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Ha jól tudom, gyerekkorod óta érdekel a 
fazekas mesterség, néhány éve pedig már 
saját műhelyed is van. Rengetegen keres-
nek fel téged, hogy készíts nekik valamit, 
és bámulatos munkák kerülnek ki a ke-
zed alól. Mesélj egy kicsit róla, hogyan 
döntötted el, hogy te ezzel szeretnél fog-
lalkozni? Hogyan jutottál el idáig?

Ötödik osztályos voltam, mikor először lát-
tam a döri Völcsey Lajost egy falunapon. 
Soha nem felejtem el azt a pillanatot, mert 
ekkor láttam életemben először fazekast ko-
rongozni. Ott ült a lábbal hajtható korong-
jánál, és csinálta a gyerekeknek ezeket a kis 
edénykéket. Rengetegen álltak nála sorban, 
de én addig onnan el nem mozdultam, míg 
nekem is készített egy csuprot. Valójában az 
fogott meg ebben, hogy egy kis agyaggom-
bócból képes lehet valaki egy ilyen tárgyat 
varázsolni.
Miután erről a falunapról hazamentünk a 
szüleimmel, közöltem velük, hogy én faze-
kas leszek. Eleinte nem is akarták elhinni, 
úgy gondolták, hogy ez is csak egy gyermeki 
ábránd. Nem is mondták nekem, hogy ne 
csináljam, de szerették volna, ha van mellet-
te egy „rendes” foglalkozásom is. 
Nem sokkal ezután át is kezdtem járni Völ-
csey Lajoshoz hetente többször, ha volt rá 
alkalmam. Akkoriban még Bágyogszováton 
laktam, szóval a műhelye ott volt tőlünk egy 
köpésre. Segítettem neki, tanított és rengete-
get tudtam tőle tanulni.
Apukám, látva, hogy mennyire szeretem ezt 
csinálni, eszkábált nekem egy ugyanolyan 
lábbal hajtható korongot, mint amin a döri 
műhelyben is gyakorolhattam. Kialakított 
nekem egy kis sarkot a kazánházban, ahol 

a ketten el is tudtunk helyezkedni Debrecen-
ben.
Bekerültem egy egyesülethez, mint fazekas, 
és a barátnőimmel volt egy közös műhe-
lyünk. Mindhárman mással foglalkoztunk, 
egyik barátnőm kosárfonóként dolgozott 
ott, a másik pedig nemezkészítőként. Hár-
munk műhelye volt az eredeti Tarka-Barka 
Műhely. Főleg azzal foglalkoztunk, hogy 
gyerekcsoportokat fogadtunk, és kézműves 
foglalkozásokat tartottunk. Voltak óvodás, 
kisiskolás tanítványaink, de megkerestek 
minket egyetemisták és felnőttek is, akik egy 
kis kikapcsolódásra vágytak. Egyre többen 
jöttek később ezekre a foglalkozásokra, és 
egyre többen fordultak felém megrendeléssel 
is. Így évek alatt alakult ez ki nálunk, hogy 
foglalkozásokat vállaltunk, és készítettük, 
amiket megrendeltek tőlünk.

Ha minden ilyen jól ment ott, miért köl-
töztetek vissza?

Nagyon jól éreztem magam Debrecenben, 
de mindig is túl nagy és idegen városnak 
tartottam. Több évbe telt, mire eldöntöttük, 
hogy visszaköltözünk. Már ekkor összehá-
zasodtunk Balázzsal, és első gyermekünk, 
Marci is megszületett. Időközben fel is bom-
lott a műhely, mert költöztek vagy kisbabát 
vártak a barátnőim. Többek között ez is egy 
nagy lökés volt azt a döntést meghozni, hogy 
otthagyjuk Debrecent.
2013-ba költöztünk ide Rábatamásiba, ahol 
először albérletben éltünk. A költözés után 
egy hónappal Borika, a második gyerekünk 
is megszületett. Az albérletben nem tudtam 
olyan könnyen dolgozni, mert bár a koron-
gozást meg tudtam csinálni, de kiégetni 
a szüleimhez jártam vissza folyamatosan. 
Mikor pedig elkezdtünk építkezni, már úgy 
álltunk neki, hogy lesz egy saját műhelyem. 
Két éve van az, hogy egy olyan helyen dol-

