
2020.
JÚLIUS

4. ÉVFOLYAM 6. SZÁM4. ÉVFOLYAM 6. SZÁM4. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

RÁBAKÖZ
közéleti és 
információs 
MAGAZIN

SZÍVE

Részletek a 2., és a  3. oldalon

Interjú a Csornai Múzeum kollégáival



Rábaköz Szíve Magazin. Megjelenik minden hónap első hetében a Rábaközben, ingyenesen terjesztve. Kiadja: Gant Stúdió Bt.  Felelős kiadó: Antal Adrián ügyvezető. 
A szerkesztőség levelezési címe: 9300 Csorna, Templom utca 2. Telefonszám: +36 20 358 8871.E-mail: info@rabakozszive.hu. Hirdetésfelvétel: +36 20 358 8871. 
Hírszerkesztők: Sipos Bernadett,. Nyomdai előkészítés: Kovács András. Nyomtatás: Lapcom Zrt.  Terjesztés: Arrabona Post Kft. ISSN 2559-9046  

Ha egy mondattal kéne bemutatniuk a mú-
zeumot, akkor mire helyeznék a hangsúlyt?
 
Bencsicsné Aszt Ágnes: A jelmondatunk való-
ságára: „Eleven-Vidám-Értékes: A Mienk!”
Szalayné Galambosi Tímea: Először tehernek 
éreztem, és fenntartói döntés miatt, muszájból 
vállaltam az igazgatását. Most olyan helynek 
látom, ahova jó bemenni – akár igazgatóként, 
akár látogatóként: megnyugtat, kikapcsol, fel-
tölt.

Melyek azok a gyűjteményi darabok, ame-
lyek az Önök személyes kedvencei, olya-
nok, amelyekben fontos történetek sűrű-
södnek?
 
Bencsicsné Aszt Ágnes: Régészként a régészeti 
gyűjtemény nélküli múzeumban nem is lehet-
ne más a kedvenc, mint egy régészeti tárgy. 
Valójában 2 darabból választhatnék: egy vélet-
lenül korábban a néprajzhoz sorolt késő-római 
korsó lehetne az egyik, de mivel népvándor-
lás-középkor szakpáron végeztem, közelebb 
áll hozzám a másik lelet, a „csornai bigyó”. Ez 
egy egyszerű kéttagú, bronzból készült hon-
foglaláskori női ingveret alsó tagja, ami önma-
gában, szórványként nem lenne kiemelkedő 
darab, ám a másodlagos múzeumi története 
olyan kalandos, hogy azt hiszem azt is meg-
fogja, akit a régészet nem érdekel mélységében.
Szalayné Galambosi Tímea: Az intarziás sak-
kasztalka. A miértről csak annyit, hogy meg-
látni és megszeretni. Előfordul az emberrel, 
hogy belép valahova, szembetűnik egy tárgy, 

inkban a kulcsszó az interaktivitás, kiállítása-
ink, bemutatóink, foglalkozásaink fontos ele-
me a közvetlen megtapasztalhatóság élménye. 
Az interaktivitás nem öncélú, tudományos 
háttér-magyarázatokkal társul, a többféle ér-
zékelés egyensúlyára építve. Úgy gondoljuk, a 
közösségépítésnek a legfontosabb eleme, hogy 
összegyűjtsük az adott közösség (Csorna, csor-
nai járás) valamennyi tagját, s mindenkit el- és 
befogadjunk, mindenki megtalálja a helyét, 
ahol tényleg jól érzi magát, teljes értékű em-
berként.
Szalayné Galambosi Tímea: A művelődési 
központban szerzett tapasztalataimat termé-
szetes módon kívántam hasznosítani a mú-
zeum vezetésének átvételénél is. Az alapelvet 
változatlannak tartom azóta is: esélyegyenlő-
ség alapján kell mindenki számára biztosítani 
a kultúrához való hozzáférést. Ezért éreztem 
igazgatóságom első évében is már fontosnak, 
hogy – akkor még szakember nélkül – mind-
össze 2 munkatárssal csatlakozzon az intéz-
mény a Múzeumok Éjszakája programhoz 
vagy a Múzeumok Őszi Fesztiváljához. Azóta, 
tapasztalataim birtokában már magam is me-
résznek látom ezt, mégis azt kell mondanom, 
ha újra kellene kezdeni, ugyanígy csinálnám – 
legfeljebb jobban félnék tőle. Művelődésszer-
vezőként nagyon örülök, hogy a múzeum saját 
eszközeivel – interaktív foglalkozások, tapint-
ható tárlatok, hagyományőr bemutatók, stb. – 
ezt az elképzelést szakmai tartalommal töltötte 
meg. Különösen fontosnak érzem, hogy ezt 
különböző társadalmi csoportok megszólításá-
val tette. Nem csupán örülök neki, de minden 
eszközömmel, lehetőségemmel támogatom, 
igyekszem megteremteni jogi- és pénzügyi 
alapjait mindennek.

