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Egész életében cipészként dolgozott, 
munkásságának, odaadásának és jószí-
vűségének híre messzire eljutott, vala-
mennyi rábaközi újság meg is írta már 
történetét. Mi a véleménye erről? 

Igazából nem szeretek szerepelni, nem is 
vágytam soha arra, hogy bekerüljek az 
újságba. Úgy kezdődött, hogy küldtek 
be kismamák a Kisalföldnek SMS-eket, 
hogy csemetéjük cipőjét ingyen javí-
tottam meg. Megkerestek engem, hogy 
mennyi dicséretet kapok, és írtak rólam 
egy cikket. Jöttek hozzám messzebbről is, 
akik hallottak rólam, és így több újságba 
is bekerültem. Később beneveztek a Rá-
baköz Év Embere címre is, az emléktáblá-
mat máig őrzőm.

Mióta foglalkozik ezzel a mesterséggel?

Egészen pontosan 1965 óta. Ebben az 
évben fejeztem be az általános iskolát, 
és Győrbe mentem továbbtanulni. Itt is 
kezdtem el utána dolgozni. Saját műhe-
lyem már volt, másodállásban dolgoztam 
itt is. 1990-ben döntöttem úgy, hogy főál-

tathatták az útjukat. Nem fogadtam el 
tőlük pénzt, de másnap megjelentek, mi-
előtt elindultak volna a nászútra, és hoz-
tak nekem egy csomó süteményt és tortát.

Miért ezt a szakmát választotta?

Öten voltunk fiútestvérek, én voltam a leg-
fiatalabb. Nem bővelkedtünk javakban, és 
a cipőket is úgy adtuk tovább a testvérek 
között, én már szinte darabokban kaptam 
meg a lábbeliket. Mindig is mondtam 
édesapámnak, hogy ha felnövök, cipész 
leszek. Bejártam a Giczi Gyula bácsihoz 
tanulni, aki egy remek cipészmester volt. 
Tetszett, ahogyan csinálta a cipőket, még 
édesapám bőrcsizmáját is ő talpalta meg. 
Nagy hatással voltak rám ezek az évek, 
és ezért is döntöttem úgy, hogy ebbe az 
irányba tanulok tovább.

Manapság már egyre kevesebb cipész van. 
Ön mit gondol erről?

Tényleg egyre kevesebben vagyunk, és 
biztos vagyok benne, hogy ez is egy hiány-
szakmává fog válni. De nem is igazán le-

lásként viszem ezt itthon tovább, miután 
édesapámat elveszítettem. Apránként 
sikerült csak felépítenem, mert rengeteg 
pénzbe kerültek a gépek, és a kellékeket, 
szerszámokat is időbe telt beszereznem.

Amíg aktívan foglalkoztam a cipészet-
tel, addig az egész napomat itt töltöttem 
a műhelyben. Megesett, hogy kiírtam, 
három hétig nem veszek át cipőt, mert 
halmokban álltak a műhelyben a javítás-
ra váró lábbelik. Már nyugdíjas vagyok, 
de délelőttönként még ma is lent vagyok 
a műhelyben. Számtalan új cipőt is ké-
szítettem, de manapság leginkább csak 
javítok. Most főleg az unokáimnak élek, 
de amíg az egészségem engedi, addig foly-
tatom a szakmát. Az egyetlen hátulütője 
a saját műhelyemnek, hogy volt, aki este 
csöngetett, amikor zuhanyoztam, vagy 
már készültem volna lefeküdni, hogy 
megjavítom-e a cipőjét. Egyszer jött egy 
menyasszony is hozzám, hogy leesett a ci-
pője sarka. Kijöttek a polgári esküvőről, 
mentek volna az egyházira, de közben 
tönkrement a cipője. Szerencsére 15-20 
perc alatt sikerült megjavítanom és foly-

Egy önzetlen ember története  
Beszélgetés Boros Jánossal

Boros János Csorna elismert cipészmestere. Híres kiváló munkájáról és önzet-
lenségéről, mely már sokak érdeklődését felkeltette, még a tengerentúlról is. 
Olyan odaadóan végzi a munkáját, hogy sokszor ő érzi rosszul magát, ha fizet-
nek egy cipő „meggyógyításáért”. Kedves cipészünk még ma is űzi kis műhelyé-
ben ezt a mesterséget, és várja a javításra szoruló lábbeliket. 
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hetne ezt a szakmát senkire sem ráerőltet-
ni, mert ehhez a munkához sok türelem és 
jó kézügyesség kell. Nagyon éles szerszá-
mokkal dolgozunk, éppen ezért nagyon 
oda kell figyelni, mit csinál az ember.

Tanulók is gyakoroltak nálam, akik cipész-
nek készültek, de nem tudok arról, hogy 
bármelyikük is folytatta volna ezt a mes-
terséget. Egyikük viszont tényleg szívesen 
dolgozott volna főállásban cipészként, de ő 
egy kis faluban lakik, ahol elég nehéz lett 
volna ebből megélni. Nekem is öt fiú uno-
kám van, de közülük sem vágyik egyik sem 
arra, hogy cipész legyen. Valamelyikük 
még a műhelyembe is ritkán jár.

Vannak, akiktől nem fogad el pénzt a 
munkájáért. Kik lennének ők?

