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Kedves Olvasóink!

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Rábaköz Szí-
ve Magazin legújabb lapszámát. 

Eltelt egy év lapunk és internetes kiadásunk el-
indulása óta, ami elegendő okot szolgáltat egy 
kis visszatekintésre. Portálunk látogatottsági 
statisztikája dinamikusan növekszik, közösségi 
oldalunk kedvelőinek száma hamarosan eléri 
a tízezret, így egyre több emberhez jutnak el 
írásaink, tudósításaink. Sok érdeklődő nem-
csak olvassa, hanem értékeli is írásainkat. Ezek 
a visszajelzések, vélemények számunkra azért 
fontosak, mert építkezhetünk belőlük.

A mostani lapszám a sorban a hetedik. Cím-
lapjainkra mindig a városért tevékenykedő, 
annak hírét öregbítő polgárokat, közéleti sze-
replőket választottunk. Ezúttal egy olyan elkö-
telezett csornaival találkozhatnak a címlapon, 
aki az elsők között érdemelte ki a Csorna Vá-
ros Díszpolgára címet sportban és közéletben 
végzett tevékenységéért, és aki az azóta eltelt 
több mint két évtizedben is mindig megtalálta 
a módját, hogy térségünk javát szolgálja. Hon-
lapján közzétett fotóin városunk több mint 
fél évszázada tekinthető meg, és figyelemmel  
kísérhetőek térségünk sporteredményei. 

Lapszámunkban összefoglalót olvashatnak 
Csorna integrált kulturális intézményének 
munkájáról, eredményeiről, terveiről, de sok 
egyéb témában is találnak benne olvasnivalót.

Szeretettel ajánljuk online kiadásunkat is, 
melyet a www.rabakozszive.hu címen ér-
hetnek el.

Továbbra is szívesen fogadjuk Olvasó-
ink észrevételeit, ötleteit, javaslatait az  
info@rabakozszive.hu e-mail címen.

Kérjük, fogadják szeretettel áprilisi lapszá-
munkat!

Rábaköz Szíve Magazin 
szerkesztői

Sipos Bernadett: Tanári és sportpá-
lyafutásáról sokat tudunk, hiszen elé-
vülhetetlen érdemeiért már 1996-ban 
megkapta a Csorna Város Díszpolgá-
ra címet. Fiatalkoráról viszont keve-
sebb információnk van, a Ki kicsoda 
Csornán című könyvben, valamint a 
Győr-Moson-Sopron megyei helyis-
mereti wikipédián is csak szűkszavú 
tényadatok vannak ebből az időszakból. 
A tanári pálya és a sport iránti vonzalma 
mikor alakult ki? 

Lipovits Károly: A sportot mindig is 
szerettem, amennyire vissza tudok emlé-
kezni. Általános iskolában Borsodi Pista 
barátommal rivalizáltunk egymással, 
mint legjobb sportolók, ő is testnevelő lett 
egyébként, de sajnos már nem él. Én 5,20-
at ugrottam hatodikban, emlékszem, ott 
volt a távolugró-gödör, ahol most az új 
épület folyosója van. Magasugrásban is 
eredményes voltam, bennem volt a gyor-
saság, a ruganyosság. De az ottani testne-
velőm akkor még a tornát nem tanította, 
így alakult ki az az érdekes helyzet, hogy 
amikor a gimnáziumba átkerültem, még 
falnál sem tudtam kézen állni, másodikos 
gimnazista koromban pedig már a gyű-
rűn álltam kézen.

Sipos Bernadett: A Hunyadi iskola 70 
éves idén, és az évfordulóval kapcsolatos 
előkészületek során előkerült egy úgy-
nevezett Hirdetőkönyv, melyet 1951. 
szeptember 1-jén nyitottak, és 1958 
áprilisáig tartalmaz bejegyzéseket. A 
Hirdetőkönyvben az iskolavezetés köz-
lései, felhívásai, tájékoztatói olvasható-
ak, melyeket az összes osztályfőnöknek 
kézjeggyel ellátva kellett „láttamozni”, 
tudomásul venni. Volt szerencsém be-
lelapozni, és megakadt a szemem egy 
ismerős néven: Lipovits Károly IV. 
osztályos tanuló, aki egy sportesemény 
kapcsán szerepel egy névsorban. 

Lipovits Károly: Bizonyára egy tornaver-
seny lehetett, hiszen akkor már versenyez-
tünk is. Nyertünk is sok alapfokú bajnok-
ságban, a legkedvesebb tanárom, Szabó 
István vitt mindig bennünket. Jó kis csa-

patunk volt, Csornai Lendület néven ver-
senyeztünk. Az iskolát akkoriban Latinka 
Sándor Gimnáziumnak hívták, Kardeván 
Jenő volt az igazgató, Németh Károly volt 
a matektanár, Csonka László az oroszta-
nárunk. Akkor még csak a régi épület volt 
meg, illetve akkor kezdődött az építkezés, 
és minket is bevontak a betonozásba. Bár 
tornászként jó erőben voltam, az a munka 
még számomra is megerőltető volt. Ebben 
az időszakban nagyon fanatikus tornász 
voltam. Otthon, az udvarunkon is vol-
tak különféle tornaszerek: korlát, nyújtó, 
gyűrű. Volt egy olyan gyakorlatom, ami-
kor a korláton kézen álltam, átfogtam a 
másik korlátra, és megfordultam. Egyszer 
az otthoni gyakorlás során az átfordulás-
nál a korlát mellé nyúltam. Fejre estem, 
teljesen összevertem az arcomat, de sze-
rencsére legalább a nyakam nem törtem 
ki. Sok fotó készült ebből az időszakból, 
a sport mellett ez volt a másik hobbim. 
Emlékszem, az első fényképezőgépem egy 
Taxona volt.

Sipos Bernadett: Említette a főiskolát. 
Gondolom, a fanatizmusa hamar megha-
tározta, hogy testnevelő lesz. Hova járt?

Lipovits Károly: Főiskolára Pécsre jártam 
testnevelés-biológia szakra. 1958-ban vé-
geztem, akkor jöttem haza. Szerencsére 
sikerült itthon elhelyezkednem, hogy tud-
jak segíteni a szüleimnek, mert édesapám 
elég idős volt már akkor is. A fiú-iskolában  
(a mai Széchenyiben) kezdtem tanítani 

Csak a fanatizmus hoz eredményt 
Beszélgetés Lipovits Károllyal

Rábaköz Szíve Magazin 
Közéleti és informácios  magazin 
Megjelenik Csorna Város összes  

postaládájában ingyenesen 
Kiadó: GANT Stúdió Bt.  

