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Kedves Olvasóink!

Szeretettel köszöntjük Önöket a Rába-
köz Szíve Magazin adventi számának 
hasábjain. Különleges időszaka ez az 
évnek, rendhagyó szerkesztői köszöntő 
kívánkozik hozzá. 

Az advent maga a várakozás, szívünk, 
lelkünk felkészítése az eljövendő  
ünnepre. 

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen 
egy nap az évben, mely hivatalosan is 
a szereteté. Háromszázhatvanöt nap 
közül háromszázhatvannégy a gondja-
idé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté 
csupán egyetlen egy, s annak is az es-
téje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen 
Olvasó, fordítva kellene legyen. Há-
romszázhatvannégy nap a szereteté, s 
egyetlen csak a többi dolgoké, s még 
annak is elég az estéje.”

Küszöbön áll a karácsony – Wass  
Albert fenti gondolatait idézi az 
Aranyfonal Egyesület kiállításának 
címe, amely december 15-ig látogatha-
tó a Városi Könyvtárban. Szerkesztő-
ségünk szívből ajánlja kedves Olvasói-
nak a különleges, meghitt, a készülődő 
karácsonyi csodát ünneplő tárlat meg-
tekintését.

A közös készülődés jegyében felhívjuk 
Olvasóink figyelmét, hogy az adventi 
időszak csornai programjairól inter-
netes portálunkon naprakészen tájé-
kozódhatnak a www.rabakozszive.hu 
oldalon.

Kérjük, fogadják szeretettel decemberi 
lapszámunkat. Minden Olvasónknak 
áldott, békés, szeretetteli ünnepeket 
kívánunk!

Rábaköz Szíve Magazin 
szerkesztői

2017. november 1-jétől Dr. Egresiné Dr. 
Kiss Máriát nevezték ki a Csornai Járási 
Hivatal élére.

Sipos Bernadett: Tudomásom szerint Ön 
volt a Csornai Járási Hivatal első hivatal-
vezető-helyettese, tehát a megalakulástól 
kezdve részt vett annak munkájában. 
Beszélhetünk újjáalakításról, hiszen 
Magyarországon a járási rendszer sok 
évszázados múlttal rendelkezik, és csu-
pán 1983-ban szüntették meg. A járások 
feladat- és hatásköre azonban – a terüle-
tükhöz hasonlóan – eléggé változó volt 
az évszázadok során, és a jelenlegi is egy 
dinamikusan fejlődő, változó rendszer, 
ezért szeretném, ha egy kis áttekintést 
adna a mostani hivatalról. Mi volt az ala-
kulás célja, és milyen változások, eredmé-
nyek jellemzik az első négy évet?

Dr. Egresiné Dr. Kiss Mária: Olyan ál-
lamigazgatási feladatok ellátására jött létre 
a járási hivatal 2013. január 1-jén, melye-
ket korábban részben az önkormányzatok, 
részben önálló hivatalok (pl. Földhivatal, 
Munkaügyi Hivatal) láttak el. A járások-
hoz kerültek az önkormányzatoktól a nem 
önkormányzati hatósági ügyek, szétvá-
lasztva ezáltal az önkormányzati és az ál-
lamigazgatási ágakat, és a hatáskörök ilyen 
módon történt tisztázása véleményem sze-
rint egy hatalmas jogtörténeti eredmény 
volt. Az újjászervezéssel az államigazgatás 
helyi szintjét a 197 járási (fővárosi kerüle-
ti) hivatal jelenti. A járási rendszer kiala-
kításakor nem titkolt cél volt a bürokrácia 
csökkentése, melynek lényege a közigaz-
gatás gyorsabbá, olcsóbbá és egyszerűbbé 
tétele. Az ezzel kapcsolatos intézkedések 
bevezetése több ütemben zajlott, ennek 
során számos jogszabályt hatályon kívül 
helyeztek, mások módosultak, egyszerű-
södtek. Az engedélyköteles eljárások közül 
több csak bejelentés-kötelessé változott. 
Sok igazgatási szolgáltatási díj megszűnt, 
ingyenes lett például a személyi igazolvány, 
a lakcímkártya és a vállalkozói igazolvány.  

Sipos Bernadett: Pontosan milyen felada-
tokat látnak el, vagyis milyen ügyekkel 
lehet a járási hivatalokhoz fordulni?

Dr. Egresiné Dr. Kiss Mária: A járások létre-
jöttekor általános hatósági, gyámügyi, okmá-
nyirodai, földhivatali, népegészségügyi, állate-
gészségügyi és élelmiszer-biztonsági, valamint 
foglalkoztatási-munkaügyi feladatokat láttak 
el. 2017-ben a járások további megerősítése 
zajlott, melynek következtében új feladatokat 
rendeltek hozzánk. A feladat- és hatáskör-át-
telepítés eredményeként valamennyi járási 
(fővárosi kerületi) hivatalban intézhetővé 
váltak az áldozatvédelemmel és a jogi segít-
ségnyújtással összefüggő ügyek, a fogyasztó-
védelmi feladatkörök jelentős része, továbbá 
egyes köznevelési feladatok. Így elmondható, 
hogy az ügyintézés helye közelebb került az 
ügyfelek lakóhelyéhez, munkahelyéhez, ezzel 
jelentős idő- és költségmegtakarítást eredmé-
nyezve. Az ügyintézés gyorsaságát szolgáló 
kormányablakokban már több mint 1500 
ügyfajtát lehet intézni, ennek eredményekép-
pen jelentősen meg is nőtt az ügyfélforgalom. 
2017 további újdonsága, hogy a NAV-ügyeket 
is lehet már a korszerű, felújított Csornai Kor-
mányablakban intézni.  

Sipos Bernadett: Bemutatná Olvasóink-
nak magát a Csornai járást és a Csornai 
Járási Hivatal többi osztályát is?

Dr. Egresiné Dr. Kiss Mária: Megyénkben 
hét járás van, a Csornai járáshoz 33 település 
tartozik, összesen 32.600 lakossal. A Csornai 
Járási Hivatal közepes nagyságú, de nagyon 
szerteágazó a feladatkörünk. A hivatali appa-
rátust jelenleg 72 fő alkotja, összesen hat osz-
tállyal működünk: Kormányablak Osztály; 
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály; 
Földhivatali Osztály; Foglalkoztatási Osz-
tály; Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Osztály; Népegészségügyi Osztály. 
Utóbbi két osztályon a Kapuvári járáshoz 
tartozó településeken is mi látjuk el a fel-
adatokat. Hat települési ügysegédünk van, 
akik az érintett polgármesteri hivatalokkal 
egyeztetett rendszerességgel járnak ki a já-
rás 32 településére, hogy a járási székhely-
re, Csornára való beutazás nélkül is hozzá-
férhetőek legyenek a hivatal szolgáltatásai. 

Sipos Bernadett: Közel öt évig helyettes 
vezető volt, majd idén tavasztól, amikor 
megüresedett a vezetői szék, helyettesként 
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ellátta a hivatalvezetői feladatokat. Mit 
érez a legnagyobb kihívásnak most, kine-
vezett hivatalvezetőként?

