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Kedves Olvasóink!

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a  
Rábaköz Szíve Magazin második  
évfolyamának első számát. 

Közel egy éve indítottuk útjára ezt a lapot, 
és a jövőben is olyan cikkeket szeretnénk 
írni, melyek által jobban megismerhetik a 
várost, és az itt élő, a városért tevékeny-
kedő polgárokat, civil szervezeteket, va-
lamint közéleti szereplőket. Igyekszünk 
a továbbiakban is a jó hírekre, a pozitív 
információkra fókuszálni.

Címlapunkon ezúttal a Csornai Margit 
Kórház igazgatóját láthatják, aki beszá-
molt a kórházban megvalósult, és a jövő-
ben várható fejlesztésekről. Ahogy maga-
zinunk hasábjain megszokhatták, kicsit a 
saját életútját is feltárja Olvasóink előtt.

Mélyen személyes interjút olvashat-
nak idei első lapszámunkban a térség  
országgyűlési képviselőjétől, aki a Rába-
köz Rádió riporterének válaszolt olyan 
kérdésekre is, melyek a politikus helyett 
inkább a magánembert mutatják be.

Tartsanak velünk az új évben is! Sze-
retettel ajánljuk online kiadásunkat is, 
melyet a  www.rabakozszive.hu címen 
érhetnek el.

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

Kérjük, fogadják szeretettel februári 
lapszámunkat!

Rábaköz Szíve Magazin 
szerkesztői

„Nem tudunk jól gyógyítani, ha 
nem egy olyan közösségbe vagyunk 
beágyazva, amely ismer és kedvel 
minket, bízik bennünk.” – mondta  
Dr. Winiczai Zoltán 2016 októberé-
ben a Richter Egészségváros csornai 
rendezvényének megnyitóján. Ezt a 
gondolatát megragadva kérdeztem  
a Csornai Margit Kórház igazgató 
főorvosát.

Sipos Bernadett: Sikerült már úgy be-
ágyazódni kisvárosunk közösségébe, 
ahogy szeretett volna?

Dr. Winiczai Zoltán: Nem volt nehéz 
feladat, ugyanis először 1997-ben jöttem 
Csornára, az akkori neurológia osztály-
nak lettem az osztályvezető főorvosa, 
ami egy jól működő osztályként jól be-
ágyazódott a környezetébe. Ami pedig 
a Rábaköz megismerésének első lépését 
jelentette, azok a közvetlen munkatár-
saim voltak, akik idevalók, így általuk 
megismertem az itteni embereket. Azon-
nal megállapítottam, hogy itt nagyon 
jóindulatú, segítőkész emberek élnek.  
Az orvossal való együttműködés mértéke 
is sokkal nagyobb, és az itt lakók a szemé-
lyi higiénére is sokkal inkább adnak, mint 
urbanizált helyen.

Sipos Bernadett: A segítőkészség ma-
gyarázhatja azt a kiemelkedően magas 
bevételt is, ami a Richter Egészségvá-
ros programban gyűlt össze? A rendez-
vénysorozat 53. állomása volt a csornai, 
és rögtön dobogós helyre ugrottunk a 
közel 7 millió forintos bevétellel, ami a 
kórház javára gyűlt össze.

Dr. Winiczai Zoltán: Kettős motivációja 
volt a rendezvénynek, az egyik valóban egy 
gyűjtés volt a kórház javára. Ez egy száz évre 
visszanyúló hagyományon alapul, hiszen a 
rábaközi emberek sokat tettek azért, hogy 
kórházuk legyen, és tesznek érte egészen 
a mai napig. A másik motiváció pedig az 
egészségünkre való odafigyelés volt a szű-
rőprogramok által. Tavaly már mi magunk 
rendeztük meg ezt a szombati programot a 
kórházon belül. Azt akartuk demonstrálni 

ezzel a rendezvénnyel, hogy szívesen állunk 
rendelkezésére azoknak is, akik nem érnek 
rá hétköznap szűrésre jönni. Nagyon jól 
sikerült a program, sokan jöttek, bár nem 
voltak sztárvendégeink, viszont az összes 
szűrési tevékenységet tudtuk nyújtani, 
színvonalas előadásokat tudtunk tartani. 
Azt tervezzük, hogy idén, ugyanabban az 
időben, szeptember utolsó, vagy október 
első szombatján ezt a rendezvényt megis-
mételjük, hiszen egy hagyományteremtő 
szándék van bennünk ezzel kapcsolatban. 

Sipos Bernadett: Mikor fogalmazódott 
meg Önben, hogy a gyógyítást, azon 
belül is az ideggyógyászatot választja 
hivatásául? Van esetleg családi indítta-
tása is?