Milyen lehetőséget jelentett a 2015-ben 
elnyert ÉV MÚZEUMA díj? Milyen el-
ismerést tartanának még fontosnak, ami 
esetleg az Önök munkájának láthatóságát 
is növelné?

s percekig csak az a tárgy létezik. Egy megma-
gyarázhatatlan érzés, miért is ragadta magával 
a látvány? Csak egyszerűen azt érzi, ez lesz a 
kedvenc.

Hogyan (milyen programokkal, lehetősé-
gekkel, kiállításokkal) járul hozzá a csornai 
muzeális intézmény a közösségépítéshez, 
közösségfejlesztéshez? Milyen a helybeliek 
viszonya az intézményhez?
 
Bencsicsné Aszt Ágnes: A helybeliek a múze-
umot közösségi térként tekintik, szívesen hoz-
zák hozzánk a legkisebbeket, az óvodásokat, 
sokszor veszik igénybe az oktatási intézmények 
múzeumpedagógiai programjainkat. Eljutot-
tunk oda, hogy nem azért könyörgünk, hogy 
jöjjenek, hanem, hogy időben jelezzék látoga-
tási szándékukat, mert hamar betelik a nap-
tárunk. A közösség minden tagja magáénak 
érezheti a múzeumot, nincs kirekesztés sem-
milyen szinten, kifejezetten hivatásunknak 
érezzük a bármilyen okból hátrányos helyze-
tűekkel való foglalkozást. 5 éve 4 csoportban 
foglalkozunk a megváltozott képességű fi ata-
lokkal, akik 3 városból keresik fel havi rendsze-
rességgel szakköreinket. Idén e munkába kap-
csolódtak be a szépkorúak, a klubokból már 
kiszorult, nehezen mozgó, illetve esetenként 
demens jellemzőket mutató idősek otthonába 
szintén havonta jár ki Utazó Múzeumunk. 
„Kisöregjeink” szinte megfi atalodnak, öröm-
mel és szeretettel várnak. Esemény vagyunk az 
életükben, eszköz és cél egyszerre – csak úgy, 
mint a fent említett fi atalokéban. Programja-
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Bencsicsné Aszt Ágnes muzeológus 2000-ben végzett az ELTE Régészeti Intézetében. 
2015-től a Csornai Múzeum muzeológusaként dolgozik, ellátva a múzeumpedagógiai 
feladatokat is, Szalayné Galambosi Tímea pedig a múzeum igazgatója, aki a szombat-
helyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett magyar nyelv és irodalom szakos 
tanár, könyvtáros és művelődésszervező diplomát. 2008-tól a Csornai Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatója, majd 2013. január 1-jétől a Csornai Múzeum vezetője 
is. Velük készített interjút a Magyar Múzeumok online magazinja.
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 Bencsicsné Aszt Ágnes: A cím szakmai vissza-
igazolást jelentett, megerősítést. További elis-
merést is szereztünk azóta (2016: Avicom-F@
IMP ezüst díj), de ehhez mérhető elismerést díj 
formájában nem tudnék elképzelni. Nem díj 
formájában fontos elismerés volt, hogy meg-
hívást kaptunk a Magyar Vidéki Múzeumok 
Szövetségétől, hogy rendszeresen követi mun-
kánkat, támogató szellemben a Pulszky-Társa-
ság, illetve minden szakmai meghívás – legyen 
az szervezeti vagy egyéni – az elismerés egy 
formája véleményem szerint. A mindezeken 
túlmenő legeslegnagyobb elismerés viszont 
statisztikai mutatónk, amelynek látogatott-
sági mutatója exponenciálisan emelkedik, a 
fenntartóváltástól számítva (tehát gyakorlati-
lag Tímea igazgatóságától) a látogatottságunk 
megháromszorozódott. Ami segítséget jelente-
ne, az a hirdetési-megnyilvánulási felületeink 
megnövekedése, ami elsősorban helyi (csornai) 
fórumokon múlik, valamint a nagy álom tel-
jesülése, a múzeumi cím el-, illetve pontosab-
ban: visszanyerése. Sajnos, ez is nagyon össze-
tett probléma, nem csupán szakmai kérdés.
Szalayné Galambosi Tímea:  A 2015-ÉM pá-
lyázatra én biztattam kollégáimat, számomra 
egyértelmű volt, hogy csak nyerhetünk. Azt 
hiszem, nem fogalmaztam meg ezt akkor 
még magamban sem egyértelműen, de ma 
úgy mondanám ezt, csak nyerhetünk, nem 
feltétlen bronzplakettel, de önbizalom- és csa-
patépítéssel. Ez beigazolódott. Továbbra is azt 
gondolom, ez a legfontosabb, tudjunk hinni 
magunkban, és ha kételyek vagy félelmek tá-
madnak bennünk, vagy egyszerűen úgy érez-
zük, átcsapnak rajtunk a hullámok, tudjunk 
és merjünk egymástól is tanácsot és segítséget 
kérni. Ez különösen fontos nálunk, mert ke-
vesen vagyunk, de nagyon másféle emberek. 
Úgy gondolom, ez amennyire nehézzé teszi a 
napjainkat, annyira építi is, hiszen kiegészítjük 
egymást, mindenki hozzá tud tenni valamit 
közös céljaink eléréséhez. Persze az ideálok 
mellett muszáj azt is szem előtt tartani, hogy 
mennyire összetettek feladataink, és mennyire 
túlterhelt mindenki, így a leginkább haszno-
suló segítségnek a szakmai bázis növelését, erő-
sítését tartanám: új, hasonló lendülettel bíró 
muzeológusok felvételét.