dolgozhattam, az volt az én műhelyem. Ott 
volt az általa készített korongom és egy kis 
kemencém, amit szintén ő csinált egy vil-
lanyszerelő segítségével.
Mikor pedig nyolcadik osztályban elérkezett 
a pályaválasztás, a győri Kovács Margit Ipar-
művészeti Szakgimnáziumba jelentkeztem, 
és az elkövetkező öt tanévet ott is folytattam. 
Ott kezdtem el úgy igazándiból megtanul-
ni a fazekasságot. A szüleim is rádöbbentek, 
hogy nem lesz orvos a gyerekből. Ezek után 
már teljes mellszélességgel mögöttem álltak, 
és mindenben támogattak.
Öt évig tanultam ebben az iskolában; há-
rom év után sikerült megszereznem a szak-
munkás vizsgám, utána pedig az érettségit 
is letettem. Imádtam az ott töltött éveket. 
Tardos Rékától, egy nagyon jó mestertől 
tanulhattunk. Úgy gondolom, hogy biztos 
alapokat kaptunk tőle. Még akkor is visz-
sza-visszajártunk a műhelybe, mikor már az 
érettségire készültünk fel. Igazából nekünk 
ez volt a kikapcsolódás, hogy nem csak a szá-
raz tananyagot vettük egész nap.

A középiskola után elkezdtél dolgozni 
vagy továbbtanultál?

Az érettségi után elmentem a debreceni 
egyetemre, néprajz-művészettörténet szakra. 
Eleinte sokszor megkérdeztem magamtól, 
hogy mit keresek én itt, mert hát az egyetem 
már tényleg nem olyan, mint a középiskola. 
Később persze már nem bántam meg, hogy 
odamentem, ugyanis rengeteg jó emberrel 
találkoztam. Ott ismerkedtem meg a fér-
jemmel is, Balázzsal, aki ott élt a városban, 
és joghallgató volt ugyanazon az egyetemen. 
Együtt diplomáztunk le 2005-ben, és mind 

A hibáimra is úgy tekintek, hogy azok a hasznomra váljanak 
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gozhatok, ahol csak én vagyok, nem kell a 
másikat kerülgetni, és nem pakolják el a hol-
mim.
Ahogy az évek teltek, úgy egyre jobban híre 
ment, hogy én itthon kerámiákat készítek. 
Először a faluban, aztán a környéken, de 
most már távolabbról is érkeznek megrende-
lések.

Milyen stílusú és fajta kerámiákat készí-
tesz?