Dr. Winiczai Zoltán: Az anyai nagybá-
tyám Szombathelyen volt szülész főorvos, 
a másik nagybátyám pedig nagyon neves 
víruskutató volt, de mégsem ez sarkallt en-
gem az egészségügy irányába. Az a típusú 
gyerek voltam Pécsett, akit minden érde-
kelt, eszem ágában nem volt, hogy orvos 
legyek. A véletlen hozta ezt az egészet még 
gimnazista koromban. El akartam men-
ni nyáron dolgozni, és egy kis kórházban 
hirdettek beteghordó munkakört, így el-
mentem beteghordónak, mert annyira 
szerettem volna vásárolni magamnak egy 
farmernadrágot. Ott ismerkedtem meg 
belülről a kórházi élettel. Negyedikbe már 
úgy mentem vissza, hogy orvos akarok 
lenni, ami nagy ámulatot keltett, mivel 
én nem csináltam problémát a tanulásból. 
Mégis megértem rá, és a későbbiekben már 
kimondottan szorgalmas diák voltam. Az 
egyetemen aztán nagyon megtetszettek 
Grastyán professzor úr előadásai az idegé-
lettanról és magatartás-élettanról, és a jeles 
vizsgám után hívott, hogy ha van kedvem, 
akkor járjak be az intézetbe. Harmadév-
től kezdve az idegélettan laboratóriumban 
töltöttem a társadalmi életem nagy részét. 
Úgy töltöttem el az egyetemi éveimet, 
hogy ez az elkötelezettség volt a fő fókusz-
pontban. Természetes volt, hogy neuroló-
gusként kezdtem el a pályafutásomat, és 
mivel az elektrofiziológiában jártas voltam, 
szakvizsga után Sopronba hívott Kékesi 
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főorvos úr, ott töltöttem 15 évet, 1997-ben 
pedig megpályáztam az itteni osztályve-
zető főorvosi állást, mert ki akartam ma-
gamat próbálni vezetőként is. Voltak saját 
elképzeléseim (műszerekben, vizsgálatok-
ban), amiket szerettem volna megvalósíta-
ni, és erre itt nyílt lehetőség. Nagyon szép 
időszak volt az életemben. 

Sipos Bernadett: Pécs és Sopron után 
hogy tetszik Önnek a kisvárosi lét?

Dr. Winiczai Zoltán: Nagyon jól érzem 
itt magam, egy élhető város Csorna.  
Azt kell mondanom, hogy gyakrabban 
megyek színházba, mint Sopronban jár-
tam, nagyon szép és érdekes, kultúrában 
gazdag életet lehet itt is élni. Úgy látom, 
hogy ennek a városnak most fejlődő idő-
szaka van, amikor egyre több a rendez-
vény, egyre több olyan esemény van, ahol 
az emberek össze tudnak jönni, és egyre 
inkább összetartozónak érzik magukat.

Sipos Bernadett: 2010-ben két jelöltből 
választották meg a csornai kórház veze-
tőjének. Sikerült a pályázatában vállal-
takat teljesítenie?

Dr. Winiczai Zoltán: Az egyik legfonto-
sabb célom a környezettel és lakossággal 
való kapcsolat fenntartása volt. Nem akar-
tam olyan kórházat, ami önállóan, egy 
likvid intézményként működik, de más-
honnan jönnek a betegek, hanem az volt a 
célom, hogy amit csak tudunk, vállaljunk 
el az itteni lakosság ellátásából. Azt saj-
nos tudomásul kellett venni, hogy nőttek 
a szakmai elvárások, a 21. században egy 
szülészeten már újszülött intenzív osztályos 
hátteret és legalább 500 szülést várnak el 
évente. Intenzív osztályos háttér nélkül 
hasi vagy mellkasi sebészetet is hiba bevál-
lalni, akkor is, ha egyébként nagyon jó a 
szakember ellátottság. Két év múlva bekö-
vetkezett az államosítás, amikor ezeknek 
a követelményeknek végképp meg kellett 
tudni felelni, így nálunk megszűnt a szülé-
szet és a sebészet. Maradt a belgyógyászat, 
amiért nagyon igyekeztem harcolni. Ez a 
környék egy elöregedett környék, faluhe-
lyen nagyon sok olyan időskori betegség 
van, ami helyben jól ellátható. Az ellátás 24 
órában orvos által történik, ami egy alapve-
tő célom volt, és szerencsére meg is tudott 
valósulni. A másik elképzelésem az volt, 
hogy olyan tevékenységgel kell kiegészíte-
ni a kórház működését, ami szakmailag is 
igényes, de a bevételt is biztosítja a meglé-
vő feladatok ellátására, tehát a munkaerő 
megtartását támogatja. Az alkalmazottak 
száma 238 fő volt, amikor én idejöttem, és 
ezt azóta is megtartottuk. Voltak átképzé-
sek, hiszen változott a struktúra, de ugyan-
annyian vagyunk most is. 

Sipos Bernadett: Milyen most az intéz-
mény gazdálkodása?

Dr. Winiczai Zoltán: Abban a struktúrá-
ban, ahogy átvettem az intézmény igazgatá-
sát, szépen javultak a mutatók. A struktú-
raváltásnál aztán csökkentek a bevételeink, 
hiszen az aktív sebészetnek, szülészet-nő-
gyógyászatnak bevételi oldala is volt, amit 
nehéz volt pótolnunk, a rehabilitációs osz-
tályok létesítése pedig elhúzódott. Kellettek 
olyan emberek is, akik ebben a szegmensben 
jártasak, mint Martos János főorvos úr, és 
a rehabilitációra szoruló betegeknek is ide 
kellett szoknia. Minden csak lépésről lépésre 
ment. Éppen az idei év kezdetére jutottunk 
el odáig, hogy kettes szorzójú, tehát a leg-
jobb finanszírozású rehabilitációs osztályok-
ká alakultunk, így a személyi, tárgyi feltéte-
leket ennek megfelelően tudjuk biztosítani. 
A szakszemélyzet mellett a szolgáltatások 
másik alapja a gép- és műszerbeszerzés, erre 
volt egy kb. 110 millió forintos rehabilitációs 
pályázatunk, amiből a második emeleti ren-
delősor teljesen fel lett újítva, beműszerezve. 
A jövőben a fizioterápia további bővítését, pl. 
beteg végtagot mozgató robotok beszerzését 
tervezzük. Már most olyan szolgáltatásokat 
tudunk nyújtani, amik máshol nincsenek: 
agyi mágneses ingerlés, számítógépes egyen-
súlyjavítás stb. Légzésrehabilitációs osztály 
csak nálunk van, és ez a fajta neurorehabi-
litáció is. Mozgásszervi rehabilitáció más 
kórházakban is van, de ez annyira kiterjedt 
népbetegség, hogy erre szükség is van. Úgy 
gondolom, hogy az idei év lesz az a keresett-
ségben és a minőségben, amikor elérjük azt 
a szintet, ami a jövőt hosszú távon biztosítja.

