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RÁBAKÖZ SZÍVE

Kedves Olvasónk!

A Rábaköz Szíve Magazin második 
számát tartja a kezében. Az első 
újság hasábjain azt kértük, hogy 
fogadják olyan szeretettel maga-
zinunkat, amilyen lelkesedéssel és 
bizakodással mi útjára indítottuk. 
Most szeretnénk röviden összefoglal-
ni, hogy miképp éltük meg az első 
újság, és a www.rabakozszive.hu hír-
portál indulását követő időszakot.

Nagy izgalommal vártuk első lap-
számunk és internetes kiadásunk 
fogadtatását, melyben nem kellett 
csalódnunk. Már az újság megje-
lenését követő napokban több ez-
ren látogatták meg portálunkat, 
melynek látogatottsági statisztikája 
azóta is dinamikusan növekszik. 
Számos érdeklődő nemcsak elolvas-
ta az írásokat, hanem személyesen,
e-mailben vagy a közösségi médiában 
értékelte is azokat. Ez azért is fontos, 
és nagyszerű dolog, mert így nem 
„csak” statisztikai információkat, de 
minőségi visszajelzéseket is kaptunk. 

Nagy fába vágtuk a fejszénket. 
Még egy ilyen kisvárosban is nagy 
felelősség, és megfeszített munkát 
igényel egy hírforrást fenntarta-
ni, üzemeltetni. Tesszük mindezt 
úgy, hogy nem vagyunk üzletem-
berek, nem vagyunk profi  újság-
írók, nincs mögöttünk évtizedes 
tapasztalat. Viszont van mögöt-
tünk fi atalos lendület, lelkesedés 
és elköteleződés a jó ügyek iránt.

Nagyon szívesen veszünk minden 
építő jellegű kritikát, tanácsot és 
témajavaslatot. Írjon nekünk e-ma-
ilt vagy postai levelet a lap alján lévő 
elérhetőségeink egyikére. Szerkesz-
szük együtt Csorna új hírforrását!
Jó olvasást kívánunk, fogadja szere-
tettel második lapszámunkat is!

Rábaköz Szíve Magazin
 szerkesztői

Rábaköz Szívívee MaMagagazin
sszezerkrkesztztői

A 26 éves Németh Georgina 2016 nya-
rán öt érmet szerzett a Finnországban 
megrendezett Transzplantáltak Európa 
Bajnokságán. 2013-as májátültetése óta 
rengeteg segítséget kapott ahhoz, hogy 
idáig eljusson. Ginával a céljairól, a 
gyermekkoráról, a betegségéhez fűződő 
viszonyáról is beszélgettem.
S. B.: Fiatal korod ellenére nagyon cél-
tudatos és magabiztos nő benyomását 
kelted. Már gyerekkorodban is ilyen 
határozottan tudtad, hogy mit akarsz 
elérni?
N. G.: Az első, kissé nevetséges álmom az 
volt, hogy színésznő leszek Hollywood-
ban. Mivel a céltudatosság már akkor is 
jellemző volt rám, elkezdtem angolul ta-
nulni, és az iskolai színikörbe is jártam. 
Később kutyaterápiával szerettem volna 
foglalkozni, ami azóta is érdekel, de min-
dig jönnek újabb dolgok, és ez is felvál-
tódott. Céljaim viszont tényleg egészen 
kicsi korom óta vannak, és azokért igyek-
szem mindent meg is tenni. A pozitív hoz-
záállásomat az édesanyámtól tanultam, 
tanulom. Ő eredendően a jót látja meg 
mindenben, és ezzel nagyon sokat adott 
nekem is. A kezelőorvosom – aki egy 
rendkívül bölcs ember –  mondta nekem, 
hogy maga az élet egy hosszú tanulási fo-
lyamat, aminek az egyik fontos része az, 
hogy objektíven tisztában legyünk a saját 
jó és rossz tulajdonságainkkal, hogy fej-
lődhessünk: felfedezni, megérteni és ki-
javítani a hibáinkat. Most ebben a folya-
matban vagyok benne, és elmondhatom, 
hogy nagyon nehéz, de a párom rendkí-
vül jó partner ebben. Egyébként úgy gon-
dolom, hogy mindenből és mindenkitől 
lehet tanulni, és körülöttem csupa olyan 
ember van, akitől érdemes is. Valószínű-
leg eleve így válogatok, de a családom sze-
retete is egy rendkívül erős forrás, amiben 
fürödhetek.
S. B.: Úgy látom, alapvetően vizsgá-
lódó, elmélkedő típus vagy. De azért a 
legtöbben úgy ismernek, mint aki a gya-
korlatban is szívesen kipróbálja magát.
A családod hogyan viszonyul ehhez?