Dr. Egresiné Dr. Kiss Mária: Egy ilyen ki-
terjedt apparátus vezetőjeként ismernem kell 
minden osztály ügyes-bajos dolgait, a haté-
kony működés érdekében tudnom kell, hogy 
milyen problémákkal néznek szembe, hol van 
szükség a napi munkavégzés átszervezésére. 
Nekem az a helyzeti előnyöm van, hogy he-
lyettesként nagyon sok plusz információhoz 
jutottam, beleláttam az osztályok életébe, ami 
a mostani dolgomat könnyíti meg.  Az egy-
séges hivatali szemléletet vallottam már ön-
kormányzati dolgozóként is, és ez most sincs 
másképp. Ez azt jelenti esetünkben, hogy bár 
különböző épületekben működünk, mégis 
egy hivatal vagyunk, így, ha valamelyik osz-
tályunknál például betegség, tartós távollét 
miatt esetleg létszámhiány lép fel, akkor „há-
zon belül” meg tudjuk oldani a helyettesítést. 
Ennek az a célja, hogy az ügyfelek gyors ki-
szolgálása semmiféle sérelmet ne szenvedjen. 
Arra is volt példa, hogy a megyén belül a Kor-
mányhivatal egyéb szerveihez irányítottak át 
dolgozót tőlünk – erre megvannak a jogsza-
bályi lehetőségek – annak érdekében, hogy az 
átmenetileg felhalmozódott ügyek ne lassít-
sák a szokott ügymenetet. Minden intézke-
dés az ügyfelek gyors, egyszerű, és lehetőség 
szerint kényelmes ügyintézését hivatott szol-
gálni, amit a kormányablak kialakításakor 
is figyelembe vettünk. Tágasabb lett, sokkal 
jobbak a körülmények, és mindezek pozitív 
visszajelzéseket eredményeztek a lakosság és a 
vállalkozások részéről is. Ahogy említettem, 
1500 ügyfajta intézhető a kormányablakon 
keresztül, például itt lehet gépjárművet átírat-
ni, jogosítványt, személyi igazolványt, lak-
címkártyát, útlevelet igényelni, ügyfélkaput 
nyitni, de az integritás jegyében nagyon sok 
egyéb ügyet bevesz a kormányablak abból a 
célból, hogy segítse az állampolgárok életét. 
Így nem kell Győrbe utazni, az itt beadott 
kérelmet mi azonnal továbbítjuk ahhoz a 
szervhez, amely jogosult annak elbírálására. 
Az elektronikus úton intézhető ügytípusok 
bővülésével az Ügyfélkapu-regisztrációk 
száma is megnőtt, az ügyfelek nyitottak az 
egyszerű elektronikus ügyintézés lehetősé-
gére. Idén július 1-jétől a kormányablak egy 
munkaállomására beköltözött a NAV is.  
Országosan az első ütemben mindösszesen 
12 kormányablakban lehet adóügyeket intéz-
ni, Győr-Moson-Sopron megyében egyedül 
nálunk nyílt erre lehetőség. Az új helyszí-
neken az adóhatóság teljes körű ügyintézési 
lehetőséget biztosít, a NAV-ügyfélszolgálat 
kormányablakokba történő integrálása a „Jó 
Állam Program”-jába illeszkedik, amely szin-
tén a bürokrácia csökkentését tűzte ki célul. 
Ezentúl az állampolgároknak kevesebb időt, 
pénzt, energiát kell fordítaniuk az adóügyek 
intézésére is. 

Sipos Bernadett: Említette, hogy erősödő 
szerepet szánnak az elektronikus ügy-
intézésnek. Milyen internetes felületen 
tudnak az ügyfelek tájékozódni a járási 
hivatalt érintő kérdésekről, illetve hol 
kaphatnak információt a hivatal illetékes-
ségi körébe tartozó ügyeik elintézéséhez? 
Van például saját honlapja a Csornai Járá-
si Hivatalnak?

Dr. Egresiné Dr. Kiss Mária: Abban is jelent-
kezik az egységes hivatali szemlélet, hogy a 
járási hivataloknak nincs külön honlapjuk, 
hanem a Kormányhivatal szerveként az ő 
honlapjukon, a www.kormanyhivatal.hu/hu 
címen találhatóak meg a rájuk vonatkozó in-
formációk. Ez a tartalom folyamatosan frissül, 
itt megtekinthetőek többek között az elérhe-
tőségeink, az ügyfélfogadási idő, valamint 
osztályokra bontva az intézhető ügytípusok. 
Az idei nyár munkájának eredménye, hogy 
a tevékenységeink folyamatleírásai fokozato-
san elérhetővé válnak minden ügytípushoz 
formanyomtatványokkal együtt, így az ügy-
fél előzetesen tud tájékozódni, hogy milyen 
dokumentumok szükségesek egy adott kére-
lemhez, hogyan és milyen tartalommal kell 
azt benyújtania. 

Sipos Bernadett: Kérem, meséljen magá-
ról, a karrierjéről! Mindig is a közigazga-
tásban képzelte el magát?

Dr. Egresiné Dr. Kiss Mária: Valójában nem. 
Középiskolásként az újságírói pálya vonzott, 
amire tudatosan készültem is. Írtam cik-
keket, verseket, regényt, persze többnyire 
a fióknak, de még most is nagyon szeretek 
írni. Édesanyám pedig pedagógusnak szánt, 
ahogy a testvérem is az. Végül egy iskolatár-
sammal együtt jelentkeztem a pécsi joghall-
gatók egyetemi előkészítő táborába, és on-
nantól kezdve jogásznak készültem. Pécsett 
végeztem az Állam- és Jogtudományi Egye-
temen, a kötelező gyakorlatokat pedig itt töl-
töttem Csornán, majd 1982-ben itt kezdtem 
el a munkát a gyámügy területén. 1991-ben 
lettem osztályvezető az Igazgatási Osztályon. 
1997-2000-ig édesanyai feladataimat láttam 
el. 2000 novemberében választottak aljegy-
zőnek, és vezettem mellette továbbra is az 
Igazgatási Osztályt. 2012-ben 30 éves mun-
kám elismeréseként megkaptam a Csorna 
Szolgálatáért Díjat. Aztán megalakult a járási 
hivatal, és lehetőséget kaptam a váltásra, de 
nem volt könnyű a döntés.

Sipos Bernadett: Emberileg vagy szakma-
ilag volt nehezebb a váltás?

Dr. Egresiné Dr. Kiss Mária: Emberileg volt 
nehezebb átjönni, mert szerettem az önkor-
mányzatnál dolgozni, szerettem az aljegyzői 
munkát. De a szakmai profilomba a hatósági 
ügyintézés illik bele jobban, és ezek a felada-

tok szinte mind átkerültek a járáshoz. A csa-
ládom egyértelműen mellettem állt a váltás 
kapcsán, ők is megerősítettek abban, hogy ez 
az én vonalam. Emellett ott volt a megújulás 
lehetősége, és ez a szakmai kihívás része na-
gyon sok örömet adott. 