Sipos Bernadett: Említette a rehabili-
tációs pályázatot. Mesélne a kórház to-
vábbi fejlesztési elképzeléseiről?

Dr. Winiczai Zoltán: Több mint 2 milliárd 
forint pályázati bevétele volt a kórháznak, és 
ha a látványos beruházások időszaka talán 
véget is ért, reményeink szerint lesz még egy 
jelentősebb fejlesztés, aminek keretében egy 
hotelépületet szeretnénk építeni a B épület 
kibővítésével, felújításával, hogy 21. századi 
igényeknek megfelelő legyen. Az új járóbe-
teg rendelő volt egy nagy és látványos beru-
házás, 1,6 milliárd forint, de ezen kívül az 
átképzések, a naperőmű-rendszerünk, a re-
habilitációs pályázat megnyerése mind fon-
tos fejlesztések voltak. A jövő évben is lesz 
406 millió forintnyi beruházásunk, ebben 
lesznek kisebb felújítások, műszerbeszer-
zés, amiben benne vannak a már említett 
rehabilitációs berendezéseink, és bővítjük a 
naperőművet. Klimatizálni akarjuk a kór-
házat. Ez megvalósul, mire eljön a nyár, a 
betegek komfortja és a versenyképesség fo-
kozása érdekében. Folyamatban van egy 
beléptetőrendszer és egy új sorompó beszer-

zése, ezek is jó úton haladnak ahhoz, hogy 
még idén megvalósuljanak. A parkolási díj 
beszedésének automatizálása is meg fog 
történni. Kb. 500 millió forint, ami testet 
ölt itt nálunk. Ennek az összegnek a fele 
már elnyert támogatás, és ha nyílik pályá-
zati lehetőség, akkor a gyógyfürdőre épülő 
balneoterápiás lehetőséget is megpróbáljuk 
meglépni: eljött az ideje annak, hogy a ter-
mészeti gyógytényezőket is becsatornázzuk 
a kórházba. Erre nagyon nagy szüksége 
van a kórháznak, egyrészt a bevételi port-
fólió növekedése miatt, másrészt használ is 
az embereknek, harmadrészt kicsit jobban 
ki tudnánk terjeszteni a hatókörünket az  
ország egyéb területeire is.

Sipos Bernadett: Felteszem, ennek a 
tervnek a megfogalmazásához az kel-
lett, hogy az önkormányzat megszerez-
ze a termálkút tulajdonjogát.

Dr. Winiczai Zoltán: Igen, addig erre re-
mény sem volt. De ezt is csak fokozatosan 
lehet megvalósítani. Most csak szezonáli-
san van nyitva a strandfürdő, de már így 
gondolkodhatunk fürdőkúrában, és ha 
pályázati lehetőség van, akkor házon belül 
esetleg terápiás medencét tudunk létesíte-
ni. Ha ez a gyógyvízre épülő ellátás kifej-
lődne, egy újabb oszlopa lenne a csornai 
kórháznak, így nemcsak a hagyományos 
gyógytornára, fizioterápiára épülő rehabi-
litációs tevékenységet, hanem a természetes 
gyógytényezőkre épülő gyógyítást is fel 
tudná vállalni. Ez egy életképesebb inté-
zetet jelentene anélkül, hogy az eddigi te-
vékenységéből bármit is leadna, csak lenne 
egy ilyen szegmentuma, ami gazdaságilag 
szépen megtámasztaná. 

Sipos Bernadett: Rengeteg megvalósí-
tásra váró feladatot sorolt fel. Jut ideje 
pihenni is?

Dr. Winiczai Zoltán: A jó egészség és a 
hosszú élet titka nem a pihenés, hanem a 
jól adagolt munka. Tehát annyit tevékeny-
kedni, ami az egészséget, a mozgékonysá-
got és szellemet jótékonyan fenntartja. Így 
tud az ember legtovább frissen maradni. 
De kikapcsolódásként nagyon szeretem a 
természetjárást, ami nálam a fotózással is 
összekapcsolódik. Nyaranta kijárok úsz-
ni a csornai strandra. Ezen kívül van egy 
olyan hobbim is, amire jelenleg nem érek 
rá. Gyűjtöttem jó ideig a csöves rádióké-
szülékeket, és ezeket meg is javítottam, de 
amióta igazgató lettem, erre nincs időm. 
 A gyűjteményem megvan, és bár újabb 
darabbal nem gazdagítottam, úgy vélem, a 
későbbiekben ez még jól jön majd. Most, 
hogy Csornán lakom, a kertművelés is las-
sacskán bekerül a szabadidős tevékenysé-
gek közé, ez testmozgás gyanánt is kiváló.
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A szerzetesrend emellett iskolákat és idősgondozási központot újít 
fel és egyéb szociális beruházásokat is finanszíroz egy közel 10 mil-
liárd forintos állami támogatásból.

A következő 4 évben összesen 9,7 milliárd forintot kap a kormány-
tól a 2020-ban fennállásának 900. évfordulóját ünneplő premontrei 
rend. A folyamatosan folyósított forrásból Türjén elvégzik az 1230 
előtt épített Gyümölcsoltó Boldogasszony prépostsági templom re-
konstrukcióját, Zsámbékon fejlesztik a rend nővéreinek életkörülmé-
nyeit, Keszthelyen felújítják a Premontrei Szakgimnáziumot, Csornán 
idősotthont építenek és Nagyváradon is felújítják a rend templomát.

