi-
ás reakciót kapott, beduzzadt mindene, és csak 
az utolsó pillanatban találtunk nála vénát, vagy 

egy-egy asztmás roham, valamint a gyerekeknél 
az úgynevezett gégehurut, ami elég komoly volt.
Egy helyettesítés alkalmával történt, hogy 
egy fiatalember az influenzás időszakban 
jött kontrollra. Valamivel jobban érezte 
magát, de elmondta, hogy még mindig 
fáj mindene, és kiderült, hogy infarktusa 
van. Ez az eset nagyon megmaradt ben-
nem, és ezért is emelném ki, hogy a legna-
gyobb járvány idején sem szabad rutinból 
gyógyítani. Kell a rutin, de minden eset 
más és más. 

Mi motiválja a munkája során nap mint nap?

Dr. Vámosi László: Harminchárom éve vagyok 
a pályán, de talán elmondhatom, hogy még 
nem égtem ki. Az, hogy itt vegyes körzetet lá-
tunk el, nekem óriási motiváció. Nincs két egy-
forma nap, nincs két egyforma betegség. A gyó-
gyítás, a gyógyulásban való segítség nyújtása, 
valamint a családi háttér mind, mind motivál és 
energiát ad a mindennapi munkához. 

Általában csak panasszal fordulunk or-
voshoz, és természetesnek vesszük, hogy 
meg-gyógyít. Előfordul, hogy valaki azért 
jön vissza, hogy megköszönje a segítséget?

Dr. Vámosi László: Igen, volt. Kérni is 
szoktam a betegeket, hogy amennyiben 
van rá lehetőség, jelezzenek vissza. Érdekel 
a hozzám fordulók állapota, továbbá az em-
ber minden nap, minden esetből tanulhat.   

Az Ön neve is szerepelt a Szent-Györgyi Al-
bert Orvosi Díj közönségszavazásán, ahol 
az előkelő második helyet szerezte meg az 
öt megyét magában foglaló csoportjában. 
Hogy tekint erre a nagyszerű eredményre?

Dr. Vámosi László: Nagyon nagy elismerés 
számomra a pácienseim részéről, hogy felter-
jesztettek erre a díjra, és hogy ennyi szavazatot 
kaptam. Én elmondtam már a verseny elején 
is, hogy függetlenül az eredménytől, ugyan-
úgy fogok dolgozni a továbbiakban is, tehát ez 
nem változtat semmin. Ugyanakkor, ha már a 
visszajelzésekről volt szó, úgy gondolom, hogy 
a második helyhez szükséges szavazatokban a 
harminchárom év minden napja benne van.

A háziorvosi rendelések mellett mi az, ami 
kikapcsolja? Jut idő hobbira?

Dr. Vámosi László: Kertészkedni szeretek. Fia-
talabb koromban nem nagyon foglalkoztam a 
kerttel, de az utóbbi időben ez jelenti a kikapcso-
lódást a családdal egyetemben. Régen szerettem 
sportolni, úszni, futni, kerékpározni, de sajnos 
mostanában ezek az idő hiányában elmaradtak. 
Reményeim szerint hamarosan újra tudok időt 
szakítani a sportolásra. Jelenleg, ami elérhető, 
mindennapos, és csak ki kell mennem az udvar-
ra, az a kertészkedés, amiben legnagyobb örö-
mömre két leányunokám segítségemre szokott 
lenni. A velük, és a család többi tagjával töltött 
idő jelenti nemcsak a kikapcsolódást, hanem a 
feltöltődést is.

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

( Az akció visszavonásig érvényes )

Sajtos grillkolbász                               1470 Ft/kg

Magyaros grillkolbász  1470 Ft/kg

Chilis grillkolbász  1470 Ft/kg

Köröm                                                  100 Ft/kg

Comb                                                   1020 Ft/kg

Lapocka                                                1000 Ft/kg

Első csánk                                                350 Ft/kg

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

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

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

Nyitvatartás

HD
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Az 1953-1954-es tanévben már két képzési 
forma közül választhattak a tanulók. Állat-
tenyésztő és növénytermesztő szakirányo-
kon indult meg az oktatás, ami azt is mu-
tatta, hogy nagy volt az érdeklődés az iskola 
iránt. A két profil miatt ismét névváltozta-
tásra került sor, így kapta az intézmény a 
„Mezőgazdasági Technikum” nevet. 1953-
tól az általános iskolát végzett tanulók szá-
mára, levelező képzésben is lehetőség nyílt 
tanulmányok folytatására. A csornai iskola 
és kollégium névadó ünnepségére 1963. 
november 22-én került sor. Az intézmény 
felvette a kiváló mezőgazdász Csukás Zol-
tán nevét. 1965-ben egy rendelet hatására 
hazánkban megszűntek a technikumok, 

helyettük létrejöttek a Mezőgazdasági Szak-
középiskolák. Ez azt eredményezte, hogy 
át kellett szervezni az oktatást. Az egyik 
legfontosabb változásnak számított, hogy 
a tanulók az addigi képesítő bizonyítvány 
helyett, immár érettségi bizonyítványt sze-
rezhettek. 1968-ban a megnövekedett ta-
nulólétszám miatt ismét bővíteni kellett a 
tanügyi épületeket. 1968 szeptemberében 
készült el az iskola mai „C” épülete. Az 
1968-1969-es tanévben kezdték meg tanul-
mányaikat az első szakközépiskolai osztály 
diákjai. 1972-től már csak szakközépiskolai 
osztályok indultak, így az iskola neve „Csu-
kás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépisko-
lára” változott. Az elméleti oktatáshoz már 