Az évek alatt úgy alakult ki, hogy milyen 
fajta kerámiákat készítek, hogy eleinte olyan 
dolgokat csináltam, amiket én is szívesen 
használnék. Értem ezalatt a konyhai edénye-
ket, bögréket, tányérokat és más használati 
eszközöket.
Az egész a fazekason múlik, milyen tárgya-
kat készít. Mindenkinek megvan itt az a sza-
badsága, hogy mindenki olyat csinál, amilyet 
szeretne. Van, aki nagyon kötődik a hagyo-
mányokhoz, és van, aki a teljesen modern 
formákat kedveli. Én próbáltam megtalálni 
a középutat. Hagyományos technikával dol-
gozom, szerettem volna, ha a munkáimon 
visszatükröződnek a régi motívumok, mégis 
fiatalosnak hassanak. Nem akartam olyat, 
ami csak a hagyományos faragott konyha-
bútoron mutat jól, hanem bátran használják 
a hétköznapokban is. Természetesen a meg-
rendelőtől is függ, milyet szeretne.
Az elsődleges szempont viszont az, hogy 
olyan minőségű legyen, hogy az ember 
éveken át tudja használni, ne csak egy dísz 
legyen a szekrény tetején. A tőlem telhető 
legjobb tudásom szerint igyekszem az összes 
darabot tökéletesre elkészíteni. A bögre fala 
ne legyen se túl vékony, se túl vastag, és a 
sütőedény se repedjen meg sütés közben. Ez 
persze az agyag minőségétől is függ, rossz 
agyagból nem lehet jó edényt csinálni.
Minden vásárlónak próbálok eleget tenni, 
mert ők is csak akkor fordulnak hozzám 
újra, ha meg vannak elégedve a munkám-
mal. Természetesen volt, akinek nem tet-
szett a munkám, de mindenből tanul az 
ember, és a hibáimra is úgy tekintek, hogy 
azok is a hasznomra váljanak.

Megrendelésre készítesz tárgyakat, vagy 
az elkészült munkáidat szoktad eladni?

Leginkább megrendelésre készítek kerá-
miákat, de ha vannak új ötleteim, akkor 
természetesen azokkal is kísérletezek. 
Szoktam foglalkozásokat is tartani az 
érdeklődő gyerekeknek, valamint évente 
háromszor vásárokat rendezek. Ezek ka-
rácsony és húsvét környékén szoktak len-
ni, illetve nyáron is van egy. Ezekre alka-
lomhoz illő edényeket, díszeket és egyéb 
használati tárgyakat szoktam kiállítani. 
Nem szeretem évről évre ugyanazokat a 
díszeket elkészíteni, de vannak, akik el-

jönnek, és a régieket keresik, mert nekik 
azok tetszettek. Olyankor megrendelésre 
el is készítem nekik. Ezeken a vásárokon 
van alkalmam kipróbálni az új ötleteimet, 
és mindig kíváncsi vagyok, kinek mennyi-
re nyerte el a tetszését.
A vásárok idején az egész műhely tele van 
azokkal a kerámiákkal, amiken dolgoz-
tam. A polcok roskadásig megtömve, és a 
szoba közepére egy hatalmas asztalt teszek 
telepakolva mindenféle tárggyal.

Mi az, amiből ihletet tudsz meríteni az új 
ötleteidet illetően?

Igazándiból még csak nem is kell kerámi-
ának lennie, hogy inspirációt szerezzek. 
Bármiről jutnak eszembe új gondolatok, 
ötletek. Ha sétálok a faluban vagy akár-
hol, és valami megragadja a figyelmemet, 
akkor azokat továbbgondolva csinálok új 
díszeket és mintákat. A megrendelőktől 
is sokat tanulok, mert sokan saját ötlettel 
jönnek el hozzám, melyek eszembe sem 
jutottak volna.
Mindig van min gondolkodni, mindig 
vannak új ötletek és új alapanyagok, me-
lyeket nem tudok otthagyni a boltban. Én 
Budapestre szoktam járni egy kézműves 
áruházba, ahol tényleg mindenféle dolog 
van, és sokszor beszippant a „bőség za-
vara”. Mindent nem érdemes összevásá-
rolni, mert ezt a stílust nekem meg kell 
tartanom. Például nagyon tetszik a türkiz 
szín, de még nem találtam rá arra a türkiz 
színre, amely étkezési célra alkalmas. Le-
het, hogy néhány kisebb díszen majd meg 

fog jelenni ez az árnyalat, de nem szabad 
annyifelé elkalandozni sem, mert akkor 
én magam fogok elveszni. Ebből a szem-
pontból a sokféleség is rossz, de muszáj ki-
próbálni új dolgokat, mert azt sem lehet, 
hogy mindig ugyanazt csináljam.

Egy idő után már nem gondolod úgy, 
hogy unalmas egész nap a korong mögött 
ülni?