Önök civil partnerként számíthatnak a 
Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulatá-
ra. Milyen tapasztalat együtt dolgozni egy 
ilyen szervezettel? Hogyan kell elképzel-
nünk a közös munkát?
 
Bencsicsné Aszt Ágnes: Az együttműködé-
sünk kulcsszava a partnerség, nincs alá-föléren-
deltség, csak kölcsönösség. Az együttműködés 
első lépése az volt, hogy a Társulat számára a 
Múzeum helyet biztosított. A nyílt társulati 
ülések alatt megismertük a tagokat, céljaikat, 
munkáikat. Egyre aktívabban vettünk részt 
az üléseken, nem csupán jelen voltunk, de az 
adott témát muzeológiai párhuzamokkal szí-

neztük. A Társulat a múzeumi tartalmakra, 
kiegészítésekre nyitott volt és maradt. A kap-
csolat következő lépcsőfoka volt, hogy a tagok 
féltett kis magángyűjteményei megnyíltak a 
múzeum előtt, kiállításokra, foglalkozásokra 
szívesen kölcsönöztek, valamint fizikailag és 
anyagilag is támogatták kiállításaink létrejöt-
tét. Az amatőr és szervezett kutatás közötti jogi 
falak leomlottak, szakmailag pedig kiegészít-
jük egymást, hiszen nem ismerhet mindenki 
minden korszakot, kutatási területet egyenlő 
mélységben, illetve nem lehet azonos rálátása 
a kutatási forrásokra sem. A múzeumigazgató 
és az RHT elnök együttműködése elsősorban 
magánszférában nyilvánul meg, hiszen há-
zaspárról van szó, épp ezért a múzeum-RHT 
hivatalos kapcsolatát nem az igazgató koordi-
nálja, hogy fel se merülhessen, hogy személyes 
érdekek érvényesítéséről van szó. Ez időnként 
komikus jeleneteket eredményez, ugyanakkor 
hozzájárul ahhoz, hogy elsődleges civil part-
nerként tudunk tekinteni erre a példaértékű 
kapcsolatra, s visszajelzéseik szerint ezt hason-
lóképp látja az RHT is.
Szalayné Galambosi Tímea: Az RHT elnö-
ke, Szalay Balázs a férjem, kapcsolatunkat 
sokkal inkább nevezném házasságnak, sem-
mint „civil partnerségnek”. Tréfán túl is azt 
gondolom, nem szerencsés a magánéletet és 
a munkát összekeverni, ezért örülök, hogy 
a férjem által vezetett egyesület a kollégá-
immal jó kapcsolatot alakított ki, amelyet 
elég figyelemmel követnem, de nem kell 
irányítanom. Emlékezetes adomány volt a 
társulattól kapott első világháborús sisak, 
melyet az egykori olasz frontról hoztak a 
helytörténészek.  

Olvashattunk az elkészült virtuális tárlat-
vezetésekről. Milyen lehetőségekre mu-
tatott rá a járvány okozta helyzet? Milyen 
kihívások elé állította a múzeum munka-
társait?
 
Bencsicsné Aszt Ágnes: Ki kellett lépnünk 
a komfortzónánkból. Ez elsőre ijesztőnek 
tűnt és megoldhatatlannak, igazából még 
másodjára is, de szerencsére jött a harma-
dik érzés, a jól bevált gyakorlat: tekintsük 
ezt kihívásnak. Sokkal távolabb nem áll-
hatna tőlem az okostelefonok használata, 
múlt karácsonyig nem is volt ilyenem, nem 
éreztem szükségét, és amikor váratlanul 
megkaptam, nem is igen tudtam örülni 
neki, bosszúságot jelentett, hogy a legegy-
szerűbb művelethez is valamelyik fiam 
segítségét kellett kérnem. Amikor viszont 
felmerült a virtuális tárlatvezetés ötlete, 
egy egész estés családi program volt, hogy 
kitapasztaljam, miként működik kamera-
ként, illetve hogyan lehet megvágni, utó-
szerkeszteni az anyagokat. Vidám este volt: 
én bosszankodtam, a srácaim mulattak, és 
ez utóbb ragadósnak bizonyult. Muzeoló-
gusként azt tapasztaltam meg, hogy sokkal 

