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Sipos Bernadett: Szakmai munkás-
ságodról sokat lehet olvasni, halla-
ni, hiszen eredményeidet nem lehet 
elvitatni; számos elismeréssel jutal-
maztak már. Létrehozásának évében, 
1999-ben rögtön megkaptad a Csor-
na Szolgálatáért Díjat közoktatásban 
végzett munkádért, három éve pedig 
Győr-Moson-Sopron Megye Szolgála-
táért Díjjal jutalmaztak. Ezek kitűnő 
visszajelzései annak, hogy hivatásod 
kiváló művelője vagy. Hogyan jutottál 
idáig? Mesélnél a gyermekkorodról, 
tanulmányaidról? l 
a gyermekkorodról, tanulmányaidról? 
Szabó Rita: Olvastam egy tibeti bölcses-
séget, amely szerint „Nem az úton jársz, 
magad vagy az út”. Ha visszatekintek a 
gyermekkoromra, ez a gondolat, valósággá 
válva meg is jelent, hiszen a zene az első pil-
lanattól kezdve életem fontos részévé vált. 
Már akkor ott volt a mindennapjaimban, 
meghatározva az utam, amelyen aztán végig 
kísért. Kisiskolásként a csornai zeneiskolá-
ban egyszerre két hangszert választottam, a 
hegedűt és a zongorát, de e tanulmányaim 
mellett fi gyeltem osztálytársaim hangszere-
ire is, így közben megtanultam furulyázni, 
majd felső tagozatosként gitározni kezd-
tem. Középiskolás éveimben ezt folytatva, 
klasszikus gitárt tanultam. Ezekben az 
években ismertem és szerettem meg a mai 
napig legkedvesebb irodalmi-zenei műfa-
jomat, az énekelt verseket. Megalakítottuk 
a „Kócosok” nevű zenekart, velük na-
gyon sok diákrendezvényen szerepeltünk 
verseket énekelve, népdalfeldolgozásokat 

Zeneszeretete példaértékű volt számomra 
is, fi atal korában Maglócán, szülőfalujá-
nak kis templomában orgonált, kántorko-
dott, csornai otthonunkban pedig gyakran 
zongorázgatott. Szívesen emlékszem vissza 
gyermekkorom vasárnap délutánjaira, mi-
kor ketten odaültünk a zongorához, és az 
énekkönyvekből két szólamban, szólamcse-
rével énekeltünk. Jó volt hallani őt, nagyon 
szép hangja volt. Édesapám elhivatottsága, 
szakmai felkészültsége és emberi kvalitásai 
lettek az én pályám legfontosabb és megha-
tározó értékei is. Iskolája, első és egyetlen 
munkahelye lett az én iskolám, munkahe-
lyem is, csak a kapura írt nevek változtak 
az évek során. Ami azonban nem változott, 
az a szellemi, emberi és szakmai örökség, 
amit tőle, a példaképemtől kaptam. Az őt 
körülölelő emberi és szakmai szeretet, tisz-
telet gyakran napjainkban is megnyilvánul, 
amikor volt tanítványai és tanártársai velem 
találkozva emlékeznek meg róla.

S. B.: A „kapura írt nevek” mellett szá-
mos egyéb változást megéltél az évek 
alatt: változó oktatási rendszer, új meg 
új nevelési trendek… Több generációnyi 
gyerek került ki a kezeid közül. Másképp 
kell-e odafordulni a mai gyerekekhez, 
mint a 10, 20 vagy 30 évvel ezelőttihez?

Sz. R.: Érdemes elgondolkodni azon, hogy 
mi az, ami változott, s mi az, ami nem. Nem 
változott (legalábbis a saját életemben nem), 
az a Michelangelo által jegyzett gondolat, 
amely a mindenkori szakmai fejlődést mu-
tatja: „Szüntelen tanulok.” Ez különösen 
hangsúlyos századunk felgyorsult világá-
ban. Ezt jól példázza egy a tantermeinkben, 
napi gyakorlatunkban is megjelenő, időu-
tazásszerű párhuzam: kréta és digitális toll.
A technika fejlődése természetesen az 

játszva. A dalokhoz, dallamokhoz, versek-
hez igazodva gitároztam, furulyáztam vagy 
épp hegedültem, a számomra kincset je-
lentő, kedves, anyai nagypapámtól örökölt 
hangszeren. Következett a felvételi, a szom-
bathelyi tanárképzőre kerültem ének-ze-
ne – közművelődés szakra, ahol ismét a 
klasszikus zene vált főszereplővé. Azért a 
gyakorlások, kóruspróbák mellett jutott 
kis idő a kedvenc énekelt versekre, zenekar 
alapításra is, a főiskolás „Barangolók”-kal 
énekeltünk verseket, népdalokat, fuvo-
la, klarinét, gitár kísérettel. Az első tanári 
diplomaszerzés után – melyet később gya-
korlatvezető mentortanári szakképzettség, 
mesterfokozatú játék- és szabadidő-szerve-
ző tanári oklevél követett – utam visszave-
zetett szülővárosomba, általános iskolám-
ba, ahol már 30 éve végzem pedagógusi 
munkámat, ének-zene tanárként, osztály-
főnökként, kórus- és népdalkör-vezetőként.

S. B.: Úgy tudom, édesapádat követted a 
katedrán. Nemrégiben veszítetted el őt, 
akire példaképként tekintettél. Mesélnél 
arról az örökségéről, amit a zenei, tanári 
pálya jelent?

Sz. R.: A gyermekkor, a szülői ház, aho-
gyan sokak életében, úgy az én életemben is 
meghatározta, kijelölte azt az utat, amelyen 
a mai napig járok. Nekem nem kellett ke-
resnem a jó példát, mert az jelen volt az első 
pillanattól kezdve a családunkban. Édes-
apámnak tanítói végzettsége volt, napközis 
tanárként, szakfelügyelőként dolgozott év-
tizedekig, egészen nyugdíjba vonulásáig. 
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ének-zene órákon is megjelenik. Magam 
nagyon sok időt töltök a számítógépem 
mellett, mert saját igényemmé vált, hogy az 
óráimra, ünnepi műsorainkra olyan anya-
gok is bekerüljenek, amelyeket a 21. század 
technikája számunkra kínál, s amelyeket a 
ma diákjai is jól, szinte „anyanyelvi szinten” 
értenek és értékelnek. Amire ezzel együtt 
nagyon figyelni kell, az az órákon bemu-
tatott „technikai lehetőségek” aránya. Ami 
ugyanis nem szabad, hogy változzon, mint 
legfontosabb tevékenység az ének-zene órák 
esetében, az a nagybetűs ÉNEKLÉS!  
A hagyománytisztelet nagyon közel áll hoz-
zám, amit tanítványaimnak is szeretnék to-
vább adni, még ha ez a ma világában jóval 
nehezebb is, mint a korábbi években. De ez 
is az utam része, mint ahogyan a tanári te-
vékenységem kiemelt területe, a tehetségek 
gondozása. Az új nevelési trendek, oktatási 
rendszerek, ahogyan említetted, jöhetnek 
és mehetnek, de nem szabad, hogy változ-
tassanak egy általam nagyon fontosnak vélt 
gondolaton, amelyet Jaromir John cseh író, 
tanártól olvastam:
„A tanári hivatás lényege nem az ismeretek-
ben, hanem a személyiségben rejlik…
abban a legszemélyesebb kapcsolatban, 
amely az embert az emberhez köti
akár szavak és mindennemű tudásközlés 
nélkül.”

S. B.: A zenei divat egyre inkább eltávo-
lodik a hangszeres zenétől. Jelenti ez azt 
is, hogy nehezebbé válik a klasszikus és 
népzene iránt felkelteni a diákok érdek-
lődését?