Január végén került átadásra az a 300.000 Ft, melyet a XI. Szivacs amatőr terem-
labdarúgó torna szervezéséből és felajánlásokból gyűjtöttek össze. Az összeget Dr. 
Winiczai Zoltán igazgató vette át a torna szervezőitől Németh Józseftől és Kovács 
Richárdtól, melyet a csornai Margit Kórház látótér vizsgáló berendezésének korsze-
rűsítésére fognak fordítani. 

Több száz éves templomot újítanak  
fel a premontreiek

300.000 Ft-ot fociztak össze a szanyi 
Szivacs kupa résztvevői a Margit 
Kórháznak

Nagy István Csornán: emelkedő pályán a hazai agrárium
A mezőgazdaság fellendítése érdekében 
2010-ben a magyar kormány szövetséget 
kötött a gazdatársadalommal és a szakmai 
szervezetekkel. Emellett stratégiai partner-
ségben dolgozik a mintegy 400 ezer taggal 
rendelkező, a teljes élelmiszerláncot kép-
viselő Nemzeti Agrárgazdasági Kamará-
val is. Az együttműködés eredményeként 
mára kijelenthetjük, hogy az elmúlt nyolc 
évben a magyar mezőgazdaság teljesít-
ménye folyamatosan növekedett – kezdte 
Dr. Nagy István az agrártárca parlamenti 
államtitkára, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetsége tájékoztató fórumán, Csornán.

Az államtitkár kiemelte, a gazdák által 
megtermelt javak értéke az Európai Unió 
három legjobbja között volt a 2010–2016 
közötti időszakban, összességében több 
mint másfélszeresére emelkedett. Az agrá-
rexport értéke 2010 óta több mint egyhar-
madával bővült: a magyar gazdák termékei 
egyre keresettebbek a külföldi piacokon is.

Nagy István elmondta, hogy Magyarország 
Kormánya stratégiai partnernek tekinti és 
kiemelten támogatja a magyar gazdákat. 
2010 óta évről évre nő a költségvetés ag-
rártámogatásra fordítható összege. A lehető 
legnagyobb mértékű nemzeti támogatást 
kapják a hazai szarvasmarha-, tej- és ju-
hágazat szereplői. Emellett a korábbi ke-
retösszeg többszörösét fordítja a kormány 

a baromfi- és sertéságazat támogatására. 
Az elmúlt években több mint kétszeresére 
emelkedett a gazdálkodók állatgyógyászati 
kiadásait támogató keret is.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban 
a legnagyobb mértékben Magyarországon 
támogatják a gazdálkodókat. 2018-ig a  
Vidékfejlesztési Program segítségével 
1.300 milliárd forinthoz jutnak hozzá 
főként a mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok, családi gazdaságok, valamint olyan 
munkaerő-igényes ágazatok, mint az ál-
lattenyésztés, a kertészet vagy az élelmi-
szeripar, ezzel biztosítva a vidék népesség-
megtartó képességét. 
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A Csorna Térségi Önkormányzatok Tár-
sulása által működtetett Szociális Köz-
pont több mint egy éve húzódó átszer-
vezésének utolsó lépése is megnyugtató 
eredménnyel zárult, miután a magyarke-
resztúri idősek gondozóháza fenntartá-
sának jövőjét is sikerült biztosítani. 
Újságunknak dr. Bónáné dr. Németh  
Katalin, Csorna Város polgármestere – aki 
egyben a Társulás elnöke is – számolt be a 
fenntartóváltás lépéseiről. Visszatekintve el-
mondta, hogy a Társulás évek óta működési 
nehézségekkel küzd, így nem volt megnyug-
tató az általa fenntartott Szociális Központ 
jövője. A kiszervezésről szóló tárgyalások 
ezért 2016-ban megkezdődtek a lehetsé-
ges átvevő szervekkel. Az évet egy társulási 
megállapodás módosítással zárva lehetővé 
tették, hogy 2017-ben az intézmény által 
nyújtott szolgáltatások közül a fogyatékosok 
nappali ellátása, a támogató szolgálat és a 

Rendeződött az egykori csornai 
térségi Szociális Központ jövője

bágyogszováti idősek gondozóháza esetében 
a fenntartói feladatokat átadják. A fogyaté-
kosok nappali ellátása és a támogató szol-
gálat fenntartói feladatait a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat vette át 2017. február 1-jén.  
A bágyogszováti idősek gondozóháza fenn-
tartását Bágyogszovát Község Önkormány-
zata vállalta el, a fenntartóváltás 2017. ápri-
lis 15. napján vált jogerőssé. A legtovább a 
magyarkeresztúri idősek gondozóháza ügye 
húzódott el, melynek átvételére először a 
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron 
Megyei Szervezete jelentkezett be 2017 feb-
ruárjában, azonban erre vonatkozó szándé-
kát egy hónappal később érkezett levelében  
visszavonta. A fenntartói feladatokat végül a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
vállalta el, az átadásról 2017 nyarán döntött 
a társulási tanács. A feladatátadás mellett a 
gondozóháznak helyet adó épület tulajdo-
nosával, vagyis Magyarkeresztúr Község 

Önkormányzatával is meg kellett egyezni 
az ingatlan továbbhasználatáról, ezért a 
tárgyalások elhúzódtak: az új működési 
engedélyre csak 2017. december 29-én ke-
rült rá a pecsét. A magyarkeresztúri otthon 
így 2018. január 1. napjától a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartá-
sában működik tovább. A Társulás elnöke 
kiemelte, hogy számára minden feladat át-
adásánál az volt a legfontosabb szempont, 
hogy a kiszervezés ne sértse az ellátás folya-
matosságát, az ellátottak és az intézmény-
ben dolgozók érdekei ne szenvedjenek 
csorbát, és ezt sikerült is megvalósítani. 
Elmondta, hogy véleménye szerint a lehető 
legjobb szerveknek sikerült átadni a felada-
tokat, hiszen a hosszútávú fenntartás érde-
kében mindenképpen az volt a cél, hogy 
olyan szervezetekhez kerüljenek, akiknek 
alapelveiben a segítségnyújtás kiemelt he-
lyen szerepel.