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

megfelelő volt az iskola tantermekkel való 
ellátottsága, viszont hiányoztak még a gya-
korlati oktatáshoz szükséges helyiségek. A 
kollégium épülete alatt található pincében 
működött egy ideiglenes műhely, végül 1973-
ban a „dunaújvárosi színekből” felépítették 
az iskola tanműhelyeit. 1978-tól növény-
termesztő gépész szakon is megkezdődött 
a szakemberek képzése. 1982-ben végzett 
az első olyan évfolyam, melynek tanulói az 
érettségi bizonyítvány mellé szakmunkás bi-
zonyítványt is szereztek. 1987-ben módosult 
a technikusi bizonyítványok megszerzésének 
menete, melynek következtében a képzés 
négy helyett öt éves lett. A tanulók a negyedik 
év végén érettségi vizsgát, az ötödik év végén 
pedig technikus vizsgát tettek. 1988-ban ke-
rült sor az utolsó nagy építkezésre, az iskola 
tanügyi épületeinek bővítésére. Ekkor készült 
el a tornaterem épülete, melynek földszintjén 
tanműhelyek kerültek kialakításra. Folytatá-
sa következik. PB

Csukás Zoltán

80 éves a Csukás Zoltán iskola  – 3. rész
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De hogy jön a húsvéthoz a tojás? A sok húsvé-
ti üdvözlet közepette láttam egy nagyon szép 
gondolatot, amelynél a „kecske is jóllakik, és a 
káposzta is megmarad”: bár tojásokat ábrázolt, 
mégis elmondott valami nagyon fontosat a ke-
resztény húsvét lényegéből. A képen ez a mon-
dat volt: „Ha a tojást egy külső erő feltöri, az élet 
befejeződik. De ha egy belső erő töri fel, ott élet kez-
dődik. A nagy dolgok mindig belülről kezdődnek. 
Szép húsvétot mindenkinek!” Mert nekünk, ke-
resztényeknek a húsvét valóban az élet ünnepe. 
Nem csak a tavaszt ünnepeljük, meg az új haj-
tásokat, és hogy újra életre kel a természet. Nem 
egy visszatérő, ciklikus megújulást, újjászületést 
ünneplünk, hanem az egyszeri és visszavonha-
tatlan Örök Életet. Hiszen a feltámadásnak a lé-
nyege ez: Jézus él, legyőzte a halált, és nekünk is 
megnyitotta az örök élet kapuját. Ezért ilyenkor, 

húsvétkor nem csak annyi történik, hogy meg-
emlékezünk valamiről, felidézünk egy rég meg-
történt eseményt. Hanem hálát adunk azért, 
hogy ennek ma is hatása van a világban: hogy az 
Isten él, nem hagyott minket magunkra, mi pe-
dig kapcsolatba léphetünk vele. És mint ahogy 
a tojásból élet születik, úgy kaptuk meg Jézus 
kereszthalálában és feltámadásában az örök éle-
tet – hogy életük legyen, és bőségben legyenek, 
mondja Jézus Szent János evangéliumában. 
Ezért kerül olyan gyakran az asztalra és a lo-
csolók zsebébe húsvétkor a tojás, mint az új élet 
szimbóluma. A nagy dolgok mindig belülről 
kezdődnek – olvashatjuk a húsvéti üdvözleten. 
Hitünket, a kereszténységet talán sokan látják 
úgy, mint szabályok összességét, előírások hal-
mazát, mint egy külső erőt, amely összetör.  Aki 
azonban így tekint az Egyházra és hitünkre, az 
olyan, mintha a tojáshéjat akadálynak, felesleges 
megkeményedésnek látná a leendő kiscsibe kö-
rül. A tojáshéjra szükség van, hogy az a kis élet 
egyáltalán kifejlődhessen. De ha belül nincs 
élet, nincs kiscsibe, a tojáshéjnak nincs értelme. 
Így van ez az Egyházzal is. Jézus azért alapított 
Egyházat, hogy bennünket segítsen, hogy ki-
bontakozhasson az emberben Isten Örök Élete, 
már itt a földön. Hogy legyen az embernek egy 