Sz. R.: A klasszikus zene megítélése és sze-
repe jelentős átalakuláson ment át az utóbbi 
években, egymásnak ellentmondó nyilatko-
zatokat lehetett és lehet ma is hallani, s szinte 
mindegyikben megjelenik a zeneoktatással 
szembeni kritika, de sehol nem találkozhat-
tunk megoldási javaslatokkal, elképzelések-
kel. Az én „megoldásom”, szerep- és felelős-
ségvállalásom e téren az élményszerűséget 
helyezi előtérbe, az óráimon figyelve az 
adott osztály attitűdjeire, a megfogalmazás-
ra, a beszédstílusra, értékrendre. Fontosnak 
tartom, hogy tanítványaim korosztályuk-
nak megfelelő szintű, értékes, minőséget 
közvetítő operaelőadások értő részesei is 
lehessenek. Ezért is csatlakoztam az elsők 
között két hazánkban kiemelt támogatást 
kapott klasszikus zenei programhoz, me-
lyeket a Magyar Állami Operaház gondoz, 
és az EMMI támogat. Az egyik az „Ope-
raKaland” program, az utóbbi évek legna-
gyobb szabású közművelődési-köznevelési 
projektje, amely lehetőséget kínál évente 
két alkalommal élő operaelőadás megtekin-
tésére a fővárosi Erkel Színházban. A másik 
az „Opera Nagykövet” projekt, rendha-
gyó ének-zene órákat ajánl iskolák részére, 

amelynek keretében neves operaénekesek 
találkozhatnak a gyermekekkel. Mindkét 
programot szervezem, tanítványaim ked-
velik ezeket. Most tavasszal is készülünk 
egy új „kalandra”, Kodály Háry Jánosára. 
Ez egy jó példa az érdeklődésfelkeltésre. 
A népzene terén nálam már évtizedes mun-
kával kialakított hagyományőrzés mű-
ködik, amelynek támasza természetesen 
a Széchenyi Népdalkör, kicsik és nagyok 
egyaránt, így az ebbe az irányba mutató 
érdeklődésfelkeltés állandóan jelen van az 
iskolában, s az óráimon is. Jó példát mutat 
a népdalkör, eredményességével, közösségi 
összetartozásával. Ez a példa aztán elvezet-
het oda, hogy egyre többen igényeljék ezt az 
éneklést, megismerve közelebbről a népdalt.
A kérdésedre adott válaszom persze úgy 
lehet teljes, ha megemlítem a média fele-
lősségét is. Az értékek mentén nagy hatást 
gyakorol, s ezzel együtt sajnos jelentős káro-
kat okoz napjainkban a kereskedelmi média 
(rádiók, televíziók) igénytelensége. Ellenpó-
lusként a közszolgálati média bebizonyítot-
ta, hogy lehet értékes zenét is közvetíteni a 
nagyközönség, több generációs hallgatóság 
számára, a klasszikus zenét népszerűsítő 
„Virtuózok” és a népzenénk értékeit bemu-
tató „Fölszállott a páva” műsorral.   

S. B.: Te meghallgatod azokat a zenéket, 
amiket a mindenkori diákjaid hallgat-
nak?

Sz. R.: Igyekszem haladni a korral, így, ha 
a tanítványaim ajánlanak zenei anyagokat, 
dalokat, természetesen meghallgatom, s ha 
igény van rá, véleményezem, értékelem is 
számukra a magam módján. Persze a „hát-
térben” azért ott van az a változatlan cél, 
hogy megpróbáljam őket az igényesség felé 
terelni a könnyűzene világában is, hiszen 
már e zenei terület is megalkotta a maga 
értékeit.

S. B.: Szabadidődben milyen zenét hall-
gatsz? 

Sz. R.: Ha marad szabadidőm (ez sajnos 
ritkán adódik), akkor az általam értékesnek 
tartott zenék közül válogatok, stílusmeg-
határozás nélkül, leggyakrabban a világze-
ne és a folkos dallamok kerülnek előtérbe. 
Nagyon szeretem a moldvai, kalotaszegi és 
mezőségi népzenét is hallgatni, de ez igazán 
nem kapcsol ki, mert ha hallok egy jó nép-
dalt, előbb-utóbb azon töröm a fejem, hogy 
a népdalkör melyik csokrába tudnám beil-
leszteni. A teljesség igénye nélkül sorolnék 
néhány kedvencet: Kaláka, Makám, Sebő 
Zenekar, Muzsikás, Cseh Tamás, Ghymes, 
Csík Zenekar, Nikola Parov, Bognár Szil-
via, Palya Bea, Sirtos, Vujicsics Együttes, 
Budapest Klezmer Band, Hot Jazz Band, 
Zorán, Orosz Zoltán, Ferenczi György 

és a Rackajam, Sting, Norah Jones, Katie 
Melua, Diana Krall. A szabadidőbeli zene-
hallgatások mellett, talán több más jellegű 
tevékenységemről is érdemes beszélnem. Az 
Egerben szerzett mesterdiplomám azért is 
kedves számomra, mert olyan területet érin-
tett, amelyet már a tanítási utam első napja-
itól kezdve fontosnak tartottam. A múltban 
és a jelenben egyaránt megjelenik a kultu-
rális-szervezés, hiszen gyakran szervezek 
tanítványaimnak színházlátogatásokat, ki-
rándulásokat, más kulturális programokat, 
versenyeket. Külön fejezetként említhetem 
az ünnepi műsorokat, amelyeknek szerve-
zése, összeállítása jelentős alkotói munkát is 
igényel. Szívemhez közel állnak a kézműves 
tevékenységek is, erre sajnos talán az eddig 
felsoroltakból érthetően nagyon kevés időm 
marad.

S. B.: Említetted a Széchenyi Népdal-
kört. Mióta működik, és milyen eredmé-
nyeket tudtok felmutatni?

Sz. R.: A népdal maga az anyanyelv, s ne-
künk ezt a nyelvet „beszélnünk kell”. En-
nek a gondolatnak életet adva 2006-ban 
megalapítottam a Széchenyi Népdalkört, 
melynek elődje a „Csiribiri” gyermekzene-
kar volt, amit tanári pályám első éveiben 
alapítottam. Végig a kodályi úton jártam, 
népdalkultúránk gazdag kincsestárához, 
kulturális örökségünkhöz, a zenei anya-
nyelvhez vezetve mindenkori énekeseimet. 
Igazi népdalos közösséget alkotva több 
mint egy évtizede szólaltatjuk meg zenei 
anyanyelvünk több dialektusterületének 
népdalait, s közben énekeseim a művészet 
erejével átélik és megélik a magyar népdal 
közösségteremtő erejét, s meg is értik identi-
tás üzenetét. Sok szép eredményt értünk el, 
többek között az Országos Népdaléneklési 
Minősítő Versenyeken, az országos szinten 
jegyzett és a Bartók Zeneház által kiírt Fe-
hér Galamb népzenei versenyeken évek óta 
arany és kiemelt arany fokozatokat, 8 éven 
át a Győr-Moson-Sopron Megye Legjobb 
Népdalénekes Iskolája kitüntető címet, ez-
zel egyedüli népdalkörként örökre elnyerve 
a kiírás értékes vándorserlegét.
Szakmai, művészeti vezetőként magam is 
kaptam elismerést. 9 éven át én vehettem 
át ezeken a versenyeken a Gy-M-S megye 
Legjobb Népdalénekes Felkészítője címmel 
járó megtisztelő kitüntetést, díszoklevelet. 
2018-ban KÓTA (Magyar Kórusok Zene-
karok és Népzenei Együttesek Szövetsége) 
népdal kategóriában arany minősítést is 
szereztünk Sopronban az Éneklő Ifjúság 
minősítő hangversenyén.
Hangszeres, alkotói tanári tevékenységem-
re is szívesen emlékezem vissza. Az iskola 
furulyaegyüttesét vezettem, és a mai napig 
működik a gitár-sulim, célja a városban élő 
10-14 éves korosztály gitároktatása, az éne-
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Folyamatosan érkező 
 tavaszi kollekcióval várom kedves 

vásárlóimat!
Csornán és környékén, 6+1 fő 

péntek estétől vasárnapig

kelt vers és az akusztikus zene megismertetése, 
népszerűsítése, kezdő és haladó szinten egya-
ránt. Muzsikáltam felnőtt zenekarokban is, 25 
évig voltam a Garabonciás Együttes tagja, s a 
hegedülést újra előtérbe helyezve népzenét is 
játszhattam a Kajos László vezette népzenekar-
ral. Velük a Szili Hagyományőrző Néptánccso-
portnak húztuk a talpalávalót. Szép és kedves 
élményeket adott utamhoz a Csornai Bárdos 
Kórusban eltöltött időszak. Az évek során uta-
mon új barátokra találtam, társakat, akiket a 
zene, az éneklés és a zenélés szeretete, s az ál-
talam vállalt és képviselt értékrend elfogadása 
tett barátokká. Az ilyen „találkozásoknak” kö-
szönhetően élhetünk át újabb szép élményeket, 
értékes pillanatokat, legutóbb éppen az elmúlt 
esztendő karácsonyán, amikor egy színpadra 
állhattunk és énekelhettünk a Kossuth-díjas 

Vendéglátó egységünkben lehetőség van bank-
kártyával, illetve szépkártyával is fizetni. 