több megnyilvánulási, bemutatkozási fóru-
munk, eszközünk van, csak mernünk kell 
használni a rendelkezésre álló technikákat. 
Bár továbbra sem hiszem, hogy a kőbalta 
kézbevételének az élményét felülmúlja egy 
jól megszerkesztett virtuális tartalom, de 
tény, hogy van létjogosultsága, megfelelő 
keretek között jól kihasználható.
Szalayné Galambosi Tímea: Nem szakember-
ként a hagyományos múzeumi eszközök meg-
ítélése sem mindig egyszerű vagy egyértelmű, 
ráadásul Ágival a nézeteink eltérőek a digitális 
technika jelenlétéről a kiállításokban. Bár az 
évek során sokat finomodtak nézeteink, köze-
lebb kerültek egymáshoz, köszönhetően közös 
múzeumlátogatásainknak, de én továbbra 
is kedvelem a kiállítási terekben elhelyezett 
számítógépes felületeket. Elfogadtam, hogy a 
muzeológus kolléga ezt másképp látja, és mivel 
a kiállításrendezés az ő feladata, nem is akar-
tam ráerőltetni a véleményemet. Úgy tűnik, 
most megtette ezt helyettem a történelem. Bár 
a helyzetnek nem, ennek kicsit mégis örülök.

Hogyan változtatta meg a jelenlegi helyzet 
az Önök elképzeléseit? Milyen terveik van-
nak a jövőre nézve?
 
Bencsicsné Aszt Ágnes: A pandémiás helyzet 
miatt elmaradnak nagyprogramjaink és elma-
radnak a múzeumpedagógiai foglalkozások, a 
szakkörök, „otthon maradt az Utazó Múze-
um” is. Ugyanakkor az átmeneti helyzet után, 
jelenlegi elképzeléseink szerint szeptembertől 
ugyanott és ugyanúgy szeretnénk folytatni, 
ahol abbahagytuk – talán kicsit több digitális 
eszköz felhasználása mellett, tehát nem csupán 
a közösségi oldalon szeretnénk megjelenni, de 
talán gyökeret is eresztenénk a videómegosztó 
portálon is. A lényeg azonban változatlan, a 
múzeum továbbra is „Eleven-Vidám-Értékes: 
A Mienk.”
Szalayné Galambosi Tímea: Igazgatóként 
sok mindent át kellett és még át kell értékel-
nem. Látom, megtapasztaltam, mennyire 
számíthatok kollégáimra, ki mennyire nyi-
tott a gyors, hatékony változásokra, meny-
nyire problémaérzékeny. Ezzel kapcsolatban 
közvetlen intézkedéseket nem tervezek, de 
fontos, elraktározandó vezetői tapasztalat. 
Látom azt is, hogy intézményegységeinkben 
milyen gazdag a klasszikus eszköztáron túl 
is a látogatók, vendégek megszólításának le-
hetősége. Újfajta, most kipróbált eszközeink 
használatát a jövőben is támogatom, illetve 
fejlesztésükhöz megfelelő bázist igyekszek 
biztosítani. A jövőbeni tervem az, hogy 
olyan igazgató legyek, akivel jó együtt dol-
gozni. Ha ez sikerülne, akkor az elsősorban 
nem személyes érdem és öröm lenne, hanem 
azt jelentené, úgy működnek intézményegy-
ségeink, ahogyan a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban megfogalmaztuk: egymást 
támogatva, kiegészítve, de egyéni arculatu-
kat megőrizve a csornaiak szolgálatában.
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Gyopáros Alpár kiemelte, hogy a program 
keretében elsőként egyházi közösségi terek 
fejlesztésére írtak ki pályázatot tavaly feb-
ruárban, ennek hétmilliárd forint volt a 
keretösszege és több mint ötszáz település 
pályázott. Idén ötmilliárdos keretösszeg-
gel hirdették meg a pályázatot és várható-
an két hét múlva döntenek a nyertesekről. 
Hozzátette, hogy Győr-Moson-Sopron 
megyében a tavalyi kiírásnak köszönhe-
tően 42 közösségi teret és 13 egyházi te-
metőt újítottak fel hétszázmillió forintból. 

