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Mészáros Sándorra, a 25 éves Mészá-
ros Húsfeldolgozó tulajdonos-ügyve-
zetőjére tökéletesen ráillik a latin böl-
csesség: Nomen est omen – nevében a 
sorsa. Hogy tényleg sorsszerű vagy in-
kább tudatos volt a szakmaválasztása, 
beszélgetésünkből kiderül.

Sipos Bernadett: Honnan jött a szak-
maválasztás ötlete?

Mészáros Sándor: Fiatalkoromban, ami-
kor odahaza disznót vágtunk, érdekel-
tek az eljárások, munkafolyamatok, és 
hamar kiderült, hogy jó érzékem is van 
hozzá, ezért a 8. évfolyam elvégzése 
után, 1972-ben a Veres Péter iskolába je-
lentkeztem. Nem volt egyébként minden 
előzmény nélküli a családban a hentes 
mesterség – nagybátyám maga is hentes 
volt, bár elkerült szülőfalujából. A gya-
korlati oktatás három évét a Győr-Sopron 
megyei Állatforgalmi Húsipari Vállalat 
győri üzemében – a későbbi Ringa – vé-
geztem. A gyakorlati idő letelte után még 
két évet dolgoztam ott, és a szakma csak-
nem minden részébe belekóstolhattam. 
1977-ben kerültem Csornára, az ÁFÉSZ 
tulajdonában lévő húsboltba, vagyis a 
sarki húsboltba, ahogy a helyiek ismerik. 
Nagyon megtetszett a bolti munka, ami 
jelentősen eltért az addigi tevékenysége-
imtől. Szerettem az emberekkel, a vásár-
lókkal foglalkozni. Itt 16 évet töltöttem 
el, bár közben besoroztak két évre kato-
nának is. 

követni, ellenőrizhetem egy termék útját, 
amíg eljut a vásárlóig. Egyébként maga 
a NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal – a szerk.) is erre az elvre 
tekintettel fogalmazta meg „a termőföld-
től az asztalig” jelmondatát, és örömteli 
visszaigazolás, hogy az élelmiszerlánc-biz-
tonsági hatóság maga is hasonló – egyéb-
ként uniós elveken nyugvó – jelmondatot 
tűzött zászlajára, mikor 2012-ben történt 
megalakulásakor meghatározta műkö-
désének, eljárásának lényegét. Ezért volt 
fontos tehát számomra, hogy vágással, a 
húsok feldolgozásával és értékesítésével 
is foglalkozzunk, így a húsüzem mellett 
egy saját bolthálózat kialakítása is elsőd-
leges célom volt. Jelenleg hat tagból áll a 
hálózat, a rábapordányi mellett Csornán, 
Mosonmagyaróváron, Kónyban, Szany-
ban és Szilban van saját üzemeltetésű hús-
boltunk.

S. B.: Tavaly volt negyedszázados a cég, 
ami már önmagában nagy eredmény. 
Mesélnél kicsit bővebben a vállalkozás 
történetéről?

M. S.: A rábapordányi szülői háznál a 
gazdasági melléképületek helyére lett 
megtervezve az üzem. Akkor még a fel-
dolgozás mellett a vágás is ott történt. Kis 
létszámmal indultunk: három fő hentes-
sel, valamint a feleségemmel, aki azóta 
is a cégnél dolgozik. Bár maga nem volt 
élelmiszeripai végzettségű, ma már jól 
elboldogul vállalkozásunk több területén 
is. Ekkor már megnyitottuk ott a kis hús-
boltot is, és 1993 decemberében elindult 
a próbaüzem. Vágtunk, feldolgoztunk és 
értékesítettünk. E három fő tevékenység 
adja mai napig cégünk profilját. Miköz-

S. B.: Katonai szolgálatod sem volt hétköz-
napi, hiszen ott is a szakmádhoz kapcsoló-
dó tevékenységet végeztél, ha jól tudom.

M. S.: Az alapkiképzés után hadtápkikép-
ző bázisra kerültem, ahol főzésoktatásban 
részesültünk, és mikor ennek a vizsgája 
megtörtént, visszakerültem Győrbe, ahol 
volt a laktanyának egy sertéstelepe. Én 
vágtam a disznókat, ezeket feldolgoztuk 
és a konyhán hasznosítottuk. 1981-ben 
szereltem le, és mentem vissza a csornai 
húsboltba. Közben a szintén ÁFÉSZ tu-
lajdonú csornai vágóhíd vezetőjét áthe-
lyezték az Erzsébet királyné utcai ABC-
be boltvezető helyettesnek, így én lettem a 
vágóhíd vezetője egy évig, egészen annak 
privatizálásáig. Ezt követően visszajöttem 
a sarki húsboltba, ami közben szintén 
magántulajdonba került, és itt dolgoztam 
további három évig boltvezetőként. 

S. B.: Ha jól számolom, ezután már a  
saját vállalkozás időszaka következett. 

M. S.: 1993 őszén régi álmom vált való-
ra, amikor megnyitottam saját húsipari 
vállalkozásomat szülőfalumban, Rába-
pordányban. Már a ’80-as évektől kezd-
ve dédelgettem ezt az álmot, ami aztán a 
rendszerváltás után került elérhető közel-
ségbe. A hentes és mészáros szakmában, 
illetve a kereskedelemben szerzett több 
éves tapasztalatom sokat segített az indu-
láskor. Egy olyan vállalkozást szerettem 
volna létrehozni, ahol nyomon tudom 
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ben az induláskor természetesen fel kellett 
kutatnunk a piacokat, hogy hova lehetne 
a termékeinket eladni. Már ekkor megfo-
galmazódott bennem, hogy a hagyomá-
nyos ízekre szeretném építeni a terméklis-
tát, és ez a mai napig jellemző. Bodó Pista 
bácsi volt a húsipari technológia tanárom, 
ő ajándékozott meg az 1961-es kiadású 
Húsipari Kézikönyv első kötetével, me-
lyet azóta is féltve őrzök, és amelynek 
felhasználásával e hagyományos ízvilág 
receptjeit megálmodtam. Egy-egy termék 
előállításakor nagy hangsúlyt helyezek 
a minőségre és arra, hogy megőrizzem a 
házias jellegű, hagyományos ízvilágot. 
Ahogy sikerült új és új piacokat szerez-
ni, úgy növekedett az árbevétel, fejlődött 
az üzem, ezáltal egyre több dolgozóra is 
szükség volt, jelenleg 25 főt foglalkozta-
tunk. Talán elmondhatom, hogy büszke 
vagyok arra, amit létrehoztam, és nem 
utolsó sorban arra, hogy 25 embernek 
adunk munkát, ezáltal 25 családnak tud-
juk a megélhetését biztosítani. Egy nagy 
álmom volt még, egy saját tulajdonú, 
nagyobb kapacitású vágóhíd létrehozása, 
ami néhány éve megvalósíthatónak lát-
szott. Tudomásomra jutott ugyanis, hogy 
Jánossomorján van egy felújított, üresen 
álló húsüzem, melynek bérleményként 
való működtetése, majd megvásárlása a 
tulajdonossal történt tárgyalások alapján 
elérhetőnek tűnt. Bérbe is vettük az ingat-
lant, és elkezdtük azokat a hiányosságokat 
pótolni, melyek az újraindításhoz szüksé-
gesek voltak. Megkaptuk a működési en-
gedélyt és elkezdtük a vágást, melyhez a 
Rábaközből vásároltuk fel a tenyésztőktől 
a sertést, és értékesítettük a kisebb húsfel-
dolgozó üzemeknek a félsertést. Ez szépen 
működött is, tanulókat foglalkoztattunk, 
és az lett volna a cél, hogy ebben a térség-
ben egy központi oktatóhelyet hozzunk 
létre, ugyanis a mi szakmánkban is jelent-
kezik a szakember-utánpótlás hiányának 
problémája. Sajnos, az üzem megvásárlása 
végül rajtam kívülálló, sőt, általam sem 
igazán ismert okból mégsem valósulha-
tott meg, és mivel bérlőként a fejlesztések-
re kiírt pályázatokon sem tudtam indulni, 
így ezt az üzemet fájó szívvel bár, de vissza 
kellett adnom. 