9300 Csorna Templom utca 2. 
Felelős kiadó: 

Gaál Márta ügyvezető 
Hírszerkesztő: Sipos Bernadett 

Fotó: Szabados Tibi 
Nyomdai előkészítés: Kovács András 

Hirdetésfelvétel: 
info@rabakozszive.hu

Nyomtatás: Rábaközi Nyomda 
Terjesztés: Arrabona Post Kft.

ISSN 2559-9046

RÁBAKÖZ SZÍVE



RÁBAKÖZ SZÍVE

233

1958-ban, a testnevelés és a biológia mel-
lett 2-3 évig még az orosz nyelvet is tanítot-
tam képesítés nélkül. Valamiért nagyon jó 
voltam benne, talán mert szláv származású 
vagyok a nevem alapján. Már a középisko-
lában és a főiskolán is sokat segítettem ben-
ne a társaimnak, ők ugyanis nem nagyon 
szerették az oroszt. A fő szenvedélyem vi-
szont a testnevelés volt, kiváltképpen a ké-
zilabda. Rengeteg időt töltöttem a gyerekek 
között, mindenem volt a gyerekekkel való 
foglalkozás. Négy kézilabdacsapatom volt, 
az 1-2., 3-4., 5-6. és 7-8. évfolyamokból, 
egymás után voltak az edzések. Volt, hogy 
három meccsünk volt egy héten. Nyáron 
is minden héten tartottam egy edzést, kü-
lön kulcsom volt a tornateremhez, hogy be 
tudjunk menni. A nyári szünetben is lega-
lább 10-szer részt kellett venni az edzésen, 
addig nálam senki nem játszhatott a baj-
nokságban, amíg ez nem volt meg. Minden 
augusztusban elvittem a gyerekeket a Ba-
latonra edzőtáborba. Azért éppen augusz-
tusban, hogy szeptemberre, a bajnokság 
kezdetére jó erőnlétben legyenek. A tábor-
ban kétszer edzettünk egy nap, délelőtt és 
délután, nem beszélve a vízi birkózások-
ról, hogy erősödjenek. Nekem ez volt a 
nyaralásom is mindig, külön sosem men-
tem. 20 évig dolgoztam a fiúiskolában, az-
tán átkerültem a II. Rákóczi Ferenc Isko-
lába, ahol 1998-ig voltam alkalmazásban, 
1996-tól már nyugdíj mellett. Azután két 
évet pihentem, de nem nagyon tudtam 
magammal mit kezdeni, így, amikor hív-
tak, elmentem Rábapordányba testneve-
lést tanítani, és persze edzettem is a lányo-
kat. Két év után mindkét csornai iskola 
csapatát megvertük, pedig ott 25 lány volt 
összesen, Csornán pedig egy osztályban 
volt annyi. Minden a testnevelőn múlik. 
Együtt kell élni a gyerekekkel, csak akkor 
lehet eredményt elérni. Három évig tanítot-

tam ott, majd én lettem a rábapordányi női 
csapat edzője. Én azt vallom, hogy ha nincs 
ez a fanatizmus, akkor nem jönnek az ered-
mények sem.  Azért nem is nősültem meg, 
hiszen nem voltam otthon szinte sohasem, 
éjjelente pedig a fényképekkel dolgoztam.

Sipos Bernadett: A fiúiskolában Kajos 
László tanár úr vette át Öntől a stafétát 
1978-ban. A vele készített interjúban azt 
mondta, hogy amikor ő idekerült Csor-
nára, a lány kézilabda már magas színvo-
nalon szerepelt a városban. Meddig nyú-
lik vissza ennek a hagyománya?

Lipovits Károly: Dreisziger Miklós idejéig 
kell visszamenni, ő teremtette meg Csor-
nán a kézilabdát. Előtte még kézilabdapá-
lya sem volt, hanem a mostani futballpálya 
egy része volt salakos, ott lett kijelölve a 
pálya, és ott kézilabdáztak a lányok. Végig 
a csornai játékosokra épült fel az egész játé-
kosállomány, és Miklós fokozatosan hozta 
fel a csapatot a megyeitől kezdve egészen 
addig, míg megnyerték az NB II-t, majd 
az NB I B-t, és így bejutottak az NB I-be. 
Eleinte még edzette az ifjúsági csapatokat 
is, de amikor bejutottak az NB I-be, rájött, 
hogy ennyi mindent nem tud csinálni, és 
akkor szóltak nekem, hogy vállaljam el az 
ifjúsági csapat edzését. Olyan jó játéko-
sokat sikerült nekem is kinevelnem, mint 
Potyondi Kati, Drexler Berni, Nagy Mari-
annról nem is beszélve. Ő negyedikes kora 
óta járt hozzám, hatodikos koráig tornára, 
utána kézilabdára, és másodikos gimna-
zista korában már ment a nagycsapatba a 
Miklóshoz, és hamarosan a legjobb játé-
kosa lett. Világválogatott is volt, sokszoros 
magyar válogatott, tagja volt a világbajnoki 
ezüstérmes válogatott csapatnak. Balkezes 
is volt, gyors is volt, magas is volt, minden 
megvolt benne, aminek meg kell lennie egy 

jó kézilabdázóban. Az én kézilabdás pá-
lyafutásom voltaképpen akkor kezdődött, 
amikor Miklós felkért, és tulajdonképpen 
itt tanultam meg igazán a játékot a gyere-
kek között. Rengeteg könyvet vettem, és 55 
éves koromig minden edzésen beálltam a 
gyerekek közé. Focizni is mindig beálltam, 
de amikor az 5-6. osztályokkal játszottam, 
nehezítésképpen nekem nem szabadott 
jobb lábbal rúgnom, csak ballal, pedig 
jobblábas vagyok. Végül úgy megtanultam 
bal lábbal is rúgni, hogy amikor 1964-ben 
jelentkeztem a Testnevelési Főiskolára, egy 
váltott lábas labdagyakorlat után megkér-
dezték a felvételiztetők, hogy hol futballo-
zok, mert nem tudták megállapítani, hogy 
melyik lábam a domináns. Érdekes, hogy 
dobni nehezebb megtanulni a nem domi-
náns kézzel. 
Tehát akkor kezdődött a kézilabdaedzői 
pályafutásom, aztán negyven évig tartott. 
70 éves koromig dolgoztam edzőként, most 
már csak a meccsekre járok ki fotózni, fil-
mezni. Ennyit tudok segíteni, hátha megné-
zi valaki, aztán tanul belőle. 