Nem, egyszerűen nem tudom megunni. 
Úgy vagyok vele, hogy az ember csak 
akkor válasszon ilyen foglalkozást, ha 
szereti csinálni. Különben nincs értelme. 
Akárhányszor felcsapod azt a kis agyag-
gombócot a korongra, neked annyi lehe-
tőséged van valami szépet kihozni belőle. 
Igyekszem mindenből egyszerre annyit 
csinálni, hogy abba se fáradjak bele. Ez 
is főleg a megrendelőtől függ, mert ha 
harminc bögre kell, akkor harminc bög-
re kell.

Honnan jött a Tarka-Barka Kerámiák 
név ötlete?

Még Debrecenben két barátnőmmel, hár-
man hoztuk létre az első Tarka-Barka Mű-
helyt. Sajnos, ez később feloszlott, de mikor 
Rábatamásiban a saját műhelyemet szeret-
tem volna megnyitni, férjem javaslatára jött 
ez az ötlet. Megkérdeztem a barátnőimet is, 
mit gondolnak erről, mert féltem, nehogy 
megharagudjanak érte. De teljesen felesle-
gesen aggódtam, mert azt mondták, ennél 
jobb neve nem is lehetne. HR
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Június 21-én Gestetner stencilgép történeti 
kiállítást szerveztek Budapesten, a Fugában. 
A kiállítás egy rég elfeledett csornai születé-
sű feltaláló, Gestetner Dávid (1854–1939) és 
az általa „kerekes tollnak” nevezett Cyclos-
tyle, azaz stencil eljárás történeti és kortárs 

Az idei önkormányzati választáson is Dr. Bóná-
né Dr. Németh Katalint jelöli polgármesternek 
a Fidesz csornai alapszervezete. A közösségi mé-
diában jelentették be, hogy a Fidesz alapszabá-
lyának megfelelően, megtartotta tisztújító cso-
portülését a nagyobbik kormánypárt csornai 
alapszervezete, melyen javaslatot tettek a helyi 
polgármesterjelölt személyére is. A jelenlegi pol-
gármestert, Dr. Bónáné Dr. Németh Katalint 
a párt újonnan megválasztott csornai elnök-
sége és a csoport is egyhangúlag támogatta. 
A városvezető elmondta, számára hatalmas 
megtiszteltetés, hogy újra polgármesterjelölt 
lehet Csornán. A feladatra most is úgy te-
kint, mint korábban: mérhetetlen kihívás 
és öröm az itt élő családok, a felnövekvő 
nemzedékek és minden csornai polgár 
szolgálata. Dr. Bónáné Dr. Németh Ka-
talin megvédendő értéknek tekinti közös 
otthonunk, Csorna további fejlődésének, 
építésének folytatását.

Hivatalos: Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin a Fidesz csornai jelöltje

Csornán járt a Gestetner-király

felhasználását mutatta be. A mimeográfot, a 
Risograph mechanikus ősét a huszadik szá-
zad nagy részében az underground nyomta-
tás és kiadás eszközeként használták a világ 
minden táján. A régen elavult technológia 
nemrégiben új lendületet kapott az alterna-

tív nyomtatás világában, a holland szárma-
zású Erwin Bloknak köszönhetően. Erwin 
szenvedélyes gyűjtője a Gestetner gépek-
nek. Első stencilgépét 10 évesen vásárolta, 
jelenleg több mint 500 géppel rendelkezik. 
Elhivatottságát az is jelzi, hogy Magyaror-
szágra tartva is vásárolt egyet útközben. A 
„Gestetner-király” ellátogatott Csornára 
is, hogy megismerhesse Gestetner Dávid 
szülővárosát. Egy napot töltött a Rábaköz 
fővárosában, ahol fogadta őt dr. Bónáné 
dr. Németh Katalin polgármester és Major 
András alpolgármester. A holland nyomdász 
hozott magával egy eredeti Gestetner stencil-
gépet is, valamint több eszközt, melyet a Ges-
tetner stenciltörténeti kiállításon mutattak be 
Budapesten. A kiállításra Erwin nyolc Ges-
tetner mimeo-gépet és egy meghekkelt Ricoh 
nyomtatót vitt el a Fugába, hogy stencileket 
készítsen Szigeti Árpád (Hurrikán Press) és 
Novokrescsenszkov Tamás vándornyomdász 
(Letterpress Workshop) segítségével. 