S. B.: Ha már a pályázatokat említed, 
mennyire sikerül ezen a területen az 
ilyen lehetőségeket kiaknázva fejlesz-
teni?

M. S.: Amikor voltak ilyen irányú lehe-
tőségek, azokat mindig igyekeztünk ki-
használni. A legelső ilyen volt a SAPARD 
Program a 2000-es években, amely az 
Európai Unióhoz való csatlakozás előtt 
hivatott a tagjelölt országok mezőgazda-
ságát felkészíteni a közösségi jogszabá-

lyok átvételére, valamint hozzájárulni egy 
fenntartható és versenyképes agrárgazda-
ság kialakításához. De a jelenlegi korszerű 
berendezéseink is egy uniós beruházási 
pályázatnak köszönhetően kerültek be-
szerzésre 3 évvel ezelőtt, melynek kö-
szönhetően elmondható, hogy a mai kor 
követelményeinek megfelelő, minden 
munkafázist lefedően modern gépekkel 
rendelkezünk, melyek nagyban megköny-
nyítik kollégáimmal végzett mindennapi 
munkánkat. 

S. B.: Hogy néz ki egy nap az üzemben?

M. S.: Reggel megtörténik a vágóhídról 
érkező félsertések darabolása, majd az elő-
ző nap beérkezett megrendelések alapján 
kimérjük a húsárut. Ezzel párhuzamosan 
megtörténik a töltelékáruk mérése, felpa-
koljuk a gépkocsikat, melyek kiszállítják 
a megrendelt árut a megrendelőkhöz. Ezt 
követően kezdődik meg a gyártásra való 
előkészülés és a gyártás. 

S. B.: Hol zajlik a vágás, ha nem a rába-
pordányi és már nem is a jánossomorjai 
üzemben? 

M. S.: Jelenleg a Rábapordányi Mezőgaz-
dasági Zrt. vágóhídját bérlem és kizárólag 
az ő sertéseiket vágom – ez állategészség-
ügyi okok miatt nem is lehetne másképp. 
Az egykori szülői háznál kialakított üzem-
ben ma már csak a darabolás – boltjaink 
darabolva kapják a húsárut – és a feldol-
gozás történik. Körülbelül 60 féle húsárut 
állítunk elő, ebben vannak felvágottak, 
vörösáru (virsli, parizer), füstölt áruk, 
szalonnafélék, disznótoros áruk (hurka, 
disznósajt, kenőmájas, sütőkolbász, stb.). 
Gyakorlatilag szinte a teljes húsipari ter-
mékpaletta megtalálható nálunk, me-
lyeket a saját boltjainkban árulunk, de 
vásárlóink találkozhatnak velük kisebb 
– jellemzően környékbeli – boltok polca-
in is, valamint számos üzemi konyhába, 
vendéglátóipari egység konyhájára szállí-
tunk húsárut megyeszerte. Három hűtő-
kocsival rendelkezünk, ezekkel juttatjuk 
termékeinket a megfelelő helyre.

S. B.: A téged ismerők – akikből a Rá-
baközben van szép számmal – tudják, 
és az általad most elmondottakból is 
kitűnik, hogy a vállalkozásod által nem 
csupán az egyéni boldogulásodat kívá-
nod szolgálni, de a szűkebb és tágabb 
környezeted – családod, munkatársaid, 
szülőfalud, szakmád – iránt is felelős-
séget érzel. Ennek megfelelően nem áll 
tőled távol a társadalmi szerepvállalás 
sem, hiszen sportvezetőként is tevé-
kenykedtél, Rábapordányban pedig a 
képviselő-testületnek is tagja voltál. 

M. S.: Fiatalon lettem sportvezető a fa-
lumban, miután az aktív labdarúgást ab-
bahagytam. Különféle pozíciókat töltöt-
tem be az évek során a sportegyesületnél, 
utoljára a labdarúgó szakosztály elnöke 
voltam. Ennek az időszaknak a kiemel-
kedő eredménye volt, amikor 2006-ban a 
rábapordányi labdarúgócsapat a Magyar 
Labdarúgó Évkönyvbe is bekerült, mivel 
pontot sem veszítve nyerte meg a bajnok-
ságot. Aztán elcsábítottak Csornára, ahol 
jelenleg is a CSSE elnökségi tagja vagyok. 
Ezen tevékenységeim eredményeképpen 
ért a megtiszteltetés, hogy 2010-ben ˝A 
megye labdarúgásáért” díjra érdemesnek 
találtak, 2015-ben pedig a város Csorna 
Szolgálatáért Díjjal is kitüntetett a sport 
területén végzett munkámért. Lehetősé-
geimhez mérten igyekszem a közösségi 
és sportéletet is támogatni. Két ciklusban 
voltam önkormányzati képviselő Rába-
pordányban, valamint alpolgármesteri 
tisztet is betöltöttem. 

S. B.: E rengeteg feladat mellett mi az, 
ami kikapcsol? Jut azért idő hobbira?

M. S.: Kevés szabadidőmet szívesen töl-
töm sportesemények látogatásával, rend-
szeresen járok természetesen a Csornai SE 
labdarúgó mérkőzéseire, valamint a Győri 
Audi ETO KC hazai meccseire, több éve 
bérletesként. 6-7 éve egy új kedvtelésre is 
találtam: a lótartás és fogathajtás eltérő in-
tenzitással ugyan, de azóta is jelen van az 
életemben. Bár jelenleg csak egy fiatal nó-
niuszom van, aki már itt született nálam, 
de terveim közt szerepel az istálló bővíté-
se. Nagy ritkán jut idő egy kis családi ki-
kapcsolódásra is, főleg, mióta az unokáim 
megszülettek – kétszeres büszke nagypa-
pa vagyok –, ilyenkor elutazunk egy-egy 
hosszú hétvégére. Az üzemmel rengeteg 
feladat és felelősség jár együtt, ennél hosz-
szabb időre nem tudok távol maradni a 
teendőimtől. De szerencsésnek mondha-
tom magam, mert a munkám egyben a 
hobbim is.
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Horváth Flórián lapunknak elmesélte, 
hogy tízéves korára nyúlik vissza az első 
flipperes emléke, és azóta is szenvedélye 
ez a játék, ezért 2008-ban úgy döntött, 
megvásárolja első gépét, a Jurassic Parkot, 
amit további három játékgép is követett. 
A flippereket akkoriban Fodor Csaba ja-
vította, aki szintén kedvet kapott a játék-
hoz, így ő is vásárolt gépeket. 2014-ben 
klubot alapítottak Alkonyzóna néven 
– az alapító kedvenc gyermekkori „Twi-
light Zone” gépe után elnevezve –, hogy 
kiállítást és versenyt szervezhessenek. A 
kiállítással egybekötött flipperversenyek 
nagyon népszerűnek bizonyultak, idén 
hatodik alkalommal fogják megszervezni 
a rangos megmérettetést, melyre az ország 
több pontjáról, sőt még külföldről is ellá-
togatnak versenyzők. 