Mentősök, tűzoltók, a temetkezési vál-
lalat embereinek munkacipőjét ingyen 
javítom, mert ők értünk dolgoznak. Ha 
csak ennyiben tudok segíteni nekik, ak-
kor megteszem. A sportolók rendszeresen 
jönnek, vidékről is. A csornai sportolókat 
én azzal a gesztussal támogatom, hogy in-

gyenesen javítom a cipőiket. Az egyesület 
minden évben meghív egy záró vacsorára, 
tiszteletjegyet is adtak nekem, de azt is 
mondtam, hogy kifizetem, mert gyakran 
az unokáim is jönnek velem a meccsek-
re. Ha valamit én ingyen csinálok, akkor 
értelmét veszti, ha adnak valamit cserébe. 
Nekem az elismerés mindennél többet ér, 
ha meg vannak elégedve a munkámmal. A 
gyerekek cipellőinek javítását is ajándék-
ként csinálom, de ők is mindig hoznak 
valami apróságot. Egy almát vagy egy kis 
süteményt, de nagyon boldogok tudnak 
lenni, hogy ők is adnak nekem valamit.

Készít még új cipőket?

Már három éve csak javítok, nem készí-
tek újakat, de a méreteket megőriztem. A 
mai cipők többsége ragasztással készül, 
ami természetesen nem tart addig, mint 
egy varrott. Néhányuk műanyagból van, 
de ha módomban áll, akkor igyekszem 
megmenteni őket. Külföldről is érkeztek 
hozzám megrendelők, és nekik is készí-
tettem angol varrott cipőket. Voltak, akik 
egy cipő elkészülte után rendeltek még 

néhány párat, mert megtetszett nekik. 
Emlékszem, volt, aki egyszerre kilenc pá-
rat is rendelt. Még Amerikából is érkezett 
megrendelésem. A Magyarországon élő 
rokonok megmutatták nekik az új cipőjü-
ket, amit csináltam nekik, és ők is inkább 
megkértek engem, hogy készítsek néhány 
párat, mintsem ott kint vettek volna egyet.

Mivel tölti a szabadidejét?

Főleg az unokáimmal töltök sok időt, 
nagyapaként ez kötelességem is. Van egy 
kiskertem is hátul, amit szívesen gondo-
zok. Nagyon le tud foglalni a kertészke-
dés, és amíg jó idő van, miért ne lennék 
kint.
Ezenkívül internetezni, könyvet olvasni 
vagy filmet nézni szoktam. De ezek benti 
elfoglaltságok, ha engedi az időjárás, in-
kább a szabadban töltöm az időmet.
Korábban, ha volt egy kis időm, azt is 
a műhelyben töltöttem, mert rengeteg 
munkám volt, amit szerettem volna befe-
jezni. De ma is szívesen időzöm itt, még 
ha csak annyi időre is, hogy összerakjam 
a szétszórt holmiimat. HR
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Hamarosan véget ér az elmúlt öt éves 
önkormányzati ciklus. Ha számot kell 
vetnie erről az időszakról, mire a leg-
büszkébb városvezetőként? 

Sok szép dolgot elértünk az elmúlt évek-
ben. Öt évvel ezelőtt azt a célt tűztük 
ki magunk elé, hogy egy élhető, pezsgő 
kisváros legyen Csorna. Úgy gondolom, 
hogy jó úton haladunk a cél eléréséhez, 
ugyanis folyamatosan épül, szépül szere-
tett városunk. 

Kimondottan örülök annak, hogy életet 
leheltünk a városüzemeltetési cégünkbe, 
melynek köszönhetően a Vilmospark Kft. 
mára már nemcsak nyírja a füvet és üzemel-
teti a fizető parkolókat, hanem körforgal-
makat épít, utakat és járdákat javít, dekorá-
ciókat készít, vagy éppen teret rekonstruál. 
Összességében arra vagyok a legbüszkébb, 
hogy látszik, összefogott a város és a fejlődés 
érdekében mára már nem a politikai csatá-
rozásoktól hangos a csornai közélet.  

Mi volt az elmúlt öt évben, ami a leg-
maradandóbb élményt hagyta Önben 
a várossal, a munkájával kapcsolatban? 

Nehéz egyetlen élményt vagy eseményt kira-
gadni az elmúlt öt évből. Azt hiszem legin-
kább az a pillanat emlékezetes nagyon, ami-
kor átadásra került az elkerülő út első üteme, 
mi pedig lezárattuk a főutat és megszervez-
tük az első Városnapot,”Fellélegzik a város” 

néven. Büszkeség volt látni sok ezer embert 
a kétszer kétsávos főúton, örömüket, hogy 
visszavették Csornát a kamionoktól. Azóta is 
szép hagyományként évről-évre városnapot 
szervezünk. Nem szabad elfelejteni, hogy 
honnan indultunk, legyünk büszkék az elért 
eredményeinkre!  

Az eredmények mellett kudarcok is ér-
ték az elmúlt öt évben?

Napi kudarcok vannak, például, ha a vá-
rosban barbár rongálást tapasztalunk, az 
nem esik jól nekem sem. Nem is olyan ré-
gen, nyár elején adtuk át a kiscsornai óvoda 
új műfüves pályáját. Sajnos két héten belül 
megrongálták. Ugyanígy nehéz elviselni azt, 
amikor egyes emberek a városban, vagy akár 
a város szélén csak úgy kidobják a szemetet. 
Ezek mind-mind napi kudarcok, ezekben a 
tehetetlenség az, ami a legjobban zavar, ezért 
igyekszem elkerülni a kiszolgáltatott helyze-
teket. Természetesen a városvezetés igyek-
szik fellépni ezek ellen.