Az idei kiírásra 49 pályázat érkezett. 
Elmondta, hogy ezzel a pályázati kiírással 
olyan kistelepülések fejlesztése a cél, ahol a 
megfogyatkozó papság és lelkészség miatt 
nem lakik egyházi személy, de van pap- 
vagy lelkészlak, így azokat az épületeket 
közösségi élettel lehet megtölteni. 
Ennek érdekében három pályázati lehető-
séget kínáltak a falusi egyházközösségek-
nek. Épületfelújításra 15 millió forintig, az 
épületek eszközállományának fejlesztésére 
5 millió forintig, világi közösségszervező 

egy évig történő foglalkoztatására pedig 
2,3 millió forintig nyújthattak be támo-
gatási igényt. 
Utóbbi foglalkoztatottal azt a célt szeretnék 
elérni, hogy közösségszervezőként teher-
mentesíteni tudják a sokszor négy vagy akár 
hat települést is ellátó egyházi személyeket - 
mondta a kormánybiztos. 
Fazakas Zoltán Márton premontrei apát a 
Dörben mintegy 23 millió forintból meg-
valósuló fejlesztésekről elmondta, hogy a 
korábbi paplaknak kicserélték a tetőszer-
kezetét, szigetelték, a fűtést is korszerűsí-
tették, különböző eszközöket szereztek be, 
amelyekkel a közösségi életet tudják bizto-
sítani, emellett kirándulásokat, foglalkozá-
sokat és zarándoklatokat tartanak.

„Nagyobb szükség van ma a falvakban az egyházakra, mint korábban”

Nagyobb szükség van ma a falvakban az egyházakra, mint korábban, a 
kormány ezért is támogatja a Magyar falu program keretében a történelmi 
egyházak közösségi szintű fejlesztéseit - mondta a modern települések fej-
lesztéséért felelős kormánybiztosa Dörben.

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

( Az akció visszavonásig érvényes )

Rövid karaj    1220 Ft/kg

Hosszú karaj    1180 Ft/kg

Füstölt kolbásszal töltött karaj   1400 Ft/kg

Kolbászhússal töltött karaj                          1400 Ft/kg

Töltött dagadó    1280 Ft/kg

Grill kolbász (sajtos, magyaros, chilis)    1820 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
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•Tel: 06-30/193-3619 •www.gyongyioptika.hu
Csorna, Erzsébet királyné út 1(Korona Center)

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!
INGYENES SZEMNYOMÁSMÉRÉS 

NAPSZEMÜVEGEK Féláron!

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

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ ÉENCSÉK AKCIÓBAN 
(RÉSZLETEK AZ ÜZLETBEN)

Nyitvatartás: 

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 augusztus 25.
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A kerékbilincs alkalmazásának általános szabályai 
A kerékbilincs használata népszerű intézkedés 
a közterület felügyeleteknél, hiszen biztosan 
behajtható pénzbüntetést jelent a szabályta-
lanul parkoló járművek esetében. De melyek 
azok az esetek, amikor valóban jogszerűen 
rögzítik járművünket?

A kerékbilincs alkalmazásának jogszabály sze-
rint akkor van helye, ha a járművet a közúti 
közlekedési szabályokat sértő, valamint a jog-
szabályi előírásoknak nem megfelelő módon 
helyezték el. Tehát szabálytalan megállás és vá-
rakozás esetén a közterület felügyelő a szabály-
talanul elhelyezett gépjárműre kerékbilincset 
helyezhet el. Ennek azonban feltétele, hogy a 
közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű 
ne jelentsen balesetveszélyt, és a forgalmat ne 
akadályozza. Vannak azonban olyan esetek, 
amikor a fenti körülmények fennállása ese-
tén sem lehetséges kerékbilincset alkalmazni. 
Nem bilincselhető le például a mozgáskorlá-
tozott személy (illetőleg az őt szállító személy) 
járműve, ha a mozgásában korlátozott személy 
parkolási igazolványát a gépjármű első szélvé-
dője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja a 

hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljá-
ból teljes egészében látható. Nem rögzíthető 
továbbá a tűzcsapnál vagy tűzcsapszekrénynél 
álló jármű, a tűzoltási felvonulási úton álló 
jármű, a közúti forgalom folyamatosságát, biz-
tonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztető 
jármű, a figyelmeztető fényjelzést jogszerűen 
alkalmazó jármű, illetve az út menti ingatlan 
autóbehajtójánál elhelyezett jármű sem.