Horváth Flórián kitért arra, hogy a tavalyi 
évben a társalapító Fodor Csaba kilépett 
a klubból, és magával vitte a flippereit, 
ami a gépállomány 2/3 részét jelentette. 
Ez nagy kihívás elé állította a klubot az 
év végi verseny előtt, de végül a flipperes 
társadalom segítségével sikerült gépeket 
kölcsönözniük. A verseny előtt a klubnak 
egy új belépő tagja is lett, aki szintén ren-
delkezett gépekkel, így már öt tagnak volt 
saját flippere a társaságban. Ekkor gon-
dolták úgy, hogy klubhelyiséget keresnek, 
ahova a géptulajdonosok akkor járnak ját-
szani, amikor csak szeretnének.

Makray Mihály a költözéssel kapcsolat-
ban kifejtette, hogy egy elhanyagolt helyi-
séget vettek ki a Korona udvarban, amit 

közösségi összefogással másfél hónap alatt 
felújítottak. Rengeteg felajánlást kaptak: 
Petes Károly a villanyszerelési munkála-
tokban segített, a Cserszi Bt. a festésben, 
a Forgács Csempeház csempéket és járó-
lapokat, a BNF Kft. laminált parkettát, 
a szerelvénybolt 
pedig WC-t aján-
lott fel.

A klub titkára 
elmondta, hogy 
csütörtökönként 
kora estétől úgy-
nevezett edzőna-
pot tartanak a ta-
gokkal, vasárnap 
pedig 13 órától 19 
óráig interaktív 
kiállításra várják 
az érdeklődőket, 
ahol meg lehet 
nézni a flippere-
ket és ki is lehet 
próbálni őket.
 
Horváth Flórián 
elárulta, hogy 
a m e n n y i b e n 
igény mutatkoz-
na rá, örömmel 
rendeznének gye-
rekversenyeket is. 
A klub alapítója 
hozzátette, hogy 
lehetőség van szü-
letés- és névnapo-
kon egy délutáni 

összejövetelre kibérelni a játéktermet, 
amely alatt a flippereket is kipróbálhatják 
a vendégek.

Az egyesület fő terve, hogy még több flip-
perük, és még több játékosuk legyen. En-
nek megfelelően azt tervezik, hogy gyer-
meknapon 10 órától 16 óráig ingyenessé 
teszik a látogatást minden érdeklődő szá-
mára, így szeretnék jobban megismertetni 
a csornai közönséggel a flipperezés világát.

Március közepén avatta fel új klubhelyiségét az Alkonyzóna Flipper Klub 
Csornán, a Korona udvarban. Ennek apropóján elevenítettük fel a klub 
történetét Horváth Flórián alapítóval és Makray Mihállyal, a klub titkárá-
val.

Új helyre költözött az Alkonyzóna Flipper Klub

HD



RÁBAKÖZ SZÍVE

25Rábaköz szíve magazin - hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu 5

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

( Az akció visszavonásig érvényes )

Első csánk               350 Ft/kg

Köröm    100 Ft/kg

Börke                    100 Ft/kg

Fül                        150 Ft/kg

Töltött dagadó    900 Ft/kg

Dagadó                   900 Ft/kg

Apróhús                   800 Ft/kg

Comb                       1020 Ft/kg

Lapocka                   1000 Ft/kg

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

9300 Csorna, Szent István tér 22. (Polgármesteri Hivatal épülete)

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

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben
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Az évek múlásával egyre népszerűbbé vált a 
csornai iskola. Szükséges volt a tanügyi épü-
letek bővítése, hiszen az akkori közlekedési 
viszonyokat figyelembe véve a vidékről érkező 
tanulók elhelyezése nehezen volt megoldható. 
1942-ben diákotthon építése kezdődött az első 
tanügyi épület mögötti területen. A második 
világháború (1939-1945) nagymértékben hát-
ráltatta a munkálatokat, így csak 1944 végére 
készült el az épület. A modern kollégium 60 
diák számára biztosított kényelmes szálláshe-
lyet, továbbá kialakításra került az építmény-
ben egy igazgatói, és két tanári szolgálati lakás 
is. A második világháború hazánkat érintő 
hadműveletei miatt, 1944 októberétől oktatási 
kényszerszünet volt érvényben  Magyarország 
iskoláiban. A tanulók helyett a Csornán átvo-
nuló szovjet katonák vették elsőként birtokba 

az új kollégium épületét. 1945 áprilisában ha-
zánk számára véget ért a második világhábo-
rú. Az újraindított csornai oktatási intézmény 
ekkor már nem téli iskolaként, hanem „Gaz-
da és gazdaasszonyképző” néven működött 
tovább. A korszerű gazdálkodási ismereteket 
elsajátító szakemberek képzése 1949-ig tartott 
az iskolában. A korábbi évekhez képest nagy 
változást jelentett, hogy az 1949/1950-es tan-
évben csupán tanfolyamokat szerveztek az 
intézménybe.  1950-ben az országban tapasz-
talható nagymértékű szakemberhiány miatt 
stabilizálódott az iskola helyzete. A csornai 
intézmény „Állattenyésztési Technikum” né-
ven folytatta az oktató-nevelő tevékenységet. A 
tanulók hároméves képzést követően, az érett-
ségi bizonyítvánnyal egyenértékű okiratot sze-
reztek. A tantestület az elméleti oktatás mel-

80 éves a Csukás Zoltán iskola  
– 2. rész

A jubileumi 80. tanév kapcsán tekintünk vissza a csornai Csukás Zoltán 
Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola történetének leg-
fontosabb mérföldköveire. 

lett, a gyakorlati munkára is nagy hangsúlyt 
fektetett. A tanulók gyakorlati helyét, az iskola 
tangazdaságát 1950 őszén alakították ki az 
állami gazdaság területéből. A sok szervezést, 
egyeztetést igénylő munka eredményeként 
megépült a központi major, majd azt követően 

az állattartó telepek is elkészültek. Az 1960-as 
évek elejére a kor követelményeinek megfelelő 
tangazdaság létesült Csornán, melynek szín-
vonalát jól mutatta egy rangos versenyen el-
nyert: „az ország legjobb technikuma” cím is.  
Folytatása következik.

Ballagás az iskolaudvaron

PB
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Grande Pizza Family

Telefonszámaink: 

 

 

A negyedikesek döntőjét a „címvédő” 
Varázslatos négyes nyerte. A Bősárkányi 
Eötvös József Általános Iskola csapata a 
két fordulón összesen megszerezhető 337 
pontból mindössze kettőt veszített, így 12 
ponttal elhúzott a mezőnyétől.  Felkészí-
tőjük Hermanné Koncz Annamária volt. 
Második helyezést értek el az Enesei Ál-
talános Iskola Győrsövényházi Tagiskolá-
jának tanulói, a Négyek meseszövetsége, 
akiket Hegyi Márta készített fel. Harma-
dik helyezett a farádi Király Iván Általá-
nos Iskola Mesélők csapata lett, Komlósi 
Tamás felkészítésével.