De a legjobb az lenne, ha minél több em-
bertársunk megértené, hogy a városunkra, 
a közös otthonunkra vigyázni kell, értéke-
inket meg kell óvni. 

Noha már az előző ciklusban is aktívan 
részt vett az önkormányzat munkájá-
ban, polgármesterként ez volt az első 
ciklusa. Személyes életében mit jelentett 
ez a tisztség betöltése?

Néhány hónap van már csak az őszi önkormányzati választásokig. Ennek 
okán arra kértük dr. Bónáné dr. Németh Katalint, Csorna polgármesterét, 
értékelje az elmúlt öt éves ciklust. 

Az elejétől fogva megtiszteltetésnek ér-
zem a pozíciót, aminek igyekeztem a 
rangját és tiszteletét erősíteni. Ez egy na-
gyon nehéz, összetett szolgálat, melynek 
célja városunk fejlődése, elismertségének 
növelése. 
Ebben szerencsére sokan partnerek, 
akiknek ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani, legfőbbként a családomnak, a 
hivatal munkatársainak, a képviselő-tes-
tület tagjainak, a városüzemeltetésért 
felelős cég munkatársainak és mindazon 
csornainak, akik segítő szándékkal áll-
nak közös célunk eléréséhez. 

Külön köszönöm a kormány, és Gyo-
páros Alpár országgyűlési képviselő úr 
Csornának nyújtott eddigi segítségét.

Már bejelentették, hogy újra indul 
polgármesternek. Mik a következő 
ciklus legfontosabb feladatai?

A közelmúltban megtartottuk jelöltál-
lító taggyűlésünket, és személyemben 
ismét megtisztelt a tagság azzal, hogy 
jelölésemet egyhangúlag elfogadta. Sze-
retnénk folytatni városépítő munkánkat. 
Komoly eredményeket értünk el, de még 
rengeteg dolog vár megoldásra. 
Bízom abban, hogy a csornaiak ismét 
összefognak, és támogatják jelöltjeinket, 
ugyanis egy összeszokott, a munkaké-
pességet már bizonyító csapat indul idén 
is. Együtt, közösen szeretnénk tovább 
folytatni városépítő munkánkat, mely-
hez ezúton is kérem a csornaiak támo-
gatását!

Folyamatosan épül és szépül szeretett városunk
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TELEFONTOKOK ÉS
ÜVEGFÓLIÁK

 
KEDVEZŐ ÁRON, NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
 
 Nemesacél ékszerek,

bizsuk
 
 CSORNÁN A TESCO ÜZLETSORÁN, 

KAPUVÁRON A HANSÁGGAL SZEMBEN, 
BELEDEN A POSTA MELLETT!
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Sokat segít a mindennapi életben a tudatos 
jelenlét gyakorlása, a rend szeretete térben és 
időben. Megvan a tárgyaink megszokott logi-
kus helye, utazásra vagy kórházi felvételre ide-
jekorán felkészülünk. Napirend szerint élünk, 
de a közép és hosszú távú tervezést is tudato-
san fenntartjuk. Ünnepek, névnapok, szüle-
tésnapok, szórakoztató programok számon-
tartása, várása mind jó hatású az idegrendszer 
működésére. Akár az egészséges gyermek és 
a felnőtt is spontán tanulásában a rossz nem 
adaptív magatartási formákat tanul (például 
a dohányzást  vagy a kritikátlan viselkedést).  
A sérült testi integritás javulása sem mindig 
célszerű, a spontán tanulás vakvágányra té-
ríti az idegrendszert. Ilyen a fájdalom mely 
kezdetben egy rendkívül fontos figyelmezető 

jel a szervezet számára, de ha már hat hétnél 
is tovább tart az oka, akár részben vagy telje-
sen megszűnik az idegrendszer mégis „meg-
tanulja” a fájdalmat, krónikussá válik szinte 
folyamatosan gyötri a beteget. A krónikus 
fájdalommal élő személy életminősége súlyos 
fokban romlik, szociális kapcsolatai lazulnak, 
mindennapi teendőit nehezen látja el, szélsősé-
ges esetben depressziót vált ki, akár öngyilkos-
sági szándékot is okozhat. Az orvostudomány 
egyik fő feladata a fájdalom elleni harc, haté-
kony gyógyszerek súlyos esetben műtéti be-
avatkozások jól bevált eszközök állnak rendel-
kezésre. Mégis, főleg ha idegrendszeri sérülés 
áll a háttérben, a szokványos gyógyszerek, vagy 
későn végzett műtéti beavatkozások ellenére 
a fájdalom centrálisan rögzül, a neuromodu-
lációs kezelés válik szükségessé. Ilyen módszer 
a magas frekvenciájú célzott agyi mágneses 
ingerlés (rTMS), mely világszerte terjedőben 
van. Az orvostudomány az általa alkalma-
zott beavatkozásokat mindig szigorú vizsgá-
lat alá veszi, ezzel kiküszöböli a tévhitekre és 
manipulatív pénzszerzésre irányuló etikátlan 
beavatkozás lehetőségét. Az rTMS kezelést is 
számos ún. kettős vak vizsgálattal ellenőrizték, 
hatékonyságát szakszerű bizonyítékokkal tá-