Sipos Bernadett: Nyugdíjazása óta eltelt 
években sem tétlenkedett, honlapján 
teszi elérhetővé városunk archív fotóit, 
mellyel segít megőrizni Csorna múltját, 
erősítve ezzel a csornai identitás kialaku-
lását, megerősödését. Mikor indult ez a 
honlap, és milyen céllal?

Lipovits Károly: Körülbelül 8 éve indult. 
A fotózás régi szenvedélyem, így renge-
teg régi képem volt, és elhatároztam, hogy 
közkinccsé teszem őket. A képeket először 
szkenneléssel digitalizálni kellett, ami elég 
nagy munka volt. Minden nap egy vagy két 
negatívot csináltam meg, a digitalizált fo-
tókon képszerkesztővel még javítottam a 
színeket, egyebeket. Így összesen körülbe-

Lipovits Károly fényképeit megtekintheti a www.liroly.hu oldalon. 
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M85-ös: alapkőletétel Csorna és Sopron között

Letették az 57,45 kilométer hosszú M85-ös 
kétszer kétsávos gyorsforgalmi út Csorna 
és Sopron közötti szakaszának alapkövét  
Sopron határában. A szakasz 2020 végére, 
2021 elejére készül el mintegy 171 mil-
liárd forint kormányzati támogatásból.  
Az alapkőletételen Mayer András, a beruhá-
zó Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. be-
ruházási vezérigazgató-helyettese elmondta, 
hogy hét külön szintű csomópont, 45 híd 
és két vadátjáró épül az úton. Hozzátette: 
a Sopron és az országhatár közötti szakasz 
építése előkészítés alatt van, már tervezik a 
Sopront elkerülő, több mint hatszáz méter 
hosszú alagutat a Bécsi-domb alatt, amely 
az ország leghosszabb alagútja lesz. Firtl 
Mátyás KDNP-s országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta, hogy Sopron számára létér-
dek a gyorsforgalmi út megépítése, mert 
hosszútávon határozza meg a térség jövőjét. 
Beszélt arról is, hogy a város „mindig az 
Orbán-kormányok ideje alatt” fejlődött, és 
meggyőződése, hogy a térség legjelentősebb 
gazdasági fordulata következik be az út el-
készültével. Fodor Tamás (Fidesz-KDNP), 
Sopron polgármestere azt emelte ki, hogy 
óránkénti 110 kilométeres sebességgel lehet 
majd haladni a magyar és az osztrák főváros 
irányába is, megszűnik a kistelepüléseken és 
Sopronban az egészségre káros tranzitforga-
lom, a gyorsabb közlekedés miatt pedig ver-
senyelőnyhöz jut a gazdasági szféra.
Barcza Attila, Sopron fejlesztési tanácsnoka, 

a Fidesz-KDNP soproni országgyűlési kép-
viselőjelöltje elmondta, hogy a térség gyor-
sabb elérésével a helyi természeti és kultu-
rális értékek nagyobb vonzerőt kaphatnak, 
mert várhatóan többen választják majd úti-
célul Sopront és környékét, ami szintén nö-
vekedést jelent az itt élők számára. Hámori 
György (Fidesz-KDNP), Kapuvár polgár-
mestere a rábaközi emberek helyben mara-
dásának elősegítését várja a fejlesztéstől. Úgy 
fogalmazott, hogy a gyorsabb közlekedéssel 
megszűnhet a Sopronban vagy Győrben 
munkát vállalók elvándorlása, mert a kiste-
lepülésen élők számára is elérhetővé válik a 
két város. Az 57 kilométer hosszú M85-ös 

út 18 települést érint, s négy részre osztva ki-
vitelezik. A Csorna és Fertőd-Endrédmajor 
közötti szakasz  kivitelezője az STR-B M85 
Konzorcium, amit a Strabag Építő Kft., 
a Strabag AG és a Belfry PE Kft. alkot. A 
Fertőd-Endrédmajor és Nagylózs közötti 
szakaszt az EuroAszfalt Építő és Szolgál-
tató Kft., a Swietelsky Magyarország Kft. 
és a Betonútépítő Zrt. építi, míg a Nagy-
lózs-Sopron-kelet és a Sopron-kelet-Fertőrá-
kos közötti szakaszokat a Dömper Kft.-ből 
és a Subterra-Raab Kft.-ből álló DS Konzor-
cium kivitelezi.

Sipos Bernadett: Csak a helyi, megyei 
eredményeket figyeli, vagy az országos, 
esetleg nemzetközi eredményeket is?

Lipovits Károly: Fociban az NB I, NB 
II és NB III nyugati csoportot, valamint 
az U19-U12-ig az utánpótlás bajnoksá-
gok eredményeit vezetem, kézilabdában 
pedig az NB I, NB I B nyugati csoport, 
NB II északnyugati csoport, a megyei 1. 
osztályt, és a megyei ifjúsági bajnokságok 
eredményeit. Az adatokat a Kézilabda 
Szövetség és az MLSZ holnapjáról gyűj-
töm össze, a megyei kézilabda eredmé-
nyeket pedig elküldik nekem legtöbbször 
még a meccs napján. Sok munka van vele, 
de úgy érzem, muszáj csinálnom valamit, 
hogy ne rozsdásodjon be az agyam. 

Sipos Bernadett: Egy 2009-es interjú-
ban azt nyilatkozta, hogy addig 6000 
fotó került a digitális archívumba, és 
további 4000 vár digitalizálásra. Sike-
rült elérni ezt a célt?
Lipovits Károly: Jelenleg több mint 30 
ezer kép van fent, hiszen 2009 óta is sok 
fotó készült a sporteseményekről. Nem 

csak a saját fotóim, másoktól is gyűjtöt-
tem a régi képeket Csornáról. Akkoriban 
még nem létezett a Rábaközi Helytörté-
net-kutatók Társulata, akik most hason-
ló gyűjtőmunkát végeznek. Az a tervem, 
hogy egy idő után, ha már nem tudom 
csinálni, akkor szeretném rájuk hagyni a 
gyűjteményemet, hogy ne vesszenek el az 
eredeti képek sem. 