olyan otthona, ahol megkap mindent a lelki fej-
lődéséhez, hitben való növekedéshez, az Isten-
hez való közeledéshez – hogy valóban, belül, az 
ember szívében legyen élet, Örök Élet. Nálunk, 
Csornán, a premontrei templomban ezt az éle-
tet talán különösen is meg lehetett tapasztalni 
húsvét hajnalban. Templomunkban már régóta 
szokás, hogy Jézus feltámadásáról szinte valós 
időben emlékezünk meg, vasárnap hajnalban, 
a 6 órakor kezdődő szentmise keretében. Az 
ember azt gondolná, hogy ki kel fel ilyen korán 
csak azért, hogy imádkozzon. Az igazság azon-
ban az, hogy hál’ Istennek nagyon is sokan. 
És mikor a szertartás elkezdődik, a padokban 
nem félálomban ásítozó embereket láthatunk, 
hanem derűs tekintetű, örömmel teli embere-
ket. Amikor pedig a szertartás elején  felzúg a  
Dicsőség, szent áldás tisztesség, a feltámadt Úrnak 
ének, tapintani lehet ezt az életerőt, amelynek 
énekhangjai szinte szétfeszítik a templom fa-
lait: Ha a tojást egy belső erő töri fel, ott élet 
kezdődik. Jó megtapasztalni ezt a belső erőt 
évről évre, minden húsvétkor, hogy micsoda 
élet van bennünk, keresztényekben. És hogy 
Krisztus feltámadásának a célja valami ilyesmi 
is volt – hogy mi, hívő emberek életet vigyünk 
más emberek életébe is. Akik nincsenek ott 
Jézus feltámadásakor, vagy valamiért megfo-
gyatkozott az Istenbe vagy emberekbe vetett 
hitük. Akikben az Örök Élet örömét elho-
mályosítja ennek az életnek fájdalma. Jézus 
feltámadásának, és Örök Életnek az örömhíre 
nekik is szól – hogy életük legyen, és bőségben 
legyenek. 

Egészségesen élni egy életen át

Szerző:  
Boldvai Márton Bertalan

Premontrei perjel

Nem olyan régen a keresztény világ húsvétot ünnepelte, Jézus feltámadását. 
Ezekben a napokban az internetet és a postaládákat is elárasztják a külön-
féle üdvözletek és jókívánságok – jórészük nyuszival és tojással díszítve. 
Hiszen, ha húsvétról beszélünk, azt hiszem, leszögezhetjük, hogy több 
embernek jut eszébe először a nyuszi és a tojás, mint Jézus feltámadása.
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Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Hit és tojáshéj
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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

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

www • Csorna,  Erzsébet királyné 
utca 15. 

• Nyitvatartás: h-p. 9-12, 
13-7, 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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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 május 24.

Medence felszerelés, vegyszerek
Öntözéstechnika 
Uszodatechnika 

Víztisztítás, vízkezelés 
 

Öntözőrendszerek, medencék 
kivitelezése, karbantartása

 
Ajánlatkérés - kivitelezés: 

06 20 945 2931 I E-mail: info@gasko.hu
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KÁRTÉRÍTÉS A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK, PEREK ELHÚZÓDÁSA MIATT AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI 
BÍRÓSÁG (STRASBOURGI BÍRÓSÁG) ÁLTAL
Az Emberi Jogok Európai Bírósága
 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága nemzet-
közi bíróság, amelynek székhelye Strasbourg. 
A Bíróság feladata annak biztosítása, hogy az 
államok tiszteletben tartsák az Emberi Jogok 
Európai Egyezményében foglalt jogokat és  
biztosítékokat. E feladatot az egyének – vagy 
esetenként államok – által benyújtott panaszok 
(az ún. „kérelmek”) megvizsgálásának útján lát-
ja el. Ha megállapítja, hogy valamelyik tagállam 
megsértette ezeket a jogokat és jogi garanciákat, 
ítéletet hoz. Az ítéletek kötelező jellegűek: az 
érintett államok kötelesek azokat végrehajtani.
  
Ki fordulhat a Bírósághoz?
 
Kérelemmel fordulhat a Bírósághoz az a sze-
mély (illetve személyek csoportja), aki úgy 
gondolja, hogy személyesen és közvetlenül 
áldozata lett az Egyezményben foglalt jogok 
és jogi garanciák megsértésének. A kérelmező 
lehet akár magánszemély, akár jogi személy, 
például gazdasági társaság vagy egyesület. 
A kérelmezőnek személyesen és közvetlenül 

kellett az állított jogsértés áldozatának lennie. 
Nem nyújtható be általános jellegű panasz 
valamely jogszabállyal vagy intézkedéssel 
szemben például azért, mert az méltánytalan-
nak tűnik. Az eljárásban részt vevő bármely 
ügyfél, illetve a perben szereplő bármely fél, 
akár felperes, akár alperes, élhet ezzel a lehe-
tőséggel. Kérelmet csak olyan állam ellen le-
het benyújtani, amelyre nézve az Egyezmény 
kötelező (Magyarország ide tartozik), és 
amely a kérelmező véleménye szerint megsér-
tette az Emberi Jogok Európai Egyezményét. 
Csak akkor van helye kére-lemnek, ha a sé-
relmezett intézkedést az érintett állam vala-
mely hatósága (pl. bíróság vagy közigazgatási 
szerv) tette.