Sipos Bernadett: A járások kialakítása 
kapcsán már érintettünk egy jogtörténeti 
jelentőségű változást, melynek végrehajtá-
sában Ön is részt vett, de nem ez volt az 
első ilyen fordulat a pályája során. Termé-
szetesen a rendszerváltásra gondolok.  

Dr. Egresiné Dr. Kiss Mária: Óriási élmény, 
de hatalmas és felelősségteljes munka volt 
az önkormányzati rendszer kiépítése. Sok 
vita és éjszakába nyúló ülésezések árán 
végül sikerült letenni az alapokat, megal-
kottuk az önkormányzat első szervezeti és 
működési szabályzatát. Nem volt könnyű 
időszak, de tudtam, hogy történelmi idő-
ket élünk meg, és visszatekintve semmiért 
nem adnám, hogy részese lehettem ennek. 
35 éves pályafutásom alatt ezt a két jelentős 
változást éltem meg, mindkettő olyan dolog 
volt, amiből ugyancsak sajnáltam volna ki-
maradni. A járásnál végzett munka nagyon 
változatos, megújulásra késztet. Szerencsére 
olyan emberekkel dolgozom együtt, akik 
nyitottak, és szívesen tanulnak meg új te-
rületeket is. Erre van is lehetőség, rengeteg 
képzésünk volt a 2013-as indulás óta. En-
nek eredményeképpen a dolgozóink több 
lábon állnak. Már kiégés elleni tréningeken 
is részt vettünk, hiszen szükség van arra is, 
hogy néha kilépjünk a hétköznapokból, és 
egy kicsit mással foglalkozzunk. 

Sipos Bernadett: Hogyan piheni ki magát, 
van hobbija?

Dr. Egresiné Dr. Kiss Mária: Régebben na-
gyon sokat utaztunk a férjemmel, szeretünk 
világot látni, főleg a történelmi jelentőségű 
helyszínek vonzanak bennünket. A másik az 
olvasás, ami ki tud zökkenteni a napi munká-
ból, de mostanában sajnos nem jut rá elég idő. 
Legutóbbi nagy könyvélményem a Három 
nap az út című regény, melynek történelmi 
hátterét az első világháború adja, de valójá-
ban az emberi lélek mélyére is elkalauzol. 

Sipos Bernadett: Végezetül elárulná ne-
künk, van-e még olyan kihívás, aminek 
szeretne megfelelni?

Dr. Egresiné Dr. Kiss Mária: Amit elértünk, 
azt szeretném megtartani, és folyamatosan 
fejlődni. Még inkább élő, dinamikus szer-
vezetté szeretném formálni a járási hivatalt, 
illetve az elmúlt időszakban tapasztalható, a 
munkánkról szóló további pozitív visszajel-
zésekben reménykedem, mert az azt jelenti, 
hogy jól végezzük feladatunkat. 
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A csornai rendőrök folyamatos jelenléttel biztosítják az iskolák és a for-
galmas csomópontok gyalogos forgalmát a közlekedési balesetek megelő-
zése érdekében.

A Csornai Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordít a gyalogosok biztonságos köz-
lekedésének elősegítésére és a közlekedési balesetek megelőzésére. Ennek érdekében a 
rendőrök folyamatosan ellenőrzik és biztosítják a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél a gya-
logosforgalmat, a forgalmas és balesetveszélyes útkereszteződésekben szükség esetén 
forgalomirányítással segítik az úttesten történő áthaladást.Az oktatási intézmények kö-
zelében a járőrök segítik a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelését. A preven-
ciós célú ellenőrzések alkalmával felhívják a járművezetők figyelmét a kijelölt gyalogos- 
átkelőhely megközelítésére vonatkozó közlekedési szabályok megtartására.

Négyezermilliárd forintot fordít a kormány 2022-ig közúti és vasúti fejleszté-
sekre - erősítette meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedésért 
felelős helyettes államtitkára a 83-as út kétszer kétsávosra bővítésének alapkő-
letételén.

Kiemelte: a 83-as út Győr és Pápa közötti fejlesztése a pápai reptér NATO-bázissá 
válása miatt vált sürgetővé. A fejlesztés első üteme, a Győr bevezető szakaszának 
kétszer kétsávosra bővítése jövő év nyarára befejeződik. A beruházás összköltsége 
mintegy másfél milliárd forint. Pápa és Győr között a településeket elkerülő új 
nyomvonalon 36 kilométeres kétszer kétsávos gyorsforgalmi út épül, fizikai elválasz-
tóval. Ennek ideiglenes forgalomba helyezése várhatóan 2022 nyarán lesz. Gyopáros 
Alpár, a Rábaköz és Sokoróalja országgyűlési képviselője elmondta, hogy az M85-ös 
gyorsforgalmú út Csorna és a soproni országhatár közötti szakaszának előkészítése 
már folyamatban van.

Németh László általános püspöki helynök 
számára díszpolgári címet adtak át szülőfalu-
jában, Agyagosszergényben. Az egykori csor-
nai plébános laudációját Benkovich Ferenc, a 
győri Szentlélek templom plébánosa mond-
ta. Az eseményt megtisztelte jelenlétével 
Veres András győri megyéspüspök is.  

„Szeretek papkodni, ez teszi széppé az éle-
temet” – fogalmaz az idén aranymisés győri 
egyházmegyés Németh László atya. Káplá-
ni, spirituálisi és plébánosi éveket követően 
2016 óta általános püspöki helynökként végzi 
szolgálatát. Ezt az ötven évet végigkísérte az 
útmutatás, amelyet még kispapként kapott 
bencés tanárától, Nádasi Alfonztól: Légy 
mindig elérhető és mindig megszólítható. 
Kedves mosolya, figyelmes tekintete, barát-
ságos hangja valóban bátorítja mindazokat, 
akik találkoznak vele. Az első udvarias sza-
vak után könnyen bontakozik ki az őszinte 
beszélgetés. „Fontos, hogy magatartásom ne 
taszítsa az embereket. Sugározzuk azt, hogy 
a szolgálatra tettük fel az életünket. Ezt  
észreveszi a másik, így nagyobb bizalommal  
jöhet be a plébániára, és elindulhat a  
párbeszéd.”

Kiemelt figyelem a gyalogos-átkelőhelyeken

Németh László atya  
díszpolgári címet vehetett 
át szülőfalujában 

Letették a 83-as út kétszer  
kétsávosításának alapkövét
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Augusztus 16-án új vezetőt neveztek ki 
a csornai Arany János Egységes Gyógy- 
pedagógiai Módszertani Intézmény,  
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola élére. 

Sipos Bernadett: Nem volt nagyon szoros 
az évkezdés úgy, hogy mindössze két hét-
tel korábban vette át az intézményvezetői 
kinevezését?

