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Kedves Olvasónk!

Szeretettel köszöntjük Önt a 
Rábaköz Szíve Magazin harmadik szá-
mának hasábjain. Reméljük, hogy tava-
szi indulásunk óta egyre többen tudnak 
rólunk, és bízunk benne, hogy vannak, 
akik már várják az újabb lapszámok 
megjelenését. 

Célunk továbbra is az, hogy a városban, a 
városért élő embereket, itt működő szer-
vezeteket mutassunk be Önöknek. Ezút-
tal egy kulturális intézményt, valamint a 
hivatalos szervekkel együttműködő Pol-
gárőrséget ismerhetik meg közelebbről, 
címlapunkon pedig a Rábaköz egyik 
értékőrzőjét láthatják. Kajos László több 
mint egy évtizedig volt a Széchenyi isko-
la igazgatója, emellett számos kulturális 
és sporteredmény fűződik a nevéhez. 

Előző számunk köszöntőjében azt ígér-
tük, hogy ablakot nyitunk településünk 
zenei és kulturális életére. Annak a lap-
nak a hasábjain hírt adtunk két jelentős 
könnyűzenei eseményről, a Veréb fesz-
tiválról, valamint a Zenepaviloni kon-
certsorozatról. Mostani írásaink közt a 
város egyik nagymúltú rockzenekará-
nak vezetőjével készült interjút találnak. 
A jövőben is folytatni szeretnénk ezt a 
sort, hiszen számos bemutatásra érdemes 
formáció működik Csornán.

Természetesen nem maradunk adósok a 
város sportéletének bemutatásával sem, 
ezúttal egy fi atal testvérpárral ismerked-
hetnek meg, akik a karate szakosztály 
berkeiben érnek el kiváló eredményeket. 

Szeretettel ajánljuk online kiadásunkat 
is, melyet a  www.rabakozszive.hu címen 
érhetnek el.

Bármilyen észrevételt, ötletet vagy javas-
latot szívesen látunk az info@rabakozszi-
ve.hu e-mail címen.

Kérjük, fogadják szeretettel augusztusi 
lapszámunkat!

Rábaköz Szíve Magazin
 szerkesztői

lapszámunkat!

Rábakököz z SzSzíívee MaM gaaziz n
 szerkkese zttőiő

Sipos Bernadett: Az életrajzában az 
áll, hogy 1950-ben született Csik-
vándon pedagógus családban. Me-
séljen erről a családi örökségről!

Kajos László: Második generációs peda-
gógus vagyok, édesapám a soproni taní-
tóképzőben végzett. 1943-ban kezdett 
Csikvándon kántortanítóként, majd 1944 
őszén elvitték katonának, de szerencsére 
hamar hadifogságba került. Azért mon-
dom, hogy szerencsére, mert akkor már 
mindenki azt várta, hogy minél előbb 
legyen vége a háborúnak. A hadifogság 
után még visszakerült Csikvándra, majd 
az államosításkor áthelyezték Mórichidára, 
ahol 1948-64-ig volt iskolaigazgató, így 
én is itt végeztem el az általános iskolát. 

S. B.: Mennyire érezte eleve elren-
deltnek, hogy édesapja nyomdokaiba 
lépve a pedagógusi pályát választja?

K. L.: Édesapám építésznek szánt, de 
nagyon távol áll tőlem a műszaki pálya. 
A zene és a sport szeretete viszont már 
nagyon korán kialakult bennem, elsős 
koromtól bejártam Győrbe a zeneisko-
lába a nővéremmel és egy barátommal, 
emellett sportoltam is. Aztán elkerültem 
Sopronba, a Széchenyi István Gimnázi-
umba, ahol egy olyan társaságba kerültem, 
aminek hatására a hangsúly teljesen átte-
vődött a sportra. Itt volt tehát egy válasz-
tás az életemben a két tevékenység közt, 
aminek eredményeképpen 1964-1982-
ig a szekrény tetején pihent a hegedűm. 
1968-ban kerültem Egyedre történelmet, 
éneket, testnevelést tanítani, eleinte ké-
pesítés nélkül. Nagyon szerettem ott, a 
10 év alatt számos diákom volt, sokukkal 
ma már baráti a kapcsolatom. Most már 
az első tanítványaimnak is unokái vannak.

S. B.: Horváth Győző néprajzkuta-
tó most megjelent Népzenei baran-
golás a Rábaközben című könyvé-
ben azt írja, hogy „Kajos László ifj ú 

éveiben az egyedi kultúra mindene-
se volt”. Ezt nem felejtették el Egye-
den, amire a legjobb bizonyíték, 
hogy tavaly díszpolgári címet kapott. 