A harmadikosok döntőjén megdőlt a 
vidéki iskolák hegemóniája. Az írásbeli 
forduló eredménye alapján a II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Óvoda és Álta-
lános Iskola Hétfejű Sárkányai vezették 
a mezőnyt, mindössze egy ponttal előz-
ve meg a Bősárkányi Eötvös József Álta-
lános Iskola Sárkánykölykök csapatát. A 
két jól felkészült „sárkányos” formáció a 
szóbeli fordulón fej fej mellett haladva – 
mindössze négy pontot veszítve – meg-
őrizte az egy pontos különbséget, így a 
csornaiaké maradt a győzelem. A rákó-
czis diákok felkészítője Pozsgay Zoltán-
né, a bősárkányiaké Nagyné Gősi Mária 
volt. A bronzérmet ennél a korosztálynál 
is a farádi Király Iván Általános Iskola 
versenyzői, a Hétmérföldes Tündérlá-
nyok nyerték, úgy, hogy betegség miatt 
póttaggal vettek részt a döntőn. Őket 
Tóthné Molnár Bernadett készítette fel. 

A vetélkedő játékos és gondolkodtató 
feladatait a könyvtár dolgozói: Hor-
váth Tünde, Mészárosné Király Lívia, 
Zsebedits Tamara, Zsédelyné Horváth 
Emőke és Sipos 
Bernadett állítot-
ták össze abból 
a nyolc meséből, 
melyeket a részt-
vevők a fordulók 
során ismertek 
meg. 

A döntőt zsűri 
értékelte. A zsű-
rielnöki tisztet 
mindkét forduló-
ban Bella Imréné, 
az Arany János 
Általános Iskola 
igazgatója töltöt-
te be, munkáját 
Babos Gézáné, a 
Hunyadi gimná-
zium egykori ta-
nára, Horváthné 
Kovács Katalin, a 
csornai muzeális 
kiállítóhely dol-
gozója, valamint 
Szalayné Galam-
bosi Tímea, a 
könyvtár igazga-
tója segítették.

A csornai Martincsevics Károly Városi Könyvtár által a térségi általá-
nos iskolák 3-4. osztályosai számára meghirdetett mesevetélkedőre idén 
rekordszámú csapat jelentkezett. Az egykörösre egyszerűsített írásbeli 
forduló feladatlapját 38 csapat oldotta meg, ennek eredménye alapján 
évfolyamonként 15-15 csapat jutott tovább a szóbeli fordulóra. A már-
cius 11-én és 18-án megtartott döntőkön összesen 120 gyerkőc küzdötte 
le – a vetélkedő forgatókönyve szerint – a hétfejű sárkányt, hogy Me-
seországba léphessen.

Mesevetélkedő Csornán

SB

RÁBAKÖZ SZÍVE
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“Ahogy lélegzel, úgy élsz” - egy ember alap-
légzéséből egyértelműen következtetni lehet 
a fizikai és szellemi állapotára. A légzési mód 
az életmód tükörképe. A helytelenül, rend-
szer nélkül légző emberek vére nagyon kevés 
oxigént kap: ez mind testünkben, mind lel-
künkben bizonytalanságérzést okoz.

Az egészséges tüdő működése:

A légzésnek alapvetően 3 szakasza van: a be-
légzés, a kilégzés és a légzésszünet. Az egyes 
szakaszok folyamatosan követik egymást, 
de a kilégzésnek időben kétszer olyan hosz-
szúnak kell lennie, mint a belégzésnek.  
A légzésszünet természetszerűleg következik be 
a kilégzési szakasz végén, és addig tart, míg a 
belégzési folyamat magától el nem indul. Min-
dig kilégzéssel kezdj! Fontos, hogy az elhaszná-
lódott levegőt kiürítsd a tüdőből, s csak ezután 
szívd fel tiszta levegővel! Életünk az első légvé-
teltől az utolsóig tart. Napjainkban rohamosan 
nő a tüdőbetegek száma. Előfordulásuk a do-
hányzás miatt világszerte magas. Hazánkban 
a COPD-s betegek száma 500 000 körül van, 
ez főleg a 40 év feletti korosztályt érinti. Nép-
betegségnek számít. Asztmával élő páciensek a 
lakosság 4-5%-a. Hétköznapjaikban abban kü-
lönböznek, hogy tartósan belélegzőt kell hasz-
nálniuk (melyek nagyrészt szteroid tartalmúak).  
A hosszú távú szteroid kezelés, és annak követ-
keztében kialakult mellékhatások nagymérték-
ben rontják az egyén életminőségét, gondolva 

itt a csontritkulás következtében kialakult moz-
gáskorlátozottságra, fájdalomra, vázizom gyen-
geségre. Ezáltal a mindennapi munkavégzés 
nehezítettségét fokozza.
Mi súlyosbítja a légzőszervi betegségeket?
- Cigarettafüst (saját, másé)
- Beltéri légszennyezettség (por,   
tisztítószer, parfüm, illatgyertya)
- Kültéri légszennyezettség
- Fertőzések
- Allergia (háziállat, házi por)
- Szorongás, stressz
- Időváltozás (extrém hideg vagy meleg, erős 
szél, magas páratartalom)
- Már kialakult tüdőbetegségnél a napi gyógy-
szer adag használatának elmulasztása.
Az emberek káros szenvedélyei közül a do-
hányzás kiemelt fontosságú: Számos betegség 
előidézésében komoly szerepe van: a légzőszer-
vi betegségek, a szív-, érrendszeri betegségek, 
tápcsatorna betegségei, termékenység zavara.

Miért veszélyes a dohányzás?

A rendszeres dohányzók függővé válnak! A 
függőségért a nikotin a felelős. Hatására a 
központi idegrendszerben olyan folyamatok 
indulnak meg, amelyek a rágyújtás után jó ér-
zetet keltenek. Nikotin hatására dopamin nevű 
anyag képződik amit “boldogsághormonnak” 
is neveznek. A cigaretta csak 15%-a nikotin. A 
tüdőbe jutó gyulladásos és daganatkeltő anya-
gok jelentik a legnagyobb veszélyt. A több ezer 
kémiai alkotórészből 500 bizonyítottan egész-
ségkárosító, ezen belül 69 az emberi szervezetbe 
jutva rákkeltő! A dohányzás rákkeltő hatását 
befolyásoló tényezők: dohányzással eltöltött 
évek száma, naponta elszívott cigaretták szá-
ma, milyen fiatalon kezdett el dohányozni, ha 
már leszokott, azt milyen régen tette. Az elekt-
romos cigaretta sem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, ugyanis a benne lévő illóolajok ká-

rosítják a tüdőt! Mi a teendő? Leszokás! Nem 
egyszerű!  A nikotin pozitív hatásai: nyugtató, 
szellemi képességek fokozása, fájdalomcsillapí-
tó, agyi erekben értágító hatású.
Nikotin-megvonási tünetek: szorongás, al-
vászavar, ingerlékenység, türelmetlenség, só-
várgás, éhség. Következményként kialakuló 
betegség a már fent említett COPD.

Mikor forduljunk orvoshoz?

- Ha az addig alkalmazott gyógyszerek mellett 
panaszai fokozódnak (többet köhög, megsza-
porodik a köpete vagy sárgás-zöldes színű lesz)
- Ha romlik a teljesítőképessége (hamarabb 
jelentkezik a fulladás)
- Ha belázasodik
- Ha fulladás miatt a korábbinál több belégző 
gyógyszerre van szüksége
- Ha bármilyen új, szokatlan tünetet tapasztal 
(a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatban 
vagy attól függetlenül)

Mit tehet Ön tüdejének megóvása érdekében?

- Éljen aktív életet
- Rendszeresen jelenjen meg a szűrővizsgá-
latokon
- Táplálkozzon egészségesen
- Ügyeljen, hogy megkapja a védőoltásokat
- Kérje orvosa segítségét a dohányzásról való 
leszokásban
- Használja rendszeresen a tüdőgyógyász által 
javasolt inhalációs készítményt/készítményeket.