Bella Imréné: Az évkezdés előkészítésének 
két hetében rengeteg dolgunk volt, de teljes 
támogatást kaptam a kollégáimtól, így nem 
volt nehéz ezt a sok munkát elvégezni. Ezt a 
támogatást azóta is minden tekintetben élve-
zem, amit ezúton is nagyon köszönök nekik. 
Már a vezetői pályázatomat is pozitívan ér-
tékelték, és ezt azzal is igazolták, hogy amint 
munkába álltam, mindenki partner volt. Át 
tudtuk beszélni a terveimet, az éves munka-
tervet leegyeztettük, és egyhangúlag elfogadta 
azt az alkalmazotti közösség. Két új igazgató-
helyettessel állt fel az intézmény vezetése, mert 
bár tisztelem az elődeim munkáját, de voltak 
saját elképzeléseim a folytatásról, és ezt a saját 
magam által választott helyettesek segítségével 
tudom leghatékonyabban elérni, hiszen min-
denki a saját személyiségét viszi bele a vezetői 
munkába. 

Sipos Bernadett: Külső pályázóként lépett 
az intézmény élére, mégsem idegenként 
jött, hiszen dolgozott már itt. Ennek ap-
ropóján meséljen egy kicsit az életútjáról! 
Mikor döntött e mellett a szakma mellett?

Bella Imréné: Már a 8. osztályban eldön-
töttem, hogy a pedagógusi pályát sze-
retném választani, így a Győrben akkor 
még működő Zrínyi Ilona Gimnázium 
és Óvónőképző Szakközépiskolában sze-
reztem érettségit. Rögtön a középiskola 
után szerettem volna elhelyezkedni, ezért 
az óvónőképző főiskolát már levelezőn 
végeztem el. Nagyon élveztem az óvónői 
munkát, és már az első években az von-
zott leginkább, ha olyan gyerekekkel fog-
lalkozhattam, akikre jobban oda kellett 
figyelni. Mindig nagyon motiváló volt 
számomra, hogy segítsek nekik ugyanazt 

A pedagógusnak új 
művészetet kell megtanulnia

elérni, amit a társaiknak. 11 évig voltam 
óvónő, ezt végig kiemelt feladatomnak 
tekintettem. Olyannyira, hogy amikor le-
hetőségem nyílt az akkor Farád gesztorsá-
gával alakult családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálatnál elhelyezkednem, váltottam.  
A gyermekvédelemben kaptam feladatokat, 
és a különleges bánásmódban részesített 
gyerekek nevelését, tanulását segítettem.  
Vezetői végzettséget szereztem, és megbí-
zott vezetői feladatokat láttam el, tapasz-
talatot szereztem az intézmény irányításá-
ban.  Huszonhárom önkormányzattal és 
az azokhoz tartozó iskolákkal, óvodákkal 
történő együttműködés során kialakultak 
a szakmai kapcsolatok a két járás terüle-
tén, melyek most is nagyon jól működnek. 
Nagyon szerettem ezt a munkát, ezért el-
döntöttem, hogy elvégzem a gyógypeda-
gógia-tanár szakot. Az önkormányzatok 
közös döntésével a szolgálat végül sajnos 
megszűnt, így rövid kihagyás után, 12 év-
vel ezelőtt sikerült itt az Arany János EGY-
MI-ben elhelyezkednem gyógypedagó-
gusként. Először napközis nevelő voltam, 
majd 8., 5. és 6. osztályok osztályfőnöke 
lettem. Ez idő alatt terapeuta végzettséget 
szereztem, hogy ismereteimet bővíthessem. 
Ekkor nyugdíjazták azt a kollégámat, aki a 
szakképzési rész helyettese volt, és engem 
kért fel az igazgatónő az igazgatóhelyette-
si feladatra, amit négy évig láttam el. Ezt 
követően mentem el Győrbe 2013 novem-
berében, a Hild Építőipari Szakközépisko-
lában kaptam gyógypedagógusi státuszt, és 
utazó gyógypedagógusként tanítottam át a 
Deák Ferenc Szakközépiskolába és a Baross 
Gábor Szakközépiskolába. 

Sipos Bernadett: Mit volt a feladata ezek-
ben a középiskolákban gyógypedagógus-
ként? 

Bella Imréné: A sajátos nevelési igényű ta-
nulókat fejlesztettem, diszlexiás, diszgráfi-
ás, kevert specifikus fejlesztési zavarokkal 
küzdő gyerekekkel foglalkoztam. Nagyon 
jó és eredményes együttműködés alakult ki 
mindhárom iskolával, úgyhogy fájt is a szí-
vem, amikor eljöttem. 

Sipos Bernadett: Mi az, ami mégis visz-
szahozta ide, hogy elvállalja az intézmény 
vezetésével járó biztosan nem egyszerű fel-
adatot?

Bella Imréné: Visszahúzott a szívem. Nagyon 
szerettem Győrben is, és úgy érzem, hogy 
hasznos is volt a távollétem, sokat tanultam az 
ottani intézményvezetőktől és a kollégáktól. 
Nehéz döntés volt, és valóban, ez egy kihívás, 
de ide hazajöttem. Azt vallom, hogy az em-
bernek az élete során meg kell érnie bizonyos 
feladatokra. Úgy érzem, hogy bennem most 
összegződött az a szakmai tudás és tapasztalat, 
amivel a hátam mögött el mertem indulni a 
pályázaton, és pár hónap alatt az igazolódott 
vissza, hogy a kollégáim támogatásával talán 
sikeresen és jól tudom csinálni.
 
Sipos Bernadett: Milyen tervei vannak az 
intézmény vezetőjeként?

Bella Imréné: Úgy szeretném a gyerekek ok-
tatását megszervezni, hogy az minél színesebb 
és változatosabb legyen. Azt gondolom, hogy 
az élményen keresztül történő tanításnak 
nemcsak alsó tagozatban van létjogosultsága 
az intézményben, hanem felsőben, sőt, a szak-
iskolában is. A művészeti nevelésben nagyon 
sok lehetőség rejlik, amivel a gyerekek tanulási 
képességeit tudjuk fejleszteni, ezért ezt sze-
retném meghonosítani itt. Nemrég volt egy 
megyei rendezvényünk, a népi kismesterségek 
napja, ami nagyon jól sikerült. Ezt például 
jövőre kibővített tartalommal szeretnénk újra 
megszervezni. 

Sipos Bernadett: Mi a hitvallása?

Bella Imréné: Nagyon fontos, hogy a gyerme-
ket támogassuk, nyissunk felé, hogy bátran 
elmondhassa a kívánalmait és az igényeit. Is-
merjük meg a gyermeket, és úgy értelmezzük a 
nehézségeit és a szükségleteit. Maria Montessori 
szavai a pedagógiai hitvallásom: „A pedagógus-
nak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy 
a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és el-
vezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre 
akkori fejlődése fokán szükség van.” Ezek a gon-
dolatok vezérlik tanári-vezetői munkámat.
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A képviselő testület legutóbbi ülésén számolt be munkájáról a Csornai Települési Értéktár Bizottság. Továbbra is várják a 
lakosság javaslatait az értéktárba.