N. G.: Azt hiszem, alapjában véve az egész 
családom nagyon nyitott, sőt, nem csak 
elfogadják, meg is tudják szeretni azt, ami 
a másiknak fontos. Tudom, hogy anya 
rettenetesen féltett a motorozásnál, de
féltett az utazásoknál is, mégsem mondaná 
soha, hogy ne menjek. Feladja a saját kom-
fortzónáját, hogy én megvalósíthassam, 
amit szeretnék, és ezáltal kiteljesedhessek. 
A testvérem nagyon bölcs, tájékozott, és 
sokkal elfogadóbb nálam. Annak ellenére, 
hogy 3 évvel fi atalabb, nagyon sok tekin-
tetben fel tudok rá nézni, szóval nagyon 
szerencsés vagyok. Apától is rengeteg dol-
got tanultam, de ő 2010 óta nincs velünk. 
Rettenetesen hiányzik, de nagyon jó ala-
pot kaptam tőle, és roppant büszke vagyok 
rá. Sajnálom, hogy már nincs itt, de hálás
vagyok, hogy itt volt, és hogy ilyen apu-
kám lehetett. A sportolás szeretete is tőle 
ered, persze amikor a betegségemet diag-
nosztizálták, egy kicsit leálltam, de ha a 
saját örömömre sportoltam, akkor nagyon 
élveztem.
S. B.: Mi történt, hogy derült fény a be-
tegségedre?
N. G.: Ugyan ez egy veleszületett betegség, 
de nálam csak 11 éves korom körül jelent-
keztek először a tünetek, amik arra utaltak, 
hogy valami nincs rendben velem. A szüle-
im eleinte nem értették, mi bajom van, de 
aztán rájöttek, hogy valamire tényleg fel 
akarom hívni a fi gyelmüket. Ekkor vittek 
el vérvételre, amitől rettenetesen féltem.
A laboreredményből kiderült, hogy a 
májenzimek nagyon magasak, rögtön kór-
házba kerültem, de közel egy évig nem 
tudták kideríteni, hogy mi bajom van va-
lójában. Végül Budapestre kerültem fel az 
egyik klinikára, és ott májbiopsziával de-
rítették ki, hogy Wilson-kórom van, és in-
nentől tudtak érdemben kezelni. A betegség 
hátterében egy kromoszómamutáció áll, és 
mivel a kialakulásához az kell, hogy mind-
két szülőtől vagy nagyszülőtől hibás gént 
örököljön a gyerek, ezért megvizsgálták a 
genetikai hátteret is. Ennek során derült ki, 
hogy a testvérem is Wilson-kóros, ráadásul 
ő rosszabb állapotban volt, mint én, csak 
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neki nem voltak tünetei. Mindkettőnknél 
elkezdték a kezelést, viszont én nagyon rosz-
szul voltam a gyógyszerektől, ezért saját fe-
lelősségemre úgy döntöttem, lesz, ami lesz, 
abbahagyom a szedésüket. Úgy éreztem, 
hogy bármennyi is van hátra az életemből, 
azt nem úgy akarom leélni, hogy állandóan 
hányingerem van a gyógyszerektől, és bor-
zasztó a közérzetem.
S. B.: Máltán éltél, amikor megtörtént 
a baj. Hogyan alakult az életed ebbe az 
irányba?
N. G.: Korábban már töltöttem ott három 
hónapot, és nagyon tetszett. Így, miután 
itthon nem éreztem azt, hogy megélhetést 
tudok biztosítani magamnak, végül úgy 
döntöttem, hogy visszaköltözöm Máltá-
ra, ahol éttermekben dolgoztam. Nagyon 
jól éltem; volt egy csodás lakótársam, 
Kate, másfél utcányira volt a tengerpart, 
egyszóval mindenem megvolt, mégis ott 
volt bennem a gondolat, hogy ki tudja,
meddig tarthat ez. Gyorsan éltem az élete-
met, kapkodtam, mindent akartam egy-
szerre. Rengeteget dolgoztam, motoroztam, 
úgy éltem, mintha nem lenne elég időm. 
Valami hiányzott, nem éreztem magamat 
teljesnek. Afrikába segíteni indultam egy 
egészségügyis csapattal. Az ottani szegény-
ség és elképesztő állapotok ráébresztettek 
arra, hogy nekem megvolt mindenem, 
mégis elégedetlen voltam. Ez egy olyan ta-
pasztalat volt, ami miatt átértékeltem na-
gyon sok dolgot, és ha nem történik velem, 
ami történt, akkor is változtattam volna, de 
az nem biztos, hogy most itthon lennék.
A májleállás végül Máltára visszaérve tel-
jesedett ki, valószínűleg a Wilson-kór, az 
afrikai körülmények és a malária ellen sze-
dett gyógyszer összhatása váltotta ki. Kri-
tikus állapotban kerültem Londonba, ahol 
sikerült kapnom egy egészséges májat. Sem 
anya, sem a testvérem nem repültek még 
korábban, így nekem ez tervben volt, hogy 
megreptetem őket, mivel én imádok utaz-
ni. A sors játéka, hogy végül mindkettőjük 
első repülőútja hozzám vezetett Londonba, 
az intenzívre. Nem pont így terveztük, de 
végül együtt voltunk, és akkor nekem ez 
volt a legfontosabb, hogy tudjunk töltekez-
ni egymásból. A másik, ami hatalmas erőt 
adott, az az összefogás, ami értem akkor 
Csornán megvalósult, és ami szerintem 
nem sok helyen történt volna. A hálám 
és a városhoz való kötődésem ekkor kez-
dett igazán épülni, és folyamatosan erősö-
dik. Nagy megtiszteltetés volt az is, hogy 
május végén kiemelt futóként futhattam
Csornán az ifj úsági olimpiai lánggal. A ta-
valyi fi nnországi EB-re való kijutásomhoz 
szükséges önrészt is a Város biztosította, és 
én ott úgy éreztem, hogy Csornát képvise-
lem, nagyon büszke voltam a városomra. 
Fantasztikusak a parkok, a virágágyás, ahol 
a kiemelkedő magyar eredményeket büsz-

kén megmutatták. Azt hiszem, ennek min-
denhol így kellene lennie, hiszen az összefo-
gás, egy jó közösség bármit erőssé tud tenni, 
és elképesztő szintekig emelhet fel.
S. B.: Mesélj azokról a szintekről, ahova 
Te emelkedtél a tavalyi Szervátültetettek 
Európa Bajnokságán Finnországban! 
A mérleged két arany, egy ezüst és két 
bronz. Milyen számokban nyerted az ér-
meket?
N. G.: Futni már nagyon korán megsze-
rettem édesapám révén, és a transzplantál-
tak sportegyesületében is futottam, viszont 
az úszás csak nemrég jött az életembe. Az 
EB-re való kijutás óriási lehetőség volt szá-
momra, jó volt kipróbálni magam egy nem-
zetközi megmérettetésen. Ennek ellenére 
ért egy keserű csalódás. Volt a magyar csa-
patban egy dializált futólány, aki a legjobb 
volt közöttünk. Az 1500 méteres futás lett 
volna a közös számunk, de neki épp ennek 
az időpontjára tették a dialízisét, így végül 
ő ebben a számban nem tudott indulni. 
Én nyertem, és erre azóta sem tudok büsz-
ke lenni, mert ez az ő aranya lett volna. 50 
méteres hátúszásból jött a másik arany, az 
ezüstérem pedig 4x100 méteres futóváltó-
ból. Az egyik bronzérmet 800 méteres futá-
son szereztem, a másikat pedig 100 méteres 
hátúszásból. Ott nagyon erős volt a mezőny, 
ezért ez a bronz sokkal nagyobb büszkeség 
volt számomra, mint az ominózus aranyé-
rem. A magam részéről persze azért is meg-
dolgoztam, de az ezüstéremre Fanni mögött 
sokkal büszkébb tudtam volna lenni. Sokat 
gondolkoztam, és bár felejthetetlen élmény 
volt, úgy döntöttem, – egyébként több téren 
is – hogy visszalépek a hivatalos formáktól, 
versenyektől, és inkább csak saját örömömre 
sportolok. Nincsenek kifelé törő vágyaim, 
nem akarok kirakatban mutatkozni és min-
denképpen, mindenkinek megfelelni, tisz-
tán az adott pillanatot szeretném megélni, 
a teljes valóságában. Nem egyesületen belüli 
transzplantált tag szeretnék lenni, noha na-
gyon jó emberekkel ismerkedhettem meg, 
és sokat segített/segít a Trappancs Egyesület. 
Rengeteget köszönhetek nekik és Timinek, 
inkább háttérből segítek, ha szükség van 
rá(m). Most pl. a VB-re való kijutásukhoz 
futónagykövet lettem.  A „betegséget” el kell 
engedni, tovább kell lépni. Ha bemutatko-
zom, már nem azt akarom mondani, hogy 
Németh Gina vagyok, májtranszplantált. 
Én egyszerűen Németh Gina vagyok, és bár 
egyáltalán nem titok, ami történt velem, ha 
valaki véleményt alkot rólam, vagy megis-
mer, ez esetleg legyen egy érdekesség, de ne 
egy olyan dolog, ami engem meghatároz. 
Mióta kevesebbet gondolok erre az egészre, 
azóta az eredményeim is javultak. Az, hogy 
az ember mit gondol, szinte kéz a kézben 
jár azzal, hogy a szervezete mit produkál. A 
változásom egy másik állomása az is, hogy 
egyre kevesebbet fényképezek, hiszen amíg 