A Csukás Zoltán Mezőgazdasági 
Szakgimnázium és Szakközépiskola eb-
ben az évben is sikeresen vett részt az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett Út a tudományhoz pályáza-
ton. 

A pályázat célja, hogy a matematika, fizi-
ka, mezőgazdasági gépek iránt érdeklődő 
diákok megismerkedjenek az autonóm 
járművek technikájával, a robottechno-
lógia alapjaival, a robotok szenzorjaival, 

a robotoknak egymás közötti és a külvi-
lággal történő kommunikációjával, majd 
ezek segítségével különböző kutatásokat 
végezzenek.
A pályázatban Kondor Kornél és Gábor 
Benedek tanulók munkáját Varga László 
tanár irányította. A sikeres pályázat révén 
az iskola korszerű IKT eszközöket kapott. 
A diákok munkáját segítették a Széchenyi 
István Egyetem Járműipari Kutatóköz-
pont munkatársai.

Robottechnikáról tanulnak a Csukásban
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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!

Június elején a Medve-szurdokhoz lá-
togattak el a Bősárkányi Eötvös József 
Általános Iskola diákjai. Az alábbiakban 
Csuthy Dóra és Madarász Réka hatodik 
osztályos tanulók élménybeszámolóját 
közöljük.
Június 8-án Ausztriába a Medve-szur-
dokhoz mentünk kirándulni iskolánkkal. 
Három óra utazás után már nagyon vár-
tuk,hogy megérkezzünk a túra helyszíné-
re. 
Mikor odaértünk, gyönyörű látvány foga-
dott minket. A túra kezdete kb. 45 perces 

bemelegítő úttal kezdődött, ahol már szép 
vízeséseket láttunk. Ez a szakasz kissé fá-
rasztó volt, de minden percét megérte. 
Mikor ezt megtettük, kisebb pihenőt tar-
tottunk, ezután kezdődött az igazi szur-
dok rész. Itt hosszú létrákon, lépcsőkön és 
hidakon keresztül közlekedtünk. A szur-
dokban nagyobb és még szebb vízeséseket 
láttunk. A kristálytiszta vízben lehetett 
látni az úszkáló halakat.
A hidakon, amelyeken a hegyre haladtunk 
fel, nagyon sok turista volt, így nehezeb-
ben lehetett haladni úticélunk felé. Mikor 