A beszámolási időszakban három személyi változás is történt az Értéktár Bizottság életében. Csorna Város Önkormányzatának  
képviselő-testülete még februárban megválasztotta tagnak Szalay Balázs középiskolai tanárt-helytörténeti kutatót. A nyár folyamán 
Heiter Róbert Gottfried bizottsági elnök lemondott elnöki tisztségéről, helyére 
Horváth László bizottsági tagot választotta meg a városvezetés. Az Értéktár  
Bizottság együttműködött és bekapcsolódott olyan országos koordinálású 
programokba, mint például az Országos Könyvtári Napok. A rendezvénysoro-
zat keretében immár második alkalommal helyismereti sétára hívták a csorna-
iakat, ahol Szalay Balázs középiskolai tanár helytörténeti kutató a város épített 
örökségét mutatta be a nagyszámú közönségnek. A közel három órás sétán a 
város déli területén található értékeket tekintették meg a résztvevők. A tavalyi 
és az idei séták bizonyították, hogy van igény az értékek megismerésére, ápolá-
sára. A beszámolóból kiderült, hogy hasznos lenne egy kiadvány szerkesztése, 
mely a séták útvonalain található nevezetességeket gyűjtené össze. A tervek 
között szerepel a jövő őszi séta is, mely a város északi részén található értékeket 
mutatná be.

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) 
több éves egyeztetéseinek köszönhető-
en lehetővé vált 13 magyar létesítmény 
számára, hogy tejet és tejtermékeket 
szállítson a Kínai Népköztársaság te-
rületére. 

A tájékoztatás szerint az FM és a kínai ha-
tóság közötti tárgyalásoknak, valamint az 
előző két évben lezajlott sikeres magyaror-
szági helyszíni ellenőrzéseknek köszönhe-
tően ezentúl Csornáról, Székesfehérvárról, 
Bácsbokodról, Szegedről, Zalaegerszegről, 
Veszprémből, Répcelakról, Kaposvárról, 
Szekszárdról, Vácról, Hajdúböszörmény-
ről, és Kacsótáról is megindulhatnak a 
kiszállítások. A kormány a jövőben is 
mindent megtesz annak érdekében, hogy 
a magyar vállalkozások számára új piaci 
lehetőségeket biztosítson, mindemellett a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal szakemberei tanácsadással segítik az 
előállítókat, forgalmazókat, hogy megfe-
leljenek az EU-n kívüli országok speciális 
elvárásainak. A szakpolitikai képviselők 
amellett, hogy támogatják a hazai előállí-
tók fejlődését, a kiváló minőségű magyar 
élelmiszerek is ismertebbé válhatnak a 
külföldi vásárlók körében - írták.

Ünnepélyes keretek között elhelyezték
a csornai székhelyű Hanság-Fertő-
menti Zöldség-Gyümölcs Termelői 
ÉrtékesítőSzövetkezet (TÉSZ) új 
fejlesztésénekalapkövét. A beruhá-
zás kereteinbelül valósulhat meg egy 
3000 m3-eshűtött légterű, 450 ton-
na kapacitású hűtőház, és az ehhez 
tartozó infrastrukturális fejleszté-
sek. Családi János köszönetet mon-
dott a TÉSZ tagjainak, és kihang-
súlyozta, hogy reményei szerint 
2018 júliusára elkészül a projekt.

Továbbra is várja a lakosság javaslatait a Csornai Települési Értéktár Bizottság

Hűtőházat épít a HaNSÁG-Fertőmenti TÉSZCsorna boldogan tejel 
Kínának

Az e-matricás rendszerben alkalmazott gyakorlat szerint az év közben átadott, a 
gyorsforgalmi hálózatba újonnan becsatlakozó szakaszok használata a követke-
ző év elejétől díjköteles - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) az 
MTI kérdésére.

Ismertették, hogy 2018. január elsejétől az idén év végéig elkészülő új szakaszokkal, az 
M85 Csornát elkerülő második és az M35 Debrecen utáni folytatásának első ütemével 
bővül a fizetős utak köre. Ugyanezen gyakorlat szerint vált fizetőssé a korábbi években 
az M43, az M85 és az M86 is - tették hozzá. A minisztérium a díjköteles szakaszok-
ban és a 2012 óta változatlan díjszintekben egyéb módosítást nem tervez. A matricák 
könnyebb, kényelmesebb beszerzése érdekében a 2018-ra szóló éves jogosultság - a 
tavaly bevezetett gyakorlatot követve - már decemberben megvásárolható - közölték.

Jövőre már fizetős lesz a csornai elkerülő
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Csorna Város Önkormányzata nevében békés, 
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 

 és sikerekben, örömökben gazdag boldog  
új esztendőt kívánunk minden polgárnak!

Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin 
polgármester

Major András  
alpolgármester

Gerebenics Lívia: A karácsonyi előké-
születek éppolyan fontosak számomra, 
mint az adventi gyertyagyújtások. Az 
ünnepek alatt kihagyhatatlan a forralt 
bor illata és íze. A mi családunkban 
nem az ajándék a lényeg, hanem annál 
is inkább az együtt töltött idő. Értéke-
lem a gyermekeimtől, keresztgyerme-
keimtől kapott készített, s nem vásárolt 

ajándékokat. Karácsonykor szüleimmel, gyermekeimmel, párom-
mal, testvéremmel és családjával jókat beszélgetünk, és ez az ünnep 
számomra valóban a családról szól.

Tompos Kata: A családdal együtt 
készülünk a karácsonyra, közös film-
nézéssel, mézeskalács, bejgli készíté-
sével. 24-én Anyával együtt készítjük 
a karácsonyi vacsorát, melyre nagy-
mamám és dédim is meg van hívva. 
A vacsora után kicsomagoljuk az egy-
másnak szánt ajándékokat, és az idő-
sebbek régi történeteket mesélnek.

Herczeg Ákos: Az én családomban a 
Jézuska már 24-én reggel megérkezik. 
Nem volt egyszerű kivitelezni a ké-
születeket, ugyanis eddig minden év-
ben munkával telt a szenteste napja is. 
Hosszú idő után idén lesz az első olyan 
karácsonyunk, hogy nem dolgozom 
24-én. A hagyományokat folytatva már 
december 23-án feldíszítjük a fát, hogy 

24-én reggel a kislányom már kibonthassa az ajándékokat. Most 
végre egész nap együtt lehet a család. Szenteste a menü változatos, 
feleségem kacsát, halat és töltött káposztát is készít. Karácsony 
napján meglátogatjuk szüleinket, rokonainkat

Csigó László: A szentestét a legtöbb 
családhoz hasonlóan mi is szűk 
körben töltjük. Ilyenkor együtt ját-
szunk, beszélgetünk és nevetünk. 
Karácsony másnapján szoktuk meg-
látogatni a nagyszülőket. 