K. L.: Egyeden valóban nagyon sokrétű te-
vékenységet fejtettem ki, a tanítás mellett 
én vezettem a kultúrotthont, tánccsopor-
tot, énekkart, citera- és furulyazenekart 
szerveztem, sportvezető voltam. Innen 
kerültem el katonának is, időközben pedig 
felvettek Pécsre, a főiskolára, ahol először 
nappali, majd levelező tagozaton jártam 
ki a biológia-testnevelés szakot. Erede-
tileg történelem-ének-testnevelés szakra 
szerettem volna jelentkezni, mert ezek 
álltak hozzám közel, de abban az évben, 
amikor én odakerültem, megszűnt a há-
romszakos képzés. Így választanom kel-
lett, és ezt a kettőt választottam. Közben 
folytattam a tevékenységemet Egyeden. 
Volt egy nagyon jó férfi kórusom 25-26 fő-
vel, egy tánccsoportom, sőt, egy gyermek 
citerazenekarom is, akikkel bekerültünk 
a „Röpülj páva” tévédöntőjébe 1976-ban 
és 1978-ban is. Ez nagyon nagy élmény 
volt, főleg a gyerekeknek. Aztán jöttek a 
körzetesítések, Egyeden megszűnt az is-
kola. Rábacsanakon folyt tovább a tanítás, 
ahol azonban már megvolt a testnevelő-
tanár, így ott végül csak két évet marad-
tam. Ekkor kereset meg Hudy Endre és 
Horváth Győző, akik hallották a híremet, 
és hívtak Csornára, a mostani Széchenyi 
iskolába tanítani. Így 1978 szeptemberé-
től itt lettem testnevelő, kaptam szolgálati 
lakást is. Csodálatos gyerekekkel ismer-
kedtem meg, nekem akkor ez volt az éle-
tem. Velem kapcsolatban ritkábban emlí-
tik meg az itt elért eredményeimet, pedig a 
feleségemmel közösen sokat tettünk a csor-
nai iskolások sportéletének élénkítéséért. 
Meghonosítottuk az iskolában a sítábort, 
a gyalogos vándortábort, utóbbi keretében 
az egész kéktúrát végigjártuk a csornai gye-
rekekkel. A lány kézilabda magas színvona-
lon szerepelt a városban, de fi ú szakosztály 
nem volt, míg el nem indítottuk a felesé-
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gemmel. Mindig volt egy-egy tehetséges 
gyerek, aki kiugrott a többi közül. Voltak 
egészen komoly sportsikerek is: egyszer or-
szágos úttörőolimpiát nyertek a diákjaink, 
majd két évvel később másodikok lettek. A 
sport által már 1990 előtt jártunk nyugaton 
az iskolából, ami akkoriban nagy szó volt.

S. B.: 1992-2003 között az iskola igazga-
tója volt. Milyen irányban befolyásolta 
ez a megkezdett munkát? Maradt idő 
kulturális tevékenységre az igazgatás 
mellett?

K. L.: Ettől kezdve még több lehetősé-
gem volt nemzetközi kapcsolatokat kiala-
kítani a legkülönbözőbb európai orszá-
gokkal. Hollandiával volt talán a legjobb 
az együttműködés, ezt Magassy Sándor 
akkori evangélikus lelkésszel alapoztuk 
meg, aki hosszú ideig a város önkormány-
zati képviselője is volt. A hollandokkal na-
gyon jó sportkapcsolatunk volt, minden 
évben voltak oda-vissza látogatások. Ezek 
baráti kapcsolattá erősödtek, ma is fenn-
tartjuk őket. Előfordul, hogy megáll egy 
autó a ház előtt, és váratlanul meglátogat 
egy-egy ismerős, ha átutazóban vannak, 
mindig megállnak üdvözölni.  Később a 
Comenius program által Finnországba, 
Spanyolországba, Szlovéniába, Lengyel-
országba is eljutottunk. Ezekből az or-
szágokból gyerekküldöttségek és tanári 
küldöttségek is jártak nálunk, és mi is 
voltunk sok helyen a gyerekekkel. Tele 
vagyok élményekkel ebből az időszakból. 
Persze reggeltől estig tartó elfoglaltságot 
jelentett, de nálunk az egész család az is-
kolához igazodott. A feleségem nagyon jó 
társam volt ebben, és a gyerekeimet is be-
vontam, amennyire tudtam. 2003-ig vol-
tam igazgató, innen még elmentem Kóny-
ba, és a nyugdíjazásom előtti hat évben ott 
tanítottam. A családi élet szempontjából a 
zenélés volt nehezebb, hiszen oda egyedül 
mentem mindig. Időközben ugyanis a he-
gedű is lekerült a szekrény tetejéről, amikor 
1982-ben Schwarzkopf Gyula bácsi meghí-
vott Szilba, hogy alakítsunk zenekart a ha-
gyományőrző néptáncegyüttes kíséretére. 
A kapcsolat onnan ered, hogy az édesapá-
mat Szilba helyezték tanítani, és ők kezd-
ték Gyuszi bácsival a néptánccsoportot 
megalapozni. Zeneiskolás növendékekkel 
kezdtük el kísérni a táncosokat, az első idő-
szakban a Torin lányok voltak a zenésztár-
saim, majd Molnár Csaba és Horváth Zol-
tán társultak mellém. Mindannyian kiváló 
zenészek. Először citerázni kezdtünk, aztán 
én elkezdtem brácsázni tanulni, és a testne-
velőtanári szobában sokszor gyakoroltam, 
amit meghallottak ezek a fi úk, és érdeklő-
dést mutattak a népzene iránt. Így indul-
tunk, és én nagyon szerettem őket. Évekig 
együtt muzsikáltunk Szilban a tánccsoport 

zenekaraként. Amikor elkerültek főisko-
lára, akkor egy új csapatot kellett verbu-
válni, szintén gyerekekből. Ennek már 
Kata lányom is tagja volt Boros Juti, Boros 
Bálint, Molnár Adrienn, Molnár Nándi és 
Tudós Tamás mellett, akik szintén kiváló 
muzsikusokká fejlődtek. Egy éven keresz-
tül jártak hozzájuk tanítani Szombathely-
ről a Boglya Együttes tagjai, és amikor 
Szombathelyen elindították a népzenei 
képzést, ők beiratkoztak. Végül már túl-
muzsikáltak engem, és saját zenekart ala-
kítottak, de persze ebből nem volt soha 
harag, ez a dolgok rendje. Most is játszunk 
együtt időnként, de mióta a szili táncs-
csoport vezetéséről Schwarzkopf  Gyuszi 
bácsi lemondott, őket már nem mi kísér-
jük, Szombathelyről járnak le hozzájuk. 
Így Szilba most már csak citerázni járok el. 
 
S. B.: Két hónapja ott is díszpolgári 
címmel tüntették ki a kiváló minősítésű 
Szili Linkószer Citerazenekar művészeti 
vezetőjeként végzett önzetlen és lelkiis-
meretes munkája elismeréséül. 