Nem csak fotókon őrzi az emlékeket, 
szobája falán és a polcokon oklevelek, 
érmek, kupák sorakoznak. A falon 
természetesen ott van a Csorna Város 
Díszpolgára címhez járó oklevél, vala-
mint a pécsi egyetem aranydiplomája, 
melyet a diplomaszerzés 50. évfor-
dulóján kapnak meg az arra érdemes 
egykori hallgatók, és ezen a nyáron 
készül átvenni a 60. évfordulóra járó 
gyémántdiplomát. Sok szép emlék le-
nyomatai, de a legkedvesebbek talán az 
aláírt kézilabdák, melyeket egykori ta-
nítványaitól kapott, hiszen, ahogy vall-
ja, neki a gyerekek voltak a mindenei. 

lül 3 évig tartott, míg mindent felraktam, 
és úgy tűnik, hogy érdekli az embereket, a 
honlap látogatószámlálója most 220 ezer 
körül jár. 

Sipos Bernadett: Egyedül szerkeszti a 
honlapot? 

Lipovits Károly: Igen, most már egyedül. 
A honlapot magát Nagy Ádám hozta lét-
re nekem, aki akkor még a Révaiban volt 
gimnazista. A sporteredményeket kezelő 
programot is ő szerkesztette, de azóta én 
töltöm fel tartalommal. Úgy működik, 
hogy én beírom a meccsek eredményét, és a 
program automatikusan kiszámítja a pont-
számot, a gólkülönbséget, és az eredménye-
ket sorba állítja. Viszont ez egy komplett 
bajnokságra lett létrehozva, ahol mindenki 
játszik mindenkivel kétszer, ezért ha eltérő 
a lebonyolítás, például, amikor rájátszások 
vannak, azt nem tudja jól kezelni. A csornai 
terembajnokság lebonyolítási módját sem 
tudta kezelni, így ezt magamnak kellett 
összeállítanom. Rengeteg sporteredményt 
töltök fel, néha már sokallom is, amennyi 
munka van vele.

Hamarosan elkészül a gyorsforgalmi út Sopronig
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Karakai Ferenc biogazdával többek 
között a kertészkedésről beszélgettem, 
melyből egy rövid ízelítőt adunk közre. 
A 91 éves, szanyi származású Feri bácsi 
7 gyermekes családban nőtt fel. A gaz-
dálkodás alapjait már otthon, a családi 
gazdaságban megfigyelhette, de mivel a 
hat hold föld nem tudta az egész család 
megélhetését biztosítani, gyermekként 
munkát kellett vállalnia, majd szakmát 
tanulnia. 

Karakai Ferenc: 8 éves koromtól hat nyáron 
át szolgáltam gulyásként, majd az elemi is-
kolából kimaradva – a szegény családok gye-
rekeihez hasonlóan – tanoncnak, inasnak 
mentem. Jómagam a szíjgyártás mesterségét 
választottam és amikor 1946. március 17-én 
a hadifogságból hazatértem, Szombathelyen 
helyezkedtem el a szíjgyártó szakmámban. 
Ott a szállásom 30 forint lett volna havonta, 
ami akkor nagy pénz volt, ezért elszegődtem 
egy kertész mellé. Itt tanultam és kedveltem 
meg a fákkal való foglalatoskodást. Gyönyö-
rű munka, a növényekkel való foglalkozás 
nekem nagyon nagy hobbim. Az 1950-es 
években kerültem Csornára, megnősültem, 
és itt kezdtem a szíjgyártó kisipari tevékeny-
séget is. 

Sipos Bernadett: Olvasóink közül so-
kan még arra is emlékezhetnek, hogy 
Horváth Károly csornai bőrdíszműves 
is Feri bácsi tanítványa volt, dolgoztak 
is együtt. Manapság mégis inkább a  
biokertészkedésről ismerjük, és arról, 
hogy éghajlatunkon nem igazán jellemző 
gyümölcsöket termeszt. Mikor kezdett a 
biogazdálkodással foglalkozni?

Karakai Ferenc: Az aranykalászos tanfo-
lyamot itt Csornán végeztem el, majd 76 
évesen a veszprémi egyetem keszthelyi to-
vábbképző intézetében vettem részt egy két 
éves téli szakoktatáson, ahol a biotermesz-
tést elsajátítottam. Ennek az a lényege, hogy 
pl. műtrágyát nem szabad használni, amit 
talajvizsgálattal ellenőriznek. A növényvé-
delem során a kártevők, kórokozók ellen a 
vegyszermentes permetezés engedélyezett, 
például természetes mikroorganizmusokat, 

A kertészkedés 
 gyönyörű munka

baktériumokat tartalmazó folyadékok, bak-
tériumtrágyák, granulátumok, permetsze-
rek alkalmazásával. 

Sipos Bernadett: Elárulta, hogy a sopro-
ni egyetemen is tartott előadást a kivi és 
a füge kiskerti termesztéséről. Ez a két 
gyümölcs hazánkban legfeljebb a boltok 
polcain jellemző, de nem a kiskertekben. 
Mennyire nehéz őket ezen az éghajlaton 
termeszteni?