Kéry Mónika: Jézus születésével a 
legnagyobb ajándékot kaptuk, és 
ennek megünneplését az egész csalá-
dunk nagyon várja. A készülődésben 
számomra a legfontosabbak a roráték. 
A templom hajnali csendje, félhomá-
lya, és a közös imádkozás a várako-
zást erősíti bennem. Természetesen 
az otthonunkat mi is feldíszítjük a 

gyerekekkel közösen. Az ajándékötletek begyűjtéséhez már az 
ősz végén nekilátunk, igyekszünk időben beszerezni a vacsorához 
szükséges alapanyagokat, és kiválasztani a fenyőfát. Adventi ko-
szorút készítünk és a vasárnapi gyertyagyújtások alkalmával egy 
picit elcsendesedünk az asztal körül. Az ünnepi menünek vannak 
állandó szereplői, de újítások is kerülnek az asztalunkra. Azonban 
nem maradhat el soha édesanyám töltött káposztája, és anyósom 
finom, zamatos mákos és diós kalácsa. 24-én a fadíszítés után, el-
megyünk a templomba és megnézzük a pásztorjátékot. A szentes-
tét szűk családi körben, gyermekeinkkel és férjem szüleivel töltjük, 
majd az ünnepre a koronát az éjféli mise teszi fel. Karácsony nap-
ját, másnapját pedig nagy családi körben töltjük. Nagyszülőkkel, 
testvéreinkkel és családjaikkal találkozunk. A legjobb az ünnepi 
ebédekben, vacsorákban az, hogy szenteste kivételével olykor 10-
15-en üljük körül az asztalt, és talán nem is az a legfontosabb, hogy 
mit eszünk, és milyen ajándékot kaptunk, hanem az, hogy együtt 
vagyunk. Családi hagyományainkat szüleinktől kaptuk, és remé-
lem gyermekeink is visznek belőle magukkal tovább.

Kocsis Bálint: Nálam a karácsonyi 
várakozást két egymástól elválasztha-
tatlan dolog jellemzi. Hívőként adventi 
misehallgatással, lelkigyakorlattal han-
golódom az ünnepre. Így zajlik ez az 
iskolámban is, ténylegesen várva Jézus 
születésének ünnepét. Természetesen 
gyerekként az ajándékok okozta meg-
lepetésvágy, kíváncsiság is uralja ezt az 

időszakot. Mindig izgalommal tölt el, hogy vajon megkapom-e azt, 
amit szeretnék. Ezidáig megkaptam, talán érdemes voltam rá. Úgy 
érzem, hogy az idei karácsony is szép, bensőséges ünnepet hoz. 

Olvasóinktól kérdeztük, hogyan töltik a karácsonyt
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A télre felkészülve az ingatlantulajdono-
soknak érdemes számos óvintézkedést 
tenni a házi vízellátó hálózaton. Ha nem 
vigyázunk, kár fog minket érni: nem csak 
az elfagyott mérő pótlásának költségei, 
de a kiolvadást követően az elfolyt víz 
díja is minket terhel. Érdemes gondosan 
felkészülnünk még a tél beállta előtt. A 
téli időszakra magára hagyott házban az 
egyik legfontosabb tennivaló a vízháló-
zat és a vízmérő víztelenítése, valamint a 
vízmérőakna gondos felkészítése a télre.A 
télen nem lakott ingatlanok, nyaralók 
belső vízvezetékeiből engedjük le a vizet. 
Ehhez zárjuk el a vízmérő aknában a főe-
lzárót, majd a víztelenítő-csonkon keresz-
tül folyassuk ki a belső hálózatból a vizet. 
A víztelenítő-csonknak a fagyhatár alatti 
vezetékszakaszon, a belső hálózat legmé-

lyebb részén kell elhelyezkednie. Ha ilyen 
még nincs, feltétlen alakíttassuk ki!Ne 
felejtsük el a WC víztartályát kiüríteni! 
A fagyveszély érinti a bűzelzáró csőszaka-
szokban lévő vízdugókat is. Akár leszerel-
hetjük ezeket, vagy kipumpálhatjuk belő-
lük a vizet. Fagyálló, fertőtlenítő hatású 
folyadékot is önthetünk a bűzelzárókba.
Víztelenítsünk gondosan, előzzük meg, 
hogy a fűtetlen ház vezetékeiben és a víz-
mérőben víz maradjon. Ez jelenti ugyanis 
a veszélyt, hiszen fagyáskor a víz térfoga-
ta megnő, és szétfeszíti a csöveket, vagy 
kettéroppantja a vízórát. Az aknában lévő 
vízmérőt még akkor is érdemes valami-
lyen nedvességet taszító szigetelőanyaggal 
beborítani, "felöltöztetni", ha úgy gondol-
juk, hogy "elég mélyen" helyezkedik el. 
Legjobb a többrétegűre hajtogatott építési 

fólia, vagy bármi más nem nedvszívó szi-
getelőanyag. Nem elég, ha „rádobunk egy 
rossz kabátot, vagy egy köteg újságpapírt 
a vízórára”.  Ha a szigetelőanyag átnedve-
sedik, semmit nem ér, ugyanúgy átengedi 
a hideget. Olyan szigetelőanyag kell, ami 
nem nedvesedik át. Ne feledkezzenek el a 
kerti csapról sem, engedjék le belőle a vi-
zet és szigeteljék, csomagolják be a hideg 
ellen! Hideg, szeles időben a csővezeték 
könnyen „levezetheti a hideget az akná-
ba”. Legjobb a vízmérőaknát felül is gon-
dosan szigetelni. Jó szolgálatot tehet egy 
4-5 cm vastag hőszigetelő (hungarocell) 
lap. Ezt vágjuk pontosan akkora méretű-
re, amekkora az aknafedél, és alulról rög-
zítsük a fedőlaphoz. Ha gondosan szige-
telünk, nem érhet bennünket meglepetés 
tavasszal.

FAGYVEsZÉLY

KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK BÉKÉS KARÁCSONYI  
ÜNNEPEKET, AZ ÚJ ÉVBEN SOK BOLDOGSÁGOT, 

EGÉSZSÉGET, EREDMÉNYEKET A  
MAGÁNÉLETBEN ÉS A MUNKÁBAN!

VILMOS PARK KFT CSAPATA
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Karácsonyra készülünk, advent idő-
szakában vagyunk. A szó jelentése: el-
jövetel. Maga a kifejezés latin eredetű, 
Adventus Domini – Úrjövetelt jelent. A 
várakozás, a vágyakozás időszaka ez. Ez 
a négy hét feladatot jelent számunkra: 
felkészíteni lelkünket a Megváltó érke-
zésére. Akiknél ez pusztán a karácsonyi 
bevásárlásban, a külsőséges készülődés-
ben merül ki, azok ennek az időszaknak 
a lényegéből semmit nem értettek meg. 
Számukra az adventi koszorú, a heten-
te eggyel több gyertya meggyújtása csak 
puszta külsőség, szokás, szép hagyomány. 
A városokban adventi kirakodóvásárok 
forgatagában szinte folyamatosan csen-
dülnek fel a karácsonyi dalok a hang-
szórókból. Az embereket díszes kira-
katok, csábító reklámok csalogatják a 
vásárlásra. Ezek mellett elsikkad a lényeg! 
Vallási meggyőződéstől függetlenül min-
denki készül karácsony ünnepére. A kü-
lönböző tartalmak mégis egy valóságra 
irányítják figyelmünket: a Szeretetre, Is-
tenre.  „Aki nem szeret, nem ismeri Istent, 
mert Isten maga a Szeretet” (1. János levél 
4,8.) Nagyon sokszor használjuk a kará-
csony jelzőjeként: „a szeretet ünnepe”. Ez 
a kifejezés azt sugallja, hogy ezen a napon 
mennyire szeretjük, vagy legalábbis sze-
retnünk kellene egymást. Érdemes talán 
elgondolkodni azon, hogy akkor a többi 
napon nem is olyan fontos ez? Miért is ez 
a megfogalmazás, és helyes-e egyáltalán? 
Akkor igen, ha ezt az isteni szeretetre ér-
telmezzük. Így tekintve valóban a szere-
tet ünnepe, hiszen azt ünnepeljük, hogy 
a betlehemi kisdedben maga a SZERE-
TET szállt a Földre. Isten irántunk való 
végtelen szeretetéből vállalta a mi emberi 
sorsunkat, hogy velünk eggyé váljon, em-
berré lett, hogy mi Isten gyermekei lehes-
sünk. Isten úgy szerette a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta érte; ez a központi 
gondolata az ünnepnek, a születés misz-
tériuma egyik sarokköve hitünknek. Erre 
az ünnepre, karácsony titkának átélésére 
készülnünk kell. Erre szolgál az idén né-
mileg rövidebb adventi időszak. Milyen 
az én adventem, hogyan készülök lelkileg 
a karácsonyra – ez a fontos! Az adventi 
koszorú is csak egy szép dísze lesz a lakás-