Hétfőtől-Péntekig menüztetés.

Továbbá étlapunkon:
    -saláták
    -kebab
    -hamburger
    -főételek

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

BARNA PAPA KÁVÉZÓJA 

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

Ghymes Együttessel. De emlékezetes a 2018-as 
„Meglepetés koncert” is, ahol csornai zenész és 
énekes társakkal, volt és jelenlegi tanítványok-
kal több hónapos készülődéssel álltunk össze, 
hogy a 4. gyertyagyújtásnál egy kicsit „köny-
nyedebb” karácsonyi dallamokkal lepjük meg 
a város lakóit. 

S. B.: Egy céltudatos, hiteles ember útját me-
sélted el. Össze tudnád foglalni a hitvallást, 
amit útravalódul választottál egy életre?

Sz. R.: Egy életút idővel kialakít bennünk egy 
ars poeticát, amelyet aztán követünk, amelyet 
igyekszünk napról-napra hitelesen megvalósí-
tani. Az én hitvallásom valahogy úgy szólna, 
hogy mindaz, amit teszek és gondolok, egy 
olyan személyes és alkotó jellegű muzsikus-ta-

nári tevékenység, amellyel az éneklés és a zene 
szépségét, élményét, örömét és értékeit szeret-
ném megéreztetni, s megértetni tanítványaim-
mal úgy, hogy közben munkámat, tevékenysé-
geimet a megbízhatóság, hitelesség jellemezze.  

„Embernek ének őrzi az időt, / Az tartja számon 
minden eleinket! /
Hallgass meg egy semmicske éneket, / S szíve 
járását hallod az időnek.” //

Ratkó József Segítsd a királyt! c. drámájában 
fejezi ki azt az általam is vállalt hitvallást, ame-
lyet egy énekes-hangszeres ének-zene tanár 
képviselhet előadói pályája során. Jó pár éve 
„őrzöm” magam is énekeimmel az időt, s 
ezek a „semmicske énekek” életutam fontos 
részévé váltak.
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OPTIKA:

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

Csorna, Soproni út 65. Tel: 06-20-213-0864

 Egyes keretek -70%

Kegytárgyak, féldrágakövek

Fényre 
sötétedő 
lencsék 

Akcióban!

Napszemüveg 
lencsék 

kedvezmény-
nyel

Premontrei Rendház Üzlet sora az 
OTP-vel szemközti soron
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A „B” típusú sportpark a program ke-
retében, 70 négyzetméteres területen 7 
sporteszköz kihelyezését jelenti. A gumi-
burkolattal ellátott sportpark alapterülete 
10×7 méter lesz, és hat elemcsoportból 
(húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, 
hasizom erősítés, hátizom erősítés, létra-
mászás, lépcsőzés, függeszkedés) 7 szabad-
téri funkcionális edzésre alkalmas, saját 
testsúlyos gyakorlatok végzésére tervezett 

Sportpark épül Rábapordányban

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ön-
kormányzat, az Agrárminisztérium és a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár 
Bizottság támogatásával „Hungarikumok 
és Megyerikumok” címmel pályázatot 
hirdetett az általános és középiskolás kor-
osztály számára. A versenyt megyénkben 
egyszerre négy helyen, Mosonmagyaró-
váron, Győrben, Sopronban és Csornán 
rendezték meg.

A csornai Széchenyi iskolában megrendezett 
csapatversenyen a térségből öt általános iskola 
vett részt: a Beledi Általános Iskola, a csornai 
Széchenyi István Általános Iskola, a rábatamá-
si Móra Ferenc Általános Iskola, a farádi Király 
Iván Általános Iskola és a Mihályi Általános Is-
kola. A középiskolások egyórás online tesztet 
oldottak meg, melynek eredményét „PDF” 
formátumban küldték meg a szervezőknek. 
A versenyen egy 3 fős zsűri értékelte a diá-
kok teljesítményét: Szalay Balázs történe-
lemtanár, a Rábaközi Helytörténeti Kuta-
tók társulatának elnöke, Szabó Dávid volt 
széchenyis diák, az Új Nemzedék Ifjúság-

szakmai koordinátora és Váradi József, a 
csornai Széchenyi István Általános Iskola 
intézményvezetője.

Gecsei Edit, az Oktatási Hivatal Győri 
POK vezető szaktanácsadója, a csornai 
vetélkedő szervezőbizottságának elnöke 
elmondta, hogy az általános iskolák 4 fős 
csapatokat delegáltak a közel kétórás ver-
senyre, amely a kreativitás és a játékosság 
jegyében telt, majd kiemelte: versenyük 
célja a nemzeti, és megyei értékek meg-
ismerése által, a tanulók életkori sajátos-
ságaihoz igazodva, elősegíteni a diákok 
sokoldalú fejlesztését.
A gyerekeknek előre kiadott feladatként, 
egy, a hozzájuk legközelebb eső település 
Megyerikumának a logóját kellett elkészí-
teniük. Az ún. dekódoló tárcsán minden 
betűhöz más-más jel tartozott, melynek 
megfejtése szintén ötletgazdag gondol-
kodást feltételezett. A kirakós játékból 
„hungarikum”-ok képét kellett a gyere-
keknek összeilleszteni, a szójátékkal pedig 
szűkebb térségünk, a Rábaköz kulturális 

örökségét elevenítették fel – tette hozzá a 
csornai Széchenyi István Általános Iskola 
mesterpedagógusa.
Gecsei Edit szerint a mai generációt el kell 
varázsolni, meg kell fertőzni, játékos hely-
zetbe kell hozni.

Szalay Balázs, a zsűri elnöke az eredmény-
hirdetéskor kiemelte, a 99 bejegyzett Megye-
rikumból több mint 20 rábaközi. Felhívta 
a gyerekek figyelmét, legyenek büszkék rá, 
hogy bár nem a miénk a legnépesebb régió, 
mégis ez a kis tájegység a megyei értékek 
majdnem negyedét birtokolja. 
A versenyen a harmadik helyezést a farádi 
általános iskola csapata (Kocsis Máté, Bősze 
Hanna, Simon Brigitta, Németh Balázs), a 
második helyezést a beledi általános iskola 
csapata (Odarics Zalán, Farkas Ármin, Krá-
nitz Fanni, Borsodi Koppány), míg az első 
helyezést a mihályi általános iskola csapata 
(Kiss Luca, Firtl Benedek, Firtl Emma, Kre-
ták Luca) érte el.

A verseny megyei döntőjére március 5-én 
került sor Győrben, majd tavasszal az or-
szágos megmérettetésen a megye legered-
ményesebb iskoláinak diákjai vehetnek 
részt.

eszköz kerül kihelyezésre. Visy László pol-
gármester újságunknak elmondta, hogy a 
Béke utca elején lévő „köz” mellett kerül 
kialakításra egy szabadidőpark, melynek 
egyik eleme lesz a most épülő sportpark. 
A későbbiekben szeretnének még játszó-
téri eszközöket és padokat is kihelyezni, 
valamint futópályát és egy látványtavat 
kialakítani.   

A csornai Széchenyi István Általános Iskolában rendezték meg a Junior 
Megyerikum Vetélkedő területi fordulóját.

Kreatív verseny a magyar értékekről Csornán
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Grande Pizza Family 
Címünk: 9300 Csorna Kmetty György utca 44. 

Családias környezetben,várjuk a régi és  
az új vendégeinket.

Helyben fogyasztásra ugyan nincs lehetőség,de a kialakításnak köszön-

hetően egy picit be leshetnek a kulisszák mögé.  

Bank kártyás fizetés akár otthonodban is,
OTP és K&H szép kártyákat is elfogadunk.

A pizzáink  méretét  32 cm-re növeltük  de áraink  változatlanok 

telefonszámaink változatlanok:  
0696-260-873 vagy a 0620-265-55-64

www.pizzagrande.metro.rest

GRANDE  PIZZA  FAMILY

Henczel Szabolcs, Szany község plébánosa 
köszönetet mondott szentbeszédében a há-
zasság kegyelmeiért, amelyekben egykor, a 
szanyi Szent Kereszt megtalálása-templom 
oltárához lépésük alkalmával részesül-
hettek a jubiláló házaspárok. A plébános 

Sportpark épül Rábapordányban

atya felidézte a napi szentírási részleteket, 
s felhívta a figyelmet arra a kiválasztott-
ságra, ami Jeremiás prófétát küldetésére 
serkentette. Számára ez a kiválasztottság 
nemcsak kiinduló pont, hanem egy életen 
át tartó vonatkoztatási pont is maradt.  