Karakai Ferenc: A füge meleg égövi gyü-
mölcs, de az adriai típus, amit én is termesz-
tek, jobban bírja a hideget, viszont aszalásra 
nem alkalmas. Az első két-három évben 
óvni kell, de ezután voltaképpen igénytelen, 
se kórokozója, se kártevője nincsen. Néha 
egy-egy ág – vagy ritkábban az egész fa – el-
fagy, de tavasszal újra elkezd hajtani gyökér-
ből. A napot, meleget nagyon szereti, és dí-
sze is a kertnek. Ahogy a fügének, a kivinek 
sincs semmi betegsége. A kivi kúszónövény, 
akár 2-3 méteresre megnő. Dél-Kínából 
származik, szerzetesek hozták be, és így ter-
jedt el. Én 30 éve foglalkozom kivitermesz-
téssel, azt is mondták már rólam, hogy én 
vagyok a kivi magyarországi atyja. Ez persze 

nem hiszem, hogy igaz, mindenesetre ak-
koriban egyáltalán nem volt elterjedt gyü-
mölcs hazánkban, és kifejezetten most sem 
az. Négy tövet Albertirsáról hoztam, négyet 
pedig Olaszországból. Mindig próbálok 
újítani, kísérletezni. Ezek gyakorlati fejlesz-
tések, amiket az évek alatt magam tapasz-
talok ki. Mostanában a holdritmus szerinti 
kertészkedéssel kapcsolatban végzek meg-
figyeléseket, mely szerint vetni, szemezni, 
oltani fogyó holdnál, aratni növekvő hold-
nál ajánlatos. Másokhoz hasonlóan nálam 
is működni látszik. De kísérleteztem már 
azzal is, hogy négyféle almát neveltem egy 
fán, köztük a legkésőbb érő Granny Smith 
almát és a legkorábban érő Évát. Igen ám, de 
amikor az Éva leérik, elkezd lustulni a fa nö-
vekedése, mert úgy érzi a gyökér, hogy meg-
tette a kötelességét. Ebből megtapasztaltam, 
hogy bár kísérletnek érdekes lehet eltérő 
érési idejű gyümölcsöket együtt nevelni, 
gyakorlati szempontból viszont inkább csak 
önmaga fajtájával együtt érdemes. Bár szere-
tek kísérletezni, nem vagyok világmegváltó. 
Voltaképpen nem mondok nagyon új dol-
gokat, de az emberek általában elfogadják a 
tanácsaimat, és gyakran fordulnak hozzám 
segítségért, és én szívesen segítek is.

Karakai Ferenc, a “kivi magyarországi atyja”
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Néhány héttel ezelőtt tűnhetett fel a Face-
book-felhasználóknak, hogy egy új közös-
ség alakult térségünkben Közös Ottho-
nunk Baráti Kör néven. Erről kérdeztük 
Orosz Árpádot, a csornai Rubato Band 
fúvószenekar művészeti vezetőjét és karna-
gyát, a baráti kör egyik alapító tagját.  

Milyen céllal alakult meg a Közös Ottho-
nunk Baráti Kör?

A Közös Otthonunk Baráti Kört számos, a 
térségünkben élő, a közéletben szívesen sze-
repet vállaló személy alapította meg az év 
elején. Látjuk, hogy mennyi minden épült és 
szépült meg az elmúlt években, ezt a munkát 
szeretnénk mi is támogatni. De természete-
sen nemcsak a fejlesztések felkarolása a cé-
lunk, hanem egy aktív, pezsgő közösség létre-
hozása is, mely többek között fotópályázattal, 
rajzversennyel, rendezvényekkel és ezekhez 
hasonló akciókkal és ötletekkel szeretné meg-
mozdítani a térségben élőket. Röviden meg-
fogalmazva: közös otthonunk szeretete közös 
gondolkodásra és közös cselekvésre késztet 
minket.

Egyik célként jelölte meg a fejlesztések 
felkarolását. Érthetjük ezt úgy, hogy 
a helyi közéletben is aktív szerepet kí-
vánnak betölteni?
A baráti kör döntő többsége nem politiku-
sokból áll. Igaz, hogy tagjaink között van 

Megalakult  
a Közös Otthonunk Baráti Kör
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országgyűlési képviselő, polgármester és ön-
kormányzati képviselő is, de a csapat nagy 
részét a civil világból érkezők adják. Van 
közöttünk katolikus pap, lelkész, tánctanár, 
zenetanár, intézményvezető, orvos, könyv-
táros és még megannyi szakterületen dolgo-
zó. Mi nem politizálni szeretnénk, hanem 
összefogni és támogatni azokat az embereket, 
akik készek cselekedni közös otthonunk ja-
vára.

A közösségi oldalukra feltöltött bemutat-
kozó szövegben azt írják, hogy „városaink 
és falvaink otthonossága mindannyiunk 
számára fontos, és ezért készek és képesek 
is vagyunk a cselekvésre”. Milyen cselek-
vésre gondolnak elsősorban? 

A baráti kör tagjai mind, mind saját területü-
kön igyekeznek sokat tenni az itt élők javára. 
Van, aki kisebb vagy nagyobb közösségek éle-
tét szervezi, irányítja, van, aki a népzene, vagy 
a cigányzene hagyományait ápolja, jómagam 
például a zenei világban dolgozom. Mi mind-
annyian készek vagyunk szabadidőnkből is 
áldozni közös otthonunk javára. Röviden vá-
laszolva a kérdésre, ha mindenki felelősséget 
érez saját kis közössége iránt, akkor a jövőben 
is töretlenül fejlődhet térségünk, és a további-
akban is biztonságos lehet közös otthonunk.

 Az eddig elhangzottakból és a bemutatko-
zójuk megismeréséből arra a következtetés-

re jutunk, hogy a baráti kör elégedett tér-
ségünk elmúlt évekbeli fejlődésével. Miben 
tudják támogatni a további fejlődést?

Így igaz. Láthatjuk a pozitív változást, hogy 
mennyi minden valósult meg az elmúlt évek-
ben. Örömmel konstatáljuk a gyorsforgalmi 
útépítéseket, a kórházfejlesztéseket, út- és jár-
daépítéseket, a megújult iskolákat, óvodákat, 
templomokat és falusi orvosi rendelőket. De 
azt is érzékeljük, hogy még rengeteget kell dol-
gozni azért, hogy felzárkózzunk Európához. 
Ugyanakkor az is tisztán látszik, hogy nálunk 
biztonságosabb az élet, mint Nyugat-Euró-
pában, és mi nyugodtan hajthatjuk álomra a 
fejünket. Ahhoz, hogy rá tudjunk mosolyog-
ni saját, közös sikereinkre, fel kell ismernünk 
őket. Mi abban tudunk segítséget nyújtani, ki-
ki a saját maga tudása, ideje és rálátása szerint, 
hogy örülni tudjunk mindannak, ami jó, és 
jelezzük mindazt, ami javításra szorul.

Mit kell tennie annak, aki szeretne csatla-
kozni a baráti körhöz?