Csorna Város Önkormányzata sem akar soros irodákat a Városban!
Csorna Város képviselő-testülete januári 
ülésén egyhangú, a jelenlévő ellenzéki 
képviselők által is támogatott határozat-
ban döntött, hogy csatlakozik a betelepí-
tést elutasító településekhez.
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin az ülé-
sen elmondta, hogy Csorna Város Önkor-
mányzata büszke a polgári hagyományokra, 
és azokra az értékekre, arra az örökségre, 

melyeket elődeink ránk hagytak. A polgár-
mester szerint feladatuknak tekintik, hogy 
az értékeket megőrizzék, és legjobb tudásuk 
szerint ápolják azokat. A városvezető hang-
súlyozta: sok más magyar település vezetőjé-
vel együtt aggodalommal figyeli a témával 
kapcsolatos Brüsszelből érkező híreket. A 
legújabb tudósítások szerint Soros György 
bevándorlásszervező irodákat akar nyitni a 

magyar vidéki városokban. Dr. Bónáné Dr. 
Németh Katalin elmondta: „Minket, pol-
gármestereket, azért választottak meg, hogy 
a településeink érdekét képviseljük. Felelős 
városvezetőként ezért támogatom, hogy 
Csorna csatlakozzon a betelepítést elutasító 
településekhez. Nem akarunk sem beván-
dorlásszervező irodákat, sem migránsokkal 
teli magyar városokat!”
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Január 28-án, vasárnap került megrendezésre 
a csornai Vitalis LEO Klub által szervezett I. 
Jótékonysági Focikupa. Helyszínül a Csukás 
Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola és 
Szakiskola tornaterme szolgált, ahol Dj Ko-
Wee zenével is biztosította a jó hangulatot. 12 
csapat szállt versenybe a nap folyamán helyi 
cégeket képviselve, akik közül a BNF-Hufbau 
győzedelmeskedett. Második helyen a Kris-
tóf Autóház, a harmadik helyen pedig az Ace 
Cargo United végzett. Rajtuk kívül a Kovács 
Bau Kft., Farád Öte, Gépészek, Alumínium, 
Csorna Kft., Fürheute F. M., ÉNYKK Zrt.  
Csornai Katasztrófavédelemi Örs, Kapuvári 
Mentők és a Pántlika Néptáncegyüttes is részt 
vett a kupán. A gólkirály címet Németh Ákos 
(Kristóf Autóház), a legjobb kapus címet Tüs-
ke Adrián (Alumínium Csorna Kft.) nyerte 
el. A kupán összegyűlt adományokat a Vita-
lis LEO Klub a csornai Arany János EGYMI 
részére ajánlja fel sporteszközök formájában. 
A több mint 140 ezer forintnyi adományból 
többek között kézilabda, focilabda, trambulin, 
gumilabda, tornapad, ugráló kötél és rillasport 
megvásárlásával segíti elő a gyermekek fejlődé-

sét a Vitalis LEO Klub. Jó volt látni, hogy mi-
csoda összefogásra képes egy kisváros, ha arra 
kerül a sor, hogy másokon segítsünk. A Klub 

reméli e sikeres rendezvény után, hogy sikerül 
meghonosítani a Jótékonysági Focikupát váro-
sunkban.

i. LEO Jótékonysági  
Focikupa Csornán
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 „Olvassunk együtt”  programsorozat  
idei első rendezvénye a csornai könyvtárban
Az ezúttal a magyar kultúra napjához kapcsolódó ren-
dezvényt Szalayné Galambosi Tímea, az intézmény 
igazgatója nyitotta meg, majd Cser Rebeka, a Csor-
nai Széchenyi István Általános Iskola himnuszmon-
dó versenyének győztese szavalata el Kölcsey Ferenc 
költeményét. A nyolcadik osztályos tanulót Nagyné 
Újhegyi Kornélia készítette fel a versenyre, aki most is 
jelen volt tanítványa fellépésén. A felolvasóest továb-
bi részében vers- és novellarészletek hangzottak el. Az 
este remek hangulatban telt, hiszen a résztvevők az el-
hangzott művekről megosztották benyomásaikat, és 
ez tette színessé az estét. Mielőtt valaki elkezdte volna 
megosztani a választott olvasmányát a többi résztvevő-
vel, elmondta, miért pont ezt hozta el, milyen élménye 
van a művel kapcsolatban, esetleg összegyűjtött né-
hány érdekességet a szerzőről. Természetesen ezeket is 
megbeszélték, kellemes légkört alakítva ki maguk kö-
rül, ami a külső szemlélők számára is szerzett néhány  
boldog pillanatot. 
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Gyopáros Alpárral, a Rábaköz és  
Sokoróalja országgyűlési képviselőjével 
karácsonykor készített mélyen szemé-
lyes interjút a Rábaköz Rádió. Magazi-
nunk lehetőséget kapott a rádióinterjú  
rövidített, írásos megjelentetésére.

Garab Gergő: Képviselő Úr! Mi az a há-
rom szó, ami eszébe jut a karácsonyról?