masztották alá. Statisztikailag 30% fájdalom-
csökkenés igazolt, tehát van, akinek csaknem 
teljesen megszűnik a fájdalma, van, aki gyógy-
szerek szedése mellett kezelés után jelentős 
életminőség javulást ér el. Saját gyakorlatunk 
is ezt a szakirodalmi véleményt támasztotta 
alá és már két éve alkalmazzuk ezt a módszert 
rehabilitációs osztályunkon. Természetesen az 
agyi mágneses ingerlés nem csak a krónikus 
fájdalmak esetében bizonyított hatású. Több 
mint húsz éve egyre gyarapodó klinikai vizs-
gálatok és tapasztalatok alapján javulás érhető 
el, szélütés utáni állapotokban, Parkinson kór-
ban, és egyéb túlmozgásokkal járó kórképek 
esetében is. Szórványos adatok vannak arról, 
hogy fülzúgás, stroke utáni beszédzavar eseté-
ben is hatásos, sőt a szellemi hanyatlások ese-
tében is kedvező eredményeket jeleztek. Haté-
kony kezelésnek alapfeltétele az elővizsgálatok 
korrekt elvégzése, a komplex kezelés személyre 
szabott megtervezése.  Ez azt is jelenti, hogy 
a neuromodulációs kezelést a szakirodalom-
ban leírt protokollok szerint végezzük. Igazán 
jó eredmények akkor érhetünk el, ha a beteg 
maga is gyógyulni akar és a gyógyító csoport-
ban a gyógytornász, fiziotherapeuta, psycholo-
gus, logopédus a szükségleteknek megfelelően 
részt vesz. Folyamatos őszinte bizalmi kapcso-
lat szükséges a gyógyítók és gyógyulni vágyó 
között.  Természetesen a legjobb módszerek 
alkalmazása mellett is gyakran a króniku-
san kialakult funkciózavar vagy fogyaté-
kosság csak részben javítható, de ismételt 
kezelésekkel a beteg életminősége, mun-
kaképessége, önellátása magasabb szintre 
hozható, szenvedése jelentősen enyhíthető. 
Kórházunkban az említett TMS készüléken 
kívül korszerű számítógépes módszerek, 
végtagmozgató robot készülékek bővülő 
eszközpark mellett lelkes, gyógyító csoport 
áll rendelkezésre, hogy a legkorszerűbb 
módszerekkel hatékony rehabilitációs keze-
lést érhessünk el.

Egészségesen élni egy életen át

Szerző: 
Dr.Winiczai Zoltán

főigazgató
neurológus –klinikai elektrofiziológiai szakorvos

A tartósan fenntartható élet alapkövetelménye a tanulás és alkalmazkodás 
képessége. Az élőlény és természetesen az ember mindennapi alkalmazko-
dása érdekében folyamatosan tanul. A tanulás nem csak a rendszerszerűen 
felépített oktatás keretén belül zajlik, hanem az idegrendszer spontán 
működése. Azonnal megtanuljuk elhárítani a kellemetlen eseményeket, jó 
esetben csak egyszer ütjük fejünket az alacsony mennyezetbe vagy botlunk 
meg egy magas küszöbbe, anélkül, hogy elhatároznánk ezt megtanulni. A 
folyamatosan tanuló idegrendszer jó működése tehát mindennapi életünk, 
alkalmazkodásunk legfőbb tényezője. Spontán megtanuljuk a közlekedési 
útvonalakat, spontán rögzülnek nevek, idegen szavak, ismerősök arca stb. 
A spontán tanulás és visszaidézés folyamatának elakadása a szellemi ha-
nyatlás első figyelmeztető jele, mely olykor csak azt jelzi, hogy túlterheltek 
vagyunk a napi gondok miatt, ideje kicsit pihenni, kikapcsolódni, máskor 
ha rendszeresen fennáll  idejekorán érdemes orvoshoz fordulni. 

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

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Korszerű rehabilitációs eljárás  
a Csornai Margit Kórházban
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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

Farád, mini bölcsőde építési munkái

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben
Szendvicsek, Hidegkonyhai készítmények, Kávé, Fagyi,

Cukrászsütemények, Hamburgerek, Kürtőskalács 
Palacsinta, Hot-dogok, Üdítők! 

Csorna, Mártírok tere 1.
 Nyitva tartás: H-P 5:00 – 18:00, SZ 6:00 - 18:00,

V 10:00 - 18:00 
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Az első családi nap felvonulással vette 
kezdetét, amelyen a gyermekek is kivették 
részüket. A felvezetésért a szanyi motoro-
sok feleltek, s a Rábapordányi Tűzoltó-
szertártól egészen a Sportpályáig zajlott. 
Nem véletlen, hiszen a nap további prog-
ramjai már itt zajlottak.
A köszöntőket Márkus János egyesü-
leti elnök és Visy László polgármester 
mondta, majd következett a közös főzés.  
A résztvevők legnagyobb örömére nem-
csak az önkéntes tűzoltók kavargatták 
az ételeket, hanem fakanalat ragadt az 
Aranyeső együttes is. A helyi Vöröskereszt 
pedig palacsintával kedveskedett a családi 
napra látogatóknak.