K. L.: 2010 óta voltam a citerazenekar 
művészeti vezetője, szép eredményeket ér-
tünk el, de most már inkább csak tagként 
szeretnék kijárni. A nyugdíjas koromra 
nagyon készültem. Vettem egy kis pincét 
Mórichidán, amit átalakítottam, ültettem 
egy kis szőlőt és egyéb gyümölcsöket, így 
most ez köti le az időmet. Borászkodom, és 
felelevenítettem egy régi hobbimat, galam-
bászkodom itthon,  Csornán, így a nyug-
díjas napjaim is teljesen ki vannak töltve.
 A mai napig erősen kötődöm a gyermek-
koromat jelentő falvakhoz. Csikvándon 
nagy rokonságom van, tartom is velük a 
kapcsolatot. Néhány éve szerveztem egy 
rokontalálkozót, voltunk vagy negyvenen. 
Sok generáció jött össze, a fi atalok közül 
volt, akit ekkor ismertem meg. Mórichi-
dán pedig néhányan még ma is ott élnek 
a régi osztálytársaim, barátaim közül, 
velük is tartom a kapcsolatot. Két éve 
volt az ötven éves osztálytalálkozónk, azt 
megszerveztem, mert korábban ezek elma-
radtak. Őket is a pincémbe hívtam meg, 
azóta minden évben egy délutánra össze-
jövünk. A családi találkozót is itt tartjuk 
minden nyáron, hiszen 11 unokám van. 

S. B.: Ön az édesapja nyomdokain járt 
a pedagógusi és a zenei pályán. A gyer-
mekei mit visznek tovább az atyai örök-
ségből? 

K. L.: Öt gyermekem közül a négy na-
gyobb követett a pedagógusi pályán, bár 
egyikük nemrég váltott. Egyedül a legki-
sebb lányom választott más hivatást, pedig 
tudom, hogy ő is nagyon jó pedagógus lett 
volna. De a zene szeretetét és a muzikalitást 

mindannyian örökölték, nálunk mindenki 
muzsikál vagy énekel, még az unokák is. 
A családi találkozók rendszerint nem múl-
nak el közös zenélés nélkül, és bár sokfé-
le stílust képviselünk, a népzene a közös 
pont. A karácsonyi összejövetelkor – amit 
rendszerint karácsony másnapján tartunk 
– huszonheten vagyunk, ilyenkor szin-
te mindenki hoz valamilyen hangszert. 

S. B.: Tanár úr milyen hangszert vesz 
ilyenkor a legszívesebben a kezébe? Egy-
általán van olyan, amit nem tud meg-
szólaltatni?

K. L.: Általában a gitárt, a furulyát, vagy a 
hegedűt ragadom meg. Sajnos a billentyű-
sökhöz nem értek, de egyébként majdnem 
minden hangszert meg tudok szólaltatni. 
Az alapokat a hat év zeneiskolai képzés adta 
meg diákkoromban Győrben, a többit ma-
gam tanultam. De nem csak hangszeren 
játszom, a kezdetek óta éneklek a Csornai 
Bárdos Kórusban is. Az ének szakot is el-
kezdtem egyébként, egy vizsga kivételével 
meg is lett volna a diplomám, de az utolsó ze-
neelmélet vizsgám során összeszólalkoztunk 
a tanárommal, aki engem – és velem együtt 
általánosságban a falusi tanítókat – ott úgy 
megsértett, hogy leadtam a tanulmányi 
osztályon az indexemet. Nem voltam haj-
landó pótvizsgázni sem, hiába győzködtek. 

S. B.: És manapság milyennek látja az 
utánpótlást a népzenei hagyományok to-
vábbvitele terén?

K. L.: A népzene ma már komoly tudomány, 
főiskolai, egyetemi végzettséget lehet szerez-
ni belőle a Zeneakadémián, tehát nagyon 
is jól megy az utánpótlás kinevelése, csak a 
néptánchoz hasonlóan nagyon profi sodik. 
Ma már kiváló tudású oktatók vannak. Szí-
vesen néztem a népzenei tehetségkutatókat a 
tévében, rengeteg tehetséges fi atal van, és ez 
nagyon fontos. 

S. B.: A beszélgetésünk nyomán előttem 
egy nagyon szép, tartalmas életút képe 
rajzolódott ki. Nyugodt, derűs ember-
nek ismertem eddig is, most pedig még 
inkább úgy látom, hogy elégedett az éle-
tével, és ez irigylésre méltó.
 
K. L.: Engem nem mozgat, hogy legyen egy 
új autóm, vagy hasonló. Számomra a bé-
kesség és a nyugalom fontosabbak. Ma már 
utazni sem nagyon vágyom, hiszen én a te-
vékenységeim által bejártam egész Európát. 
Talán egyszer még Szentpétervárt nézném 
meg, de már csak repülővel. Nagyon sok 
élményem volt, nagyon sok barátot szerez-
tem. Ebben a házban vendégek sora aludt. 
Én egy boldog ember vagyok, nekem nincs 
hiányérzetem.
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 A könyvtárak számos jelentős változáson 
mentek keresztül az ókortól napjainkig. 
Az olvasás, a művelődés lehetősége évszá-
zadokon át csak egy szűkebb réteg kivált-
sága volt, a mai értelemben vett nyilvános, 
a nagyközönségnek szánt könyvtárak csak 
a 19. században terjedtek el. Bár a mai 
közvélemény hajlamos ezeket az intézmé-
nyeket elavultnak bélyegezni, a könyvtá-
rak az évszázadok során eddig hatékonyan 
reagáltak a társadalmi változásokra, és ha 
küllemben nem is minden esetben sikerül 
a korszerűséget tükrözni, a szolgáltatások 
tekintetében őrzik versenyképességüket.
A jelenlegi csornai gyűjtemény 1953 óta 
jogfolytonos, de előzményei a 19. századra 
nyúlnak vissza. A hagyományos könyvtári 