A házasság igéje az a vonatkozási pont, 
amelyet naponta kimondva és a napi 
Szentleckén elgondolkozva A szeretet 
himnusza alapján érdemes megélni. En-
nek öröme az, amivel fő példával lehet 
szolgálni az eljövendő nemzedékek szá-
mára. A homília végén a házassági eskü 
megerősítése következett, majd az em-
léklapok átadásával, és a szentmise utáni 
agapéval zárult az ünneplés.

Szentmise keretében áldásban részesültek azok a 25, 40, 50, illetve 60 
esztendeje szentségi házasságban élő házaspárok, akik annak idején a 
szanyi templomban esküdtek örök hűséget.

Jubiláns házaspárok adtak hálát Szanyban
Regenye Alexandra, Fotó: Tóth Imre I Győri Egyházmegye 
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Mit tekint fő célkitűzésnek immár 60 
éve a csornai Bárdos Lajos Kórus? 

Neuberger Imre: A kórus legfőbb célja az 
egyetemes zenekultúra, a népzene, a műze-
ne, a világi- és egyházi zene értékeinek fel-
tárása és ápolása. Ezen belül is kiemelkedő 
szerepet biztosítva a magyar zenei értékek-
nek.

2007-ben Horváth József vette át a kar-
nagyi feladatokat, és irányítja azóta is a 
kórust. Mi vitte Önt erre a pályára?

Horváth József: Édesapám két templom-
nak is a kántora és orgonistája volt, és sokat 
ültem mellette az orgonapadon. Itt szeret-
tem meg a zenét, illetve az orgonát, mint 
hangszert. Majd a szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Főiskolán végeztem ének-zene, egy-
házzene szakot.

Mi a feladata, és mitől válik valaki jó 
karnaggyá?

Horváth József: A karnagy tanítja be a mű-
vet, és instrukciókat ad, hogy minél inkább 
az elképzelések szerint szólaljon meg a mű. 
Továbbá igyekszik formálni a közösséget. 
A mai világban küzdeni kell az emberek fi-
gyelméért, idejéért, így fontos, hogy legyen 

kedvük eljönni a próbákra és a fellépésekre. 
Szerintem attól válik valaki jó karnaggyá, 
ha mind a betanításban, mind a darabról 
való elképzelésben és nem utolsó sorban a 
közösségformálásban is a kórus élére tud 
állni, egy irányba tudja terelni a tagokat. 
Ugyanakkor erről ilyen fiatalon nehéz be-
szélni, mert az ember visszagondolva folya-
matosan azt nézi, hogy miben lehetne még 
javulni.

A kórus több díjat is magáénak tudhat. 
Mely elismerések azok, amelyek az Ön 
vezetéséhez köthetők?

Horváth József: Utoljára 2010-ben a Magyar 
Kórusok és Zenekarok Szövetségének minő-
sítésén vettünk részt, ahol arany fokozatot 
értünk el. Ezekre a minősítésekre meghatá-
rozott műsorral kell készülni, ahol minden 
zenetörténeti korszakból elő kell adni egy 
művet. Törekedni kell a kidolgozottságra, 
a mű és a hangzás tekintetében is. Továbbá 
2016-ban Csorna Város képviselő-testülete 
Pro Csorna Emlékéremmel is elismerte a kó-
rus munkáját.

Kik alkotják a kórust?

Neuberger Imre: A magját azok a tagok 
alkotják, akik már 10-15 éve is a kórus-

ban énekeltek. Az idősebbek mellett szép 
számmal találhatóak középkorúak is. Van 
néhány fiatalabb kóristánk is, aminek na-
gyon örülünk, mert az éneklés manapság 
egyre jobban háttérbe szorul az emberek 
életében.

Mivel lehetne bevonzani a fiatalokat? 

Horváth József: Sokat gondolkoztam ezen, 
karnagyként kötelességem is. Sajnos a mai 
fiatalok olyan zenei nihilben nőnek fel, 
hogy valószínűleg nem is tudják értékelni 
azt, amit egy ilyen csapat létre tud hozni. 
Ez nem is feltétlenül az ő hibájuk, mert 
nem biztos, hogy eljut hozzájuk, hogy az 
ilyen csapatok, amatőr kórusok szerte az 
országban léteznek, és lelkesen művelik a 
kórusművészetet.  Talán a könnyűzenével 
lehetne bevonzani fiatalokat, viszont en-
nek egyes kórusoknál megvannak a hangi, 
vagy életkori adottságokból eredő határai. 
Mi is próbálkozunk kicsit könnyedebb 
műfaj felé elmenni, és talán ezáltal kicsit 
több figyelmet kaphatunk. 

Milyen fellépései szoktak lenni a kórusnak?

Neuberger Imre: Törekszünk rá, hogy 
minél többször megjelenjünk Csornán. 
Vannak kapcsolataink más kórusokkal, 
szívesen megyünk el az ő találkozóikra, hi-
szen mindig öröm az ismerősökkel együtt 
énekelni. Minden évben szervezünk saját 
kórustalálkozót, ezen kívül tartunk kará-
csonyi és év végi koncertet is, ahol az egész 
év munkáját mutatjuk meg. Szeretnénk, ha 
lenne utánpótlása a Bárdos Kórusnak, és ez 
anélkül nem lehetséges, hogy az emberek 
ne látnák, hogy mit csinálunk.

Az idei egy jubileumi év, ugyanis 60 éves 
lesz a kórus. 

Horváth József: Május 11-én tartjuk a 
60 éves évfordulót megünneplő kórusta-

Idén ünnepli megalapításának 60. évfordulóját a csornai Bárdos Lajos 
Kórus. A vegyeskar 1959-ben alakult Csornai Központi Énekkar néven, 
Nagy Kálmán karnagy irányításával, majd 1988-ban vette fel Bárdos Lajos 
zeneszerző, karnagy nevét. A kórus nyolc alkalommal kapott országos 
aranykoszorús minősítést, tizenöt alkalommal szerepelt a Magyar Rádió 
kóruspódiumán és közel hatszáz belföldi fellépése mellett járt Szlovákiá-
ban, Kárpátalján, Erdélyben, Ausztriában és Hollandiában is. Az alapító 
Nagy Kálmán 1996-ban adta át a karmesteri pálcát, amikor Budapestre 
költözött. Utódja Csorba János lett, akit Winklerné Palotai Ajnácska, majd 
Kövecs Hajnalka követett. Horváth Józseffel, a vegyeskart 2007 óta vezető 
karnaggyal és Neuberger Imre kórustaggal beszélgettünk, aki egyben a kar 
gazdasági működését biztosítani hivatott egyesület elnöke.

60 éves a csornai Bárdos Kórus
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Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

lálkozónkat, ami még szervezés alatt áll. 
Örülnénk, ha minél többen lennének kí-
váncsiak rá. Továbbá meghívást kaptunk 
az Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egye-
sülettől az idei levendula napra. Itt tartjuk 
a 60. évfordulós nagykoncertünket. Egy 
kórustalálkozón minden kórus egy behatá-
roltabb műsort ad elő, hogy ne nyúljon túl 
hosszúra. A levendula napi koncertre az el-
múlt 60 év anyagából, minden karnagytól 
és korszakból igyekszünk válogatni.

Milyen a kórus közösségi élete?

Horváth József: A kóruspróbák nagyon jó 
hangulatban zajlanak, a tagokon azt látom, 
örülnek, hogy hetente találkozhatnak, és 
másfél-két órát együtt tölthetnek. Szoktunk 
szervezni kirándulásokat, meglátogattuk az 
alapító karnagyunkat, Nagy Kálmán bácsit 
és felkerestük a Bárdos Lajos Múzeumot is.

Neuberger Imre: Szoktunk rendezni  
nyár-ősz tájékán egy évadbúcsúztató sü-
tés-főzést is egy-egy kórustagnál. Ezek a 
programok összekovácsolják a csapatot. 
Volt egy soproni kirándulásunk is, a Kecs-
ke-templomban adtunk koncertet. Továb-
bá idén rendeztük meg ötödik alkalommal 
a „Dalos bál” elnevezésű farsangi mulat-
ságunkat, melynek elsősorban nem a be-
vételszerzés a fő szempontja, hanem hogy 
egy jót szórakozhassunk farsang tájékán. 

Hagyományteremtő szándékkal indítottuk 
útra, mert fontos, hogy az énekkar tagjai ne 
csak a próbákon és fellépéseken találkozza-
nak egymással.