Milyen feltételekkel fordulhatunk a Bíró-
sághoz?

A kérelmezőnek minden olyan jogorvosla-
tot igénybe kell vennie az érintett államban, 
amely alkalmas lehet arra, hogy hatékonyan 
orvosolja a sérelmezett helyzetet (ez általában 
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bírósághoz be- 
nyújtott kerese-
tet, illetve – ha erre 
van lehetőség – a 
fellebbviteli bíró-
ságokhoz benyúj-
tott jogorvoslatokat 
jelenti). Nem kell 
kimerítenie viszont 
azokat az általában 
rendkívüli jogor-
voslatokat (pl. adott 
esetben a felülvizs-
gálati kérelem), 
amelyek az ügy ér-
demére várhatóan 
nem hatnak ki (pl. 
jogszabály által meg 
nem engedett eset-
ben előterjesztett 
felülvizsgálati kérel-
mek).

A kérelemnek 
az Egyezmény-
ben foglalt va-
lamelyik jogra 
kell vonatkoznia.  
Mivel az Egyezmény 
tartalmazza az 
ésszerű határidő 
követelményét az 

eljárások tekintetében, ezért a hosszúra 
nyúlt ügyek esetén a Bírósághoz lehet for-
dulni. A kérelem nem vonatkozhat másra, 
mint az Egyezmény megsértésére – nem 
lehet panaszt benyújtani például a magyar 
jogszabályok megsértése miatt. Az eljárás 
illetékmentes.

Milyen határidőn belül lehet eljárást kezde-
ményezni?
 
Az Egyezmény szigorú követelményeket támaszt 
a panaszosok számára, aminek értelmében a 
Bírósághoz fordulás az összes hatékony hazai 
jogorvoslat kimerítése után számított 6 hónapon 
belül lehetséges. Ha a kérelmező az utolsó érdemi 
döntés kézhezvételétől számított hat hónapon 
túl nyújtja be beadványát, úgy a Bíróság érdemi 
vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet. Az eljárás 
elhúzódása miatti kérelem ugyanakkor folya-
matban lévő eljárás esetén is benyújtható, ekkor 
tehát nem kell megvárni az ügy végét.

Mely esetben kezdeményezhető eljárás a pe-
rek, bírósági vagy hatósági eljárások elhúzó-
dása miatt?

Egyes eljárásokban esetenként sajnos szembesü-
lünk azzal a ténnyel, hogy a bíróság vagy köz-
igazgatási hatóság előtt folyamatban lévő ügyek 
hosszú évekig elhúzódnak. Az Emberi Jogok 
Európai Egyezményének 6. cikke kifejezetten 
tiltja ezt, az Emberi Jogok Európai Bíróság pe-
dig ezzel kapcsolatosan rendre elmarasztalja az 
Egyezmény részes államait, köztük Magyaror-
szágot is.
Bármely magyar állampolgár a Bírósághoz for-
dulhat, ha ügye indokolatlanul hosszúra nyúlt 
és jó eséllyel számíthat kártérítésre emiatt. Az 
eljárás akkor kezdeményezhető, ha Magyaror-
szágon az eljárás hossza összeegyeztethetetlen az 
Egyezmény 6. Cikkének 1. bekezdésében lefek-
tetett “ésszerű idő” követelményével. A bírósági 
esetjogot vizsgálva megállapíthatjuk, hogy hoz-
závetőleg 6-8 éven túl húzódó ügyek esetében a 
Bíróság megállapítja az ésszerű idő követelmé-
nyének megsértését.
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kalmával a csapadékvíz-elvezetés rendezésére 
is odafigyelnek.  A városvezető reményei sze-
rint az említett utcák felújítása nemcsak az ott 
élők, hanem a környező utcákban lakók élet-
körülményeit is javítani fogja. A polgármester 
emlékeztetett, hogy a 2014 előtti időszakban 
nagyon kevés utcafelújítás volt, így a jelenlegi 
városvezetés a korábbi évek lemaradását pró-
bálja behozni a nagyszabású útépítésekkel. 
Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester 
kiemelte, hogy a folyamatosság és a fokozatos-
ság elvét követik a közlekedésfejlesztés terén.  
Ebben az önkormányzati ciklusban rekordszá-
mú utcafelújítás történt Csornán.  2015-ben 10 

Csorna Város önkormányzata pályázatot 
hirdetett a városban székhellyel rendelke-
ző, a város területén működő, vagy tevé-
kenységét meghatározó mértékben Csor-
nán folytató civil szervezetek részére. A 23 
pályázó között 10.760.000 Ft-ot osztott 