a lencse mögé bújok, lemaradok dolgokról, 
amik a szemem előtt történnek. Ráadásul a 
fejemben fel tudom idézni a rögzített pilla-
natokat, és akár fel is használhatnám őket a 
munkámban, inspirálódhatnék általuk. Ér-
dekes lenne, hogy mit sikerülne kiszednem 
az emlékeimből, hogy művészeti „termék-
ként” megjelenítsem.
S. B.: A rajzzal mióta foglalkozol, milyen 
szerepet tölt be az életedben?
N. G.: Már az óvodában és aztán az általá-
nos iskolában is nagyon szívesen és apróléko-
san rajzoltam. Ez a hobbi egyébként nagyon 
korán, 10-12 éves koromtól össze volt kötve 
a pénzkeresettel. Amikor a motorozás jött az 
életembe, a rajzaim eladásából igyekeztem 
fi nanszírozni az újabb szenvedélyt. Abban 
az időben, amikor a betegségem jelentke-
zett, már adtam el képeket, nyilván szülői 
segítséggel, mindenesetre én ezt sikerként 
könyveltem el. Rajzolás közben nagyon sok 
időm van gondolkozni, fi gyelem magamat 
és a körülöttem lévőket. Sokszor a fejemben 
nagyon kuszának tűnnek a dolgok, de ha le-
ülök rajzolni, akkor lenyugszik körülöttem 
minden, és próbálom elvarrni a szálakat, ki-
simítani a gubancot. Most tulajdonképpen 
a rajzolásból élek, ami egy elég változatos 
munka. Szeretek a magam ura lenni, és per-
sze ahhoz is nagy segítség ez, hogy az eset-
leges rosszulléteimmel nem kell egy idegen 
főnök felé magyarázkodnom. 
S. B.: Nemrégiben kozmetikusi végzett-
séget is szereztél, de úgy tudom, hogy ez 
csak ugródeszka volt valamihez. Elárul-
nád, hogy mihez?
N. G.: Igen, az orvosi tetoválással szeret-
nék foglalkozni, ami valójában hegek esz-
tétikai korrekcióját jelenti, de a képzéshez 
és a szükséges anyagokhoz, gépekhez még 
anyagi forrást kell gyűjtenem. A rajzo-
lást viszont nem tudom és nem is akarom 
olyan ütemben csinálni, hogy megutáljam, 
így viszont nehéz belőle megélni. Ezért jön 
jól ez a végzettség, mert ennek a meglétével 
végezhető pl. a géllakkozás, amivel azért 
jobban lehet keresni, mint a rajzokkal, de 
ezt tényleg csak ugródeszkának szántam 
az orvosi tetoválás irányába. Ez az eljárás 
tulajdonképpen azoknak segít, akik nem 
tudnak a hegeikkel, bőrproblémáikkal 
megbarátkozni. Számukra óriási önbizal-
mat tud adni, ha ezt sikerül elhalványíta-
ni. Érdekes, hogy a probléma fogalma is 
mennyire viszonylagos, én például nem-
hogy problémaként tekintek a saját hege-
imre, hanem még büszke is vagyok rájuk, 
hiszen keményen megdolgoztam értük. 
Idő kellett hozzá, de most már úgy tartom, 
hogy csak az számít, ami maga az ember, 
a többi múlandó, felesleges, vagy mellékes. 
Nagyon fontos számomra, hogy ha valaki 
tisztel, becsül vagy szeret, azt ne a külsőm 
miatt tegye, hanem magam miatt, amilyen 
vagyok, vagy épp nem vagyok. 
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Különleges program várja a szórakozni 
vágyókat a csornai kempingben 2017. 
július 27-29. között a 10. Veréb Feszti-
válon. A tavalyi nagysikerű visszaté-
rés után idén a jubileum alkalmából
talán még erősebb  az  esemény  felho-
zatala. A rendezvényről Bognár András 
főszervezővel beszélgettem.

S. B.: Ha jubileum, akkor illik kicsit 
nosztalgiázni is. Mesélj egy kicsit a fesz-
tivál történetéről! 
Bognár András: Az ötletgazda és a főszer-
vező én vagyok, az indulástól bátyámmal, 
Bognár Lászlóval közösen alkotjuk a fesz-
tivál gerincét, de természetesen mindig 
voltak segítőink. Kezdetben a Szorgos 
Hangya Egyesület keretében működtünk, 
de mára az egyesület megszűnt. Egyéb-
ként a történet 2006 őszén egy sima kon-
certnek indult a Brigád zenekarral, akik 
felajánlották, hogy hoznak magukkal még 
egy-két bandát. Ez indított bennünket 
arra, hogy lehetőséget adjunk helyi csapa-
toknak is, végül kapásból összejött 5 fel-
lépő. Ekkor gondolkoztunk el azon, hogy 
egy nevet kellene kitalálni az eseménynek, 
és a folytatás lehetősége is felmerült ben-
nünk. A névadás onnan ered, hogy ebben 
az időben még nem volt annyira elterjedt 
a karszalag, így a padláson talált vere-
bes pecsétet használtuk a beléptetéshez. 
A helyszín ekkor még a Művelődési 
Központ volt, ezt hamar kinőttük, és ki-
költözött a fesztivál a kempingbe. A zenei 
felhozatal is változott az évek alatt. A kemé-
nyebb stílusból egy kicsivel populárisabb 
irányba mentünk el, amiért kaptunk nega-
tív és pozitív kritikát is, de ez a trend jellemzi 
szinte az összes hazai fesztivált. Eleinte ha-
talmas élmény volt meghívni a saját rendez-
vényünkre azokat a zenekarokat, akiknek 
tizenéves korunk óta a rajongói voltunk, 
de az évek alatt kialakult egyfajta munka-
kapcsolat velük, hiszen sok a visszajáró fel-
lépő, másrészt azt is megtapasztaltuk, hogy 