A gyermekek egyik kedvence a régi lóvon-
tatású kocsis-fecskendő volt, amit most ki 
is próbálhattak. A tűzoltó ügyességi ver-
senyen is összemérhette tudását aki vál-
lalta a kihívást. A vetélkedőn a gyerekek 
megismerkedhettek a rádió használatával 
és puttonyfecskendővel is gyakorolhat-

A jubiláns házaspárokat hálaadó szentmi-
sére hívja dr. Veres Andrés megyéspüspök. 
A szertartást szeptember  7-én 10 órakor 
tartják a győri Nagyboldogasszony-szé-
kesegyházban. A szervezők szeretettel hív-
ják és várják azokat a házaspárokat, akik 
szentségi házasságkötésük kerek évfordu-
lóját ünneplik. Jelentkezni augusztus 8-ig 
lehet a Győri Egyházmegye plébániáin. A 
szentmisét követően a főpásztor vendégül 
látja a jubiláló házaspárokat a Püspökvár-
ban.

A rábapordányi Fáklya Tűzoltó Egyesület 
szervezésében zajlott le nemrég az első ön-
kéntes tűzoltó családi nap, amelyre a kör-
nyékbeli önkéntes tűzoltók és családjaik is 
ellátogattak. 
Így érkeztek barátok és kollégák Farádról, 
Szilsárkányból, Potyondról, Bogyoszlóról 
és természetesen a rendező Rábapordányt 
sem szabad kihagyni a felsorolásból.

Jubiláló házaspárok jelentkezését várják

ták a célba lövést. A porral oltó készülék 
működési elvét is elsajátíthatták, ami 
különösen hasznos lehet a mindennapok 
során. Persze voltak vidám feladatok is: 
mindenki élvezte a zsákba ugrálást, vagy 
éppen azt, amikor az egyensúlyukat kel-
lett próbára tenni. A sorverseny jó hangu-
latban, fegyelmezetten zajlott, s a kicsik 
nagyszerűen oldották meg a rájuk bízott 
feladatot. A legtöbb gyermek által várt 
program azonban mégis az volt, amikor a 
település utcáin tűzoltóautóba ülve utaz-
hattak. A rengeteg mosolygó szempár már 
jelezhette: nem kell tartani az utánpótlás 
problémáktól.

A felnőtteknek szerelési számokban kel-
lett bizonyítaniuk, ahol kiderült: minden-
ki szívvel-lélekkel, s ami még fontosabb, 
biztos tudással dolgozik egy-egy káreset 
során. A családi napot végül a tábortűz 
zárta, amely a barátságot és az összefogás 
erejét jelképezte.

Július közepén Varga Imre Róbert polgár-
mester és Gyopáros Alpár országgyűlési kép-
viselő ünnepélyes keretek között átadták a 
megújult óvodát és orvosi rendelőt Bogyosz-
lón. A két projekt összköltsége 46 millió 
forint, melyből 10 millió forintot önerőből 
finanszírozott a bogyoszlói önkormányzat. 
Jelenleg 25 gyermek jár a bogyoszlói óvo-
dába három településről: Potyondról, 
Sopronnémetiből és Bogyoszlóról. Az in-
tézmény a Farádi Óvoda tagóvodája. Egy 
óvodai csoport van, kettő óvónő, és egy 
dajka foglalkozik a gyerekekkel. Az in-
gatlan felújításához 24,5 millió forint tá-
mogatást kapott a település Magyarország 
Kormányától, melyhez 4,5 millió forint 
önerőt kellett hozzátenni, így a projekt 

Átadták a felújított óvodát és orvosi rendelőt Bogyoszlón
összköltsége 29 millió forint volt. A beruhá-
zás során a következő felújítások valósultak 
meg: tetőfelújítás, nyílászárócserék, hom-
lokzat hőszigetelése, belső burkolási mun-
kák, teljes villamos hálózat felújítása, belső 
festés, napelem kiépítése, 
teljes fűtéskorszerűsítés, 
akadálymentesítés és új 
térburkolatok kialakítása.
Az orvosi rendelő felújítá-
sára 11,3 millió forint tá-
mogatás érkezett a faluba, 
melyhez 5,6 millió forintot 
tett hozzá a település ön-
kormányzata. Így a projekt 
összköltsége 16,9 millió 
forint volt. A beruházás so-

rán a következő felújítások valósultak meg: 
nyílászárócserék, homlokzat hőszigetelése, 
akadálymentesítés, belső burkolások, villa-
mos hálózat teljes felújítása, belső festés és új 
térburkolatok kialakítása.

Ünnepeltek az önkéntes tűzoltók Rábapordányban
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www • Csorna,  Erzsébet királyné 
utca 15. 

• Nyitvatartás: h-p. 9-12, 
13-17, szo. 8-12 óráig.

Nyári vásár! Szandálok, papucsok, 
vászoncipők és táskák 30-50%  

kedvezménnyel! A készlet erejéig.
www.facebook.com/hazsocipo

Csornán és környékén, 6+1 fő 
Szeptembertől már hétköznapokon is! 
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A szanyi gazdák és a katolikus egyház 
hívei is jól járnak a közelmúltban felújí-
tott külterületi úttal, mely a település 
határától a Szent Anna kápolnáig tart.  
Németh Gergely polgármester szerint a 
beruházással tehermentesülnek Szany 
belső útjai, és a Szent Anna kápolna meg-
közelítése is könnyebb lesz. Képriport az 
átadásról. 