Karácsonyi gondolatok 
Varga Balázs atyától

RÁBAKÖZ SZÍVE

nak, ha nem tudok egy picit elcsendesed-
ni, talán elmondani egy közös imát a csa-
ládtagjaimmal. Advent kegyelmi időszak, 
melyet jól kell felhasználni. Többet kell 
ilyenkor törődni a belső, fontos dolgok-
kal. Jó egy kicsit megállni, elcsendesedni, 
lemondani kevéssé fontos dolgokról, szó-
rakozásban visszafogottabb lenni. Advent 
a várakozás időszaka. De ez a várakozás 
nem jelent passzivitást. Nem ahhoz ha-
sonló, mint amikor várom a buszt, vagy 
sorban állok a postán, várakozom az or-
vosi rendelőben. Ez a várakozás tevékeny. 
Tartalommal van megtöltve. Nemcsak a 
lakásban, az otthonomban, környezetem-
ben próbálok rendet rakni, hanem önma-
gamban is. Ezért adventi előkészületünk 
aktív formája lelkünk, kapcsolataink 
rendezése. Kiváló alkalom a félreértések, 
megbántások tisztázására. Mivel a szere-
tet nagylelkű és bátor, nincs sok értelme 
azon gondolkodni, kinek illik, vagy kelle-
ne kezdeményezni. A karácsonyig terjedő 
időszakban, mi, hívő emberek az Úr jö-
vetelére várunk. Találjunk időt arra, hogy 
az események pillanatnyi forgatagából 
bemenjünk egy szobába, egy kápolnába, 
csendben leüljünk, és engedjük meg, hogy 
a szívünkben és a lelkünkben homályosan, 
halványan feltörjön az öröklét nyugalma. 
Félre kell húzódnunk az események ára-
datából, és meg kell tanulnunk csendes 
türelemmel várni. Ez a várakozás hozza el 
számunkra azt a néhány napot, amikor a 
hétköznapokat hátrahagyva, családi kör-

ben tölthetjük legszentebb ünnepünket. 
Ilyenkor magunk mögött hagyjuk a hétköz-
napok gondjait, és mintha egy kis szigeten 
találnánk magunkat, várjuk, hogy legbelül 
történjen velünk valami. Ilyenkor láthat-
juk meg igazi önmagunkat. Ekkor megáll 
az idő, és átcsillog rajta az örökkévalóság! 
Kinek milyen az adventje, olyan lesz a ka-
rácsonya! A karácsony a legmeghittebb ün-
nepünk. Ünnepeljük a közénk érkező Isten 
Fiát. Jézus 2000 évvel ezelőtt megszületett 
Betlehemben. Elhozta a Földre az annyira 
áhított békét és szeretetet. Erre az ünnep-
re készülnünk kell.  Ha nem készülünk 
fel megfelelően, akkor nem fogjuk tudni 
megélni karácsony titkát, nem fogjuk tudni 
megtapasztalni karácsony igazi örömét. Ka-
rácsony csodája, hogy az Isten értünk, embe-
rekért leszállott a mennyből, s emberré lett. 
2000 év óta újra és újra megismétlődik ez a 
csoda. Közénk érkezik Jézus, hogy szereteté-
ben és békéjében részesítsen bennünket. De 
Jézus megszülethet ezerszer is Betlehemben, 
ha nem születik meg a mi szívünkben! Ki 
kell nyitnunk a szívünket-lelkünket, hogy 
befogadhassuk a közénk érkező Istengyer-
meket. Ez a négy hét alkalmas arra, hogy 
kinyissuk a szívünket a betlehemi Kisded 
befogadására. Így lesz számunkra is valóban 
gazdag az idei év karácsonya, ha kitárjuk felé 
szívünket, hogy Ő tölthesse be szeretetének 
és békéjének ajándékával.Ezen gondolatok-
kal kívánok mindnyájuknak, kegyelemteljes 
adventet és áldott, békés, boldog karácsonyt 
Varga Balázs plébános 
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• 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

TÉLI ÉS NÉGYÉVSZAKOS 

GUMIK,

LEMEZ ÉS ALUFELNIK

nagy választékban  

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkbenBankkártya és PAYPASS elfogadó hely

Áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog  
új évet kívánunk! 
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Október végén edzőváltás történt a 
Csornai SE labdarúgó csapatánál, Bog-
nár Zsoltot Horváth Dénes váltotta a 
kispadon. A csapat utolsó két őszi mér-
kőzését megnyerte, és ezzel el is mozdult 
a kieső helyekről. Bár a megyében kevés 
ember van, aki még ne hallott volna a 
Csorna mesteréről, de most megismerhet-
jük még jobban.
A most 60 éves szakember 10 éves korá-
ban az ETO-ban kezdett el focizni, majd 
a szamárlétrát végigjárva eljutott az NBI-
ig. 1979-ben játékosként Magyar Kupát is 
nyert a győri csapat színeiben. Az ETO-n 
kívül játszott még a MÁV-DAC, a Győri 
Dózsa csapataiban, majd osztrák alsóbb 
osztályú együttesekben is. Edzőként az 
Integrál DAC alakulatát a megye I-től 
egészen az NBII-ig repítette. De irányí-
totta az akkor NBIII-as Ács, Bábolna 
együttesét is, majd megyei csapatoknál 
Koroncón, Bajcson, Nyúlon is szerepet 
vállalt.

Edzőként milyen eredményekre, pillana-
tokra emlékszik vissza a legszívesebben? 

- Edzőként talán az Integrál DAC-os me-
netelést, a két osztály előrelépést, Ácson az 
egyesület fennállásának legjobb eredmé-
nyét, Lipóttal az Alcufer kupa megnyeré-
sét, az akkor NBI-es Gyirmótot legyőzve 
a döntőben, illetve a megyeválogatott élén 
az országos III. helyet tartom a legrango-
sabb sikeremnek. Elismerésnek pedig azt, 
hogy 2015-ben én kaptam az MLSZ-től a 
Győr-Moson-Sopron Megye Labdarúgá-
sáért díjat.