Gyopáros Alpár: Az idei karácsony külön-
leges volt, hiszen november végén megszü-
letett a kislányunk, Lujza Rita, így idén 
először azt mondom, hogy a gyermek. 
Másrészt, hiszen hívő család vagyunk, 
minden karácsonykor a Kisjézus születé-
sét ünnepeljük. Aztán felrémlenek a gyer-
mekkori emlékek is: a bejgli és a halászlé 
illata, a konyhában sürgő-forgó édesanya, 
a fát faragó édesapa és a csillogó-villogó 
fára csodálkozó kisgyermek képe ugrik be. 
Karácsonykor picit én magam is gyermek 
vagyok, mert szinte ugyanolyan gyermeki 
lelkesedéssel készülődöm, mint 30 évvel 
ezelőtt.

Garab Gergő: Ön Szombathelyen szü-
letett, iskoláit is ott végezte. Milyen 
élményei vannak a városról, illetve ho-
gyan került a Rábaközbe?

Gyopáros Alpár: Szombathelyhez köt a 
gyermekkorom és a fiatalkorom egy része. 
Csodálatos volt, nagyon szép családban 
nevelkedtem. Édesanyám felmenői pe-
dagógusok voltak, úgyhogy mindegyi-
küknek az ereiben – talán egy kicsi az 
enyémben is – pedagógus vér folyik, így 
könnyen megoldotta a gyereknevelést. 
Egyébként rendkívül szigorúan neveltek, 
az anyai és atyai pofonok sem marad-
tak el, hiszen elég eleven gyerek voltam.  
A gimnáziumi érettségit és az első diplo-
mámat Szombathelyen szereztem, azután 
Kőszegen lettem az Európa tanulmányok 
szakértője, majd Sopronban elvégeztem 
egy felsőfokú projektmenedzseri képzést, 
tanultam nyelvet Angliában, a jogász sza-
kot pedig Győrben készülök éppen befe-
jezni. A Rábaközbe úgy kerültem, hogy 

a tanulmányaim során megismerkedtem 
egy rábaközi lánnyal, így mondhatom, 
hogy a szerelem hozott ide, aztán a Rába-
köz fantasztikus miliője megragadott, és 
itt telepedtem meg.

Garab Gergő: Megelőzte a kérdésemet: 
mi az, ami leginkább megtetszett a  
Rábaközben?

Gyopáros Alpár: Egyértelműen a vendég-
szeretet. A választókörzethez 4 város és 
71 község tartozik, és nagyon sokat járok 
ezeken a településeken a munkám okán. 
Persze, gondolhatná az ember, hogy nyil-
ván szívesen fogadják a politikai közéleti 
szereplőt, de ez lehet, hogy érdekből, eset-
leg a kötelező protokoll keretében zajlik. 
Én azonban őszintén érzem azt a vendég-
szeretetet a rábaközi – különösen a falusi 
– ember tekintetében és gesztusaiban, amit 
azóta tapasztalok, amióta a Rábaközbe ér-
keztem. 

Garab Gergő: Említette, hogy sok ese-
ményen vesz részt itt a Rábaközben. 
Ezen kívül hogy zajlik egy képviselő 
napja, vagy egy hete?

Gyopáros Alpár: Az időm jelentős ré-
szét természetesen maga a törvény-
hozási munka köti le, másrészt az  
országgyűléshez kötődik nagyon sok, részben 
protokollesemény, részben pedig fontos, kü-
lönösen külpolitikai jellegű esemény, amely 
komoly odafigyelést követel. Nyolc éve az  
Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
tagja vagyok, így nemcsak az európai uni-
ós joggal és politikával kell foglalkoznom, 
hanem nagyon sok diplomáciai eseményen 
kell részt vennem. Másrészt vezetem az  
Európai Biztonsági és Együttműködési Szer-
vezet magyar parlamenti delegációját, ez is 
rengeteg nemzetközi kötelezettséggel jár.  
Ez egyébként egy rendkívül fontos munka, 
az EBESZ a világ legnagyobb biztonságpoli-
tikai szervezete, amely Európa, Észak-Ame-
rika és Közép-Ázsia 57 államát fogja össze, 
és az a célja, hogy a konfliktusokat megpró-
bálja megelőzni, illetve enyhíteni. Ezen kívül 

részt veszek az Országgyűlés különböző két-
oldalú nemzetközi kapcsolataiban is. De a 
munkának a döntő része itt helyben zajlik, a 
saját választókerületünkben. Kevés az olyan 
választókörzet, amelyhez ilyen sok település 
tartozik. Bár lélekszámra a körzetek nagyjá-
ból egyformák, de nehéz összehasonlítani egy 
nagyvárosi egyéni körzetet egy kis falvakkal 
tagolt választókörzettel, mint a miénk, hiszen 
nálunk ahány település, annyi polgármester, 
lelkész, plébános, civil szervezet, klub műkö-
dik, és ez rengeteg megkereséssel jár, ezért a 
mérleg nyelve a térségünk felé billen. 

Garab Gergő: Képviselő úr, hogy  
került Ön a politika közelébe?