Nagy jelentősége van az egyéni felelősségnek!
Sétáljon rendszeresen, kiránduljon, ússzon. 
A mozgás rendkívül fontos a tüdőbetegek-
nél. A felső végtagok, a nyak, a váll izmainak 
átmozgatásával, illetve erősítésével segíthet-
jük, könnyíthetjük a légzést. Előnyös moz-
gást nyújt az úszás. A tüdőbetegek állóképes-
ségének növelését mind az alsó, mind a felső 
végtagi izmok rendszeres erősítése segítheti 
elő. Nagymértékben segít a hatékony lég-
zéstechnika elsajátítása COPD-s, asztmás 
pácienseknél.  A légzőgyakorlat náluk a napi 
rutin része legyen!  Teljes tüdős légzés elsajá-
títása - mely képes javítani a légzést! 

Egészségesen élni egy életen át

Szerző:  
Hécz-Horváth Tímea 

Okleveles ápoló, egészségügyi menedzser 

A légzés az élet része. Lélegzetünk irányítja létünket, mozgásunkat, mű-
ködésünket. Légzés nélkül az aktív mindennapok és a teljes élet elkép-
zelhetetlen. A legtöbb ember számára a könnyű légzés magától értetődő, 
természetes életfunkció. Csak akkor tudatosul bennünk, hogy mekkora 
kincs a könnyű, szabad légzés, amikor már nehezen kapunk levegőt. 

„Minden jó belégzés egy kilégzéssel kezdődik”
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OPTIKA:

Nyitvatartás: Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 9-17, •Szerda, Péntek 9-16 Szombat 8-12 óráig

Csorna, Soproni út 65. Tel: 06-20-213-0864

Kegytárgyak, féldrágakövek

Premontrei Rendház Üzlet sora az 
OTP-vel szemközti soron

Dioptriás szemüvege mellé, 
dioptriás napszemüveg 

lencse AJÁNDÉKBA. Akár, 
14000ft kedvezmény.
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 - A tetőn síkpala volt, ami sok he-
lyen megrongálódott, beázott és a to-
rony is meglehetősen rossz állapotban 
volt, omladozó vakolattal főleg az észa-
ki oldalon. Ezért döntött úgy a Beledi 
Evangélikus Egyházközség Presbitériu-
ma, hogy saját erőből és pályázati pénz-
ből nekilát az időszerű munkálatoknak 
 – kezdte Ihász Beatrix. 
Három évvel ezelőtt a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt 
pályázat biztosította a templom felújí-
tására a lehetőséget. A projekt beindí-
tása azonban számos nehézségbe ütkö-
zött. 
 - Alapvetően energetikai pályázat 
volt, melyet rövid időn belül kellett el-
készíteni. 2017 nyarán kaptuk az öröm-
hírt, hogy nyertünk. 2017-ben lel-
készváltás volt a gyülekezetben, így a 
megfelelő képviselet bejelentésével kellett 
kezdenünk. Hamar kiderült, hogy a pályá- 
zatíró cég nem vállalja a pályázat lebonyo-
lítását, hiszen a költségeket nagymérték-
ben csökkenteni kellett. Új projektmene-
dzsert kellett keresnünk, és a kivitelezővel 
sem volt könnyű megállapodni, így haj-
szálon múlt, hogy még időben el tudtuk 
kezdeni a munkálatokat. A 22,5 millió 
forint, amit nyertünk nem lett volna elég 
a műszaki tartalom megvalósításához, így 
hosszas tárgyalások folytak arról, hogy 
miként tudjuk előteremteni a megnöve-
kedett önrészt, valamint hogyan tudja a 
gyülekezet a lehetséges kétkezi munkával 
csökkenteni az összköltséget. Végül 2018 
nyarán sikerült aláírni a szerződéseket. 
Az energetikai pályázat nem támo-

gatott napelemeket, így azokat végül 
önerőből finanszírozták a Presbitérium 
döntése alapján. 
 - Úgy gondoltuk, hogy a napelemek 
felszerelése jó alapot teremt egy későbbi 
padfűtés kialakításához. Immár a pályá-
zat lezárásán dolgozunk mindannyiunk 
örömére és megkönnyebbülésére. 
A projekten belül helyrehozták a régi 
palával fedett tetőt, a templomtor-
nyot, és sor került az ablakok, va-
lamint a bejárati ajtó cseréjére is. 
 - A felújítást a torony renoválásával 
kezdtük. A toronybelső takarítását a gyü-
lekezet szorgos férfijai vállalták maguk-
ra. A zsalugátereket is ki kellett cserélni 
mindhárom oldalon. A tető cseréje volt 
a legnagyobb izgalmat jelentő feladat, 
hiszen az időjáráshoz is alkalmazkod-
ni kellett. Hálásak vagyunk Istennek, 
hogy száraz időszakban sikerült a tetőzet 
cseréje. Az épület új szigetelést és színt 
is kapott.  Az élénksárga színével mesz-
sziről feltűnik a Beledbe érkezőknek. A 
nyílászárók cseréje is megtörtént, hőszi-
getelt katedrál üveggel készült ablakok 
kerültek beépítésre. Az új bejárati ajtónk 
felidézi a felkelő nap sugarait és a ke-
reszt szimbólumát, ezzel is Jézus Krisz-
tusra, a mi Megváltó Urunkra utalunk.  
Az ablakok közül az oltártér felőlieket 
különleges Tiffany üvegablakokra cse-
rélték, amelyekbe a Luther-rózsa, mint 
evangélikus szimbólum, és a kereszte-
lés szimbóluma a kancsó és a három 
csepp víz jelenik meg. 
 - Minden keresztelésnél elhangzik  
Jézus parancsa szerint: Keresztellek téged 

Megújult a több mint 200 éves beledi evangélikus templom. Az épületen 
2006-ban volt utoljára nagyobb felújítás, ami akkor a belső teret érintette. 
Ihász Beatrix, a Soproni Evangélikus Egyházmegye esperese lapunkkal 
megosztotta, hogy időszerűvé vált egy komolyabb külső tatarozás. 