A kerékbilincset lehetőleg a jármű azon kere-
kére kell felszerelni, amelyik oldalon a jármű 
vezetője a kormánykerék mögé ülhet, továb-
bá a kerékbilincselésről a közterület-felügyelet 
köteles megfelelő tájékoztatást adni az érin-
tettnek. Ezt a tájékoztatást a jármű szélvé-
dőjére és arra az ajtajára, amelyen keresztül 
a jármű vezetője a kormánykerék mögé ül-
het, illetve, ha ez nem lehetséges, jól látható 
módon a járműre kell elhelyezni. A tájékoz-
tatásnak tartalmaznia kell a felügyelet, és a 
közreműködő megnevezését, székhelyét és 
telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, 
ahol az intézkedés megszüntetése kezdemé-
nyezhető, az intézkedés időpontját, az intéz-

kedés okát a jogalap 
meg je lö lé s é ve l . 
Tartalmaznia kell 
továbbá az intézke-
dés időpontját, az 
intézkedés okát a 
jogalap megjelölé-
sével, az intézkedés 
költségét, továbbá 
befizetésének és iga-
zolásának módját, 
a felvétel készítésére 
vonatkozó tájékoz-
tatást, valamint az 
intézkedő felügyelő 
azonosító adatait 
és aláírását. Tar-
talmaznia kell a fi-
gyelmeztetést, hogy 
a kerékbilincs lesze-
relése előtt, a jármű 
sérülése nélkül nem 
helyezhető üzem-
be, továbbá az in-
tézkedés költségét, 
a befizetésének és 
igazolásának mód-
ját, figyelmeztetést, 
hogy a jármű rög-
zítése csak az intéz-
kedés költségének 
megfizetése után 

szüntethető meg, illetve a jármű elszállítására 
és értékesíthetőségére történő figyelmeztetést.

A kerékbilincs alkalmazásának költsége a jármű 
üzembentartóját terheli. Az intézkedés megkez-
désekor az üzemben tartó személyének megálla-
pítása céljából a járművet ellenőrizni kell a köz-
úti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény 
alapján vezetett nyilvántartásban. Ha a nyilván-
tartás tartalmazza az üzemben tartó rövid szö-
veges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségét 
vagy telefonszámát, akkor egy alkalommal meg 
kell kísérelni az üzemben tartó értesítését az in-
tézkedés megkezdéséről. Ha az üzemben tartó 
az értesítésre adott válaszában jelzi, hogy tizenöt 
percen belül a helyszínre érkezik, és a járművet 
eltávolítja, akkor az intézkedést fel kell függesz-
teni, ha azonban ez az időtartam eredménytele-
nül eltelt, az intézkedést folytatni kell. Az intéz-
kedést abban az esetben is meg kell szüntetni, 
vagy félbe kell szakítani, amennyiben a jármű 
használója előzetes értesítés nélkül ugyan, de az 
intézkedés közben visszaérkezik a gépjárműhez, 
és vállalja, hogy a kerékbilincs csökkentett költ-
ségét megtéríti, a szabálytalanságot pedig meg-
szünteti. Amennyiben már csak akkor érkezik a 
gépjármű használója az autóhoz, amikor a köz-
terület felügyelet befejezte intézkedését, és csak 
a tájékoztatóból értesül a teendőkről, abban az 
esetben sürgősen be kell fizetni a kerékbilincs 
költségét, mivel a bilincs eltávolítására csak a 
költség megfizetése, illetve a befizetés igazolása 
után kerülhet sor. Az intézkedés megszüntetését 
a bejelentéstől számított két órán belül kell lehe-
tővé tenni. Amennyiben a közterület felügyelet 
a bejelentést követő két órán belül nem távolít-
tatja el a kerékbilincset, vagy e határidőt har-
minc perccel túllépi, a gépjármű használójának 
csak a csökkentett költséget kell megfizetnie. 
Amennyiben a kerékbilincs levételére jogosult a 
fenti határidőt egy órával lép túl, a költséget ha-
ladéktalanul vissza kell téríteni. Ha az üzemben 
tartó, vagy a jármű használója az intézkedéstől 
számított negyvennyolc órán belül nem kéri a 
jármű rögzítésének megszüntetését, a felügyelő 
a szabálytalan megállás és várakozás megszün-
tetése érdekében a járművet a kijelölt, megfe-
lelően őrzött tároló helyre szállíthatja a jármű 
elszállítására vonatkozó szabályoknak megfe-
lelően, mely esetben mind a kerékbilincselés, 
mind az elszállítás költségét meg kell fizetnie az 
üzembentartónak.

Akinek a közterület-felügyelő intézkedése, 
annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz al-
kalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, 
panasszal fordulhat a rendőrséghez.
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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@kovacsbaukft.hu. • honlap: www.kovacsbaukft.hu

Magasban történő munkavégzés szerelőkosárral, illetve any-
agmozgatás 18 m magasságig MANITOU MRT 1840 Easy  
forgóvázas teleszkópos rakodógéppel.

E
L
Ő
J
E
G 
Y
E
Z
H
E
T
Ö
!
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íz-világnapi rajzpályázatunk rábaközi nyertesei a 
napokban vehették át jutalmaikat

Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

A rajpályázat díjátadása eddig, normál körül-
mények közt egy kiállítás megnyitón került 
sor, a Győrszabadhegyi Víztoronyban. Az 
idei szezonban sajnos erre nem volt lehetőség, 
csak miután közös erőfeszítésekkel, felelős 
magatartással legyőztük a járványt.
Farkas Vivien rábacsanaki kis óvodás, a 
Szent Anna katolikus Általános Iskola és 
Óvoda Rábacsanaki Óvodájából küldte 
rajzát. Felkészítő tanára Füleki Lászlóné. 