Gyopáros Alpár: Eredetileg egyáltalán 
nem készültem politikusnak. Talán ötö-
dikes általános iskolás voltam, amikor 
már kijelentettem, hogy történelemtanár 
szeretnék lenni. Nagyapámtól örököltem 
a történelmünk iránti lelkesedésemet, 
haláláig nagyon sokat beszélgetett velem 
a történelemről. El is végeztem a tanár-
képző főiskolát, aztán ott, a főiskolán 
fordultam az európai uniós tanulmányok 
irányába. Akkoriban az én családom meg-
lehetősen szerény körülmények között 
élt, így az 1990-es évek végén sokat fog-
lalkoztatott az a kérdés, hogy a majdani 
családalapításhoz tartozó egzisztenciát 
hogyan fogom megteremteni, hiszen tud-
tam, hogy a családom nem fog tudni se-
gíteni. 2002-ig egészen optimistán láttam 
a jövőt, hiszen akkor vezette be az első  
Orbán-kormány a diákhitelt, a lakástá-
mogatási és a családtámogatási rendszert.  
Aztán 2002-ben, amikor a Fidesz elveszí-
tette a választásokat, a Medgyessy-kor-
mány egy-egy tollvonással visszavonta 
ezeket a kedvezményeket, a korábban 
megválaszolt kérdések újra felmerültek 
bennem, az életkezdés újra nehézséggé 
vált. Ez volt az egyik ok. A másik ok pedig 
a családi indíttatás. Az, hogy a családom 
konzervatív beállítottságú, nemcsak abból 
fakad, hogy a családtagjaim mind hívő 
emberek, hanem hogy rendkívül megszen-
vedték a rendszerváltás előtti időszakot.  

A Rábaköz fantasztikus  
miliője megragadott
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A nagyapám egy kis falu kántortanítója 
volt, és fiatalon, 1950-ben elvitték a hír-
hedt recski haláltáborba. Egyetlen bűne 
volt, hogy keresztény szellemben nevelte 
a gyerekeket. Otthon maradt a nagya-
nyám a kislányaival, és hónapokig semmit 
nem tudtak róla, azt sem, hogy él-e, hal-e.  
A nagyapám pedig ott szenvedett ebben 
a táborban 3 éven keresztül. Rendkívüli 
szenvedések árán, de túlélte és hazatért, 
de a családomat még évtizedekig vegzál-
ták. Ez volt a két indíttatás: a család an-
tikommunista beállítottsága, másrészt a 
Fidesz 16 évvel ezelőtti váratlan veresége.  
2002-ben úgy gondoltam, hogy ha csak 
annyit tudok segíteni a Fidesznek a kö-
vetkező választásokon, hogy elmegyek és 
plakátokat ragasztok a villanyoszlopokra, 
akkor megteszem, csak kapjuk vissza a 
reményt. Ezért csatlakoztam a Fideszhez, 
és egy évvel később Áder János, aki akkor 
a csornai körzet országgyűlési képviselője 
volt, felkért, hogy legyek a munkatársa. 
Én akkor nemzetközi ifjúsági trénernek 
készültem, és nagyon szerettem azt a 
munkát, ezért nem volt egyszerű a döntés, 
de ha Áder János hív maga mellé dolgozni, 
arra nehéz nemet mondani. 

Garab Gergő: Említette, hogy a 
nagyapjával komoly történelmi, illet-
ve közéleti tevékenységet folytattak,  
beszélgettek. Hogy élte meg nagyapja a 
rendszerváltást? 

Gyopáros Alpár: Megkönnyezte. Azután 
őszintén bízott az Antall-kormányban, de 
az 1994-es kormányváltás, tehát a poszt-
kommunisták újbóli hatalomra kerülése 
hatalmas törést okozott benne. Meg kel-
lett élnie, hogy ugyanazok az emberek, 
akik szinte megölték és a családja életét 
tönkretették, demokratikus körülmé-
nyek között visszatérnek a hatalomba. 

Ezután Orbán Viktor lelkes híve lett, és 
amikor én országgyűlési képviselő lettem  
2009-ben – egy hónappal a halála előtt 
–, egyetlenegy mondatot mondott nekem 
jótanácsként: „Drága kisunokám, egyet 
kérek tőled, bárhogy is lesz, maradj meg 
mindig embernek”. Ez volt az ő politikai 
útravalója számomra, és én igyekszem en-
nek az intésnek a jegyében dolgozni.
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Az I. világháború harcainak centenári-
uma kapcsán a Honvédelmi Miniszté-
rium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
pályázatot írt ki „a Magyarországon 
található I. világháborús hadisírok 
és emlékművek felújítására.” Csorna  
Város Önkormányzata több mint 1,3 
millió forint összegű támogatást ka-
pott a Szent Antal temetőben lévő  
I. világháborús hadisírok felújítására. 
A Bécsi Hadi Levéltárból kikért doku-
mentumok szerint 49 fő I. világháborús 
hős, illetve hadifogoly van itt eltemetve, 
ám közülük mára mindössze 19 db sírhely 
volt fellelhető. A sírkövek némelyikén alig 
volt olvasható a felirat, azonban a neveket 
a levéltári dokumentumok alapján re-
konstruálni lehetett.
Az elnyert pályázati támogatás segítsé-
gével a meglévő 19 sírkő felújítása tör-
tént meg, ezek ünnepélyes átadására és 
felszentelésére január 29-én került sor. 
Az ünnepségen beszédet mondott Major 
András alpolgármester, aki kiemelte, hogy 
a munkának ezzel nincs vége. „Megemlé-
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kezésünkkel egy olyan folyamat első sza-
kaszát zárjuk le, melynek során tisztele-
tünkkel adózunk azon hősök emlékének, 
akik az első világháború folyamán vesz-
tették életüket.  Hogy ne feledjük soha a 
jövőért hozott áldozatukat, önkormány-
zatunk fontosnak tartja, hogy a városunk-
ban eltemetett hősök méltó körülmények 
között nyugodjanak, emléküket e régi, de 
szerény kövek sokáig őrizzék még. Nem 
állunk meg azonban itt: a tereprendezés 
közben ugyanis a mélyebb földrétegekből 
további 8 db sírkő is előkerült, melyek 
korábban szintén hadisírokat jelölhettek.  
E sírkövek helyreállításáról még az idei év 
folyamán, saját forrásai felhasználásával 
gondoskodik a város.” 
Az ünnepségen részt vett Gyopáros Alpár 
országgyűlési képviselő, Major András al-
polgármester, Szalainé dr. Németh Anna-
mária jegyző, Berkiné Sokorai Tünde al-
jegyző, a Rábaközi Helytörténet Kutatók 
Társulata képviseletében Szalay Balázs, 
a városban működő középiskolák kép-
viselői, az Arany János Iskola képviselői,  

valamint az 1918-ban elhunyt hősök le-
származottai. A felújított síremlékeket 
Boldvai Bertalan premontrei perjel, va-
lamint Tubán József evangélikus lelkész 
áldották meg.