A kórus támogatására létrehoztak egy 
egyesületet is. 

Neuberger Imre: Elsősorban a pénzügyi tá-
mogatás miatt alapítottuk meg 2010 novem-
berében. A Művelődési Ház már nem tudott 
úgy foglalkozni a kórus támogatásával, ahogy 
szükségünk lett volna rá, ezért úgy gondol-
tuk, hogy kezünkbe vesszük a dolgokat, így 
hoztuk létre az egyesületet. Alapjában véve a 
feladatunk a kórus anyagi támogatása, ren-
dezvényeinek szervezése, a kórustalálkozókra 
való útiköltség biz-
tosítása. A kórusta-
lálkozók költségeit 
a városi civil alap 
pályázatból tudjuk 
finanszírozni, ami-
ért köszönetünket 
szeretnénk kife-
jezni a városnak, a 
polgármester asz-
szonynak, az alpol-
gármester úrnak és 
a képviselőknek. 
Az egyéb költségek 
fedezetét az adó 
1%-ból és a megyei 

önkormányzat pályázatából származó támo-
gatásokból tudjuk biztosítani. Az egyesületet 
megalapítása óta vezetem. A titkár dr. Dóczy 
György, a gazdasági és könyvelési munkákért 
pedig Bendes Zoltánné Margit felel. 

Az idén 60 éves kórus folyamatosan vár-
ja tagjai sorába az énekelni szeretőket, 
akik szívügyüknek tekintik a művelődés 
e módon való továbbadását. Meggyőző-
désük, hogy ennek a kórusnak működnie 
kell továbbra is, hiszen meghatározó ré-
sze Csorna kulturális életének. A művé-
szetet szívvel-lélekkel művelő amatőrök 
munkája pótolhatatlan. HD



Az iskolaalapítás szükségességének első 
írásos emlékeivel már az 1890-es évek saj-
tótermékeiben találkozhattunk. A Rába-
köz meghatározó újsága a „Rábaközi Hír-
lap” több tudósításban foglalkozott egy 
Csornán építendő mezőgazdasági iskola 
létesítésével. Az akkoriban papírra vetett 
szavak feltehetően nagy bizakodást keltet-
tek az olvasókban, de a boldog békeidők-
ben nem történetek gyakorlati lépések a 
nagyszabású terv megvalósítására.
Az iskolalapítás gondolata az 1910-es 
években is köztudatban maradt, míg 
1919-ben a „Sopronvármegye” című újság 
ismét cikkezett e témában. Sajnos az első 
világháború befejezését követő zűrzavaros 
időszakban továbbra sem volt lehetőség az 
eszme megvalósítására.

Hosszú várakozást követően 1935. no-
vember 10-én Csorna főjegyzője fontos 
bejelentést tett a helyi képviselőtestületi 
ülésen. A Földművelésügyi Minisztérium 
döntése alapján Sopron vármegye gazda-
sági iskolát létesíthetett, melynek helyszí-
néül Csorna községet jelölték ki. Sopron 
vármegye és Csorna község is 5000-5000 
pengővel járult hozzá az építkezés költsé-
geihez. Herceg Esterházy Pál az Esterházy 
Hercegi Hitbizomány akkori tulajdonosa 
adományozott telket az iskola létesítésé-
hez. Az új épület fűtési és világítási költ-
ségeinek fi nanszírozását a csornai képvi-
selőtestület vállalta.

A „Téli gazdasági iskola létesítése tár-
gyában kötött szerződés” jóváhagyására 
az 1938. augusztus 5-én tartott csornai 
közgyűlésen került sor. A Téli Gazdasági 

Iskola tekinthető a mai intézmény jog-
elődjének.
Az 1938-1939-es tanévben egyetlen tanügyi 
épülettel rendelkező intézményben, két 
tanteremben és egy gyakorló teremben 
kezdődött meg az oktató-nevelő munka. A 
csornai iskola a november 1. és március 15. 

közötti időszakban 
elméleti képzésben 
részesítette a kis- 
és középbirtokos 
gazdák gyermekeit. 
A nyár folyamán 
került sor a tanu-
lók számára előírt 
gyakorlat teljesíté-
sére. Az iskolában 
összesen 4 féléven 
keresztül képezték 
a modern gazdál-

80 éves a Csukás Zoltán iskola 
– 1. rész

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

kodáshoz értő szakembereket. A képzést 
elvégző 15 és 21 év közötti fi atalok „arany-
kalászos gazda” bizonyítványt kaptak. 
Folytatása következik.

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 

PB

Az iskola első tanügyi épülete

Fénykép az iskolai gyakorlati oktatásról

10 Rábaköz szíve magazin- hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu
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Biológiai szennyvíztisztító berendezések telepítése

Referencia:
 128 db szennyvíztisztítót telepítettünk 
Csikvánd községben a 2018-as évben 

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

Vállaljuk akár 1 db berendezés 
telepítését is az Ön ingatlanán!

Biológiai szennyvíztisztító berendezések telepítéseBiológiai szennyvíztisztító berendezések telepítése

ÚJ!

Biológiai szennyvíztisztító berendezések telepítéseBiológiai szennyvíztisztító berendezések telepítése

ÚJ!

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

( Az akció visszavonásig érvényes )

Első csánk               350 Ft/kg

Köröm    150 Ft/kg

Börke                    100 Ft/kg

Fül                        150 Ft/kg

Töltött dagadó    900 Ft/kg

Dagadó                   900 Ft/kg

Csont nélküli karaj            1200 Ft/kg

Csontos hosszú karaj       1040 Ft/kg

Csontos rövid karaj           1100 Ft/kg

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

9300 Csorna, Szent István tér 22. (Polgármesteri Hivatal épülete)

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
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Minthogy a kereszténység központi üze-
nete Jézus Krisztus áldozati keresztha-
lála és feltámadása köré épül fel, ebből 
adódóan nagypéntek és húsvét ünnepe 
a legfontosabb fordulópontja az egyházi 
esztendőnek, ezért már nagyon korán ki-
alakult az ünnepet előkészítő bűnbánati 
időnek a hagyománya. Negyven napos 
böjtről beszélünk, noha a hamvazószer-
da és a húsvét közötti napok száma en-
nél némileg több. Régi tradíció azonban, 
hogy a vasárnapokat nem számítjuk bele 
a böjti napok sorába, hiszen istentisztele-
teit még a bűnbánati időben is örvende-
ző szívvel ünnepli az egyház népe, mivel 
ekkor az élő, feltámadott Krisztussal ta-
lálkozik a róla tanúskodó igében, illetve 
testének és vérének szentségében. „Vajon 
böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a 
vőlegény?” (Mk 2,19).
A böjt nem keresztény sajátosság, számos 
egyéb vallásban, kultúrában megtaláljuk. 
Az étkezésről való lemondás, illetve ez-
zel párhuzamosan a fejnek hamuval való 
megszórása valaha az alázat, a bűnbánat, 
sőt, a gyász jele is volt. Számos példáját 
olvashatjuk ennek az Ószövetségben. A 
házasságtörés bűnében vétkes Dávid ki-
rály egy hétig böjtöl annak reményében, 
hogy Isten megbocsát neki, és nem veszi 
el a bűnös kapcsolatból született gyer-
meke életét (2Sám 12,16). Az Isten előtt 
megrendülten megalázkodó Jób „porban 

és hamuban” tart bűnbánatot (Jób 42,6). 
Jóel próféta böjtölésre hívja az Úr harag-
ját kivívó zsidó népet (Jóel 1,14). Jézus 
maga is böjtöléssel, mégpedig negyven 
napi böjttel és imádsággal készül arra az 
útra, amely őt a golgotai kereszthez veze-
ti (Mt 4,2). Ez utóbbi hagyomány szab-
ta meg az egyháznak azt a rendjét, hogy 
negyven napos bűnbánati időszak vezet 
a megváltás titkának ünnepléséhez. Az 
ókori egyházban – ekkor még csak éven-
te egyszer, a húsvéti istentiszteleten szol-
gáltatták ki a keresztség szentségét – ez a 
hat hét egyszersmind a keresztelésre je-
lentkezők felkészítése is volt. A XII. szá-
zadtól terjedt el a homlok hamuval való 
megjelölésének szokása, a múlandóságra 
való fi gyelmeztetésként: innen a böjtöt 
bevezető napnak, hamvazószerdának az 
elnevezése. 

De miért kell böjtölnünk?