Vivien egy győri víztorony látogatás él-
ményeit dolgozta fel rajzában. A mű egy 
valós kirándulás élményei alapján készült. 
A rábacsanaki ovis csoport tavaly látoga-
tott Győrbe, a Szabadhegyi Víztoronyba. 
Külön érdekesség, hogy Vivien képzelet-
ben egy másik győri víztorony friss, len-
dületes színeit ültette át a Szabadhegyi 
Víztoronyra. Bognár Luca Anna, a csor-
nai csornai II. Rákóczi Ferenc Katolikus 

Képünkön balról Füleki Lászlóné, Farkas Vivien, Bognár Luca Anna és, Balicsné Nagy Gabriella,

Iskolából, a pályázat fő témáját, a klíma-
változást választotta. Felkészítő tanára 
Balicsné Nagy Gabriella. Luca rajzának 
hátterében kis manók lendületesen tán-
colnak körbe egy Balatonra emlékeztető 
zöld tavat, vagy talán rétet. Kézfogásuk-
kal az összetartozást, és a közösen elérhető 
sikereket jelenítik meg. A rajz előterében 
látható három központi alak különbö-
ző népviseletben látható. Kézfogásukat, 
mosolyukat és táncukat látva még mar-
kánsabban fogalmazzák meg a kép mon-
danivalóját: csak összehangolt közös cse-
lekvéssel érhetünk el eredményeket.
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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 

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

TELEFONTOKOK ÉS
ÜVEGFÓLIÁK

 
KEDVEZŐ ÁRON, NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
 
 Nemesacél ékszerek,

bizsuk
 
 CSORNÁN A TESCO ÜZLETSORÁN, 

KAPUVÁRON A HANSÁGGAL SZEMBEN, 
BELEDEN A POSTA MELLETT!

Kedves csornai lakosok! 
 
 

A Katolikus Karitász csornai csoportja iskolai felszerelésekre, 
kiegészítőkre vonatkozó gyűjtést szervez. 

 

    
 
 

Szeretettel fogadjuk: 

füzet, füzetborító,ceruza, toll, színes ceruza, 
rajzeszközök, írólap, tolltartó stb. 

 
 

Adományaikat 2020. július 1-től július 31-ig a  
csornai Jézus Szíve templom, Szent Antal mellékoltárához 

szíveskedjenek elhelyezni. 
 

 Továbbá a plébániahivatal nyitvatartási idejében is fogadjuk 
felajánlásaikat. 

A gyűjtéssel a Csornán élő, tanuló gyermekek iskoláztatását kívánjuk 
támogatni. 

 
Köszönjük segítő szándékukat! Jézus Szíve Karitászcsoport 
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2020. június 24-én az újra nyitott Csornai 
Múzeumban elsőként Győrből érkeztek 
táborozó gyerekek. A Győri Népművészeti 
Egyesület alsós kisdiákjai először jártak az 
intézményben, ezért őszinte érdeklődés-
sel csodálkoztak rá az épületekre, illetve a 
prépostságra egyaránt. A premontrei rend 
csornai megtelepedését nem csupán a tem-
plom homlokzati szobrain keresztül mutat-
ták be számukra, hanem az egész történet 
hitelesen életszerűvé vált Bertalan perjel atya 
látogatásával, aki rövid időre kedvesen be is 
kapcsolódott a foglalkozásba. A premon-
trei prépostságot Szent Mihály tiszteletére 
szentelték, de a főangyal tisztelete ezen is 
átnyúló Csornán, hiszen az évi hat országos 
vásár egyik napja Szent Mihály napjára es-
ett. A vásári szokásokat, hagyományokat, 
a kivitt terményeket, készítményeket, és 
az előállításuk, illetve feldolgozásuk során 
használt eszközöket élményszerű interaktív 
foglalkozás során tekintették meg. A tár-
latlátogatás során az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy nincs vásár vásárfia nélkül. A gyerekek 
szemmel láthatóan jól érezték magukat, 
szívesen vettek részt a játékokban. Remél-
hetőleg élményeiket minél szélesebb körben 
megosztják, és akár szüleikkel, akár ősszel, 
osztályaikkal újra felkeresik a Csornai 
Múzeumot. 