Felújították az I. világháborús 
hadisírokat Csornán
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TÉLI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK,

LEMEZ ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkbenBankkártya és PAYPASS elfogadó hely

A Pannon-Víz Zrt. egyik alapfeladata a 
háztartásokban és az intézményekben 
keletkező szennyvizek elvezetése, tisztí-
tása. A csornai szennyvíz-csatornaháló-
zaton a rendszeres tisztítás és karbantar-
tás ellenére is dugulások keletkezhetnek. 
Bertha Zoltánnal, a Pannon-Víz Zrt. 
Csornai Üzemmérnökségének vezetőjé-
vel beszélgettünk. „Csorna kisebbik ré-
szén hagyományos (gravitációs) elvezető 
rendszer működik. A szennyvíztisztító a 
város keleti határában található, errefe-
lé lejtenek a csatornák.  Ha a szennyvíz 
a terepviszonyok miatt közvetlenül nem 
juttatható el a szennyvíztelepre, akkor 
szennyvízátemelő szivattyúkkal emeljük 
fel a magasabb pontokra. Csornán 13 
db ilyen köztéri nagy átemelőt működte-
tünk, ezek nagy teljesítményű szivattyúk-
kal vannak felszerelve. Csorna nagyobb 

részén, főleg a belváros keleti részén és 
Kiscsorna északi városrészében vákuumos 
szennyvízelvezető rendszer működik. Itt 
nagyon sok múlik a beeresztési ponto-
kon működő vákuumszelepeken. Ezek 
jóval érzékenyebbek a szennyeződésekre.  
A vákuumos rendszer energiaigénye ma-
gas, ráadásul gyakori a meghibásodás, 
ezért fokozatosan átépítjük gravitációsra. 
Az Irinyi János, Mező, Sziget, Rét, Szegfű,  
Gorkij, Pásztori, Arany János, Kossuth  
Lajos és József Attila utcákban már elké-
szült az átépítés, itt 4-5 ingatlanhoz tar-
tozik egy-egy utcai szennyvízbeemelő.  
Szerencsésebb megoldás adódott a Prépost 
utcában, itt egy rövid szakaszon gravitációs 
rendszerre sikerült kiváltani a vákuumost. 
A szivattyúk és a vákuumszelepek egy-
aránt érzékenyek a szennyeződésekre. 
A meghibásodásokat leggyakrabban az 

okozza, hogy nem megfelelő minőségű 
szennyvíz jut a csatornába. A felmo-
sórongy, törlőkendő és az eldobható pe-
lenka szinte azonnal blokkolja a rendszert, 
a dugulás miatt a hálózat feltelik, nem kis 
bosszúságot okozva ezzel a környéken la-
kóknak. A legújabb sláger a textil alapú 
„popsikendő”, kérjük fogyasztóinkat, ne 
dobják a használt kendőket a WC-be. Ha 
mégis belekerül, lehet, hogy ki sem jut az 
utcai rendszerbe, hanem már az épületen 
belül elzáródást okoz. A házi szennyvízel-
vezető rendszer duguláselhárítása pedig 
nem olcsó mulatság. Kérjük, Ön is figyel-
jen arra környezetében, hogy a lefolyókba 
és a WC-kbe csak a mosás, mosdás, mo-
sogatás, takarítás és WC-használat során 
keletkező szennyvíz kerüljön.” – fejezi be 
a tájékoztatást az üzemmérnökség-vezető.

Figyeljünk oda, hogy  
mi kerül a lefolyóba! 
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Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Figyeljünk oda, hogy  
mi kerül a lefolyóba! 

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

( Az akció visszavonásig érvényes )

Sütőkolbász    1170 Ft/kg

Véres Hurka    850 Ft/kg

Májas hurka  850 Ft/kg

Comb  1020 Ft/kg

Lapocka    1000 Ft/kg

Csontos rövid karaj    1060 Ft/kg

Csontos hosszú karaj   1020 Ft/kg

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

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Szünnap 7:00 - 14:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 16:00 7:00 - 12:00 Zárva

Nyitvatartás
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Új Dacia Duster

2 999 000 Ft-tól
#GoDuster*

KRISTÓF AUTÓHÁZ KFT.  
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Ingyenes 
felméréssel és 
kedvezményes 
beépítéssel!

CSORNA, Bartók B. u. 57-59.

www.bnfshop.hu
OtthONépítéShez mINdeNt!

Minőség és biztonság, esztétikum és 
kényelem. Struktúrált pearlgrain felület, 
becsípődés elleni védelem, többrugós 
biztonsági rendszer, betörésgátló reteszelés.

hÖRmANN BeRRY BILL. 
GARÁzSKApU  
2 válaszható színben, 4 méretben

83.900-tól
Ft/db

Dooroutlet

BeLtéRI AJtÓK  
tÖBB FéLe SzíNBeN 
éS méRetBeN vAGY 
méRetRe GYÁRvA

34.490-tól
Ft/db

Az akció érvényes 2018. 02. 01-től 02. 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!