Miként élte meg a csornai megkeresést?

- Amilyen váratlan volt a bajnokság kez-
dete előtt két nappal a lipóti csapattól való 
menesztésem (a jó szereplés ellenére), leg-
alább akkora, de kellemes meglepetés volt 
számomra a csornai megkeresés. Fogal-
mazhatok úgy is – mivel Csorna a szülő-
városom –, hazatértem.

Milyen célokkal érkezett Csornára?

Interjú Horvath Dénessel,  
a Csornai SE új edzőjével

- Családi János elnök úrnak azt mondtam, 
olyan csapatot szeretnék kialakítani, ami 
fegyelmezett, az utolsó percig küzd és tö-
rekszik a kezdeményezésre is. Szeretném, 
ha szurkolóink akkor is felismernék játék-
stílusunkat, ha nem lenne a mezek hátul-
ján a Csornai SE felirat.

Hogyan értékeli az eddig megszerzett 
pontokat, a teljesítményt?

- Sehol nem leányálom szezonközben 
átvenni egy csapatot, mert ilyenkor ál-
talában hullámvölgyben van az aktuális 
együttes, de egy edzőnek akkor kell men-
ni, amikor hívják. Ebben a helyzetben 
mindent felgyorsítva kell tenni. Gyorsan 
megismerni a keretet, gyorsan eredményt 
elérni, megtalálni a közös hangot a játé-
kosokkal, vezetőkkel, a stábbal és persze 
a szurkolókkal, akikért szerintem ez az 
egész van. Visszatérve a kérdésre: a végén 
két győzelemmel zártunk, ami egy jó ala-
pot adhat mentálisan a téli felkészüléshez, 
egy keményebb edzésmunka elismerésé-
hez és persze hitet abban, hogy tudnak 
focizni. 

Mit tart az eddigi legnagyobb, legszebb 
eredményének Csornán?

- Talán azt, hogy az utolsó fordulóban 
az Ajka ellen elért bravúros győzelmünk 
után az öltözőből elmenőfélben az egyik 
szurkolónk megállított, és azt mondta ne-
kem: „Látom, mester, maga is azt az elvet 
vallja, amit én, hogy az eredmény csak a 
szótárban előzi meg a munkát.”

Melyek azok a célok, amiket a tavasszal 
el szeretne érni a csapattal?

- A cél röviden: el kell kerülni a veszélyzó-
nából. Bővebben: egy erősebb keret kiala-
kítása, a játékosok közötti versenyhelyzet 
megteremtése, minimum két játékrend-
szer készségszintű begyakorlása, az U19-
es tehetségek felmérése. A téli két hónap 
maximális kihasználása, amelyhez a pre-
cíz tervezés és megfelelő terhelés egy kiin-

dulópont. A téli edzőmérkőzések 90%-át 
már lekötöttük. A játékosok partnerként 
való kezelését az is jelzi, hogy már január 
2-án tudni fogják a komplett felkészülési 
programot. Lesznek szellemi foglalkozá-
sok is, mert az agyat is edzeni kell. Min-
dig mondom a játékosaimnak: a fejeddel 
focizol, csak a lábaidat használod hozzá!

A Csornai SE további csapatai, szakosz-
tályai
Labdarúgásban a Csornai Sportegyesület 
Utánpótlás alakulatai kimondottan ered-
ményes őszt tudhatnak maguk mögött. A 
Bognár Zsolt által felkészített ifjúsági csa-
pat, és a Kerékgyártó Dávid által edzett 
U14-esek is dobogós reményekkel telel-
hetnek, míg Varga László serdülő csapata 
ezüstérmes pozícióban szilveszterezhet. 
Az említett korosztályokon kívül U15, 
U13, U12-es játékosok is bajnokságban 
mérettethetik meg magukat, míg U11, 
U9 és U7-esek a Bozsik program kereté-
ben tornákon szerepelnek. De nemcsak a 
fiúk, hanem a lányok is élvezhetik a lab-
darúgást Csornán. Az U16-os lánycsa-
pat bronzérmes pozícióban zárta az évet. 
Ezenkívül a Megyei Női Kispályás baj-
nokságban a felnőttek is számot adhatnak 
tudásukról. Ha labdarúgásról beszélünk, 
nem érdemes szó nélkül elmenni a Csor-
nai Öregfiúk mellett sem, akik hibátlan 
mérleggel vezetik a tabellát. 
A 2016-os évben újraindult a Csornai SE 
kézilabda szakosztálya is, ahol immár 4 
korosztályos csapatban is pallérozódhat-
nak a tehetségek.  Míg a még szintén fia-
tal, felnőtt csapat a Megyei I. osztályban 
szerepel. 
A Csornai SE legsikeresebb szakosztá-
lya a Karate. Kovács Eszter és Ádám sok 
nemzetközi megmérettetésen vesz részt, 
világszínvonalra emelve a csornai karatét. 
November közepén az U22-es Európa 
Bajnokságon Kovács Eszter egy EB ezüs-
téremmel gazdagította éremkollekcióját. 
Az egyesületnél sakk és cselgáncsszakosz-
tály is működik. 
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KÉSZÜLJÜNK A 
KARÁCSONYRA!

CSORNA, Bartók B. u. 57-59.

THERMI SZILÁRDTŰZELÉSŰ  
LEMEZ KAZÁN  24KW 

159.990 Ft/db

MAKITA D-36980 FÚRÓ-
CSAVAROZÓ KÉSZLET

5490 Ft/db

HONEYWELL SZÉNMONOXID 
ÉRZÉKELŐ XC70  

10.690 Ft/db

GÜDE GEH 2000 P  
ELEKTROMOS 
HŐSUGÁRZÓ

9990 Ft/db

MAKITA DF331DSAE    
FÚRÓ CSAVARBEHAJTÓ   
10,8V LI-ON, 2X2AH

36.390 Ft/db

FABRIKETT  
KEMÉNYFÁBÓL 
10KG/CSOMAG

750Ft/csomag

www.bnfshop.hu
OTTHONÉPíTÉSHEZ MINDENT!Az akció érvényes 2017. 11. 30-től 12. 31-ig ill. a készlet erejéig. Az árak magyar forintban értendők és az ÁFA értékét 

tartalmazzák. Az akciók nem vonhatók össze. Egyes termékek fotói illusztrációk. A tájékoztatás nem teljeskörű, a 
részletekről érdeklődjön üzletünkben!

2018-ra tervezi háza építését, felújítását?

Árajánlat és előleg fizetés esetén, garantáljuk az árakat.
NE VÁRJA MEG AZ ÁREMELÉST! KÉRJEN AJÁNLATOT MOST!

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

( Az akció visszavonásig érvényes )

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

Sütőkolbász   1170  Ft/kg

Véres Hurka     850  Ft/kg

Májas hurka    850  Ft/kg

Comb  1020  Ft/kg

Lapocka               1000 Ft/kg

Dagadó                     900 Ft/kg

Töltött dagadó    900 Ft/kg

Apróhús    800 Ft/kg