Új út a Szent Anna kápolnához

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 augusztus 25.
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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 

Van egy ismerősöm, aki nemrég ment nyug-
díjba. Gyermeke másik városban lakik, Ő 
pedig a munkás hétköznapok után elérke-
zett a békésnek mondott nyugdíjas évekbe. 
Az ember azt gondolná, hogy amire régóta 
várt, hogy mindenre legyen ideje, hogy ki-
pihenhesse magát, örömmel tölti el, és tud 
egy kicsit hátradőlni. Na, ez az, ami nem 
sikerül neki. Bár már egy ideje nyugdíjas, 
nem bír leállni. Folyton mehetnéke van, 
egyfolytában pakol. Olyan dolgokat csinál, 
amelyekre igazából nincs semmi szükség. 
Nem azért csinálja, mert kell; hanem azért, 
hogy ne kelljen megállnia. Ebből pedig az 
következik, hogy folyton hajszolt és fáradt, 

mindenkinek panaszkodik, hogy mennyi 
dolga van – annak ellenére, hogy igazából 
nincs is semmi égető feladata.

A Márk evangélium 6. fejezetében olvasha-
tunk arról, amikor Jézus elküldi a 12 apos-
tolt, hirdetni Isten Országát. Az apostolok 
egy ideig távol voltak Jézustól, prédikáltak, 
gyalogoltak, majd visszatértek hozzá. Innen-
től átadnám a szót Márk evangélistának: Az 
apostolok összegyűltek Jézus körül, és elbe-
szélték neki mindazt, amit tettek és tanítot-
tak. Ő pedig így szólt hozzájuk: – Jöjjetek 
velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, 
és pihenjétek ki magatokat egy kissé! Olyan 
nagy jövés-menés volt ugyanis, hogy még 
enni sem volt idejük. Ebben a rövid kis tör-
ténetben talán választ kapunk arra, hogy mi 
is kell ahhoz, hogy az ember valóban ki tud-
ja pihenni magát, és fel is tudjon töltődni. 
Egy kis elvonulás, és az Isten csöndje.

Azt már talán mindannyian megtapasz-
taltuk, hogy otthon igazán nem lehet 
nyaralni, vagy szabadságon lenni. Az em-

ber mindig fog találni valami elintézendő 
dolgot, vagy helyzetet, amit „rögtön” meg 
kell oldania. Nem véletlen az sem, hogy 
Jézus az apostolokat elviszi egy magányos 
helyre, ahol kicsit ki tudnak szakadni a 
hétköznapokból.

A másik „kelléke” a feltöltődésnek az Isten 
csöndje. Ez talán pont azoknak az em-
bereknek lenne fontos, akik nem tudnak 
leállni. Mint mondjuk ez a bizonyos isme-
rősöm. Ez persze az elején nehéz. Hogy az 
ember fogja magát, akár beüljön a temp-
lomba, vagy kimenjen a határba, és csak 
üljön, nézelődjön, csodálkozzon rá az Őt 
körülvevő világra. Ne befelé hallgasson, 
hanem kifelé szemlélődjön. És ez az a pil-
lanat, amikor a szívünket előkészítjük az 
Isten működésére. Amikor megengedjük 
azt az Istennek, hogy megpihentesse a szí-
vünket az Ő csöndjében és nyugalmában. 
A szép az egészben pedig az, hogy már ez 
is imádság. Amikor csak elidőzünk, szinte 
elmélázunk az Isten jelenlétében, és en-
gedjük, hogy lecsendesítse és megpihen-
tesse az ember szívét.

Ezekkel gondolatokkal kívánok minden-
kinek a nyár utolsó időszakában jó, jézusi 
pihenést: az Isten csöndjében, távolságot 
véve a hétköznapok zakatolásától.

Egészségesen élni egy életen át

Szerző:  
Boldvai Márton Bertalan 

Premontrei perjel

A nyári időszak a legtöbb ember számára a pihenéssel van összefüggés-
ben – még akkor is, ha esetleg már nem iskolás, vagy a munkarendjéből ez 
nem is látszik. Ilyenkor az emberek jórésze keresi az alkalmat, hogy kicsit 
kiszakadjon a mindennapokból, feltöltődjön, hogy utána újult erővel tudja 
felvenni a hétköznapi feladatait. De hogy is tud az ember feltöltődni? Talán 
nem is olyan egyszerű erre válaszolni.

Pihenjétek ki magatokat egy kissé! (Mk 6,31)

11
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Nyitvatartás: Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 8:30-17, •Szerda, 
Péntek 8:30-17 Szombat 8:30-12 óráig

Csorna, Erzsébet királyné út 1 Korona Center
(volt Prizma Optika)

FÉNYRESÖTÉEDŐ ÉS NAPSZEMÜVEGLENCSÉK AKCÍÓBAN

Tel: 06-20-213-0864

Minőség és megbizhatóság 
elérhető áron!

Új helyen változatlan árakon 
várom kedves vásárlóimat

 Vízórát akartak cserélni ötvenezer forintért!

A Pannon-Víz Zrt. szennyvíztelep-kezelőt, csatornahálózat üze-
meltetőt és villanyszerelőt keres Győrsövényház, Rábacsécsény 
és  Mórichida szennyvíztisztító telepeinek és csatornahálózatai-
nak  üzeme ltetésére. Szakipari végzettség és B kategóriás jogo-
sítvány szükséges. Hosszú távú munkalehetőséget, határozatlan 
idejű szerződést kínálunk egy stabil hátterű, nagy szolgáltató 
cégénél. Jelentkezését a 9300 Csorna, Soproni út. 59., vagy a  
csorna@pannon-viz.hu címre várjuk.