Csorna Város képviselő-testülete áprilisi ülésén 
döntött az idei utcafelújításokról. A költségve-
tésbe bruttó 98 millió forintot különítettek el 
erre a célra, de pályázatból is szeretnének fel-
újítani. 2014 óta eddig rekordszámú, 21 utca 
újult meg Csornán, idén további nyolcról 
döntött a képviselő-testület. Az előző évek-
ben is sikeresen pályázott az önkormányzat 
utcafelújításra. Idén 30 millió forintra lehet 
támogatási kérelmet benyújtani, mely 65%-os 
intenzitású. A képviselők úgy döntöttek, hogy 
a Kmetty utca, a Rózsa utca és a Mártírok tere 
burkolatát szeretnék a támogatásból felújíta-
ni, melynek összköltsége 47,5 millió forint, 
ebből 30 millió forint támogatás, 17,5 millió 
forint önerő. A pályázatot május végéig lehet 
benyújtani, a városvezetők bíznak a sikeres 
elbírálásban. Önerőből is szeretne felújítani 
az önkormányzat. Dr. Bónáné dr. Németh 
Katalin polgármester elmondta, hogy önerős 
beruházásként az idei évben megújul a Thö-
köly úti szervizút hátsó része a Dózsa György 
utcától a Kárpát utcáig, a Kazinczy utca, a Má-
tyás király utca, a Rét utca Irinyi utcától a Páva 
utcáig tartó szakasza és a Gorkij utca is. Ösz-
szesen mintegy 130 millió forintot fordítanak 
idén útfelújításra.  A polgármester az ülésen tu-
datta, hogy a Palotasor előtti szervizutat még 
az idei évben helyreállítja a Pannon-Víz Zrt., 
valamint hamarosan megkezdődik a Jókai 
utca és a Pozsonyi utca felújítása is, utóbbinál 
az ivóvízrendszert is korszerűsítik. A polgár-
mester kiemelte, hogy minden útfelújítás al-

Újabb hét utca felújításáról döntött a csornai városvezetés 

Több mint tízmillió forint a csornai civileknek

utca újult meg: Árpád utca, Csaba vezér utca, 
Erdélyi utca, Gyöngyvirág utca, Sziget utca, 
Kinizsi Pál utca, Radnóti utca, Kodály utca, 
Batthyány utca, Dózsa György utca keleti ré-
sze. 2016-ban a József Attila utca és a Kossuth 
Lajos utca felújítása valósulhatott meg. 2017-
ben a Köztársaság utca és a földszigeti Árpád 
utca újult meg, 2018-ban pedig a Jókai utca és 
a Pozsonyi utca felújításáról döntöttek.  Ezeken 
kívül megújult még az Arany János utca ele-
je, az Andrássy utca katolikus iskoláig terjedő 
szakasza, az Erzsébet királyné utca szervizútja, 
az Ifjúsági lakótelep és a Szent István tér Pre-
montrei templom előtti szakasza is. 

szét a képviselő-testület. 
Major András alpolgármester tudatta, 
hogy a „Civil Alap” pályázat célja, hogy 
Csorna város önkormányzata támogatást 
nyújtson olyan tevékenységek megvalósítá-
sához, amelyek meghatározó jelentőségű-

ek a város, egy városrész, 
vagy egyes közösségek 
életében, és hozzáadott 
értékkel bírnak a város 
egészére tekintettel. Az 
alpolgármester emlékez-
tetett arra, hogy 2014 
előtt csupán 1,2 millió 
forintnyi támogatásban 
részesítették a helyi civil 
szervezeteket. A ciklus so-
rán folyamatosan emeltek 
a keretösszegen, mára már 
több mint tízszer akkora 
forrás áll rendelkezésre, 
mint az előző ciklusban. A 
képviselő-testület az aláb-
biak szerint osztotta fel a 
rendelkezésre álló keretet:

Rubato Művészeti Egyesület  
4 000 000 Ft
Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület 
1 200 000 Ft
Csorna Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete  
1 080 000 Ft
Csornai Bárdos Lajos Kórus  
Egyesület 
850 000 Ft
Csornai Lovas Klub Egyesület  
400 000 Ft
Virágzó Vidékért Egyesület  
300 000 Ft
Margit Kórház Alapítvány  
300 000 Ft
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron 
Megyei Szervezete  
300 000 Ft
Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 
250 000 Ft
Polgári Lövész Sportegyesület Csorna  
250 000 Ft
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület  
200 000 Ft
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Csornai Szervezete  
200 000 Ft
Aranyfonal Rábaközi Kézműves  
Egyesület  
200 000 Ft
Alkonyzóna Flipper Klub  
200 000 Ft
Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron 
Megyei Szervezete  
180 000 Ft

15

zonyságot tesznek az egy életen át törté-
nő tanulás fontosságáról, és nyitottságot 
mutatnak a tudás, mint szellemi erőforrás 
elnyerésére.