kiszolgálás mellett a volt főszolgabírói hiva-
tal patinás épülétében működő könyvtár-
ban is számos technikai szolgáltatás érhető 
el. A fénymásolás, nyomtatás, szkennelés 
A3-as méretig színesben és fekete-fehér-
ben is kérhető, jó minőségben. Szintén 
A3 méretig van lehetőség lamináltatni, de 
egyszerűbb kötészeti eljárások (spirálozás, 
hőkötés) is kérhetőek, valamint természe-
tesen internetezési lehetőség is van. Ezek 
a szolgáltatások bárki számára elérhetőek, 
nem kötöttek beiratkozáshoz, viszont kü-
lön térítési díj ellenében vehetők igénybe. 
Nem szükséges beiratkozni a helyben hasz-
nálathoz sem, ami azt jelenti, hogy bárki 
szabadon és térítésmentesen használhatja 
a könyvtári tereket és dokumentumokat. 

Ha valaki például 
lekési a buszt, a 
közeli buszmeg-
állóból átsétálva 
elolvashatja akár 
a napi sajtót, 
vagy válogathat 
60 ezer könyv és 
72-féle újság és 
folyóirat között, 
de saját eszközről 
használhatja a 
WIFI-hálózatot 
is.
A jó könyvtár 
alapját a színvo-
nalas szolgáltatá-
sok mellett a jó 
állomány képezi. 
A könyvbeszerzés 
során ezért nagy 
hangsúlyt helyez-
nek arra, hogy 
az olvasók által 
keresett, legfris-
sebb szórakoztató 
irodalom, a best-
sellerek hamar a 
könyvtár polcaira 
kerüljenek. Ah-
hoz, hogy ver-
senyképes legyen 

az állomány, folyamatosan fi gyelni kell az 
új megjelenéseket, követni a sikerlistákat, 
és naprakésznek kell lenni a megrendelés-
sel és a könyvek kölcsönözhetővé tételével. 
Az online könyváruházak előjegyzési si-
kerlistái már egy kötet megjelenése előtt 
jól mutatják annak várható népszerűségét, 
de az olvasói kéréseket is fi gyelembe veszik 
a beszerzések során. Igyekezve megfelel-
ni a várakozásoknak, évente közel ezer új 
könyvvel gyarapítják a kölcsönözhető ál-
lományt. A dokumentumok kölcsönzése, 
valamint a könyvtárközi kölcsönzés -  mely-
nek keretében gyakorlatilag az egész világ 
dokumentumállománya hozzáférhetővé 
válhat - csak beiratkozott olvasók számá-
ra vehető igénybe. A beiratkozás éves díja 
egy aktív kereső számára kettőezer forint, 
a kedvezményes (diák, nyugdíjas, rokkant-
nyugdíjas, munkanélküli, gyes, stb.) tagság 
pedig mindössze ezer forintba kerül, ami a 
mai könyvárakhoz képest rendkívül kedve-
ző. Ahhoz, hogy a szolgáltatások színvonalát 
tartani, sőt, emelni lehessen, és a fi zikai kör-
nyezet is megújulhasson, pályázati források 
bevonása szükséges. Az utóbbi 10 évben így 
került sor az informatikai rendszer korsze-
rűsítésére, melynek az olvasók számára leg-
fontosabb eleme az online katalógus, amely 
lehetővé teszi az állomány interneten törté-
nő keresését. Jelenleg pedig elbírálás alatt áll 
két olyan támogatási kérelem, melyek egy 
újabb jelentős infrastrukturális fejlesztést, 
valamint iskolán kívüli kompetenciafejlesz-
tő programokat tennének lehetővé összesen 
több tízmillió forint értékben.A könyvtár 
közösségi és kultúraközvetítő szerepét sem 
szabad fi gyelmen kívül hagyni. Ennek 
hangsúlyos eleme a város és a térség oktatási 
intézményeivel való szoros együttműködés, 
melynek keretében gyakoriak a könyvtári 
vagy egyéb iskolán kívüli ismeretterjesztő 
órák a gyermekkönyvtárban. Emellett in-
teraktív programokat, vetélkedőket, kiál-
lításokat, nyári tábort is szerveznek az ifj ú 
korosztálynak, és a Csukás iskola gólyatábo-
rának is egyik állandó állomása a könyvtár, 
de minden generáció számára kínálnak tar-
talmas kulturális programot. 