Természetesen egyáltalán nem kell, hi-
szen Jézus erre nem adott parancsot köve-
tőinek. Sem a böjtölés, sem más hasonló 
külső cselekedet 
nem jelenti azt, 
hogy érdemeseb-
bé válunk Isten 
szemében az üd-
vösség elnyerésé-
re, mint ahogyan 
a böjt elhagyása 
sem bűn. Luther 
Márton egy le-
velében ezt írja: 
„Gyónj bátran, 
böjtölj jókedvű-
en, ha akarsz, de 
ne hidd, hogy 
köteles vagy erre, 

hogy bűnt követsz el, ha elhanyagolod, 
vagy hogy Istent kell ezzel kiengesztel-
ned bűneid miatt, mert ezzel a véleke-
déssel hátat fordítasz a hitnek, és soha 
nem leszel keresztény.” A böjtölés vagy 
a homloknak hamuval való megjelölése 
külső jele lehet a bűnbánatnak, éppen 
úgy, mint a hamvazószerdától lila szín-
be öltöztetett oltár a templomainkban. 
Önmagában nem érdem, és főként nem 
az üdvösség feltétele, ám áldott lehető-
ség lehet az ilyesféle önmegtartóztatás, 
amennyiben a szív bűnbánatával, az Is-
ten előtti őszinte megállás alkalmával 
társul. Nem Istennek van szüksége a mi 
böjtünkre, hanem mi szorulunk rá arra, 
hogy szembesüljünk a ránk nehezedő íté-
let súlyával.
    A XXI. század emberének igencsak meg 
kell tanulnia azt, hogy Istennel nem mint 
egyenrangú társsal állunk szemben. Erre 
csakis megalázkodva, összetörve, a tőle 
minket elválasztó bűn súlyától megsem-
misülve kerülhet sor. A valódi böjt nem a 
gyomor korgása, hanem a szív bűnbánata. 
Ha pedig valamelyikünknek ebben segít 
a testi böjt is, ha építi, erősíti a hitünket, 
éljünk bátran ezzel a szép hagyománnyal, 
lehetőséggel a következő hetekben, tud-
ván, hogy ezzel nem gyakorlunk gesztust 
Isten felé, de elfogadva kegyelmének aján-
dékait, reménységgel tekinthetünk Jézus 
Krisztus megváltó keresztjére. 

Egészségesen élni egy életen át

Szerző: 
Tubán József

evangélikus lelkész

Március 6-án új szakaszába lépett az egyház időszámítása, a liturgikus 
esztendő. Ezen a napon, hamvazószerda ünnepével elkezdődött a húsvétra 
való felkészülés bűnbánati időszaka, a böjt. 

Rábaköz szíve magazin - hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu 13
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Rajzoljatok, fényképezzetek, pályázzatok és nyerjetek!
A Pannon-Víz Zrt víz–világnapi pályázatai 

Középen Németh Norbert, bősárkányi testnevelő tanár

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 március 25.

Rajzpályázat
Nyeremények: értékes ajándékok, családi állatkerti belépők 

Téma: a Víz Világnap 2019-es jelmondata: „Vizet mindenkinek"Korcsoportok: óvodások, alsó és felső tagozatos iskolások 
A pályázatra bármilyen technikával elkészített, A4-es méretű alkotásokat várunk. 

Kérjük, a pályaműveket egyénileg készítsétek el. Egy pályázó akár több rajzot is küldhet.

Kedvenc víztornyom
Nyeremény: értékes ajándékok, családi állatkerti belépők 

Válassz ki egy pannon-vizes víztornyot, készíts róla tetszőleges formájú alkotást (rajzot, festményt, fényképet, tűzzomán-
cot, fa-, vagy gyurma szobrot). Kérjük, a pályaműveket egyénileg készítsétek el. Ne felejtsetek el gondoskodni a megfelelő 

csomagolásáról! A csomag legfeljebb 50 cm x 30 cm x 34 cm méretű (postai MPL 'L' doboz ) és legfeljebb 3 kg súlyú legyen.

Víz-világnapi séta
Nyeremények: harmincfős, csoportos állatkerti belépő három csoport részére

Látogassatok meg egy közeli vízműtelepet, kérdezzetek, fényképezzetek, rajzoljatok! A programhoz előzetes egyeztetés 
szükséges a 06 96/522-600- 160-as telefonszámon, de kérhetitek bármelyik kollégánk segítségét is. Egy látogató csoport 

maximális létszáma 30 fő lehet. A látogatásról készítsetek bármilyen technikával  A3 méretű pályaművet. 
A pályaműveket személyesen ügyfélszolgálatainkon vagy központi irodánkban (Győr, Országút út 4. ) adhatjátok le.

Határidő 2019. március 19. kedd 12 óra. Részvételi szabályzat a www.pannon-viz.hu oldalon 
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Napjaink legégetőbb egészségügyi problé-
mája, hogy rohamosan nő a krónikus nem 
fertőző betegségek száma, romlik a lakosság 
életminősége, növekszik az indokolatlan ha-
lálozások száma, nem növekszik kellőkép-
pen a születéskor várható átlagos élettartam. 
A lakosság megbetegedési és halálozási ada-
tai, a születéskor várható átlagos élettartam 
Európában a legrosszabbak közé tartozik. 
A magyar nők átlagélettartama 79 év, a 
férfi aké 72 év (KSH 2018.). Ezzel az adat-
tal hazánk a huszadik helyen áll, az európai 
országok közötti összehasonlításban.  Az el-
múlt évtizedekben lényegesen megváltozott 
a vezető halálokok megoszlása is. A második 
világháború utáni időszakban a lakosságra 
legnagyobb veszélyt jelentő fertőző betegsé-
gek vezették a statisztikai listát, napjainkra 
gyakorlatilag megszűnt a fertőző betegségek 
haláloki jelentősége. Ugyanakkor nagymér-
tékben megnőtt a krónikus, nem fertőző 
megbetegedések okozta halálozások száma. 
A 65 évnél fi atalabb korban bekövetkezett 
(ún. korai) halálozásban (hasonlóan az 
összhalálozáshoz) a halálokok között vezet-
nek a keringési rendszer betegségei, közülük 
is a szívkoszorúér-betegségek (jórészt szívin-
farktus) és az agyér-betegségek (agyvérzés 
és egyéb agyi katasztrófák), döntően ma-
gas-vérnyomásos eredettel. A magyar la-
kosság körében a szívkoszorúér-betegségek 
miatti korai halálozás mintegy háromszo-

rosa, az agyér betegségek miatti halálozás 
pedig közel négyszerese az EU átlagnak. A 
rosszindulatú daganatok okozta korai halá-
lozás második helyen áll. Az ember egészsé-
ge nagymértékben az endogén tényezőkön, 
a genetikai adottságokon múlik. Az ember 
azonban nem csak genetikailag meghatá-
rozott lény, hanem az exogén tényezők, a 
természetes és gazdasági környezet is hatás-
sal van a mindennapi életre. Az egészségi 
állapotot alakító okok összetettek, közülük 
a gazdasági szociális és a kulturális helyzet-
ből fakadó életmód, valamint a környezeti 
ártalmak szerepe a legdöntőbb. A lakosság 
egészségi állapotáért az egészségügyi ellá-
tás minősége csupán 11 %-ban felelős. Az 
egészségvédelem a társadalom egészség-
romlásának megállítása már rég túllépte 
az egészségügyi rendszer kereteit. Az egyén 
felelőssége nagyon hangsúlyos az egészség 
szempontjából, hiszen az életmód jelentős 
mértékben, 43% -ban befolyásolja az egész-
ségünk alakulását. Sajnos azonban, az egész-
ség a hazai közgondolkodásban még mindig 
nem tartozik az alapvető értékek közé. An-
nak érdekében, hogy mindenki elérhesse az 
egészsége számára legoptimálisabb szintjét, 
először is ismernie kell az egészség fogalmát. 