Megszépült a beledi evangélikus templom

az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A keresz-
telési szimbólumhoz a missziói parancs 
befejező mondatát, ígéretét választottam, 
Máté evangéliumából. Jézus mondja: Íme, 
én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig! Ide került a három évszám is: 
a reformáció kezdete, a templom építésé-
nek évszáma és a mostani felújításé: 1517-
1806-2018.  A Luther rózsa alá a híres 
bibliai mondat került, amely annak ide-
jén Luther Márton reformátorunk életét, 
hitét is meghatározta, megalapozta: „Az 
igaz ember hitből él.” (Pál apostol róma-
iakhoz írt leveléből)
A templomot belülről is megújították 
és kifestették, a gyülekezeti tagok a pa-
dokra párnákat is varrtak, hogy a hi-
degben komfortosabb legyen. 
 - Büszkék vagyunk felújított templo-
munkra. Hatalmas köszönet illeti a gyü-
lekezet tagjait, akik meghallották a hívó 
szót és segítettek a munkálatok folyamán. 
Lelkészként különösen is fontos szá-
momra az a tapasztalat, hogy a gyüleke-
zet presbiterei élen jártak a hívogatásban 
és a munkában, így bizonyítva azt, hogy 
templomunk drága számunkra.
Ihász Beatrix elmondta, hogy tovább 
szeretnék csinosítani a belső teret (fu-
tószőnyeg, oltártér szőnyegének a ki-
cserélése), és még több nagyberuházást 
is terveznek. 
 - Szeretnénk a padfűtést kialakítani, 
valamint az orgonánk is felújításra szorul. 
Továbbá nem titkolt vágyunk és remé-
nyünk, hogy a felújított templomtornyunk 
harangjai hangosabban hívják az evangé-
likusokat és érdeklődőket a templomba, 
istentiszteleti vagy egyéb alkalmainkra. 
Kellemes, igényes környezetben otthon 
érezhetik magukat a gyülekezet tagjai, 
de bárki, aki érdeklődik, ismerkedik az 
evangélikus hit iránt. Templomunkkal 
együtt közösségünk megújulásán is mun-
kálkodunk. Szeretnénk, ha minél többen 
jönnének és csatlakoznának az evangé-
likusokhoz. Megújult templomunk és 
annak környezete vonzó lehet mindenki 
számára, aki Isten szeretetét keresi ebben 
a rohanó világban, ahol jó megpihenni, 
megnyugodni - ha csak egy órára is – és 
ahol lehetőséget kaphatunk erőt gyűjteni 
a hétköznapok feladataihoz.
Ihász Beatrixtől megtudtuk, hogy Há-
laadó Istentiszteletüket április 13-án 
10 órakor tartják.
 -A Hálaadó Istentiszteletünkön a fel-
újított templomunkat, de legfőképpen 
a gyülekezet közösségének drága lehe-
tőségeit és áldásait köszönhetjük meg 
Istenünknek. Ez alkalommal Szemerei 
Jánost, a Nyugati (Dunántúli) evangéli-
kus egyházkerület püspökét hívtuk meg 
prédikációs szolgálatra. Mindenkit szere-
tettel várunk! HD
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Medence felszerelés, vegyszerek
Öntözéstechnika 
Uszodatechnika 

Víztisztítás, vízkezelés 
 

Öntözőrendszerek, medencék 
kivitelezése, karbantartása

 
Ajánlatkérés - kivitelezés: 

06 20 945 2931 I E-mail: info@gasko.hu
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Biológiai szennyvíztisztító berendezések telepítése

Referencia:
 128 db szennyvíztisztítót telepítettünk 
Csikvánd községben a 2018-as évben 

KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9. Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1. I.emelet/9. 

• email: kovacsbau@gmail.com • honlap: www.kovacsbaukft.hu

Vállaljuk akár 1 db berendezés 
telepítését is az Ön ingatlanán!

Biológiai szennyvíztisztító berendezések telepítéseBiológiai szennyvíztisztító berendezések telepítése

ÚJ!

Biológiai szennyvíztisztító berendezések telepítéseBiológiai szennyvíztisztító berendezések telepítése

ÚJ!

A helyes megfejtést beküldők között értékes Rábaköz Szíve Magazinos ajándékcsomagot sorsolunk ki. A nyertest e-mailben értesítjük! 
A megfejtést ide várjuk: info@rabakozszive.hu. Kérjük ne felejtse el megírni a pontos nevét és címét! Beküldési határidő április 25.
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Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti ünnepünk alkalmából 
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Kéry Mónikának, a Csornai Járási 
Hivatal Kormányablak Osztályának vezetőjének.

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő kezdemé-
nyezésére elvi döntés született arról, hogy Csornán 
ismét lesz önálló járásbíróság – jelentette be dr. Ta-
kács József, a Győri Törvényszék elnöke. Az épület 
felújítását követően várhatóan másfél-két év múlva 
kezdheti meg működését a Csornai Járásbíróság a 
korábbi épületében, melyet legutóbb a Margit Kór-
ház használt. Az új kórházi szárny megépítéséig kü-
lönböző szakrendelők működtek benne, 2015-től 
üresen áll, állapota jelentősen leromlott.

Miniszteri elismerésben részesült Kéry Mónika 

Járásbíróság lesz Csornán, felújítják a régi épületet

Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. évben 
rendeletet alkotott Csorna Város Díszpolgára cím, „PRO CSOR-
NA” Emlékérem, valamint Csorna Szolgálatáért Díj helyi kitünte-
tésének adományozásának rendjéről.  A Helyi Elismerések Adomá-
nyozását Előkészítő Bizottság felhívásban tájékoztatja Csorna Város 
polgárait, a városban működő szervezeteket, intézményeket, hogy 
tegyenek javaslatot a fent említett kitüntetések adományozására.
Javaslattételi határidő: április 15.

Az írásos javaslatokat a Helyi Elismerések Adományozását Elő-
készítő Bizottság (9300 Csorna, Szent István tér 22.) részére kell 
eljuttatni a határidőig. 

Egyszerűsítették a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatását Csornán
Csorna Város képviselő-testülete 2016-
ban vezette be a városban letelepedni 
szándékozó fiatal családok támogatását, 
melynek értelmében egyszeri, vissza nem 
térítendő 500.000 Ft támogatásra pá-
lyázhatnak a fiatalok. Eddig 14 család élt 
a lehetőséggel, most a képviselő-testület 
egyszerűsített a pályázati feltételeken, 
melytől azt remélik, hogy még többen 
igénybe tudják venni a támogatást.
A fiatalok első lakáshoz jutásának támo-
gatását 2016-ban 6 család, 2017-ben 2 
család, 2018-ban 6 család vette igénybe. 
Az eltelt három év tapasztalatai alapján 
a csornai városvezetők egyszerűsítettek a 
pályázati feltételeken. Az eddig hatályos 
rendelet szerint a vissza nem térítendő 
500.000 Ft támogatás igénybevételének 
egyik előírt feltétele az volt, hogy legyen 
legalább egy gyermek már a családban. 
Az elfogadott módosítás értelmében ez 
a kritérium kikerült a pályázati feltételek 

közül. A városvezetők a módosítástól azt várják, hogy a jövőben a gyermekvállalást még csak tervező, de a családi otthon megte-
remtését elsődleges célul kitűző családok is ki tudják használni az önkormányzat támogatását. Ezt leszámítva, minden más feltétel 
változatlan maradt. Csorna Város képviselő-testülete 2016 óta évi 5 millió forintot biztosít a költségvetésben erre a célra.  

Talajjavító mészpor eladó! 
Csornai meszezőanyag ( EK műtrágya: magnéziumos mészkő - 

szabványminőség)
Összetétel: dolomit és mészkő CaMg(CO3)2 CaCO3

Hatóanyag tartalom minimálisan: 
Ca 12%
Mg 8%

Semlegesítőképességi egyenérték: 49,15% 
1100 Ft+ÁFA / tonna, felrakva.
Szállításban tudunk segíteni! 

BE-VA Sped Kft .  •+36 30 226 69 03 

Ki tett sokat Csornáért? Tegyen Ön is 
javaslatot kitüntetésre!
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Csornán és környékén, 6+1 fő 
péntek estétől vasárnapig
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Két konkrét dologra hívta fel figyelmünket 
a böjti programunkhoz e kisfiú. Az egyik 
az alázat, ami legjobban akkor fejeződik 
ki, ha mások kritizálását nézzük. Azzal a 
tudatossággal szabad csak másokról kriti-
kát alkotni, hogy magam sem létezem hiba 
nélkül, és talán nincsenek nagyobb gyen-
geségei másoknak sem, mint az enyémek. 
Ez a mentalitás egyfajta irgalmasságra is 
hangolhat mások felé. Másrészt a kritika 
jóakaratot és elismerést is kiválthat, amiben 
fontos, hogy újra és újra felülvizsgáljuk, hol 
van szükség testvéri kritikára. Olyan kifeje-
zésekkel nem segítettünk egymáson, mint: 
”Ez az ő dolga...”, vagy ”Tiszteletben kell 
tartani mások szabadságát...”, még kevésbé 
segítünk, ha csak szóvá tesszük másoknak, 
hogy helytelen útra tévedtek életükben.