A városvezető beszéde után kiosztották 
az okleveleket, majd Kéri Mihályné „aka-
démista” saját versében idézte fel az idei 
„kalandokat”.
Kocsis Róbert beszédében megemlékezett 
József Attiláról, akinek a születésnapján, 
április 11-én ünnepeljük a magyar költé-
szet napját. A Jézus Szíve templom egy-
házközségi tanácsadó testületének tagja 
elmondta, hogy a magyar vers, a magyar 
költészet kultúránk, mindennapi éle-
tünk része, melynek megőrzése, ápolása, 
fenntartása mindannyiunk számára ki-
emelt feladat és egyben cél is kell, hogy 
legyen, hiszen évezredes kultúránk őrzi 
múltunkat, biztosítja identitásunkat, rajta 

Április közepén került megrendezésre 
Csornán a Nyugdíjas Akadémia 15. sze-
meszterének záró ünnepsége, melynek 
keretében költészet napi koncertet adott a 
Garabonciás együttes. 

A rendezvényen beszédet mondott dr. Bó-
náné dr. Németh Katalin, Csorna Város 
polgármestere és Kocsis Róbert, a Jézus 
Szíve templom egyházközségi tanácsadó 
testületének tagja.

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin nyi-
tóbeszédében kiemelte, a sok ismerős 
arc bizonyítja, hogy a hallgatók tovább-
ra is lelkesek, igénylik a tudást, fogé-
konyak új ismeretek megszerzésére.  
A polgármester emlékeztetett, hogy az 
Akadémia nemcsak az ismeretek gyarapí-
tására szolgál, hanem egy rendszeres prog-
ramot is jelent az érdeklődőknek, ahol 
lehetőség nyílik a társakkal való találko-
zásra, jóízű beszélgetésekre és barátságok 
is szövődhetnek.
Dr. Bónáné dr. Németh Katalin elmond-
ta, hogy a hallgatók az előadásokon 
való aktív részvétellel példát mutatnak a 
következő generációk számára, tanúbi-

keresztül tudjuk megőrizni hovatartozá-
sunkat, magyarságunkat, saját magunkat. 
 Kocsis Róbert kiemelte, hogy ma, a glo-
balizáció világában, az elmagányosodás, 
elgépiesedés korszakában a versen keresz-
tül vezethet az út lélektől lélekig, rajta ke-
resztül töltődhetünk fel, nyugodhat meg 
és gazdagodhat a lelkünk.

A rendezvény zárásaként a költészet napja 
alkalmából a Garabonciás együttes adott 
koncertet a megjelenteknek.

Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete 
150 000 Ft
Csornai Könyvtári Alapítvány  
150 000 Ft
Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon 
Nyugdíjas Egyesület  
100 000 Ft
Művészeti Alapítvány  
100 000 Ft
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége  
100 000 Ft

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége  
100 000 Ft
Csorna-Kapuvári Evangélikus Egyházközség  
100 000 Ft
Cum Deo Pro Scola Rákócziana Alapítvány  
50 000 Ft

t és hitelesség

Költészet napi koncerttel zárult a Nyugdíjas Akadémia Csornán

Kocsis Róbert
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A szanyi Szent Anna Katolikus Általános 
Iskola április 11-én a költészet napját ün-
nepelte. A magyar költészet napja 1964 
óta ünnep Magyarországon József Attila 
születésnapján. Idén a szanyi katolikus is-
kola tanulói is megemlékeztek erről a jeles 
napról Gödri Dániel pedagógus által szer-
vezett koncert keretében. Az iskola énekkara 
József Attila: Születésnapomra, Ady Endre: 
Föl-földobott kő, Petőfi Sándor: Távolból, 
Radnóti Miklós: Bájoló, Petőfi Sándor: 
Füstbe ment terv című versek megzenésített 
változatait adta elő. Radnóti Miklós: Nem 

tudhatom című versének részlete az iskola 
két pedagógusának, Takács Annamáriának 
és Gödri Dánielnek, az énekkar vezetőjének 
előadásában elevenedett meg. A megzené-
sített versek köszönhetőek többek között a 
Kaláka együttesnek, Kicsi hang verséneklő 
együttesnek, továbbá Szabó Balázs és ban-
dájának. Szintén e jeles napon hirdette ki az 
iskola a vers- és prózaíró pályázat eredmé-
nyét. A versíró versenyben Szabó Erzsébet, 
a prózaírásban Török Dorka tanulók értek 
el első helyezést. Az iskola az országos ter-
mészetismereti versenyen is sikeresen részt 

A szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola április 11-én a költészet napját 
ünnepelte. A magyar költészet napja 1964 óta ünnep Magyarországon József 
Attila születésnapján. Idén a szanyi katolikus iskola tanulói is megemlékeztek 
erről a jeles napról Gödri Dániel pedagógus által szervezett koncert keretében.