A Egészségügyi Világ Szervezet (WHO) 
megfogalmazása szerint; 

“ Teljes fi zikális, mentális és szociális jóllét 
állapota, nem pedig pusztán a betegségek 
és a bántalmak hiánya.” Ennek az állapot-
nak az elérése érdekében az egyénnek ké-
pesnek kell lennie arra, hogy reálisan meg-
fogalmazza vágyait, és megvalósítsa azokat, 
kielégítse a szükségleteit, és legyen képes 
változni a környezetével vagy alkalmaz-
kodni hozzá. Az egészség tehát nem egy 
statikus állapot, egy dinamikus, mindig 

változó, több dimenziós koncepcióból áll 
össze. A mindennapi élet erőforrása. A cél-
ja mindenkinek az kell, hogy legyen, hogy 
az egészségük maximális szintjét érjék el. 
Az egészséget szolgáló magatartás magába 
foglalja az egészségről, betegségekről szóló 
ismereteket, információkat, illetve azok-
nak a kockázati tényezőknek az ismeretét, 
amelyek veszélyeztetik az egyén egész-
ségét. Nagyon lényeges, hogy reálisan 
tisztába legyen az emberi kapcsolatainak 
örömszínezetével. Nagy hangsúllyal kell 
kiemelni az egészség szempontjából ked-
vező, és kedvezőtlen magatartásformákat. 
Kedvező magatartásforma pl. alacsony 
kalória- és zsírtartalmú diéta, a testsúly 
szabályozása… pl. betegséggel, gyógyu-
lással kapcsolatos viselkedés; kedvezőtlen 
magatartásforma pl. a fi zikai aktivitás ke-
rülése, dohányzás, szükségtelen és helyte-
len gyógyszerszedés, az orvoshoz fordulás 
késleltetése. 
Az életutunk során személyiségünk fej-
lődik, érik, változik. Ezáltal az egészség-
magatartásunk is. A személyiségfejlődés 
során több kritikus pont van, leginkább 
a serdülőkor, és az időskor, amely válto-
zásokkal teli életszakasz és az egészsé-
günk, egészségmagatartásunk kibillenése 
itt a legvalószínűbb. Az egészségmaga-
tartást illetően lényeges szempont, hogy 
az egyén milyen megküzdési stratégiák-
kal van felvértezve negatív élethelyzetek, 
kontrollvesztett állapotok, életnehézségek 
esetére. Ezeket a megküzdési stratégiákat 
az ember egy életen át tanulja, tökéletesí-
ti. A családnak kiemelkedő szerepe van a 
megfelelő minták átadásában, különösen 
hangsúlyos az anyák szerepe, a megfele-
lő egészségmagatartás minták alapjainak 
kialakításában. Minden ember céljának 
annak kell lennie, hogy egészségesen, testi 
és szellemi erő teljében minél hosszabb, 
sikeresebb életet éljen családja, barátai 
körében. Értékes, megbecsült tagja legyen 
a társadalomnak. Ehhez elengedhetetlen 
az egészségmotiváltság, önismeret, tuda-
tosság, következetesség, személyiségünk 
állandó fejlesztése. 

Egészségesen élni egy életen át

Szerző: 
Erdélyiné Orbán Gyöngyi 

Okleveles ápoló, egészségügyi menedzser 
Csornai Margit Kórház ápolási igazgató

Ez az írás az „EGÉSZSÉGÜNKÉRT” c. rovatnak a bevezetője, amelyben 
minden hónapban a Csornai Margit Kórház egészségügyi szakembereitől 
egészségtudatossággal kapcsolatos tájékoztatót olvashatnak különböző 
témákban.

Egészségesen élni egy 
életen át
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A polgármester szerint stabil a város költ-
ségvetése, melyet a képviselő testület egy-
hangúlag fogadott el, majd hozzátette, 
ahogy a korábbi években, most is az egyik 
kiemelt célkitűzés a város intézményrend-
szerének színvonalas működtetése, és erre 
mind a szociális, a nevelési, mind a kul-
turális intézményekben biztosított lesz 
a megfelelő forrás. A polgármester azt is 
elmondta, hogy 2014-ben az volt az egyik 
legnagyobb vállalásuk, hogy legyen gaz-
dája a városnak. A lakossági visszajelzések 
alapján megállapítható, hogy sikerült ezt 
elérni, ugyanis a teljes egészében önkor-
mányzati tulajdonú Vilmos Park Kft. a 
zöldterület rendezést, a piac fenntartást, 
a városszépítést és az építéseket is magas 
színvonalon látja el az önkormányzat fi-
nanszírozásában. Dr. Bónáné dr. Németh 
Katalin tudatta, hogy a költségvetés az 
idei évben is jelentős forrást biztosít utak 
és járdák felújítására. A városvezetés ed-
dig is rekordszámban újított fel utcákat, 

ugyanis az elmúlt években 20 utca is 
megújult Csornán. 2019-ben közel 150 
millió forintot fordít erre a célra az ön-
kormányzat. A Mártírok tere, az Erzsébet 
királyné utca eleje és a Premontrei Apátság 
előtti szakasz felújítása után az idei évben 
is folytatódik a belváros rehabilitációja a 
Városháza előtti tér felújításával, melynek 
90 milliós költségéhez 50 millió forinttal 
járul hozzá a magyar állam, a fennmaradó 
részt önerőből biztosítja a város. Az egy-
házzal is szoros kapcsolatot ápol a csornai 
városvezetés. Az idei büdzsé tartalmazza az 
Őrangyal temető kápolnájának felújítását is, 
ahol nemcsak előtető épül, hanem az egész 
kápolna megújul, valamint a temetőn belü-
li járdaszakaszok is felújításra kerülnek, így 
méltóbb körülmények között tudják búcsúz-
tatni szeretteiket a csornaiak. A temetőhöz 
vezető járdaszakaszt már korábban felújította 
az önkormányzat. A TOP-os pályázatokról a 
polgármester elmondta, hogy nagy részük 
már lezárult, vagy zárás előtt áll. Két nagy 

projekt van még folyamatban, az egyik az 
ipari parki fejlesztés, mely a közbeszerzések 
kiírása előtt áll, a másik pedig a barname-
zős pályázat, melyről nemrég jött meg a 
támogatói döntés.

Major András alpolgármester kitért a közin-
tézmények megújítására, mely folytatódik 
2019-ben is. Két ütemben, 30 millió fo-
rintból kerül felújításra a kiscsornai óvoda 
épülete, ahol műfüves játszótér is épülni 
fog. Az alpolgármester tudatta, hogy a ci-
vilek is évről évre több támogatást kapnak 
Csornán. 2014-ben még csak 1,2 millió fo-
rintot kaptak, melyet fokozatosan emelt a 
képviselő-testület. 2019-ben már 10,7 mil-
lió forintot biztosítanak a városvezetők a 
költségvetésben egyesületek, alapítványok tá- 
mogatására. Az első lakáshoz jutók számára 
idén is 5 millió forint áll rendelkezésre.

Jó hír a fiatal házasoknak, hogy várhatóan 
módosításra kerülnek a pályázati feltéte-
lek, melynek köszönhetően még többen 
tudnak élni a lehetőséggel. Az alpolgár-
mester kitért a közbiztonság erősítésére és 
az illegális szemétlerakás visszaszorítására 
is, idén újabb térfigyelő kamerákat fognak 
telepíteni a városban, melyre forrást bizto-
sít a költségvetés.

Csornán a költségvetést a város képviselő-testülete egyhangúlag fogadta 
el. A főösszeg 3,5 milliárd forint, melyből a működés mellett jelentős 
összeget fordítanak idén is fejlesztésekre. A városi büdzsé főbb elemeit 
dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester és Major András alpolgár-
mester mutatta be.

Egyhangúlag fogadták el a képviselők  
Csorna költségvetését
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Február elején immáron második alka-
lommal rendezte meg jótékonysági foci-
kupáját a csornai Vitalis LEO Klub. Az 
esemény helyszínéül idén is a Csukás Zol-
tán Mezőgazdasági Szakgimnázium és 
Szakközépiskola tornaterme szolgált. 
A nap folyamán 11 csapat küzdött meg 
egymással, akik közül az FC Szlamb 
együttese győzedelmeskedett. A második 
helyen az AceCargo United, a harma-
dikon pedig a Speed FC végzett. Rajtuk 
kívül még 8 csapat vett részt a tornán, a 
CSSE hölgy csapata, a Kovács Bau Kft., a 
D.A. Roth Kft-Alliance, az Endoplazma-
tikusRetikulum, a Flamengó, a Bogyoszló 
KSE, az AS-MOTA Kft. és a DEPO 1657. 
A gólkirályi címet idén Kóczán Balázs 
(Speed FC), a legjobb kapus címet pedig 
Király Patrik (Flamengó) vihette haza.
A csornai Vitalis LEO Klub fi ataljait idén 
is a nemes cél vezérelte a jótékonysági fo-
cikupa megrendezésekor. A tavalyi évben 
több mint 140 ezer forintnyi adománnyal 
az Arany János Egységes Gyógypedagó-
giai, Módszertani Intézményt, míg idén 
több mint 230 ezer forinttal a csornai 
Margit Kórházat támogatták. 
Halaseh Petra, a klub elnöke lapunk meg-
keresésére boldogan beszélt arról, hogy az 
idei évben is sikerült megrendezni a tornát. 
Elmondása szerint az összes klubtag kivette 
a részét a szervezésből, és a csapatoktól is 
pozitív visszajelzéseket kaptak. A csornai 
Vitalis LEO Klub elnöke háláját fejezte ki 

a részvevők felé, hogy 
ennyi ember számá-
ra fontos a jótékony-
kodás. Halaseh Petra 
köszönetet mondott a 
BNF-Hufbau Kft. csa-
patának is, akik, annak 
ellenére, hogy idén nem 
tudtak személyesen ott 
lenni a tornán, mégis tá-
mogatták kezdeménye-
zésüket. 