egyébként ők is emberek. Aztán más téren 
is felnőttünk, várt ránk az államvizsga, 
a nyelvvizsga, a munkahelykeresés. Úgy 
éreztük, hogy a fesztivál szervezése nem fog
beleférni az időnkbe, így a 2012-es buli 
után a következőt eleve búcsúévnek ter-
veztük. Ezt akkor tényleg véglegesnek 
gondoltuk, az évek alatt összegyűlt fesztivál-
kellékeket bedobozoltuk, én emlékpólót is 
csináltattam magamnak. 
S. B.: Aztán mégis a visszatérés mellett 
döntöttetek, ráadásul idén minden ed-
diginél erősebb a program. Hogyan ala-
kult mégis így?
B. A.: Két év kihagyás után elkezdett hi-
ányozni az érzés, az a plusz az életből, 
amit a fesztivál adott, és Horváth Szabolcs 
barátunk – aki azóta is a szervezőcsapat 
oszlopos tagja – folyamatosan az újrakez-
désre biztatott bennünket. A tavalyi visz-
szatérés elég jól sikerült, melyet követően 
egyből azon kaptuk magunkat, hogy a 
következő éppen a tizedik lesz. Egyértel-
mű volt, hogy ennek a fesztiválnak nagyot 
kell szólnia, így már 2016 decemberében 
elkezdtük a zenekarok megkeresését. Mivel 
az utolsó háromnapos buli nagyon jó volt, 
rögtön adta magát, hogy a jubileumi sem le-
het rövidebb. Sőt, amíg 2012-ben a csütör-
töki program bemelegítő jellegű volt, most 
az is teljes értékű nap lesz. Újdonság, hogy 
egyszerre két nagyszínpadon fognak zajlani 
a koncertek. Az egyiken rockosabb, a má-
sikon poposabb zene fog szólni, hogy min-
denki megtalálja a kedvére valót. Ennek a 
megvalósítását a korszerű hangtechnika és 
a helyszín is lehetővé teszi. Utóbbival ismét 
teljesen visszatérünk a kemping területére, 
ahol nemrég megnyílt az Angyal Beach, 
így sok szempontból könnyebb dolgunk 
van, mint a korábbi években, hiszen nincs 
szükség tereprendezésre, minden készen áll 
a rendezvény fogadására: egy színpad eleve 
áll, és adott a vendéglátás is. 
S. B.: Ejtsünk szót a fellépőkről is. Van-
nak olyan nevek, akiknek a meghívására 

különösen büszkék vagytok, akár a ko-
rábbi, akár az idei fesztivál tekintetében?
B. A.: Ez stílusfüggő, de zeneileg és szak-
mailag mindenképpen a Csík zenekart kell 
kiemelnem a tavalyi évről, de nagy fogás 
volt a Punnany Massif vagy a Vad Fruttik is. 
Idén egy kicsit megint stílust váltunk, hiszen 
a Brains, az Anna and the Barbies, vagy a 
Bëlga a Veréb Fesztivál történetében megint 
egy-egy új színfoltot képviselnek. Tisztában 
vagyunk vele, hogy a fesztiválnak évről évre 
meg kell újulni, hogy versenyképesek marad-
hassunk. Ezt egyrészt a zenei felhozatallal, 
másrészt a szervező stáb szakmai megerősí-
tésével igyekszünk elérni, melyet főleg a ren-
dezvény marketingje terén veszünk igénybe 
(Bognár Anna grafi kai munkák, Perlaki 
Gergő weboldal, facebook, Samu Zoltán 
közösségi szolgálat, OFF programok stb.). 
Olyan telített a fesztiválpiac, hogy önma-
gában nem elég, ha a program erős, hanem 
tudatni is kell az emberekkel, hogy van egy 
ilyen esemény Csornán, és ezen a téren sem 
szabad a minőségből engedni. A jubileum al-
kalmából több akciót is hirdettünk, újdonság 
volt például a V-Faktor, mely során a jelent-
kező zenekarok közül a közönség, illetve a 
zeneszoveg.hu szakmai zsűrijének szavazatai 
határozták meg, hogy melyik az a három, 
aki felléphet a fesztiválon. Egy másik já-
ték keretében pedig a verebet is elneveztük, 
ahol végül a Clyde név nyert csaknem 100 
szavazattal. Az idei évben is nagy hangsúlyt 
kapnak a napközbeni programok, melyek a 
napokban kerülnek a nyilvánosság elé. Pró-
bálunk alternatív szórakozási lehetőségeket is 
biztosítani a koncertek előtt, amellett, hogy 
természetesen nyitva lesz a strand is. Nagy 
bulira készülünk, reméljük, hogy minél töb-
ben csatlakoznak hozzánk.

Részletes programok, infó
és online jegyárusítás:

www.verebfeszt.hu

Jubilál a 
veréb fesztivál csornán
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Magyarország népességfogyásának meg-
állítása, valamint az építőipar fellendíté-
se érdekében vezették be 2015 nyarán a 
családok otthonteremtési kedvezményét, 
köznapi nevén a CSOK-ot. A vissza nem 
térítendő lakáscélú támogatást tervezett, 
meglévő és örökbefogadott gyermekek 
után is igénybe lehet venni, mértéke függ 
a gyermekek számától, valamint az érin-
tett lakóingatlan adottságaitól. A legfris-
sebb adatok szerint 2017 májusáig 42 ezer 
család igényelte a kedvezményt, összesen 
108 milliárd forint értékben. A program 
hatására nemcsak a gyermekvállalási kedv 
nőtt a statisztikák szerint, hanem az épít-

kezések száma is kedvező irányba moz-
dult el, hiszen az újépítésű ingatlanokra 
magasabb összegű támogatás jár.
Az otthonteremtési támogatással össz-
hangban, de a helyi letelepedést ösztönözve 
Csorna Város Önkormányzata 2016-ban 
úgy döntött, hogy félmillió forinttal segíti 
azokat a fi atal házasokat, akik első lakásu-
kat Csornán szeretnék megvásárolni. Erre 
a célra a képviselő-testület 5 millió forin-
tot különített el a város költségvetésében a 
tavalyi és az idei évben is. 2016-ban végül 
összesen 6 család felelt meg a támogatás fel-
tételeinek, és már az idei évben is érkeztek 
be kérelmek az önkormányzathoz.

Nagy Eszter és 
Karmazsin Krisz-
tián mindkét tá-
mogatási formát 
igénybe vették.
A harmincas évei-
ben járó házaspár 
jelenleg Eszter 
szüleinél él, és egy 
gyermeket nevel. 
Mivel azonban a 
család bővülését 
tervezték, saját in-
gatlan vásárlását 
tűzték ki célul. 
Miután nagyon 
sokáig eredmény-
telenül telt a ke-
resgélés, már-már 
lemondtak eredeti 
tervükről, hogy 
gyermekeiket csa-
ládi házban neve-
lik fel, ahogy ők 
is nevelkedtek. 
Ekkor azonban 
találtak egy kis 
házat, amely, bár 
felújításra szorult, 
mégis mindketten 
meglátták benne a 
lehetőséget a közös 