Könyvtárak a fejlődő 
világban

NYÁRI, TÉLI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

NYÁRI, TÉLI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK,GUMIK,

LEMES ÉS ALUFELNIK
LEMES ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 
nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkbenÉrdeklődjön szervizünkbenBankkártya és PAYPASS elfogadó hely
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Az 1999-ben alakult csornai székhelyű pol-
gárőr egyesület munkáját a 2016 tavasza 
óta regnáló Bognár István elnök mutatja 
be a Rábaköz Szíve olvasóinak. István 16 
éves kora óta tagja a csornai polgárőr cso-
portnak. Elmondta, hogy a civil szervezet 
célját az alapító okiratban az alábbiak sze-
rint határozták meg: a bűncselekmények 
megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a 
közrend, közbiztonság erősítése, a vagyon-
védelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő 
körülmények feltárása, valamint a lakosság 
biztonságérzetének növelése, és ezen keresz-
tül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. 
Mindezzel a hatóságok munkáját próbálják 
segíteni. Munkájukat önkéntes alapon vég-
zik, melyhez anyagi forrást elsősorban az 
Országos Polgárőr Szövetségtől kapnak a 
taglétszám és hatékonyság függvényében, 
de lehetőség van a személyi jövedelemadó 
1%-ával is segíteni a szervezetet. Ezekből 
szerzik be a szükséges eszközöket, egyenru-
hákat, mely jár a polgárőr szolgálathoz, va-
lamint ebből biztosítják a járművek üzem-
anyagát. 
A csornai egyesület taglétszáma az évek 
alatt sokat változott, hol pozitív, hol negatív 
irányba. A szervezet elnöke kihangsúlyozta, 
hogy mivel a polgárőr munka teljesen ön-
kéntes, minden tag annyira veszi ki a részét 
a járőrözésből, amennyire a körülményei 
engedik, de általában havi egy szolgálat el-
várt. Mivel munka mellett, nem túl nagy 
taglétszámmal végzik a feladatukat, ezért 
Csornán főleg a hétvégi időszakra koncent-
rálják az erőiket, de rendezvények idején 
még többen vigyáznak a polgárok bizton-
ságára. Nagyobb eseményeknél felkérés 
alapján a forgalom irányítása, információs 
szolgálat nyújtása is feladatuk lehet. Ott 
vannak a városi rendezvényeken, a sport-
rendezvényeken is. A nagy sikerrel zárult 
győri rendezésű Európai Ifj úsági Olimpi-
ai Fesztiválon (EYOF) is részt vettek több 
ezer polgárőrtársukkal együtt a helyszínek 
biztosításában, és ugyanebben az időben a 
csornai kempingben megtartott Veréb Fesz-
tiválon is segítettek felügyelni a rendet. 
Az őket megillető jogosítványokkal kapcso-

latban elmondta, hogy önállóan elláthatnak 
járőrtevékenységet és fi gyelőszolgálatot, 
de tettenérés esetén intézkedési jogkörük 
nincs, lehetőségük mindösszesen a helyszí-
nen tartásra van – testi kényszer alkalmazá-
sa nélkül – a hivatalos szervek kiérkezéséig. 
Eszközként gázspray-t hordhatnak maguk-
nál, de ennek használata is szigorúan szabá-
lyozott, és csak rendkívül indokolt esetben 
alkalmazható. Sok esetben a rendőrséggel 
közös járőrszolgálatot végeznek együttmű-
ködési megállapodás alapján. A csornai 
polgárőr csoporthoz való csatlakozás lehe-
tőségéről, valamint az egyesület munkájáról 
a Szent István tér 6. szám alatti irodában le-
het érdeklődni csütörtökönként 18 és 21 óra 
között. A belépés feltételei: magyar állam-
polgárság, büntet-
len előélet és betöl-
tött 18. életév. Ifj ú 
polgárőrként már 
a 14. életévüket 
betöltöttek is be-
léphetnek, melyhez 
szülői beleegye-
zésre van szükség, 
és természetesen 
az ifj ú polgárőrök 
csak felnőtt ta-
gokkal közösen 
végezhetnek szol-
gálatot. Azok a 
csornai középis-
kolások, akik csak 
belekóstolnának a 
polgárőrség mun-
kájába, eltölthetik 
a szervezetnél az 
érettségire készülő 
fi atalok számára 
kötelezően teljesí-
tendő 50 óra kö-
zösségi szolgálatot, 
ugyanis az egyesü-
let együttműködési 
megállapodást kö-
tött a Csukás és a 
Hunyadi iskolák-
kal, így erre hivata-

losan is lehetőségük van.
A civil szervezet elnöke elmondta, hogy sze-
rinte a polgárőrség egy olyan kötelék, mely-
nek tagjai egy összeszokott, jól szervezett 
csapathoz tartozónak mondhatják magukat. 
A közbiztonság fenntartásáért végzett közös 
munka mellett a kötelék erősítését szolgálják 
a különböző helyi, országos és megyei szintű 
polgárőr rendezvények. Ilyen volt a nemrég 
tartott csornai, vagy a rábapatonai családi 
nap, ahol versenyeken mérhették össze tudá-
sukat, és bemutatókon vehettek részt az ér-
deklődők. Szeptember 9-én a csornai város-
naphoz kapcsolódóan tartják meg a Megyei 
Polgárőr Napot, ahol 300-400 polgárőr rész-
vétele mellett kitüntetések adományozására, 
valamint két új jármű átadására is sor kerül.

RÁBAKÖZ Polgárőr 
Egyesület
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Sipos Bernadett: Az Eve Six zenekarról 
Csornán már talán az is hallott, akitől na-
gyon távol áll a metálzene, hiszen számos 
helyi rendezvényen léptetek fel fennálláso-
tok alatt. Ha jól sejtem, az egyik legrégeb-
bi banda a tiétek itt Csornán, de talán még 
a Rábaközben is. Hogyan indultatok?
Borbély Zoltán zenekarvezető: Ha nem is a 
legrégebbi, de az talán elmondható, hogy a 
zenekar tagjai nem mostanában kezdték a 
muzsikálást. 2003-ban az akkori zenekarom 
(Villon) feloszlása után éreztem, hogy maradt 
bennem késztetés és erő, hogy összehozzak 
egy új formációt. Kerestem hát a fi atalabb 
rockgenerációhoz tartozó dobost (Takács 
Zoli) és basszeros cimboráját (Horváth 
Tamás ETU), hogy komponáljunk össze egy 
új bandát. A közös jammelés és az általuk ho-
zott – számomra új – zenei hatások annyira 
ösztönzőnek bizonyultak, hogy megalakult 
az EVE SIX zenekar. A későbbiekben csat-
lakozott hozzánk a kiváló énekes és szövegíró 
Hann Benedek Ferenc, aki jelenleg is meg-
határozója zenei koncepciónknak, és ritmus-
gitárosként Kálmán Laci (Fuller). Ezután 
teljesen színpadképes lett a csapat. Le kell 
szögezni, jelenleg is a felfelé törekvő amatőr 
– tehát nem a szponzori és felléptidíjakból 
élő – zenekarok közé tartozunk. Minden 
tagunknak van civil állása, és a próbákat is 
ehhez kell igazítani.
S. B.: Milyen volt a helyzet az alakulás-
kor? Milyen fellépési lehetőségek voltak, 
milyen volt a térség zenekari felhozatala, 
voltak-e kitörési lehetőségek (pl. tehet-
ségkutatók, szponzoráció, lemezfelvételi 
lehetőség, stb.)?
B. Z.: Eleinte kevés, és csak helyi fellépésünk 
volt, valamint önköltségből vettünk részt 
tehetségkutatókon. Ezek a megmérettetések 
elég jól sikerültek, így néhány „szakavatott” 
kezdett felfi gyelni ránk. Nyertünk apró dí-
jakat, fellépési lehetőséget, némi pénzt, s el 
tudtuk készíteni első demo felvételünket egy 
kis, kezdetleges házi stúdióban.
S. B.: Hogyan változtak a körülményei-
tek, és milyen a helyzet jelenleg?
B. Z.: Egy kapuvári tehetségkutatón sikerült 
nyerni egy komolyabb stúdióidőt. Garab Ger-
gő szárnyai alatt egy színvonalas, 6 számos 
anyagot készítettünk, ami szerintem egyfajta 