Ismeretlenek telefonon próbálták rávenni egy fogyasztónkat arra, hogy ötvenezer forintért kicserélhessék vízóráját. Kérjük legyenek óvatosak! A Pan-
non-Víz Zrt. a bekötési vízmérőket/fővízmérőket/ ingyen cseréli, ezért nem kérhet pénzt senki.
Egy új törvényi rendelkezés értelmében egyedül a mellékvízmérők cseréjéért kell fizetni, erről viszont mindig előzetesen, hivatalos levélben értesítjük 
érintett ügyfeleinket. Nemcsak a vízórával, hanem a csatornával is szoktak ügyeskedni. Időnként környékünkön is megjelenik az a társaság, melynek 
tagjai csatornatisztítás ürügyén néhány perces munkáért több tízezer forintot is bezsebelhetnek. Idén még nem hallottunk róluk, de nem valószínű, 
hogy kihagyják megyénket. Legutóbbi trükkjük, hogy mindannyian formaruhában vannak, jegyzőkönyvet, hamisított igazolványt és megbízólevelet 
is hoznak magukkal...  A jóhiszemű lakók, vagy alkalmazottak  könnyen bűncselekmény áldozatává válhatnak. Néhány perces munkáért több tízezer 
forintot is bezsebelhetnek az „utazó csatornatisztítók”. Az elkövetők a szervezettség látszatát keltik, bizalmat ébresztve evvel az idős emberekben. Ha a 
trükk sikerül és beengedik őket, elterelik a tulajdonos figyelmét, majd megszabadítják értékeitől.
Az idős emberek mellett gyakran intézményeket, üzleteket, akár iskolákat is célba vesznek a trükkös csatornatisztítók. Valamilyen fedőtörténettel 
félrevezetik az alkalmazottakat: „a főnök ezt már megrendelte, pikk-pakk végzünk, itt tessék aláírni és  fizetni”. Nagyon vastagon fog a ceruzájuk, a 
tisztességes ár  8-10 szeresét legombolhatják. Jó tudni, hogy közterületi víznyelők, csatornák és aknák tisztításáért soha senki nem kérhet pénzt. Ezt a 
vízmű dolgozói ingyenesen, Pannon-Víz-logós, sötétzöld egyenruhában 
végzik. Ha valaki víznyelő vagy csatornadugulást szeretne bejelenteni, 
akkor a 06 80 20 40 86 telefonszámon éjjel-nappal megteheti. A sa-
ját ingatlanjába, lakásába, bérleményébe pedig mindenki jól gondolja 
meg, hogy kit enged be! Hibabejelentésnél, csatornadugulásnál az „igazi 
csatornatisztítók” hívásra érkeznek, mindig a bejelentőt keresik, név és 
telefonszám alapján. Legyenek óvatosak, ne váljanak csalók áldozatává!
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A visszterhes vagyonátruházási illeték

Ingatlan vásárlásakor a vevőnek – fősza-
bályként – vagyonszerzési illetéket kell 
fizetnie, ami tetemes összegre rúghat, ér-
demes tehát a vásárlás előtt tisztában lenni 
a szabályaival és belekalkulálni a költség-
vetésbe. 

A visszterhes vagyonátruházási illeték 
mértéke

A visszterhes vagyonátruházási illeték ál-
talános mértéke - ha a törvény másként 
nem rendelkezik - a megszerzett vagyon 
terhekkel nem csökkentett forgalmi érté-
ke után 4%. Ingatlanok tulajdonjogának 
cseréje esetén az illeték alapja a cserével 
megszerzett ingatlan forgalmi értéke. La-
kástulajdonok egymás közötti cseréje, va-
lamint lakástulajdon vásárlása esetén, ha a 
magánszemély vevő a másik lakástulajdo-
nát a vásárlást megelőző vagy azt követő 
egy éven belül eladja, az illeték alapja az 
elcserélt lakástulajdonok, illetve a vásá-
rolt és az eladott lakástulajdon - terhekkel 
nem csökkentett - forgalmi értékének a 
különbözete. Ha a lakástulajdon szerzője 
a vásárláshoz lakásépítési kedvezményben 

részesül, ennek összegét a lakástulajdon 
forgalmi értékből le kell vonni.

Mentes a visszterhes vagyonátruházási 
illeték alól többek között:

- a lakóház építésére alkalmas telektulaj-
donnak (tulajdoni hányadnak), valamint 
ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű 
jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző 
az ingatlanon a szerződés illetékkiszabás-
ra történő bemutatásától számított 4 éven 
belül lakóházat épít és a felépített lakóház-
ban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a 
településrendezési tervben meghatározott 
maximális beépíthetőség legalább 10%-
át. A vagyonszerző lakóházépítési szándé-
káról legkésőbb az illetékfizetési megha-
gyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat 
az állami adóhatóságnál;
- a vállalkozó által értékesítés céljára 
újonnan épített, építtetett - ideértve az 
ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház 
vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott 
és ténylegesen sem lakás céljára használt 
épület átalakításával, továbbá a lakóépület 
bővítésével (pl. tetőtér-beépítéssel) léte-