jövő felépítésére. Ez 2015 nyarán volt, ép-
pen akkor, amikor a CSOK kedvezményt 
bevezették, így talán még nyertek is azzal, 
hogy eleinte nem találtak megfelelő ingat-
lant. Elmondásuk szerint bankjukban, ahol 
a lakásvásárláshoz szükséges hitelt vették 
fel, korrekt tájékoztatást kaptak az új lehe-
tőségről, melyet két gyermek után kívántak 
igénybe venni. 
A használt ingatlan megvásárlásához szá-
mukra megítélt vissza nem térítendő támo-
gatás ugyan lényegesen kisebb volt a legma-
gasabb igénybe vehető összegnél, – hiszen 
annak feltételei Eszterék esetében nem 
álltak fenn – mégis nagy könnyebbséget 
jelentett számukra, hogy ennyivel is csök-
kenteni tudták a szükséges hitel mértékét. A 
támogatási összeget a hitelintézet önerőként 
számította be a hitelkérelem elbírálásakor.  
A házaspár szempontjából a csornai fi ata-
lok első lakáshoz jutási támogatásáról is a 
lehető legjobbkor döntött Csorna Város 
Önkormányzata. Ez ugyanis már megvásá-
rolt ingatlanra is igényelhető, de legfeljebb a 
vásárlást követő egy éven belül. Ez volt a há-
zaspár szerencséje, ugyanis a rendelet kihir-
detésekor ők már közel egy éve megvették a 
házat, így szinte az utolsó pillanatban sike-
rült élniük a lehetőséggel. A város részéről 
megítélt félmillió forint fejében vállalniuk 
kellett, hogy legalább öt évig az érintett in-
gatlanban élnek majd. Ezt az önkormányzat 
jelzálogjog, valamint erre az időszakra el-
idegenítési és terhelési tilalom bejegyzésével 
biztosította be magának. 
Bár természetesen mindkét támogatási for-
ma több feltételt is támaszt a kedvezménye-
zettekkel szemben, Eszter elmondása szerint 
egyetlen aggodalma volt ezekkel kapcsolat-
ban, mégpedig az, hogy esetleg önhibáju-
kon kívül nem tud megszületni a tervezett 
és vállalt második gyermek. Mára azonban 
ezt az aggodalmat is maga mögött tudhat-
ja, hiszen a pici már úton van, augusztusra 
várják a megszületését. Így már csak ki kell 
élveziük a családbővülés és otthonteremtés 
örömeit.

Csorna is segít az 
otthonteremtésben

RÁBAKÖZ SZÍVE
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Több mint fél éve alakult meg Csornán 
az Aranyfonal Rábaközi Kézműves 
Egyesület, mely azóta több városi rendez-
vényen bemutatkozott. A legjelentősebb 
kétségkívül a szeptember 3-án tartott 
Rom pARTy a Sobák utcában című volt, 
melyet a várossá válás évfordulójának 
ünnepével hangoltak össze a szervezők. 
Emellett kiállításon, adventi vásáron és 
játszóházon találkozhattak az érdeklő-
dők a kézműves csoport tagjaival és alko-
tásaikkal, de több csapatépítő és tapaszta-
latgyűjtő kiránduláson is részt vettek az 
alapítók.
A civil szervezet tavasszal megtartotta 
éves rendes közgyűlését, ahol az Egyesület 
elnöke,  Ángyán Csilla fazekas, népi iparmű-
vész összefoglalta a 2016-os év eseményeit, 
valamint felvázolta a 2017-re tervezett prog-
ramokat. A közgyűlés tagjai elfogadták a 
pénzügyi beszámolót, valamint döntöttek 
az egyesületi tagdíjról is. A szervezet ha-
mar megkezdte bővülését, sokan kérték 
felvételüket az alkotók soraiba. Antal József 
fotóst, valamint Székely Erzsébet népi ipar-
művész hímzőt már tavaly tagnak válasz-
tották. Előbbi már a Sobák utcai projekt 
során közösen állított ki az alapítókkal, és 

ő készítette az alkotók portréit is, Székely 
Erzsébet pedig munkásságával, a rábaközi 
hímzésmotívumok terén végzett értékőr-
ző tevékenységével vált a csoport  oszlopos 
tagjává. Ángyán Csilla a közgyűlésen be-
mutatta a most felvett új tagokat, akiknek 
felvételéről az alapszabály értelmében az 
elnökség döntött. A mostani bővüléssel 
ismét új tevékenységekkel gazdagodott az 
Egyesület, ennek eredményeképpen a tag-
ságot szekciókba sorolták: a népi kézműves, 
művészi kézműves mellett a népi gasztro-
nómia vonala is hangsúlyosabbá vált, a ha-
gyományos rábaközi perec mellé ugyanis 
kézműves méz és sajtok is felkerültek a pa-
lettára a Kriskó házaspár, valamint Funtek 
Lászlóné jóvoltából. Papp Gergely belépésé-
vel a Rábaközben egyébként jellemző nép-
művészeti ág, a fafaragás is képviselteti ma-
gát az Egyesületben, bár a fi atalember a népi 
vonal mellett modernebb utakat is kipróbál. 
Rinner Jenő vesszőfonó is szívesen újítja meg 
a hagyományos mesterséget, munkája során 
ugyanis bőrrel dolgozza össze a vesszőt. 
Feleségével együtt léptek az Egyesület köte-
lékébe, aki pedig az osli csuhéfonást mentet-
te meg a feledéstől, amikor újratanulta an-
nak fogásait. A művészi kézműves szekciót 

erősíti Hudyné  Aller  Andrea,  aki két  éve, 
autodidakta módon tanulta meg a babaké-
szítés fortélyait, és noha korábban egyáltalán 
nem varrt,  időközben valósággal beleszere-
tett a tevékenységbe. 
Fábiánné Domán Hermina a hazánkban 
újdonságnak számító technikát – a papír-
csíktechnikát, vagy más néven quillinget – 
sajátította el szintén autodidakta módon. Bár 
a módszer újszerű, szívesen használja fel ha-
gyományos rábaközi motívumok megjelení-
tésére. Munkáját többször elismerték, „Fehér 
varázslat” nevű ékszerszettje 2015-ben 
Magyar Kézműves Remek díjban részesült. 
Nem csak tárgyalkotókkal gyarapodott azon-
ban a kézműves csoport. Pártoló tagként lé-
pett soraiba V. Szalontay Judit néprajzkutató, 
valamint Dan Kitti és Kónya Krisztián, akik 
segítő együttműködésükkel már a kezdetek-
től a kis csapat mellett álltak. Az Egyesület 
tagjai a bővülés után is a népi, és főleg a rába-
közi hagyományok ápolását, az értékőrzést, 
értékteremtést tartják szem előtt, de közös-
ségformáló szándék is munkálkodik bennük. 
A jövőben is szeretnének olyan programokat 
megvalósítani, melyek Csorna Város kulturá-
lis életét színesítik. Ezért is olvasták örömmel 
Major András alpolgármester beszámolójá-
ban, hogy az Önkormányzat fontosnak tartja 
a civilek támogatását, a velük való együttmű-
ködést, ez a gondolkodás ugyanis egybevág az 
Egyesület elképzelésével. Azt vallják, hogy a 
város lakosságmegtartó erejét növeli a közös-
ségi összetartás, a helyi identitás megerősítése, 
melyhez a csoport tagjai szívesen és büszkén 
adják szellemi tőkéjüket. Ezen célok meg-
valósítása érdekében idén első alkalommal 
pályáztak az Önkormányzat által kiírt Civil 
Alap támogatásra, melynek keretében 150 
ezer forintot nyertek. A támogatási összegből 
három  rendezvényt kívánnak megvalósíta-
ni. Az elsőre július 8-án kerül sor, amikor a 
Premontrei Apátsággal és a Csornai Városi 
Művelődési Központtal együttműködésben 
tartanak kézműves napot, melynek központi 
eleme a levendula lesz. 