A bölcs magatartás kortól függetlenül sze-
retettel utat mutat, hogy csupán az számít 
igazi figyelmeztetésnek, ha a jó szándék 
vezet tetteinkben, s ehhez szavak sem kelle-

nek a rendreutasításhoz, csak lelkiismeretet 
felébresztő intő tettek. Talán húsvét előtt e 
lelkiismeret-felébresztés “óracsörgése” volt 
a szanyi fiú válasza a könnyeken keresztül.

Ezek a könnyek a szavakon túl igazak vol-
tak és annyira tiszták, s ekkor értettem 
meg, mi ebben számomra is a megható: 
a hitelesség. Természetesen egy kihívás 
számunkra a szavak és tettek összhangja.  

A nem maguktól értendő, vagy rögtön-kész 
dolgokat, egyszerűen könnyebb és kényel-
mesebb másoktól elvárni, ezért is a nagyhét 
napjai egyfajta magasabb igénnyel köze-
lednek felénk, hogy mérlegre tegyük saját 
életünk hiteles voltát, milyen közel érezzük 
magunkhoz Krisztusunk keresztjét, vagy 
csak épp magunkon hordjunk. Mindig új 
módon tesz próbára az élet, így az ÚJ min-
dig egy kihívás.

Jézus nem a normálisat kéri tőlünk, amit 
mindenki egyformán csinál, hanem a 
rendkívülit. Nem elég rendesnek lenni, 
hanem RENDKIVÜLIVÉ kell válni, hi-
szen nekünk ajándékozta Lelkét, amellyel 
továbbadta túlcsorduló szeretetét és irgal-
masságát — épp ma időszerű és fontos, 
ahol emberek elhidegülnek egymástól, 
és mindent megkérdőjeleznek. Itt lehetne 
JELLÉ VÁLNUNK, ott gyakorolni az 
irgalmasságot és a szeretetet, ahol mások 
csupán csak magukra tudnak gondolni. 
És a könnyek hitelessége nemcsak a bánat 
jelei, hanem az új élet örömének jeleivé 
válhatnának...?

Egészségesen élni egy életen át

Szerző:  
Henczel Szabolcs 

Szany Nagyközség plébánosa

Nagyon szeretem Szanyban a reggeli diák-miséket, ahol a fiatalokkal és 
gyerekekkel megragadunk a napi tanításból egy-egy motívumot, mely első 
lépésként szolgál a következő hét megkezdéséhez. Nagyböjt kezdetén egy 
számomra megható esemény részese lehettem, amikor feltettem a kérdést 
a napi szentírási helyből kiindulva: ”Hogyan mondja az Írás? Közel van 
hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben...” (Róm 10,8.), és érdeklődtem, 
ki áll közel a szívünkhöz. Vártam a szokásos feleleteket: szülők, barátok, 
családtagok és legfőképp, a Jóisten. Az egyik kisfiú jelentkezett és azt vála-
szolta: ÖNÖK! (Ez alatt diakonus testvéremre, Varga Gábor atyára és rám 
gondolt) Nem bírtam, és a közösség előtt megkérdeztem, hogy Miért is? 
— Mert önök megvédenek mindentől... — és e pont után a fiú elpityeregte 
magát, sőt a közösség is meghatódott e feleleten, ami nem is inkább meg-
könnyező, sokkal inkább elgondolkodtató feleletté vált a szanyi templom 
falain kívül is, a faluban és most már a kedves Olvasó előtt is.

Jézusibb Nagyhét: alázat és hitelesség

15
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A road-show első napján, március 18-án, 
hétfőn a csornai Széchenyi István Általános 
Iskolában zajlottak a bemutatók. A máso-
dik napon egy győri iskolában folytatódott 
a program, majd március 20-án, szerdán a 
kapuvári Széchenyi István Általános Iskola 
következett. Végül egy újabb győri és egy 
győrújbaráti iskola zárta a sort. Csornán 
és Kapuváron a tornatermekben zajlottak 
a bemutatók, mivel sajnos a beígért jó idő 
elmaradt. A gyerekek így is felejthetetlen 
élményekkel gazdagodtak. Testközelből 
ismerkedhettek meg az árvízvédelmi, víz-

hozammérési és vízszerelési munkákkal. 
Láthatták a vízi közmű terepasztalt, a Har-
csás-féle falikút gyűjteményt és vízcsöveket 
is összeszerelhettek. Józsa Tamás igazgató úr 
előadásából az építészet és a víz kapcsolatát 
ismerhették meg, Tóth László, a Pannon-Víz 
diszpécserszolgálat vezetője pedig sok-sok 
vizes érdekesség mellett nyeremény ivóku-
lacsokkal is meglepte a gyerekeket. A Pan-
non-Víz Zrt. Víz Világnap alkalmából kiírt 
rajzpályázatán idén is „taroltak a csornaiak”. 
Most is a csornai II. Rákóczi Ferenc Katoli-
kus Iskolából érkezett a legtöbb díjazott rajz. 

A víz világnapja minden év március 22-én megtartott esemény. Célja, hogy 
ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és 
az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. A rábaközi programok csúcspontját 
az iskolai bemutatók jelentették, melyeken idén is közel kétezer kisdiák vett 
részt. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Pannon-Víz szakemberei, 
valamint a Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakgimnázium okta-
tói öt iskolában jártak.

Víz Világnap Csornán és Kapuváron

Horváth Zsófia pályamunkáján egy vízve-
zeték-hálózat kel életre, Gecsei Gábor rajzán 
pedig a világ egyik leghíresebb focistája oltja 
szomját egy ivókútnál. A víz világnapi pályá-
zat eredményhirdetésre a győr-szabadhegyi 
víztoronyban került sor március 23-án, a 
víztorony látogatáson. A rendezvény fődíját, 
egy szódagépet, a kék sorozatú, telefon jelű, 
47-es sorszámú tombolajegy nyerte. Lapzár-
táig a nyertes még nem jelentkezett, így lehet, 
hogy most olvassa a jó hírt. A nyereményért 
jelentkezni a 96/522613-as telefonszámon le-
het munkanapokon 8 órától 16 óráig.
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Vállalom különösen:
 
- Lakó- és termőföld ingatlanokkal kapcsolatos 
   szerződések szerkesztése

- Egyéb okiratok, szerződések szerkesztése

- Gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügyek, cégeljárás

- Egyesületekkel, alapítványokkal kapcsolatos ügyek

- Követelésekkel kapcsolatos igényérvényesítés

- Jogi képviselet és tanácsadás peres és nemperes
  (pl. hagyatéki, � zetési meghagyásos, végrehajtási) 
  eljárásokban, egyéb polgári jogi ügyekben