A szanyi katolikus iskola áprilisi eseményei

vett. A hatodikos tanulóiból álló két csapat el-
ismerően szerepelt a Piliscsabán megrendezett 
versenyen. A Katolikus Pedagógiai Intézet és 
az Öveges József Tanáregylet közösen szervezi 
az országos versenyt, melyen a tanulók az idén 
második, illetve harmadik helyezést értek el. A 
második helyezett csapat tagjai: Varga Vanda, 
Török Lili, Rabi Tamás. A harmadik helyezett 
csapat tagjai: Rabi János, Varga Hanna, Sebes-
tyén Tamás. A diákok felkészítő tanára: Csiz-
maziáné Kókai Judit. A nagyhét elején az isko-
la túraklubja Kemény Éva tanárnő vezetésével 
újabb gyalogtúrán vett részt a Hanságban. A 
miklósmajori tehenészet megtekintése után 12 
km-es kört gyalogoltak a Hanság-főcsatorna 
és a három folyó találkozásának érintésével. A 
gyönyörű tavaszi erdőben járva nagyböjti ve-
télkedőre, valamint csokitojás-keresésre is sor 
került.

TELEFONTOKOK ÉS
ÜVEGFÓLIÁK

 
KEDVEZŐ ÁRON, NAGY 

VÁLASZTÉKBAN!
 
 

Nemesacél ékszerek, bizsuk
 

CSORNÁN
A TESCO ÜZLETSORÁN!

A HIRDETÉS FELMUTATÓJA 15 % KEDVEZMÉNYRE
JOGOSULT ÜZLETEINKBEN!

............................................................................................

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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Május 2-től munkanapokon 8 órától 14 
óráig fogunk dolgozni, de néhány nap 
éjszakai öblítésre is szükség lesz (22-től 
04 óráig). Csorna keleti városrészétől, a 
Keszeg-ér irányából Kiscsorna felé fogunk 
haladni. Egy-egy körzetben várhatóan 
néhány nap alatt végezni fogunk. Az öb-
lítések helyszínén lecsökken majd a víz-
nyomás, átmenetileg vízhiány alakulhat 
ki. Az ivóvíz a karbantartás ideje alatt is 
fogyasztható, de minden alkalommal ivó-
vizes tartálykocsit is irányítunk az érin-

tett körzetbe. A szakemberek új, sűrített 
levegős eljárást fognak használni, mely a 
szokásos vízöblítésnél jóval rövidebb ide-
ig tart, hatékonyabb tisztítást tesz lehe-
tővé és sokkal kevesebb öblítővizet kell 
kiengednünk. A sűrített levegős öblítés 
mellékhatása, hogy az apró légbuboré-
kok fehérre színezhetik a csapvizet. Ez 
kiengedve néhány perc alatt eltávozik, és 
a víz újból átlátszó lesz. Kérjük, hogy az 
érintett területen a fehér ruhák mosása 
előtt szemrevételezéssel szíveskedjenek 

Csorna, Farád és Dör területén májusban érdemes lesz néhány palack ivóvizet 
tartalékolni. Vízvezeték-öblítés miatt ingadozni fog a víznyomás, levegős és 
elszíneződött vízzel is találkozhatnak.

Hálózat-öblítési munkák térségünkben

ellenőrizni a megfelelő vízminőséget. Mo-
sásra célszerű a délutáni, kora esti idősza-
kot választani. A vízhálózat tisztításról a  
www.pannon-viz.hu weblapon vagy a 
96/311-753 telefonszámon kaphatnak to-
vábbi információkat. Amennyiben bármi-
lyen problémájuk merülne fel, úgy kérjük, 
hogy minden esetben forduljanak közvet-
lenül az éjjel-nappal hívható diszpécser 
szolgálatunkhoz. Az esetleges kellemet-
lenségekért szíves türelmüket és elnézésü-
ket kérjük.

OPTIKA:

Nyitvatartás: Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 8:30-17, •Szerda, Péntek 8:30-17 Szombat 8:30-12 óráig

Csorna, Erzsébet királyné út 1 Korona Center

Kegytárgyak, féldrágakövek

volt Prizma Optika, a Kórháztól 100m-re
Tel: 06-20-213-0864

Új helyen, még nagyobb válasz-
tékkal, változatlan árakkal 

várom régi és új vásárlóimat! 

Nyitási Akció: -20%minden 
termékből május hónapban.
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Baracskai Ádám, az U16-os korosztály 
edzője lapunknak elmondta, a 2016/2017-
es idény első felében az volt a cél, hogy 
megismertessék a játékosokat a labdarúgás 
világával, szabályaival. A szezon második 
felében már sikereket is fel tudott mutatni 
a csapat, amely végül a Veszprém mögött 
az alsóház második helyét szerezte meg.
Az együttes a 2017/2018-as kiírásban már 
egy országos rendszerű bajnokság területi 
csoportjában szerepelt. A csapat fejlődését 
mutatta, hogy míg az őszi szezonban egy-
aránt 14-0-ra kaptak ki a Puskás Akadé-
mia és a Zalaegerszeg ellen, addig tavasz-
szal mindkét együttessel szoros mérkőzést 
játszottak. A szezon végén a CSSE a tabel-
la harmadik helyén végzett az északnyu-
gati csoportban, míg a csoportelső Puskás 
Akadémia az országos bajnoki címet is 
begyűjtötte. A keret az idei szezonra je-
lentősen átalakult: sok játékos kiöregedett 
a korosztályból - így ők a megyei női kis-