Szövődik 
az Aranyfonal
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Dr. Győrik Zita gyermekorvos 2017. 
március 1-jétől látja el a kis betege-
ket Csornán a tragikusan elhunyt 
Dr. Bognár István körzetében. A fi atal 
doktornő a mosonmagyaróvári Karoli-
na Kórház gyermekosztályáról érkezett 
városunkba, hogy betöltse a vártnál 
hamarabb megüresedett praxist.

Mosonmagyaróváron született, ott járt 
általános iskolába. Amennyire emlékszik 
rá, nagyon régóta orvosnak készült, bár 
egy ideig a zenei pálya is vonzotta, soká-
ig zongorázott. Célját már a középiskola 
megválasztásakor is fi gyelembe véve kér-
te felvételét a győri Révai Miklós Gim-
náziumba, ahol 1996-ban érettségizett. 
Orvosi tanulmányait a Semmelweis Egye-
temen folytatta, 2002-ben végzett általá-
nos orvosként.  Mivel egészen fi atal korá-
tól sokat és szívesen vigyázott gyerekekre, 
valahol mindig is a gyermekgyógyásza-
tot érezte a saját útjának. Az egyetemi 
évei alatt ugyan volt egy kis megingása 
a belgyógyászat irányába, végül szak-
mai pályafutásának kezdetén nagyon 
hamar elköteleződött a gyerekgyógyá-
szat iránt: a szombathelyi Markusovszky 
Kórház gyermekosztályán kezdett dolgoz-
ni. 2006-ban tért vissza szülővárosába, 
Mosonmagyaróvárra a Karolina Kórház 
gyermekosztályára. Közben családot ala-
pított, férjével három leánygyermeket 
nevelnek jánossomorjai otthonukban. 
2008-ban gyermekgyógyász szakvizsgát 
tett, és a mosonmagyaróvári kórházban 
dolgozott egészen 2017 februárjáig.

Bár gyermekekkel foglalkozott eddig is, 
és a kezelt betegségek is jórészt azonosak, 
számára fontos különbség, hogy az alap-
ellátásban egy idő után kötődés alakul ki 
a betegekkel és a családokkal, hiszen leg-
több esetben az egész gyermekkort végig-
kíséri a választott gyermekorvos. Éppen 
ez a személyesség volt váltásának egyik 

fontos oka, ilyenre ugyanis a kórházi 
gyermekgyógyászat esetében legtöbbször 
nem kerül sor, hiszen ott általában akut 
ellátásban részesítik a gyerekeket, akik a 
saját gyermekorvosukhoz mennek vissza a 
kezelés után. 

A gyermekgyógyászattal kapcsolatos alap-
vető nézeteiről elárulta, hogy alapjában 
véve védőoltáspárti, azt vallja, ha egy beteg-
ség ilyen módon megelőzhető, akkor érde-
mes élni a lehetőséggel. Ha a család anyagi 
helyzete is megengedi, javasolni szokta a 
választható védőoltások beadatását, maga 
is megtette a saját gyermekei esetében, 
de a túlzott gyógyszerelésnek nem híve. 
A lázcsillapítással kapcsolatban próbálja 
magáévá tenni az újfajta szemléletet, amely 
a gyermek állapotának fi gyelembevételével 
javasolja a gyógyszer adagolását. A közérzet 
ugyanis egyénenként nagyon eltérő: valaki 
39 fokos lázzal is jól van, míg más nagyon 
elesett lehet már 37,5 foknál is. Nem tartja 
kötelező érvényűnek a lázcsillapítást, és azt 
is kommunikálja a páciensei felé, hogy a láz 
a szervezet védekező mechanizmusa, segít a 
kórokozók legyőzésében. 

A szakma és a magánélet kapcsán kiemel-
te, hogy bár orvos, saját családjában nincs 
túldimenzionálva 
a betegség: hét, 
nyolc és tíz éves 
lányai nem bete-
geskednek sokat. 
Ehhez egyértel-
műen hozzájárul 
a megelőzésre való 
törekvés, melynek 
szerves része az 
egészséges táplál-
kozás, a testmoz-
gás, a sportoltatás. 
Elmondása sze-
rint nagy feladat 
volt a csornaiak 

szeretett doktor bácsija helyére kerülni, 
amiben nagyon sok segítséget kapott asz-
szisztensétől, Fekete Gézánétól. Ildikó 24 
évig dolgozott a doktor úr mellett, így 
jól ismeri mind a rendszer működését, 
mind a kis pácienseket és szüleiket, ami 
megkönnyítette a fi atal doktornő számára 
a kezdeteket. Az elmúlt két hónap alap-
ján úgy érzi, elmondhatja, hogy nagyon 
pozitívan fogadták az emberek, bizalom-
mal vannak iránta, amit igyekszik a leg-
jobb tudása szerint meg is szolgálni. A 
kollégák mindannyian: Dávid doktor úr, 
az asszisztensek, a védőnők is mindenben 
támogatták, és mindezek nagyban segítet-
ték beilleszkedését.

Csorna 
II. Rákóczi Ferenc 

Római Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda
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NYÁRI INTENZÍV NYELTANFOLYAMOK
CSORNÁN A RÁKÓCZIBAN

Hatos és Társa Nyelviskola Csorna

• 2017. június 19-30-ig
• 2017. július 3-15-ig

• 2017. augusztus 15-25-ig
ANGOL ÉS NÉMET 30 ÓRÁS NYELVTANFOLYAMOK

KEZDŐTÖL A HALADÓIG
(5 FŐNÉL KISSEBB LÉTSZÁMNÁL AZ EGYEDI ÓRADÍJAINK ÉRVÉNYESEK)

JÁTÉKOS NÉMET OKTATÁS
7-8 évesek: játék, zene, dal
9-11 évesek: élmény, játékos tanulás, kommunikáció
2 HÉT NAPONTA 60 PERC

Új Gyermekorvos 
rendel csornán

Hétfő, Szerda, Csütörtök 8.30-11.30

Kedd
12.00-13.00 

majd 
tanácsadás

Péntek 11.00-14.00

Rendelési idö:

RÁBAKÖZ SZÍVE
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Sikerekben gazdag szezon vége felé jár 
a Csornai SE labdarúgó szakosztálya. 
A felnőtt csapat mellett Utánpótlásban 
is találunk kiemelkedő eredményeket, 
ilyen például az U17-es együttesünk 
ezüstérme. De ne haladjunk ennyire elő-
re, először vegyük nagyító alá a felnőtt 
csapat tavaszi menetelését. (Lapzártánk-
kor még egy forduló hátravolt valamennyi 
korosztályban.) 
A Bognár Zsolt által trenírozott együt-
tes tavasszal hazai pályán veretlen ma-
radt. A veretlenséget nem akárhogyan 
sikerült megőrizni. A szezon utolsó hazai 
mérkőzésén nagyot küzdve, a 95. perc-
ben közvetett szabadrúgást követően 
Füredi góljával mentett pontot a Csorna. 
Így növelte esélyét, hogy az NBIII. Nyu-
gati csoport 5. helyén végezhessen. Ami 
egyben annyit is jelent, hogy Csorna vá-
rosa elmondhatja magáról, az ország 50 
legjobbja közé tartozó labdarúgócsa-
pata van. Jelenleg 53 pontot gyűjtött a 
zöld-fehér alakulat, de ezt akár Sárváron 
még 3 egységgel növelheti is. Bognár Zsolt 
irányítása alatt remekelt a gárda védekezése, 
14 mérkőzésen mindössze 10-szer örülhet-
tek az ellenfelek gólnak. 
Bognár Zsolt vezetőedző is értékelt: 
Szeretném megköszönni Családi János 
elnök úrnak, a városvezetésnek, az elnök-
ségnek, a támogatóknak, az egyesületért 
dolgozóknak, a szurkolóknak és az ösz-
szes játékosnak az egész évben nyújtott 
odaadását és munkáját, mert így együtt ér-
tük el ezt a szép eredményt! Az elmúlt évhez 
képest nagyot lépett előre mind a csapat, 
mind az egyesület, és ez nagyon nagy do-
log. A játékosok egész évben az edzéseken, 
mérkőzéseken egyaránt mindent megtet-
tek a jó szereplés érdekében, eközben igazi 
csapattá formálódtak. Ezzel a kerettel egy 
kis szerencsével még szebb eredményt is el-
érhettünk volna. Szeretném, ha együtt ma-
radna a csapat, hogy tovább fejlődjön az el-
végzett munka által. Biztos vagyok abban, 
hogy így szép jövő elé nézünk. Persze hibák 
voltak és lesznek is, de azokat ki kell javíta-
ni és nem rágódni rajta, mert az nem visz 

előre! Januártól a felnőttek mellett Bognár 
Zsolt az U19-es együttest is irányította, így 
közvetlen rálátása van, hogy esetleg ki elég 
érett az első csapathoz. A „nagyokhoz” ha-
sonlóan ifi stáink is sikeres szereplést tud-
hatnak maguk mögött. Egy fordulóval a 
bajnokság vége előtt már biztosnak mond-
ható, hogy a 4-5. hely valamelyikét szerzik 
meg. A vezetőedző többet kapott csapatá-
tól, mint amire számított, bár az edzésláto-
gatottság terén akadt hiányérzete. Viszont 
a mérkőzéseken tanúsított nyerni akarást 
kiemelte játékosainál. A mester elégedett-
sége érthető, hisz tavasszal a Csorna csak a 
bajnok Haladás ellen szenvedett vereséget.
EZÜSTÉRMES A CSORNAI U17
A tavasszal Varga László által felkészí-
tett U17-es alakulat kiváló szezont tud-
hat magáénak. Varga László érkezése óta 
nem talált legyőzőre ez a korosztály, sőt 
pontvesztésre is csak egyszer, a Pápa ellen 
kényszerült. A nagy menetelés meghozta 
a gyümölcsét, egy fordulóval a vége előtt 
már biztos ezüstérmesnek mondhatják ma-
gukat a csornaiak. Ha így folytatják, szép 
jövő állhat előttük.
Varga László: Ennek a csapatnak a zö-
mével már U15-ben is dolgoztam, akkor 
is láttam, hogy egy nagyon ügyes és szor-
galmas korosztályról van szó, amit még 
sikerült megerősítenem tehetséges kör-
nyékbeli játékosokkal. A csapat 2000-es és 
2001-es korosztályból alakult ki, a keret 
18 fős, mely az első félévben Bognár Zsolt 
vezényletével remekelt. Télen úgy alakult, 
hogy tavasztól ismét velük dolgozhatok. 
Szezon előtt láttam, hogy ez a csapat na-
gyon együtt van, szorgalmasak és kitar-
tóak, nem mellesleg ügyesek is. Egy for-
dulóval a vége előtt mondhatom, nagyon 
elégedettek lehetünk Zsoltival, nemcsak 
az eredmények és a veretlenség miatt, ha-
nem a mutatott játék is olyan volt, amit 
üdítő volt látni. Kiemelni nem szeretnék 
senkit, mert ez egy igazi csapat! Nagyon 
büszke vagyok játékosaimra és a bajnoki 
ezüstéremre, úgy gondolom, nemcsak én, 
hanem mindenki, aki a klubnál dolgozik, 
erre büszke lehet, hisz mindenki hozzátet-

te a maga kis tortaszeletét. Bízom benne, 
hogy a jövőben többükkel találkozunk 
az első csapat tagjaként a futballpályán,  
és akkor lehetünk mi edzők igazán elége-
dettek. Gratulálok a csapatnak, büszke va-
gyok rátok!
U15-ös és U14-es korosztály télen játé-
kosokat veszítve is TOP 10-es eredményt 
tudott elérni, sőt, a Csornai SE 15 év alat-
ti labdarúgói, egy 4 meccses veretlensé-
gi sorozattal a középmezőny elejéhez is 
csatlakoztak.
Serfőző Bence (U15, edző): Az őszi sze-
zon kezdetekor, az 5-8. hely között vártam, 
hogy végezzenek a srácok, és úgy látszik, 
ezt teljesítették is. Ugyanakkor nem lehe-
tek teljesen elégedett, mivel elvesztettünk 
pár olyan pontot, amivel nem számol-
tam. De nagy fegyvertény, hogy itthon a 
Gyirmótot és a Haladást megvertük, míg 
a Veszprémmel ikszelni tudtunk az ősz fo-
lyamán. A legjobb játékunkat pedig a Mo-
sonmagyaróvári TE elleni győzelem alkal-
mával nyújtottuk tavasszal. Büszke vagyok 
a srácokra, mert ha olykor rossz játékkal is, 
de nyerni tudtak, ez mutatja a csapat erejét 
is. A 2002-es korosztályt nyugodt szívvel 
adom fel nyáron Varga László kollégám-
nak, aki az U17-es csapat vezetője, és ahol 
tovább fejlődhetnek. Megemlíteném még 
Szücs Adriánt, aki télen került az FTC csa-
patához tőlünk, ami mindenki számára jó 
példa. Remélem, a mostani csapatomból is 
lesz, aki eljut az NB1-ig, vagy akár váloga-
tottságig.
Kerékgyártó Dávid (U14, edző): Ami az 
idei teljesítményt illeti, van némi hiányér-
zetünk, sajnos az elvárások alatt teljesített 
a csapat tavasszal. Ebben nagy szerepet 
játszott, hogy télen 3-4 meghatározó já-
tékosunk igazolt magasabb osztályba, 
illetve a csapat nagy része 2004-es szüle-
tésű, így idősebbek ellen kell játszaniuk, 
akik fi zikálisan erősebbek. Elkezdtünk 
egy munkát, ami reméljük, a jövő sze-
zonban már visszaköszön. Taktikailag és 
kombinatív játékban is fejlődött a csapat, 
de mindenben van még mit javulni, és 
mindent meg is teszünk ennek érdekében.