sített - 15 millió 
forintot meg nem 
haladó forgalmi 
értékű új lakás 
tulajdonjogának, 
ilyen lakás tulaj-
doni hányadá-
nak megvásárlá-
sa. Amennyiben 
az új lakás for-
galmi értéke nem 
haladja meg a 30 
millió forintot és 
a vagyonszerző 
másik lakástulaj-
don eladását nem 
igazolja, akkor a 
megállapított il-
letékből nem kell 
megfizetni azt az 
összeget, amely 
akkor járna, ha 
a lakás forgalmi 
értéke 15 mil-
lió forint lenne. 
Ilyen lakás tu-
lajdoni hányada 
esetén a kedvez-
mény a 15 millió 

forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal 
arányos részére illeti meg a vagyonszerzőt;
- a lakástulajdon magánszemély általi 
cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a 
másik lakástulajdonát a vásárlást megelő-
ző vagy azt követő egy éven belül eladja, 
és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke 
az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi 
értékénél kisebb;
- egyenes ági rokonok (ideértve az örök-
befogadáson alapuló rokoni kapcsolatot 
is) közötti vagyonátruházás esetén az 
egyenes ági rokon (ideértve az örökbe-
fogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) 
vagyonszerzése.
- egyenes ági rokonokon felül a házastár-
sak egymás közötti vagyonátruházása, va-
lamint a házastársi vagyonközösség meg-
szüntetése esetén történő vagyonszerzés

Illetékkedvezmény

Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 
35. életévét be nem töltött fiatal az első la-
kástulajdonának (tulajdoni hányadának) 
megszerzése esetén az egyébként fizetendő 
illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jo-
gosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi 
értéke a 15.000.000 forintot nem haladja 
meg. Ilyen forgalmi értékű lakás tulajdoni 
hányadának megszerzése esetén a vagyon-
szerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal ará-
nyos mértékű kedvezmény illeti meg.
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A már hagyományosnak számító könyvtá-
ri élménytábor mellett idén először művészeti 
tábort is szervezett a Martincsevics Károly Vá-
rosi Könyvtár. Míg az előbbit kisiskolásoknak 
kínálták, a július első hetében megtartott új 
típusú tábor célcsoportja a középiskolás 
korosztály volt. 

A művészeti táborba 20 fő kamasz jelentke-
zett, akik hétfőtől péntekig különböző kéz-
műves foglalkozásokban vehettek részt az 
Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület 
tagjainak irányításával. Kovács Regina Bi-
anka, az egyik résztvevő így nyilatkozott 
az egy hét során szerzett tapasztalatairól: 
„Az iskolában hallottam erről a táborról, és 
mivel szeretek kézműveskedni, örömmel 
jöttem el. A programok nagyon tetszettek, 
többféle volt, de egy sem unalmas. Volt 
hímzés, mézeskalács-díszítés, kavicsfes-
tés, gyöngyfűzés és agyagozás. Engem a 
gyöngyfűzés fogott meg a legjobban, ezt 
szeretném is majd otthon folytatni.” A kéz-
műves tábor változatos tevékenységeinek 
fókuszában a rábaközi hímzésmotívumok 
álltak. A hagyományos mintákat ma is 
használható tárgyakra – ékszerekre, hű-
tőmágnesre, mézeskalácsra – alkalmazva 
hoztak létre érdekes, újszerű alkotásokat, 
melyekből a szervezők szándéka szerint az 
iskolaév elején kiállítást is nyitnak a diákok 
iskolájában, a Hunyadiban.

Az általános iskolák 3-4. osztályosai szá-
mára meghirdetett könyvtári élménytábor 
résztvevői július második hetében foglal-
hatták el a bibliotéka tereit. A hét temati-
káját ezúttal az emberiség története adta, 
ezért az öt napos programsorozatot Idő-
kalandor tábor névre keresztelték a szerve-
zők. Minden nap egy új korszakkal ismer-
kedhettek meg a résztvevők játékos keretek 
közt, így például az ókor napján – vagyis 
kedden – a szombathelyi Iseumot látogat-
ták meg, ahol egy interaktív múzeumpe-

dagógiai foglalkozás keretében a Római 
Birodalom lakóinak életébe nyertek bepil-
lantást. Az újkor egy kellemes csütörtöki 
napra esett, mely kiválóan alkalmas volt 
Csorna belvárosának felfedezésére, így egy 
nyomkereső játék keretében a 170 évvel ez-
előtt zajlott csornai csata főbb szereplőiről 
emlékeztek meg. Természetesen az „időka-
landok” mellett a társasjáték, a bütykölés, 
az olvasás, mesélés sem maradhatott el, így 
elmondható, hogy mozgalmas napokat 
zárt a pénteki győri kirándulás. 

Mindkét tábor az intézmény EFOP-3.3.2-16-
2016-00378 kódszámú, Együtt eredménye-
sebben – tanórán kívüli kompetenciafejlesztés 
Csorna kulturális intézményeiben című pro-
jektje keretében valósult meg a Magyar Állam 
és az Európai Unió támogatásával, mely a diá-
kok ingyenes részvételét tette lehetővé.

A négy hetes zárvatartás ideje alatt a két 
tábor mellett festés és állománygondozási 

Nyári táborok a csornai könyvtárban

munkálatok is zajlottak a könyvtárban, 
valamint a nyitásra szánt új könyvek be-
szerzése, feldolgozása történt meg. Július 
23-án kedden újra megnyíltak a kapuk a 
könyvtárhasználók előtt. Szeptember 1-jéig 
azonban még a nyári nyitvatartás van ér-
vényben, vagyis a szombati napokon zárva 
vannak. SB
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