Első vendégek az újra nyitott Csornai Múzeumban
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Július 1. Semmelweis Ignác, az anyák 
megmentőjének születésnapja, a magyar 
egészségügy ünnepnapja. Az idei kitüntetett 
dolgozóknak szívből gratulálunk!
Horváth Nóra, Róka Illésné, Kovács Judit, 
Márczisné Kocsis Éva, Szőllősiné Kocsis 
Zsuzsanna, Somogyi Imréné, Turi Csaba, 
Nagy Zoltánné, Szűcsné Fülöp Mária,Nagy 
Jánosné, Nagy Eszter, Molnárné Kiss Zsu-
zsanna, Németh Brigitta, Kiss Győzőné, 
Kőmíves Zsuzsanna, Móritz Sándorné, 
Tóth Zoltánné, Dr.Lőrincz Tünde, Dr.
Varga Zita, Ápolási Osztály, PAMOK 
V.sz.Belgyógyászati osztály kollektívája, 
MESZK kitüntetett: Dr.Antal Miklósné 
Majlinger Éva.

Semmelweis napi kitüntetések Csornán

Csorna Város Érdemes Diákjai
Csorna Város Önkormányzata, Csorna Város 
Érdemes Diákja címben részesített idén hét 
nyolcadikos diákot.

Gratulálunk és további eredményes éveket kí-
vánunk Kocsis Biankának, Hollósi Júliának, 
Simita Márknak, Kiss Áronnak, Kovács Ákos-
nak, Szalai Ákosnak és Németh Sárának!

Isten éltesse Lujza nénit! 
Csorna Város Önkormányzata tiszte-
lettel és szeretettel kíván erőt, egész-

séget és további boldog éveket Kovács 
Lászlóné Lujza, szépkorú lakójának  

90. születésnapja alkalmából!

Csornán járt Mongólia magyarországi nagykövete 
Batbayar Zeneemyadar látogatásának két 
célja volt. Testvéri kapcsolatok ápolása 
és tapasztalatok gyűjtése, mivel elmon-
dása szerint Mongoliában mostanában 
nagyon fontos a kisebb méretű városok 
fejlesztése és ebben látják a jövőt is, vala-
mint gazdasági együttműködés létreho-
zása, gazdasági életet élénkítő tervek, öt-
letek gyűjtése, megosztása, létrehozása. 
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Németh László általános püspöki helynököt nyugállományba helyezte a megyéspüspöknán
Dr. Veres András megyéspüspök 2020. 
augusztus 1-jei hatállyal nyugállományba 
helyezte Németh László általános püspöki 
helynököt, egykori csornai plébánost.
 
Németh László atya 1944. szeptember 17-
én született Agyagosszergényben, Sopron-
ban érettségizett, majd Győrben a Hittudo-
mányi Főiskolán tanult. 1967 júniusában 
szentelték pappá. Kápláni évei után a papi 
szeminárium spirituálisa lett. Első plébáno-
si helye Moson volt, ahol közvetlenségével 
új lendületet adott az egyházközség lelki 
életének és Mosonmagyaróvár társadal-
mi megújulásában is jelentős szerepe volt. 
1999-ben Csornára kapott kinevezést, 
ahol kilenc évig szolgált. Később lipóti és 

ásványrárói plébános volt, majd 2016-tól 
püspöki helynökként segíti az egyházmegye 

Új pappal gazdagodott a Csornai Premontrei Apátság közössége
Jézus Szíve főünnepén Udvardy Györ-
gy veszprémi érsek atya pappá szentelte 
a Veszprémi Bazilikában Godzsa Tamás 
István premontrei szerzetest. A szent-
misén nagy számban voltak jelen magyar 
és osztrák bencés, ciszterci és premon-
trei szerzetesek, a szentmisében koncele-
bráltak Márton csornai és Piusz gödöllői 
premontrei apátok, valamint a Veszprémi 
Érsekség jubiláns paptestvérei is ebben a 
szentmisében adtak hálát papszentelésük  

kerek évfordulóján.
István atya Veszprémben nőtt fel, a ba-
zilikában volt elsőáldozó, itt részesült 
a bérmálás szentségében, és itt min-
istrált hosszú éveken keresztül - éde-
sapja pedig ma is a Veszprémi Bazilika 
képviselőtestületének világi elnöke. Így 
István atya abban a templomban rész-
esülhetett a papság szentségében, ahol a 
beavató szentségekben is találkozott már 
Krisztussal. István eddig a Bécs melletti 

Heiligenkreuzi Ciszterci Apátság által fen-
ntartott XVI. Benedek pápáról elnevezett 
Hittudományi Főiskola tanulója volt, a 
továbbiakban pedig Csornán és környékén 
teljesít lelkipásztori szolgálatot. István atya 
újmiséje a Veszprémi Bazilikában július 
5-én, a vasárnap este 7 órai szentmisében 
volt; Csornán pedig az augusztus 15-i,  
11 órai szentmise lesz első ünnepélyes sz-
entmiséje, a templom búcsúünnepén.

kormányzását egészen nyugállományba he-
lyezéséig, 2020. augusztus 1-ig.
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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 