Hazai menetelés a 
felnőtteknél, ezüstérem U17-ben
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Ebben az évben nemcsak a „szokásos” 
megyei kispályás női felnőtt csapatot in-
dította a Csornai SE, hanem U15-ös lány 
országos bajnokságban is szerepeltek a 
fi atalok. A Csibi Nóra által felkészített 
lányok sokat fejlődtek a szezon során, 
és az alsóház 2. helyét szerezték meg.
Csibi Nóra Rita (U15 lány, női felnőtt): 
Úgy gondolom, hogy eredményes és küzdel-
mes szezont tudhatunk magunk mögött az 
U15-ös lányokkal. A kitartó munkának kö-
szönhetően az alsóház ezüstérmesei lettünk, 
négy ponttal lemaradva a Veszprémtől. A sze-
zon közepén csatlakozott hozzánk Horváth 
Rebeka, akinek lendületes, sokoldalú játé-
kával erősödött csapatunk. Nagyon büszke 
vagyok a lányaimra, hisz rengeteg munka 
és gyakorlás áll mögöttünk, kitartásuk pél-
daértékű. Hatalmas lelkesedésükkel nagy-
mértékben megkönnyítették a munkám. 
Az augusztusban kezdődő felkészülési 
időszakra bővíteni szeretnénk a keretet, 
ezért várjuk továbbra is a futballozni sze-
rető lányok jelentkezését a Csornai SE-nél.
A Megyei Felnőtt Női Kispályás bajnok-
ságban szereplő alakulatunk 13 csapatos 
bajnokság középmezőnyében foglal he-
lyet, de a szezon során se mehetett biztos-
ra a Csorna ellen senki. Az idény legszebb 
momentuma a tavalyi ezüstérmes Ene-
se legyőzése volt. A 2005 után született 
fi atal játékosok a Csornai SE U13, U11, 
U9, U7 korosztályaiban ismerkednek a lab-

darúgással. Ők a Bozsik-programban 
tornákon és fesztiválokon vesznek részt 
a heti edzések mellett. Nagy Szabolcs, 
Csibi Nóra, Lőre Pál, Fenyő István, Jakab 
Ádám edzők foglalkoznak Varga László fel-
ügyelete mellett a gyerekek felkészítésével. 
Ezen korosztályokban a szülők segítsége még 
nagyon fontos az egyesület számára.

Családi János elnök: A 2016/17-es 
labdarúgó szezon a sikeres évek közé 
kerül be a Csornai Sportegyesület im-
már 107 éves történelmébe. Felnőtt 
csapatunkat az ország első 50 csapata 
között jegyzik, soha nem volt még ilyen 
az egyesület történetében. Kiválóan sze-
repeltek utánpótlás csapataink is 
a szezon során. Az idei bajnokság-
ban fordult elő először, hogy közel 
30 női, illetve lány labdarúgó is 
sportol a Csornai SE-nél. 11 edző 
foglalkozik labdarúgóink felkészí-
tésével. Ehhez a sikerhez elenged-
hetetlen volt, hogy egyesületünk 
eredményesen vesz részt az MLSZ 
TAO programjában. Az elnökség 
minden tagja segítette a labdarúgó 
szakosztály tevékenységét. Ezúton 
szeretném megköszönni támogató-
ink és szurkolóink segítségét, hisz ez 
elengedhetetlenül fontos a jó szerep-
léshez. Természetesen köszönet jár 
Csorna Város Önkormányzatának 

is, hisz lehetőségeihez mérten minden 
segítséget megad a Csornai SE  működéséhez.

A Csornai Sportegyesületben a labdarú-
gás mellett működik még női kézilabda, 
karate, cselgáncs és sakk szakosztály is.
A csornai sportolók ezekben a sportágakban 
is kiváló eredményeket értek el, melyekről kö-
vetkező lapszámunkban olvas hatnak majd. 

Írta: Baracskai Ádám

• 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

n

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

600x600 mm:
900x600 mm:
900x1500 mm:
1200x1500 mm:
1500x1500 mm:

br. 12.870 Ft
br. 18.500 Ft
br. 27.500 Ft
br. 31.000 Ft
br. 34.900 Ft

PASSZÍV HÁZNAK MEGFELELÔ ABLAKOK IS!
Bejárati ajtó 5 pontos zárral 59.000 Ft-tól!

Gyôr, Richter J. u. 9. • Vámosszabadi, Jedlik Á. u. 10. • ckvablak@gmail.com

Nyitva: h.-p. 8-16 h • Tel.: 30/902-8391 • 96/950-938

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓ

RÁBAKÖZ SZÍVE
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Június közepétől nagyszabású közmű rekonstrukció kezdődik 
a csornai Mártírok terén. A szakemberek kicserélik a tér alatt 
húzódó ivóvízvezetékeket. A munkálatok idején – várhatóan két 
hétig – nem lehet majd használni a tér nyugati oldalán a parkolók 
egy részét. Itt húzódnak a cserére váró vezetékek. Jelenleg még a 
régi azbesztcement elosztó vezetékeken és az acél bekötő vezetéke-
ken jut el az ivóvíz fogyasztóinkhoz. A rekonstrukció után korszerű 
műanyag (KPE) vezetékek kerülnek majd a föld alá, jelenleg ez az 
egyik legkorszerűbb, leg időt állóbb csőanyag. Vízelzárásra mindig 
csak előre egyeztetett időpontban kerül sor – tudtuk meg Bertha 
Zoltán-tól, a Pannon-Víz Zrt. Csornai  Üzemmérnökségének  ve-
zetőjétől. – Kérjük a közlekedőket, a megváltozott parkolási rendre 
tekintettel helyezzék el gépjárműveiket és a munkaterület mellett 
fokozott fi gyelemmel közlekedjenek. Az okozott kellemetlensége-
kért fogyasztóink szíves türelmét és megértését kérjük. A vízvezeték 
felújítás után sem áll meg a munka, folytatódik a tér átépítése, fel-
újítása, így rövidesen megújul a csornaiak egyik emblematikus tere.

A Mártírok terén is megújulnak a vízvezetékek. 

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

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/
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Hirdessen Ön is a Rábaköz Szíve Magazinban!

Küldetésünk: 
Csornai érdekeltségű események bemutatása 

Értékmegőrzés, közösségteremtés
Helyi vállalkozások, szolgáltatások erősítése

Aktualitások csornaiakról
Bővebb információ: info@rabakozszive.hu

Következő megjelenés: 2017. augusztus 

Internetes hirdetési felületeinkről informálódjon a fenti e-mail címen! 

Hirdessen Ön is a Rábaköz Szíve Magazinban!

Miért éri meg nálunk hirdetni?

• Mert az újság minden csornai postaládába ingyenesen kerül bele!

• Mert nem reklámújság, nem kerül olvasás nélkül rögtön a szelektív 

hulladékgyűjtőbe! 

www.rabakozszive.hu
A Rábaköz legújabb hírforrása 

RÁBAKÖZ SZÍVE



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

Töltött dagadó  900  Ft/kg

Apróhús (70-30%)  800  Ft/kg

Nyers első csülők  400  Ft/kg

Zsírszalonna  320  Ft/kg

Köröm     80 Ft/kg

Grillkolbász (sajtos, magyaros, chilis ízben) 1470 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

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