pályás bajnokságban folytatták -, míg télen 
Kránitz Viktória a Győri ETO korosztályos 
csapatához csatlakozott. A CSSE ezzel már 
a második női labdarúgóját adta az ország 
egyik legjobb utánpótlás nevelő együttesé-
hez; Kránitz Viktórián kívül a korábban 
szintén Győrbe igazoló Horváth Rebekát.
Az együttes sikerességét példázza, hogy 
két labdarúgójuk, Horváth Lilla és Varga 
Hanna meghívót kapott a régiós váloga-
tott válogatójára, ahol Lilla a második és 
harmadik körben is részt vehetett Veszp-
rémben, illetve Székesfehérváron, így közel 
került ahhoz, hogy a csapatba beválasszák. 
A jelenleg futó idényben egy nyolccsapa-
tos csoportban szerepel a CSSE, ahol jó 
eséllyel pályázik a második hely megszer-
zésére. Ősszel csak a Zalaegerszeg tudta 
megállítani a csornai lányokat, akik lap-
zártánkig nyolc győzelemmel és három 
vereséggel tartják második helyüket a  
Győrszentiván előtt. Baracskai Ádámtól 

Egészségesen élni egy életen át

Az elmúlt években folyamatosan növekszik a női labdarúgás népszerűsége 
Magyarországon. Elindult az MLSZ női labdarúgás fejlesztését támoga-
tó programja, ami kötelezővé teszi az NBI/NBII-es férfi együtteseknek 
a női utánpótlás csapatok indítását, továbbá az NBI-es női bajnokik, a 
kupadöntő és a válogatott szereplése is nyomon követhető a televízióban. 
Csornán 2016-ban alakult nagypályás rendszerű utánpótlás lánycsapat, azt 
megelőzően csak megyei kispályás bajnokságban szerepeltek az egyesület 
női labdarúgói.

megtudtuk, hogy a szezon második felé-
ben már az a cél, hogy a jövő évi csapatot 
építsék, valamint lehetőséget biztosítsa-
nak a fejlődésre a környező települések 
Bozsik korosztályából kiöregedő kislánya-
inak, hisz a Csornai SE egy jó ugródeszka 
az ország egyik legjobb nevelőegyesülete, 
az ETO felé, és akár a válogatott közelé-
be is oda lehet kerülni. Az egyesület már 
várja a 2007-es születésű labdarúgókat is 
a jövőt építve, akik idén már részt vehet-
nek az edzéseken, megismerkedhetnek a 
csapattársakkal, az egyesülettel, és jövőre 
már készen fognak állni a bajnokságra.
Családi János, a CSSE elnöke érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy az egyesület lentről 
építkezne a bozsikos korosztályból: igény 
szerint U14-es bajnokságban is indítaná-
nak csapatot. A klub elnöke is kihangsú-
lyozta, hogy az egyesület ugródeszka lehet 
a legjobbaknak az első osztály fele, a futball 
élménye pedig a kispályás bajnokságban 
is megmaradhat a lányoknak Csornán.  
Az edzésekre kedden és csütörtökön 
kerül sor, 17:15 órától. Ha te is csatla-
koznál a csapathoz, jelentkezz a Csor-
nai SE Facebook oldalán, valamint az 
együttes edzőjénél, Baracskai Ádám-
nál (tel.:+36-70/333-5725, e-mail:  
csornaisportegyesulet@gmail.com, vagy 
személyesen a Kocsis István Sporttelepen: 
9300, Csorna, Toldi u. 1.).

Jól áll nekik a focicsuka

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 

HD
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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 



Ingyenes 
felméréssel és 
kedvezményes 
beépítéssel!

CSORNA, Bartók B. u. 57-59.

www.bnfshop.hu
OtthONépítéShez mINdeNt!

Minőség és biztonság, esztétikum és 
kényelem. Struktúrált pearlgrain felület, 
becsípődés elleni védelem, többrugós 
biztonsági rendszer, betörésgátló reteszelés.

hÖRmANN BeRRY BILL. 
GARÁzSKApU  
2 válaszható színben, 4 méretben

99.000-tól
Ft/db

Dooroutlet

BeLtéRI AJtÓK  
tÖBB FéLe SzíNBeN 
éS méRetBeN vAGY 
méRetRe GYÁRtvA

44.900-tól
Ft/db

Az akció érvényes 2019. 05. 02-től 05. 31-ig ill. a készlet erejéig.  
Az árak magyar forintban értendők és az ÁFA értékét tartalmazzák. Az akciók nem vonhatók össze.  

Egyes termékek fotói illusztrációk. A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletekről érdeklődjön üzletünkben!