áttörést jelentett a bandának. Innentől hívtak 
minket az ország távolabbi szegmenseibe 
is, és sikeresnek éreztük magunkat. Aztán 
– ahogy a nagy amerikai rockvilágban –, 
amikor a legjobban mehettek volna a dol-
gok, minden rosszra fordult. A problémák 
csőstül jöttek, így 2007-ben feloszlott a ze-
nekar. Majd 2013-ban meglepő módon egy 
nagyon különleges telefonhívást kaptam az 
utolsó demonk készítőjétől, a stúdiótulajdo-
nos, technikai vezető, gitáros Garab Gergő-
től: hozzuk össze újra az EVE SIX zenekart. 
Rettenetesen megörültem, és mivel a régi 
gitáros és dobos addigra már külföldre költö-
zött, így megkerestem ETU-t (bassz), Bencét 
(ének) és Varga Pétert (dobok). Tehát 2013 óta 
ebben a felállásban, egyre nagyobb sikerrel 
dolgozik a banda. Lehet, hogy az a fi atalko-
ri bohémság nincs 
meg bennünk, de 
a közös zenélés, az 
egyet akarás test-
vérekké tesz ben-
nünket. Remélem, 
ezt a közönség is 
ugyanígy érzi át 
a koncerteken.
S. B.: Mesélj a leg-
jobb koncertél-
ményeitekről!
B. Z.: Szinte min-
den koncert emlé-
kezetes számunk-
ra, és egyre több 
szeretetet és elis-
merést kapunk a 
közönségtől. Akad 
néhány anyagi tá-
mogatónk is, akik 
biztosítják, hogy 
elsősorban a zené-
vel kelljen foglal-
koznunk. Kiemel-
kedő buli volt a 
város 45. évfordu-
lóján való részvétel 
professzionális kö-
rülmények között, 
vagy az elmúlt 
2 évben meg-
rendezett Veréb 

fesztiválos koncertjeink. Felejthetetlen volt, 
amikor 3 éve augusztus 19-én felléphettünk 
Csornán a Tankcsapda előzenekaraként kb. 
2000 ember előtt. Talán mondhatom, elég 
nagy sikerrel.
S. B.: Éreztek támogatást a csornaiak ré-
széről? Szeretnek itt benneteket? 
B. Z.: Manapság büszkén mondjuk, hogy 
csornai alapokon támaszkodik a zenekar, 
akár említhetjük a városi rendezvényekre való 
gyakori meghívást, a személyes kapcsolatokat 
a városvezetéssel, vagy azt, hogy a csornai fo-
cimeccseken az általunk írt indulóra vonul be 
a csapat. Zenénkben elsősorban a dark, sto-
ner, glam és a metalzene elemei találkoznak, 
ezért tud szélesebb korosztálynak szólni.
Az EVE SIX Csornán legközelebb szep-
tember 9-én játszik a Városnapon.

 the
90ERS
CSORNA SOPRONI ÚT 87.

/Kórházzal szemben/

...90-es évek...
BRINGA BOLT & SZERVÍZ

- ÚJ ÉS HASZNÁLT BRINGÁK
- VÁROSI - TREKKING - MTB
- AGYVÁLTÓS CITY - FIXI
- MINDEN MÁS IGÉNY SZERINT

SZERVÍZ - HÁZHOZSZÁLLÍTÁSALSZERVÍ

HOZOM - VISZEM

ÍTÁSAL

állapotfelmérés - ajánlat
Tel. 70 300 4142

100% német minőségi garancia

S P O R T I TA L O K
E N E RG I A Z S E L É K
GYÖ M Ö LC S G U M I
E N E RG I A S Z E L E T E K

SZINEZŐANYAG, ÉDESÍTŐSZER ÉS ADALÉK
M E N T E S

JÓL EMÉSZTHETŐ

...Te meddig jutsz saját erődből?

eve six
egy feltörekvő csornai zenekar
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től. Ennyi vízzel pontosan meg lehetne 
tölteni egy olimpiai méretű úszómeden-
cét! A csornaiak körében nagy sikere van 
a Szent István téri párakapunak, az arra 
járók boldogan hűsítik magukat a víz-
permettel. A gondos házigazdák nyáron 
is odafi gyelnek vízvezetékeikre. A meleg-
ben célszerű a vízmérőakna fedelét egy 
léccel kitámasztani, persze úgy, hogy ne 
okozzon balesetveszélyt. Ha jól kiszellő-
zött az akna, néhány nap múlva célszerű 
megnézni, nincs-e valahol belső vízelfo-
lyásunk. Ehhez az ingatlanon belül el kell 
zárni minden vízcsapot, és így ellenőriz-
ni, hogy forog-e vízmérőnk kis kereke. 
Ha igen keressük meg az elfolyás okát és 
javíttassuk meg! Ha elutazunk nyaralni, 
érdemes az aknában is elzárni a vízveze-
téket, nehogy meglepetés érjen minket 