Közösségünk nyitott, így szeretettel vár bár-
kit, aki úgy gondolja, hogy azonosulni tud 
céljainkkal. Ennek legmegfelelőbb módja az, 
hogy jelentkezik a baráti kör valamelyik tag-
jánál. Bízunk abban, hogy idővel egyre több 
jóérzésű, tenni akaró lokálpatrióta csatlakozik 
hozzánk.

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

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/
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Európa jelene és jövője a migrációs nyo-
más tükrében – Georg Spöttle biztonság-
politikai szakértő előadása Csornán.

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő 
Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő 
meghívására előadást tartott Csornán. Ha 
az egykori német rendőr, terrorelhárító ér-
dekfeszítő, humoros, fordulatokban bővel-
kedő előadását pár mondatban foglaljuk 
össze, akkor azt leginkább az Európa jelene 
és jövője a migrációs nyomás tükrében – 
Hazánk szerepe Európa megvédésében cím-
szavak jellemzik.

A médiából közérthető fogalmazásáról, a 
gyakorlati szakembert megillető hitelességé-
ről ismert Georg Spöttle olyan esszenciáját 
adta az egyre mélyülő európai migrációs 
válságnak és az ezzel járó, mindinkább fe-
kete gyászkeretbe illő eseményeknek, amely 
a zsúfolásig megtelt terem közönségét mély 
elgondolkodásra késztette.

Az előadó saját, arab országokban, válságö-
vezetekben szerzett tapasztalatain is alapu-
ló összegzése úgy tartott a legutóbbi véres 
terrortámadások eseményeitől az elsőkig, 
hogy mindezt a helyszínen készült képekkel 
illusztrálta.

A volt rendőr számsorokkal igazoltan be-
szélt arról, hogy szerinte Németországban 
már megfordíthatatlan az ország iszlami-
zálódása. A legutóbbi felmérés szerint a 0-6 
éves korú gyermekek között 50 százalék 
fölött van a nem németek száma. Sokkal 
kevesebb német gyermek születik, és ha a 
gyermekáldásban bővelkedő 8 milliós török 
közösséghez hozzáadjuk a nem ritkán 5-8 
gyermekes, vagy a jövőben annyit vállaló, 
milliós nagyságrendű bevándorlót, csak idő 
kérdése, hogy a németek mikor lesznek ki-
sebbségben saját hazájukban.

A szakember szólt arról is, hogy a hivatalos 
német politikát, a német sajtót, közössé-
gi médiát uraló véleménydiktatúra rózsa-
színűbb képet próbál festeni a közállapo-
tokról, – nőket, fiatalkorúakat erőszakolnak 

meg, napi szintűek a zaklatások, az emberö-
lések, az erőszakos bűncselekmények száma 
megduplázódott – de a hétköznapi emberek 
saját bőrükön érzik: nincs olyan szegmense 
a bűnügyi statisztikának, amely az utóbbi 
három évben ne drámai emelkedést mutat-
na.

A volt rendőr a már befogadott menekültek-
ről szólva azt hangsúlyozta, hogy egy részük 
saját hazája igazságszolgáltatása elől mene-
kül. Bűnöző életmódját folytatva, vagy a 
jobb megélhetés érdekében válik részesévé a 
szervezett bűnözésnek. Erre csak egyik pél-
da, hogy a líbiai drogmaffia a bevándorlási 
hullámmal egy időben vetette meg a lábát 
Európában és Németországban.

Georg Spöttle rámutatott arra is: a már jelen-
leg is több millió európai menekült mellett 
további több millió készül, vagy már úton 
van Európába. Egy NATO felmérés szerint 
2020-ig akár 60 millió ember kelhet át Af-
rikából Európába. A befogadott menekültek 
vallási, törzsi, kulturális és egyéb okokból is 
egymás ellenségeinek számítanak. Mindez 
további feszültséget okoz főleg Németor-
szágban, Franciaországban és Angliában.

Az előadásból kiviláglott: a szakértő szerint 
Magyarországon a biztonságos állapotot 
Orbán Viktor és kormánya akarja és tudja 
fenntartani. Az ellenzéki pártok, politiku-
sok erre alkalmatlanok, vagy más célok ve-
zérlik őket.

Az előadás egyik legmegdöbbentőbb ré-
sze az volt, amikor Georg Spöttle azokat a 
terroristákat - köztük a „pakisztáni mészá-
ros” néven elhíresült, még csak 27 éves, 70 
ember haláláért felelős bérgyilkost mutatta 
meg képeken, akik Magyarországon ke-
resztül fedőnéven és bemondott hamis ál-
lampolgársággal érkeztek Németországba. 
A Párizsban, Londonban, Berlinben, Bar-
celonában, New Yorkban, más városokban 
szélsőséges iszlamisták áldozatául esett több 
száz ártatlan ember halála, tucatnyi meghi-
úsított merénylet igazolja, hogy igenis szoros 
kapcsolat áll fönn a migráció és a terroriz-

mus, a bűnözés emelkedése között – mond-
ta Georg Spöttle.

A biztonságpolitikai szakértő szerint im-
már nem veszély, hanem tény, hogy Né-
metországban és több európai országban 
létrejöttek a párhuzamos társadalmak. Nem 
muszlimnak nem ajánlatos bemenni a mu-
szlim negyedekbe. Egyértelmű, hogy a mu-
szlimok nem hajlandók elfogadni keresztény 
kultúránkat, azaz döntően hiú remény a li-
berális európai vezetők részéről, hogy integ-
rálhatók.

Georg Spöttle ezt az állítását a következő 
példákkal illusztrálta: Németországban egy 
pakisztáni lány párkapcsolatot létesített egy 
német fiatalemberrel. Ezt a szülők megtud-
ták. Az apa lefogta a lányát és a lány anyja a 
lányt párnával megfojtotta, majd a holttestet 
egy kukába dobták. Egy másik lány zsebében 
a szülők óvszert találtak, ezért fivérét bízták 
meg, hogy ölje meg a lányt, amiért szégyen-
foltot ejtett a család becsületén. A lány bátyja 
30 késszúrással végzett a húgával. Ezekben az 
ügyekben életfogytig tartó szabadságvesztést 
szabott ki a német bíróság, de a törzsi viszo-
nyok között élő muszlimokat ez sem riasztja 
vissza a hasonló cselekményektől. Az ilyen 
„becsületgyilkosságok” következtében évente 
10 ember hal meg Németországban. Mint el-
hangzott, a muszlimoknak külön törvényeik 
vannak, nem értik az európai világképet és 
kultúrát, gyakorlatilag elutasítják azt.