Főbb tevékenységeink körébe tartozik az 
acsalagi és Acsalagról elszármazott szemé-
lyek összefogása a közös célok megvalósí-
tása érdekében, valamint a község arcula-
tának javítása, tisztábbá, barátságosabbá 
változtatása parkosítással, virágosítással. 
Egyesületünk magában foglalja a Lilaakác 
Nyugdíjas Klubot és az Acsalagi Alakuló 
Cserkészcsapatot is – kezdte az egyesület 
bemutatását Némethné Kozma Ildikó. 
Márciusban részt vettünk az Önkor-
mányzat által szervezett III. Nosztalgia 
Disznóvágáson, ahol végigkísérhették a 
kíváncsiskodók a disznó útját az óltól a 
tányérig. A hagyományőrző jellegű disz-
nótoros ebédet követően egyesületünk 
tagjai a gyermekeknek tartottak játszóhá-
zat (üvegfestés, álarckészítés, csillámteto-
válás, arcfestés), valamint bemutatták az 
érdeklődőknek a szalagos fánksütés forté-
lyait. Az előadást követően az acsalagiak is 
megkóstolhatták a pampuskát különböző 
formában – farsangi fánk,  egérke fánk, 
csöröge fánk.
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért akció ma hazánk legna-
gyobb önkéntes mozgalma. Idén immár 
nyolcadik alkalommal valósult meg, 
amely kezdeményezéshez Acsalag Közsé-
gért Egyesületünk is csatlakozott azért, 
hogy környezetünket megszépíthessük, 
továbbá egy kellemes délelőttöt tölthes-
sünk el a szabad levegőn. A lakóközös-
ségben való aktív részvétel, a környezet-
védelem fontossága és az együtt cselekvés 
központi fontosságú egy fenntartható, 
tudatos jövő megteremtésénél. A találko-
zási pont Acsalag Község Önkormányza-
ta volt. A szemétgyűjtési akció keretében 
38 gyermek, felnőtt, nyugdíjas „nagyta-
karított”. Közösen tisztítottuk meg szű-
kebb-tágabb környezetünket – utcákat, 

parkokat, árkokat, erdőket: Acsalag-Bő-
sárkány, Acsalag-Földsziget, Acsalag-Csa-
tárimajor távlatában közel 10 kilométert 
gyalogolva. Összesen 37 zsákot töltöttünk 
meg főleg háztartási hulladékokkal. A 
szemétszedést követően hálája jeléül az 
acsalagi önkormányzat minden önkéntest 
friss kolbásszal, hurkával vendégelt meg, 
közösen tisztábbá varázsolt környezetün-
kért cserébe. 
Aki egyszer részt 
vesz egy ilyen 
s z e m é t g y ű j t é -
si akcióban, az 
a későbbiekben 
sokkal jobban 
odafigyel környe-
zete tisztaságára, 
sokkal értékeseb-
bé válik számára 
a természeti erő-
források megőr-
zése, védelme, 
mint korábban. 
A környezetünkre 
való odafigyelés, 
összességében a 
felelős környe-
zettudatos gon-
dolkodás ma 
már természetes 
elvárásnak szá-
mít mindannyi-
unk felé. Ezért is 
szervezzük meg 
Acsalagon a Te-
Szedd! akciót 
évről évre! Kö-
szönjük önkénte-
seink munkáját 
környezetünk vé-
delme, megóvása 

Egészségesen élni egy életen át

Az Acsalag Községért Egyesület 19 fővel alakult meg, elsődleges célja a 
közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása, környezetünk, és 
elődeink által megteremtett történelmi értékeink megóvása, mással való 
megismertetése. Némethné Kozma Ildikó elnök mutatja be olvasóinknak 
az egyesületet. 

Megalakult az Acsalag Községért Egyesület

és szépítése érdekében! Jövőre is folytatni 
kívánjuk – mesélte lapunknak Némethné 
Kozma Ildikó.

RÁBAKÖZ SZÍVE
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Benkő Zoltán háláját fejezte ki a koráb-
bi elnöknek, Tóth Zoltánnak, valamint 
az ő elődjének, Tonkó Sándornak, akik 
rengeteget tettek az elmúlt évtizedekben 
a farádi labdarúgásért.  Kifejtette, hogy 
a bajnokságban bővültek a lehetőségek, 
megváltoztak a feltételek, ami sokkal több 
munkával jár, melybe a korábbi elnökség 
belefáradt, így próbáltak egy fiatalabb csa-
pattal új lökést adni. A tiszteletbeli elnök 
Szalai Attila, az elnökhelyettes Németh 
István, az elnökségi tagok pedig Répás 
László, Jakab Attila és Czirák László let-
tek. 

A frissen kinevezett elnök – aki jelenleg is 
aktív tagja a farádi labdarúgócsapatnak – 
közölte, hogy a közeljövőben nem a bajno-
ki cím a cél Farádon. Az elmúlt évek sike-
rei után többen vagy sérülést szenvedtek, 
vagy befejezték pályafutásukat, így most 
az a legfontosabb, hogy újra tudják for-

málni a közösséget, a fiatalokat beépítsék 
a felnőtt csapatba, és a korábban a telepü-
lés színeit képviselő helyi játékosok újra a 
farádi csapatban focizzanak. 

Benkő Zoltán elmondta, hogy az idei baj-
nokságban kimagaslik a mezőnyből a Hi-
mod együttese, de mögöttük van még tíz 
csapat, akik között bármi megtörténhet. 
Véleménye szerint az lesz a legmeghatá-
rozóbb, hogy mennyire tud stabil lenni a 
csapat.

Az egyesület új elnöke az utánpótlással 
kapcsolatban kifejtette, hogy Farádon U7, 
U9 és U11-es korosztály is működik, és 
amennyire csak tudnak, részt vesznek az 
U13-as küzdelmekben is. A szakvezető 
célja, hogy a farádi gyerekek az egyesü-
letnél maradjanak, ugyanakkor a 14 és a 
18 éves kor között óriási szakadék van, így 
nehéz megtartani a tehetséges fiatalokat.  

Egészségesen élni egy életen át

Farádon az elmúlt években rendre a bajnoki cím megszerzése volt a labda-
rúgócsapat célja. Az elmúlt évek sikerei után többen befejezték pályafu-
tásukat, sérülést szenvedtek vagy eligazoltak más egyesülethez. Így most 
a nagyobb hangsúlyt a fiatalok beépítésére, a korábban a település színeit 
képviselő helyi játékosok visszacsábítására és közösségépítésre helyezték át. 
Benkő Zoltán, a Farádi SE télen kinevezett elnöke nyilatkozott lapunknak 
a sportegyesületről.

A farádi csapat az elmúlt években egy erős 
16-18 fős kerettel dolgozott, ami a bajnoki 
címek alapja volt. A felnőtt csapatban je-
lenleg a fiatal korosztály nem képviselteti 
magát (sérülés, külföldi munkahely, átiga-
zolás miatt), ebből kifolyólag a tartalékok-
tól próbálnak meríteni. 

Benkő Zoltán szerint nem könnyű elfo-
gadtatni a tartalék csapatból felkerülő já-
tékosokkal, hogy az első csapat egy kicsit 
más, ott több a felelősség, több a néző, 
esetleg hangosabban szólnak egymáshoz a 
játékosok, a szurkolók. 

A keret megerősítésével kapcsolatban 
megjegyezte, hogy télen nehezebben vál-
tanak a játékosok, így főleg a belső iga-
zolásokat szerették volna rendbe tenni, 
és azokra a tartalék csapatos játékosokra 
támaszkodni, akik néhány éven belül az 
első csapat meghatározó tagjai lehetnek. 
A sportvezető hozzátette, hogy a tartalék 
csapatnál is történt személyi változás, Csík 
Tamás helyett Tonkó Tamás lett az edző.

A Farádi SE csapata – lapzártánkkor – 18 
mérkőzés után 8 győzelemmel, 4 döntet-
lennel és 7 vereséggel a tabella hetedik he-
lyét foglalja el.

Új vezetőség és új célok a Farádi Sportegyesületben 
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