Nagyon fontos, hogy a nyári melegben leg-
alább napi két-három liter folyadékot fogy-
asszunk! Az aktív életmódot élőknek, en-
nél jóval többre is szükségük lehet, hiszen 
egy erőteljesebb edzéssel akár másfél liter-
nyi is távozhat óránként a szervezetükből. 
Ajánlatos olyan italokat fogyasztani, ame-
lyek elősegítik az ásványi anyagok pótlását,  
erre kitűnően alkalmas a csornai csapvíz is.
A Pannon-Víz fogyasztási adataiból lát-
szik, hogy takarékosan bánnak a csor-
naiak az ivóvízzel, de azért a hőségben 
mindig megnő a fogyasztás. Szezonon 
kívül, egy átlagos tavaszi - őszi napon 
1600 -1800 m3 víz fogy Csornán. Most, a 
hőségriadó idején néha a 2500 m3-es napi 
vízfogyasztást is túllépjük – tudtuk meg 
Bertha Zoltántól, a Pannon-Víz Zrt. 
Csornai Üzemmérnökségének vezetőjé-

hazaérkezéskor egy csőtörés formájában. 
Nyaralásból hazaérkezve folyassuk ki jól a 
vízcsapokat, a vezetékekben napokig pan-
gó víznek már nem lesz olyan jó íze. Nagy 
melegben előfordul, hogy kiszáradnak a 
csapok alatti bűzelzárók, időnként ezeket 
is engedjük tele vízzel. Ne feledkezzünk el 
a padló összefolyóról sem. 
A kertészkedők mellett a kerti tó tulajdo-
nosoknak, vagy az automata öntözőbe-
rendezést használóknak is érdemes mér-
legelni és számolni. A képlet egyszerű: 
minél több olyan vizet használnak, ami 
nem kerül vissza a szennyvízcsatornába, 
annál gyorsabban térül meg a locsolómé-
rőjük. Bővebben a www.pannon-viz.hu 
weblapon vagy a 96/262 588 ügyfélszol-
gálati telefonszámon kaphatnak felvilágo-
sítást.

• A rendőrség vonul
• Perceken belül a helyszínen van a járőr
• 24 órás aktív távfelügyelet
• Biztonságos, független kommunikáció
• Megfi zethető árak

Csatlakozzon Ön is a 
Rábaköz Védelméért Közalapítvány 

távfelügyeleti rendszeréhez! 

Rábaköz Védelméért 
Közalapítvány távfelügyelet

Rábaköz Védelme Közalapítvány 9300 Csorna, Szent István tér 22.
+36 20 410 12 20  rabakozvedelme@gmail.com

Óvja szeretteit, védje ingatlanát szolgáltatásainkkal!

Ablak feltörése 15 másodperc

Értékei összepakolása 15 perc

Friss víz a hőségben 

RÁBAKÖZ SZÍVE



10

RÁBAKÖZ SZÍVE

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

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Új arculat, új stílus
Második generációs tradíció
Kib vített kínálat

• 9326 Szil, Szabadság út 39. • Email: info@ulmuskft.hu • Tel: Kiss Gábor 06203859366

• Ulmus Díszfaiskola Kft. • Friss infók a Facebookon: Ulmus Díszfaiskola 
• Kereskedelmi értékesítés szeptember 1-től

Kib vített kínálat
Dísznövény-kereskedelem kicsiknek és nagyoknak 

(Önkormányzatoknak is)  

Ulmus 
díszfaiskola

Csapatunk  erősítéséhez munkatársakat 
keresünk az alábbi feladatok ellátására:

• fejlesztési projeketek előkészítésében 
 való aktív  részvétel

• ügyfélkezelés

• általános adminisztrációs feladatok

Várjuk jelentkezésedet, ha az alábbi 
tulajdonságokkal rendelkezel:

• önálló munkavégzés
• kreativitás
• műszaki érzék
• rugalmasság, teherbírás, dinamizmus
• jó kommunikációs- és problémamegoldó képesség
• biztos számítátechnikai ismeretek
  (Word, Exel, képszerkesztők)
• idegen nyelvtudás tudás előny, de nem feltétel

Fényképes önéletrajzokat az info@vilmosparkkft.hu címre várjuk 
2017.08.24-ig!
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A Csornai Sportegyesület egyik legsike-
resebb szakosztályává nőtte ki magát a 
karate, a Sensei Horváth Tibor 4. danos 
mester által felkészített versenyzők nagy 
nemzetközi viadalokon is eredménye-
sen szerepelnek. Többek között Kovács 
Ádám Junior, míg testvére, Kovács Esz-
ter U22-es EB ezüstérme snek mondhat-
ja magát. Először ismerjük meg jobban 
a Kovács testvérek hölgy tagját, Kovács 
Esztert. Eszter már 2016 nyarán dan 
vizsgát tett, majd 2016 őszén elérte karri-
erje eddigi talán legnagyobb eredményét, 
Szófi ában az U22-s EB-n ezüstérmet 
szerzett. Hogy esett a választásod erre a 
sportra, miért ajánlanád ezt másoknak 
is?
- 2007-ben kezdtem el karatézni. Az öcsém 
már két éve űzte ezt a sportot, mikor a szüleim 
biztatni kezdtek, hogy én is kezdjem el. Nem 
kellett sokáig győzködni, hiszen az edzéseket 
látva nagyon megtetszett, így azóta is öröm-
mel csinálom. Úgy gondolom, hogy a karate 
az életben való helytállásban is segít. A kiál-
lásban, a tanulásban, de önfegyelemre, kitar-
tásra is megtanít. Így bárkinek csak ajánlani 
tudom.
Milyen céljaid vannak ebben a szép sport-
ban? 
- Célom a folyamatos előrelépés, fejlődés. 
Ameddig lehet, szeretnék versenyezni, 
minél jobb eredményeket elérni, illetve 
további övvizsgákra felállni. Jelenleg vi-
szont a legfőbb célom, hogy az őszi U22-es 
Európa Bajnokságon jó eredményt érjek el.
Kovács Ádám, Eszter öccse 19 évesen már 
a magyar UP mezőny egyik kiemelkedő 
alakjává nőtte ki magát. Diákolimpiai 
és magyar bajnoki győzelmek mellett a 
grúziai Junior EB-n egy ezüstéremmel is 
növelte éremkollekcióját. Az idei nyáron 
Ádám is sikeres dan vizsgát tett, ezzel 
megszerezve a fekete övet. 
Milyen érzés, hogy a versenyek nagy 
részén ott van a testvéred is, ad ez plusz 
energiát? 