Európa jelene és jövője a 
 migrációs nyomás tükrében 
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nagy választékban  

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkbenBankkártya és PAYPASS elfogadó hely
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A Pannon-Víz szolgáltatási területén 
hányféle csapvizet  különböztethetünk 
meg, s ezek milyen ásványi anyagokat 
tartalmaznak?

Vízműtelepenként eltérő a szolgáltatott 
víz minősége, még pontosabban kutan-
ként más és más a vízminőség. Ez különö-
sen a mélyfúrású kutakra igaz, hiszen nem 
mindegy, melyik vízadó réteget csapolják 
meg ezek a kutak. Egy-egy ellátási kör-
zetre egy átlagos vízminőséget szoktunk 
megadni. Csornát  a város keleti határá-
ban fúrt mélyfúrású kutakból látjuk el 
vízzel, a kutak vize vastalanítás után kerül 
a vízvezeték-hálózatba. Nagyobb városo-
kat több víznyerő helyről látnak el vízzel, 
Győrt például két vízműtelep látja el, így 
kétféle víz keveredik a hálózatban.

Van-e olyan csapvíz a Pannon-Víz szol-
gáltatási területén, mely nem rendelke-
zik ásványi anyagokban gazdag muta-
tókkal?

A védett rétegvizekbe a kőzetekből ol-
dódnak be azok az anyagok, melyek a 
víz ásványianyag-tartalmát adják. Ahol 
a föld alatt kevesebb ilyen kőzetet talá-
lunk, például Csorna, Rábaköz, Tóköz 
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térségében, ott természetesen kisebb a 
víz ásványianyag-tartalma. Csorna tér-
ségében kifejezetten lágy a víz, a Bakony 
és Sokoró térségében pedig jóval kemé-
nyebb.  A Szigetköz alatti vízkincs euró-
pai léptékkel is jelentős értéket képvisel,  
a térség alatt 200—300 méter vastag 
kavicsréteg található, tehát adott a fel-
tétel az ásványi anyagok beoldódására.  

Az egészséges csapvíz ellenére évről 
évre több  palackozott  ásványvizet ad-
nak el régiónkban is. Mi lehet ennek 
az oka?  Szerepet  játszhat-e ebben az, 
hogy több megyében még mindig  meg-
lehetősen klóros a víz?

Az egészségtudatos fogyasztási szoká-
sok és reklámok hatására emelkedik az 
ásványvíz-fogyasztás. Az ásványvíz-for-
galmazók évente 6-7 milliárd forin-
tot költenek reklámra, ami megfelel a 
Győr-Moson-Sopron megye kétharmadát 
ellátó Pannon-Víz Zrt. éves árbevételének. 
Az ásványvízgyártók akár egy világklasz-
szis futballsztárral reklámoztathatják 
magukat.  Megtehetné ezt akármelyik 
vízmű?
Más vízellátó rendszereken, főleg nagy-
városokban tényleg érezhető a klóros íz. 

Azért klórozzák a vizet, hogy a bakte-
riológiai szennyezettséget visszafogják. 
A Pannon-Víz Zrt. területén, így Csorna 
térségében sincs ilyenre szükség, olyan jó 
a vízminőség.

Az ásványi anyagokban telített, ke-
mény csapvizek mennyire ártalmasak a 
mosógépekre?

Magyarország nagy részén kemény a víz, 
ami korunk egyik legfőbb problémája – 
sulykolják negyedóránként a reklámok, 
több milliárdos hirdetési bevételt hozva 
a kereskedelmi TV csatornáknak.  Való-
jában az emberi szervezetnek nem ion-
mentes vízre, hanem egy optimális vizes 
oldatra van szüksége, amihez a csapvíz 
igen közel áll.
Mosógépeknek kitűnő megoldás az ecet, 
időnként, például havonta egy ecetes át-
mosás kitűnően karbantartja a gépet, 
ugyanakkor környezetkímélő megoldás 
is. A csornai csapvíz keménysége egyéb-
ként 6-8 német keménységi fok. A győri 
vízhez képest kifejezetten lágynak mond-
ható, Győrben ugyanez az érték 12-14 né-
met keménységi fok.

A csornai csapvíz minőségéről  
Beszélgetés  a Pannon-Víz Zrt. diszpécserszolgálat 

 vezetőjével, Tóth Lászlóval

Polgármesterek húsvéti felhívása

Országgyűlési választások évében va-
gyunk.

A választások tétje legalább akkora, mint 
korábban.

Az is lehet, hogy még nagyobb a tét, hi-
szen az Európát fenyegető biztonsági, 
gazdasági, társadalmi kihívások minket, 
magyarokat is érintenek, elbizonytalanít-
hatnak.

A bizonytalanság pedig feszültséget szül.

Márpedig ott, ahol bizonytalanság és fe-
szültség van, könnyen felütheti a fejét a 
gyűlölködés is.
Szerencsére, térségünket, a Rábaköz és a 
Sokoróalja településeit közös erőfeszítése-

ink nyomán mindeddig elkerülte a szemé-
lyeskedő, hazugságok terjesztésén nyugvó, 
mások becsületébe gázoló kampány.

A közelgő húsvéti is ünnepekre tekintet-
tel, őszintén bízunk abban, hogy a békes-
ség, a remény, egymás kölcsönös tisztelete 
és megbecsülése fogja jellemezni a válasz-
tásig hátralévő időszakot is. 

Szívből reméljük, hogy az itt élő családok, a 
felnövekvő nemzedékek, az idősek érdeké-
ben, a választáson induló jelöltek kiemelt 
értéknek tekintik közös otthonunk nyu-
galmának és gyarapodásának fenntartását. 

Ennek érdekében felszólítjuk térségünk 
jelöltjeit, hogy személyes példát mutatva 
is tegyenek meg mindent ezért.

 A Rábaköz és a Sokoróalja a biztonságos 
fejlődés útján szeretne maradni. 

Legyen a választás az, aminek lennie kell: 
a programok, az eredmények, térségünk 
boldogulásáért tett személyes erőfeszítések 
békés versengése.

Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin,  
Csorna Város polgármestere 
és a térség további több mint 70 telepü-
lésének vezetője
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RÁBAKÖZ SZÍVE

A Csorna Város Önkormányzatának 
fenntartásában működő integrált kul-
turális intézmény, a Csornai Váro-
si Művelődési Központ és Könyvtár 
munkájáról szóló beszámolót és mun-
katervet februárban elfogadta a képvi-
selő-testület, melyből egy rövid össze-
állítást adunk közre.
 
A Művelődési Központban 7. éve kerül le-
bonyolításra a Nyugdíjas Akadémia, mely 
hatalmas sikert arat évről évre. A 2018. 
tavaszi félév február 21-től március 28-ig 
várta változatos témákkal a lelkes akadé-
mistákat, a diplomaosztóra április 11-én 
- a magyar költészet napján - kerül sor. 
Az intézményegység kiállításainak rende-
zésekor a sokszínűségre törekszik. Ebben 
az évben Ősz Zoltán és Jagadics Móni-
ka egyéni alkotók kiállítása, a Kerényi 
György Művészeti Iskola tanév végi és ad-
venti tárlata, valamint a magyar fotográfia 
napjához kapcsolódó fotókiállítás szerepel 
az éves munkatervben. A nagyérdeműt a 
2017/18-as színházi évadban is a Turay 
Ida Színház színvonalas előadásai szóra-
koztatják, melyre 330 bérletes váltotta 
meg ülőhelyét, és eddig valamennyi előa-
dás telt házas volt. A gyermekszínházra is 
nagy az érdeklődés a helyi és a környékbe-
li nevelési-oktatási intézmények részéről, 
és most már a legkisebbek számára is elér-
hető a színházi élmény, az aprók színházát 
a győri Vaskakas Bábszínház biztosítja.

A könyvtár intézményegység egyik leg-
fontosabb célja az olvasóvá nevelés, ezt 
szem előtt tartva alakítják ki a gyermeke-
ket, fiatalokat kiszolgáló tereket is. Köz-
kedvelt a legkisebbek körében a gyermek-
könyvtárban kialakított játszósarok, ahol 
február vége óta csütörtökönként kisma-
mák adnak egymásnak találkát totyogó-
ikkal. A kamasz korosztályt a tinikuckó 
szolgálja, melyet egyre többen ismernek 
meg és használnak is. Itt kényelmes és 
otthonos körülmények között tölthetik 
az iskola utáni szabadidejüket a fiata-
lok. A Mesevetélkedővel a 3-4. osztályos 
gyermekek figyelmét fordítják az olvasás 
felé, ahol a résztvevők évről évre nagy 
felkészültségről tesznek tanúbizonyságot. 

Az olvasóvá nevelés céljával összhang-
ban kiemelt figyelmet fordítanak a gyer-
mek- és ifjúsági korosztályt célzó doku-
mentumbeszerzésre, a könyvpiac ebből a 
szempontból bőséges választékkal szolgál. 
Az eredményeket az emelkedő használó-
szám mutatja, és sokszor telik meg élet-
tel a könyvtár. Egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a közösségi marketingtevékenység, 
valamint a beszerzési javaslatok és a si-
kerkönyvek gyors beszerzése, ledöntve ez-
zel számos, könyvtárakkal kapcsolatban 
máig élő sztereotípiát. Az elmúlt években 
a gyűjteményközpontú szemlélet helyett a 
használóközpontú szemléletet helyezték 
előtérbe. A váltás eredményességét mu-
tatja, hogy 2017-ben mind a beiratkozott 
olvasók száma, mind pedig a könyvtári 
látogatások száma emelkedett a 2016-os 
évhez képest. 

A muzeális kiállítóhely az előző évek po-
zitív tapasztalatainak hatására fő célki-
tűzésének tekintette a „Az Év Múzeuma” 
pályázaton való eredményes szereplés iga-
zolását, azt, hogy a díj nem egyetlen év 
sikerességét jelenti, hanem egy folyamat 
működőképességének elismerését. A sta-
tisztikai mutatók és vendégkönyvi visz-
szajelzések egyaránt azt mutatják, hogy 
a komplex múzeumpedagógiai program 
kiépítése megfelelő alapokon áll, és fenn-
tartható éppúgy, mint a múzeumi munka 
egyéb területei is: kiállításaik változato-

sak, közönségbarát szemléletűek, a ren-
dezvények sokszínűek, és mindezek mel-
lett értékálló tudományos tevékenységgel 
igyekeznek biztosítani a muzeális kiállító-
hely múzeumi arculatának létjogosultsá-
gát jelmondatuk szellemében: „Eleven-Vi-
dám-Értékes. A Mienk”.

A kiállítóhely egy pályázatnak köszönhe-
tően megújul, ezért 2018. március 3-án 
ünnepélyes tárlatbúcsúztató keretében be-
zárt a mostani formájában 28 éves kiállí-
tás, a tervek szerint 2018. december 31-ig. 
A Múzeum azonban ez idő alatt sem el-
érhetetlen: Utazó Múzeumként működik, 
jelenleg április 10-ig Mosonmagyaróvá-
ron, a Fehér Ló Közösségi Házban, utána 
pedig az oktatási intézmények igénye sze-
rinti kiszállásokon mutatják be az egyes 
gyűjteményi egységeket.

kulturális beszámoló
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SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 



MEGTERVEZTÜK, MEGÉPÍTJÜK!

KAPUVÁR ÉS TÉRSÉGE MENTESÜL A TRANZITFORGALOM ALÓL, 
A RÉGIÓ GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGE, 

ÉS LAKOSSÁGMEGTARTÓ EREJE NÖVEKEDNI FOG.

2020 VÉGÉRE ELKÉSZÜL AZ M85 AUTÓÚT CSORNÁTÓL 
SOPRON-FERTŐRÁKOS CSOMÓPONTIG TARTÓ SZAKASZA.

01_03_SopronOH_200x141.indd   1 2018. 03. 23.   14:43

Sütőkolbász    1170 Ft/kg

Véres Hurka    850 Ft/kg

Májas hurka  850 Ft/kg

Comb  1020 Ft/kg

Lapocka    1000 Ft/kg

Zsírszalonna   400 Ft/kg

Köröm   150 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

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

( Az akció visszavonásig érvényes )