Győzni tudott az ALT+F4 - Az árulók csa-
pata az Info-Sarok Kft. DTX United SE 
ellen a bajnokság záró fordulójában, így az 
ALT+F4 lett a bajnok, a második helyen a 
DTX United SE, míg a harmadik helyen, 
jobb gólkülönbségének köszönhetően az 
AceCargo United csapata végzett.
Az idei bajnokságban 10 csapat összesen 
147 játékosa vett részt, a megrendezett 
65 mérkőzésen 684 gól született, ame-
lyen 106 játékos osztozott – derült ki 
Molnár Csaba szervező összegzéséből. A 

bajnokság gólkirálya a Speed FC támadója, 
Kóczán Balázs lett 42 góljával, őt 
Szarka Balázs (DTX United SE, 26 gól) és 
Licskai Gergő (ALT+F4, 24 gól) követte.
Edelmayer Balázs, a bajnokcsapat vezető-
je lapunk megkeresésére elmondta, hogy 
évek óta ugyanazzal a tizenkét fővel vág-
nak neki a bajnokságnak, ami megalapoz-
za a csapategységet. A játékoskeret változó 
korosztályból tevődik össze, a legidősebb 
és a legfi atalabb között majd’ 20 év kor-
különbség van. Az ALT+F4 csapatkapitá-

nya kiemelte, hogy az idei szezonban végig 
kiegyensúlyozott játékot tudtak nyújtani, 
csupán két alkalommal kellett hátrányból 
felállniuk. Egy döntetlent leszámítva, az 
összes mérkőzésen sikerült győzniük, így 
második alkalommal nyertek veretlenül 
bajnokságot.
Edelmayer Balázs szerint mindegyik mérkő-
zésnek megvolt a maga fontossága, de talán 
ezek közül is kiemelkedő az Ace Cargo és 
Böröcz Trans elleni rangadókon mutatott 
játék, illetve a Speed FC elleni, kétgólos 
hátrányból való fordítás. Ez volt a csapat 
negyedik bajnoki elsősége, emellett fontos 
megemlíteni, hogy Molnár Marcell három 
különböző évtizedben tudott bajnoki címet 
szerezni a csornai terembajnokságban. Így 
tehát a csapat fi atalabb generációjának is ma-
radt még kihívás a jövőre vonatkozóan – fej-
tette ki a bajnokcsapat vezetője.
Az ALT+F4 kerete: Kleizer Gábor, Nagy 
Sándor, Turi Péter, Molnár Marcell, Tóth 
Dávid, Edelmayer Attila, Czéh Zoltán Ri-
chárd, Tóth Ákos, Licskai Gergő, Edelmayer 
Balázs, Fekete Attila, Pozsgai György

Több mint kétszázezer forint támogatást fociztak össze a Leo-Kupa résztvevői

Bajnokok az Árulók, az Alt+F4 nyerte Csorna Város Kupáját

Az ALT+F4 nyerte Csorna Város Kupáját
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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

Elfogadásra került a képviselő-testület 2019. 
évi munkaterve, mely szerint az idei évben tíz 
ülésre kerül sor, az éves közmeghallgatást az 
előző évekhez hasonlóan december elején tart-
ják. Felülvizsgálták a Szany Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodást, amelyben néhány módosítást 
eszközöltek. Szándéknyilatkozatot adtak a 
képviselők a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvo-
da átadására a Győri Egyházmegye részére. A 
megyéspüspök szintén nyilatkozott az intéz-
mény átvételéről. A következő lépés az az óvo-
dába járó gyermekek szüleinek nyilatkozata 
az átszervezés jóváhagyásáról. Első olvasatban 
került a képviselők elé az önkormányzat 2019. 
évi költségvetési tervezete. Közbeszerzési eljá-
rás lefolytatásáról döntöttek az EFOP-2.4.1-
16-2017 „Szegregált élethelyzetek felszámolása 
Szanyban” pályázat keretében az Ady Endre u. 
37-39. és a Kossuth u. 100. szám alatti önkor-
mányzati bérlakások felújítására, a pályázat-
kezelők részére „csillagpont” kialakítására. Az 
eljárás hirdetmény közzététele nélkül induló 
nyílt közbeszerzési eljárás, melyre öt kivitele-
ző kerül meghívásra. A Pénzügyi Bizottság 

javaslata alapján elfogadásra került a februári 
ülésen az önkormányzat 2019. évi költségveté-
se. A büdzsé az önkormányzat és 4 intézmény 
költségvetéséből áll.  A költségvetés fő összege 
553.618 e Ft. Tervezett főbb fejlesztések:
• Kápolna út felújítása, és útkarbantartáshoz 
szükséges gépek vásárlása (Vidékfejlesztési 
Program) pályázata 78.395 e Ft – ebből saját 
forrás 19.597 e Ft.
A gépek tekintetében ágaprító, tereprendező és 
szárzúzó kerül beszerzésre.
• Széchenyi u. 4. szám alatt tájház kialakítása 
(Népi Építészeti Program) pályázata 24.000 e 
Ft – saját forrás 12.000 e Ft
• Inkubátorház kialakítása (Területi Operatív 
Program) pályázata 52.500 e Ft – korábban az 
önkormányzat az épületet és a hozzá tartozó 
területet 15.000 e Ft saját forrásból vásárolta 
meg
• Tornacsarnok felújítása, épület külső hőszi-
getelesése (Vidékfejlesztési Program) pályázata 
35.620 e Ft – saját forrás 8.000 e Ft. Az előző 
év végén már megtörtént a nyílászárók cseréje 
20.146 e Ft összegben, mely a pályázat kere-
tében realizálásra kerülhet. Módosításra került 

az önkormányzat alapító okirata, melynek ke-
retében új kormányzati funkciók váltak szük-
ségessé, főként a megvalósítandó fejlesztések 
miatt. Beszámoló hangzott el az étkeztetés, 
mint kötelezően ellátandó feladatról. Megál-
lapítást nyert, hogy az idősek étkezői létszáma 
évről-évre stagnál. Jelenleg ezt a szolgáltatást 20 
fő veszi igénybe. A képviselők szerint a térítési 
díj emelése jelenleg nem indokolt. A „Kápolna 
út” pályázatával kapcsolatosan előleg leigény-
lése a képviselő-testület határozata alapján 
történhet meg, melyben ismételten biztosítani 
kellett a saját forrás összegét. A hozott határo-
zat tartalmazta a beruházásra vonatkozó összes 
pályázati adatot. Korábbi szándéknyilatkozat 
alapján megvásárlásra került a Széchenyi utca 
4. szám alatti ingatlan 3.500 e Ft vételárért 
tájház céljára. Az adás-vétel függvénye az erre 
benyújtott pályázat sikere volt. Értékesítésre 
került az önkormányzat tulajdonát képező 
Szany, Széchenyi utca 85. szám alatti ingatlan. 
Ezt az önkormányzat korábban a temető par-
kolójának bővítéséhez vásárolta meg. Ennek 
kialakítása után a megmaradt területrészen 
lévő családi ház került eladásra 2.200 e Ft 
összegben. A téli rezsicsökkentés végrehajtása 
tárgyában ajánlattételi felhívás került kiírásra. 
A legjobb ajánlatot a Piros András vállalkozó 
által üzemeltetett „tüzép” adta, a 12.000 Ft-os 
utalvány fejében 300 kg vágott tűzifát bizto-
sítanak. Szany nagyközségben 284 háztartás 
részesült az ilyen jellegű támogatásban.
Funtek János jegyző

Képviselői határozatok Szanyban



RÁBAKÖZ SZÍVE

219Rábaköz szíve magazin - hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu 19

SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 