- Kilenc éve szinte kivétel nélkül minden 
versenyen részt veszünk. Ha valamelyi-
künknek nincs kvalifi kációja, akkor is 
együtt megyünk az Európa-bajnokságok-
ra is. Izgulunk és szurkolunk egymásért, 
segítünk a bemelegítésben egymásnak, 
tanácsokat adunk a közdelem során. Ha 
kettőnk közül valamelyikünk rosszab-
bul szerepel, a másikunk mindent meg-
tesz azért, hogy éremmel jöjjünk haza. 
Ha tudjuk, a versenyen nézzük egymás 
küzdelmeit, hisz a karate nagyon össze-
köt minket. A sikerekben természetesen 
nagy szerepe van felkészítőjüknek, Sen-
sei Horváth Tibor 4. danos mesternek 
is, aki 2000-től egyengeti a csornai ka-
ratésok karrierjét. A Csornai SE karaté-
kái immáron országos ismertséggel ren-
delkeznek, ez köszönhető a versenyeken 
való rendszeres és eredményes részvétel-
nek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy 
a kisebb létszám ellenére is 15-20. hely 
között szerepel karate szakosztályunk 
az országos minősítési pontversenyben. 
Sensei Horváth Tibort is megkérdez-
tük, melyeket tekinti az elmúlt évek 
legnagyobb eredményeinek, mire a leg-
büszkébb.
- Az elért versenyeredmények mellett leg-

fontosabb talán az, hogy a csornai cso-
portból két fi atal versenyző elért életének 
egy olyan pontjához, melyet csak nagyon 
kevesen érnek el az életben. A mesterré 
válás a harcművészetben egy hosszú és 
fontos út, mely az emberi jellem kitelje-
sedésének is mérföldköve. Minden oktató 
büszke, mikor a tanítványok kemény évek 
során ilyen magas szintre jutnak, méghoz-
zá ilyen fi atalon.
Milyen jövő állhat versenyzői előtt?
- A jövő az mindig bizonytalan, így igazá-
ból minden csak terv. Bízom abban, hogy 
még jó pár évig versenyzőként folytatják a 
karatéban való kiteljesedésüket. Azonban 
a hölgyeknél az anyasággal és a gyermek-
neveléssel a versenyzés nem összeegyeztet-
hető, ezeket a dolgokat el kell fogadni. Így 
mindig a következő generáció kinevelése 
az örökös feladat.
Szeptemberben a karatésokra két nagy 
megmérettetés vár. Először szeptember 
2-án a Szolnok Kupa, amely egy nagyon 
komoly nemzetközi verseny. Majd szep-
tember végén Siklóson az U22-es EB 
kvalifi kációs viadalát rendezik. Novem-
ber közepén pedig Kielcében kerül sor az 
U16/22-es Európa-bajnokságra. A csornai 
karatésoknak sikeres szereplést kívánunk!

Csornai karatésok a 
nagyvilágban



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

( Az akció visszavonásig érvényes )

Comb 1020  Ft/kg

Lapocka 1000  Ft/kg

Dagadó  900  Ft/kg

Töltött dagadó  900  Ft/kg

Apróhus (70-30%)  800 Ft/kg

Nyers első csülök  400 Ft/kg

Zsírszalonna  320 Ft/kg

Köröm     80 Ft/kg

Házi sertés zsír 1 kg-os  350  Ft/kg

Házi sertés zsír 2 kg-os  700  Ft/kg

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

9300 CCsorna Szentt István téér 22 (Polgármesterii Hivatall épüllete)

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
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Renault MEGANE GrandCoupé
Technológia a siker útján

#újRenault

DEALER NEVE KFT. 
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789  
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

Az ajánlat a 2017.04.01-től megkötött vevői szerződésekre érvényes visszavonásig, valamennyi Renault személygépjármű modellre. A Renault Crédit finanszírozási ajánlat változó kamatozású, forint 
alapú konstrukció, THM 0%, minimum önerő 35%, maximális futamidő 48 hó, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos 
jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. A Renault 
Crédit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A garancia 5 év vagy 100 000 km, a korábban lejárt érték erejéig. A feltüntetett ár az Új Megane GrandCoupé Life 1,6 SCe kezdőára 
használtautó-beszámítás esetén. Új MEGANE vegyes fogyasztás: l/100 km: 3,7-6,4; CO2-kibocsátás g/km: 95-144 NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a 
mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A képen látható autó illusztráció.

renault.hu

Crédit finanszírozási ajánlat változó kamatozású forint

KRISTÓF AUTÓHÁZ KFT.
CSORNA SOPRONI ÚT 66/H • TEL.: 06-96/263-838 • FAX: 06-96/593-028
www.kristofautohaz.hu • info@kristofautohaz.hu
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