A Medve-szurdokhoz látogattak a bősárkányi diákok

felértünk, hosszabb pihenőt tartottunk, 
itt ettünk, ittunk, majd elindultunk lefe-
lé. Útközben jól elbeszélgettünk és poén-
kodtunk a tanárainkkal. Egy patak mellett 
mentünk végig, ahol kettő medvének öltö-
zött emberrel is találkoztunk, akik egy dalt 
tanítottak nekünk, ami elég viccesen sült 
el. Másfél óra gyaloglás után leértünk és 
hazaindultunk. A buszon sokat nevettünk 
és viccelődtünk. Nagyon gyorsan eltelt ez a 
nap és szuperül éreztük magunkat. Remél-
jük, hogy máskor is lesz ilyen élményekben 
gazdag kirándulásban részünk.
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A 2010-es évek elején tovább módosult az 
iskola képzési kínálata. Elsőként a lovász-
képzés, majd azt követően a marketing és 
reklámügyintéző, végül pedig a dísznövény-
kertész szakmák oktatása fejeződött be az 
intézményben.
2011 tavaszán Vadas Zoltán igazgatóhelyet-
tes irányításával, az iskola tanulóinak gya-
korlati közreműködésével átalakításra került 
az intézmény udvara. Megépült a park dí-
szének számító pavilon, továbbá a tanulók 
járdákat alakítottak ki és Kovácsné Őri 
Margit tanárnő vezetésével új növényeket is 
ültettek.
2012 nyarán az intézmény tanügyi épületé-
nek földszintjét és a tanműhelyeket folyosó-
val kötötték össze. Az átépítésnek köszön-
hetően új tantermek kerültek kialakításra, 
valamint felújították a földszinti vizesblok-
kokat is.
2013 második felében a Földművelésügyi 
Minisztérium lett az iskola új fenntartója. 
Az intézmény új elnevezése Csukás Zoltán 
Mezőgazdasági Szakképző Iskolára módo-
sult.  A fenntartóváltást követően önálló 
intézményként kezdett működni a Csukás 
Zoltán Kollégium, ami 2016 szeptemberé-
től már a Csornai Középiskolai Kollégium 
telephelye.
2016 tavaszán a Csukás iskola adott otthont 
a Mezőgazdasági Gépésztechnikus Orszá-
gos Szakmai Tanulmányi Verseny döntő-
jének. A rangos megmérettetésen a csornai 
iskola tanulói is szép eredményeket értek el. 
2017 szeptemberében az intézmény neve 
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimná-
zium és Szakközépiskolára módosult. Napja-
inkban az intézmény az Agrárminisztérium 
által fenntartott iskolaként működik. A ju-

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

PB

80 éves a Csukás Zoltán iskola  – 5. rész

bileumi 80. tanévet 299 tanuló kezdte meg 
a Csukás iskolában, akik 14 osztályban foly-
tatták tanulmányaikat. Az aktuális tanévben 
a 9. évfolyamon három osztályt sikerült in-
dítani, 1 szakgimnáziumit (agrárgépész ága-
zat), valamint 2 szakközépiskolait. A szak-
középiskolai osztályokban mezőgazdasági 
gépész, valamint 
gazdaképzésben 
folytatnak tanul-
mányokat a diá-
kok. A szakgim-
náziumi képzés 
tanulói az érett-
ségi vizsgát köve-
tően egy év alatt 
mezőga zda ság i 
gépésztechnikus 
végzettséget is sze-
rezhetnek. A szak-
mai bizonyítvány-
nyal rendelkező 
tanulók számára 
nappali tagozaton 
2 éves képzésben 
biztosított az érett-
ségire való felké-
szülés is. A képzés 
célja a város és an-
nak vonzáskörze-
tébe tartozó telepü-
léseken élő szakmai 
bizonyítvánnyal 
rendelkező fiatalok 
érettségihez juttatá-
sa, mellyel növelhe-
tők a munkaerő-pi-
aci elhelyezkedési 
esélyeik. PB
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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

Piactér kialakítása Szil községben 

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

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 
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80 éves a Csukás Zoltán iskola  – 3. rész

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 július 25.

 A Te Deum és a ballagás ünneplése
 
A tanévet – a nyolcadik osztályosoknak pedig az 
egész általános iskolát – lezáró hálaadó szentmi-
sét Henczel Szabolcs, Szany plébánosa mutatta 
be. Szentbeszédében azt a Szentleckében el-
hangzott gondolatot emelte ki, hogy a bizonyít-
vány sokat elárul, de mégsem mindent. Nincs a 
bizonyítványban például, hogy a tanuló meny-
nyivel lett bölcsebb, szeretetteljesebb, s megbo-
csátóbb. Sokszor vagyunk úgy az életben, mint 
a cserépedénnyel: eltervezzük, megformázzuk, 
teletesszük dolgokkal. Hallottuk azonban, 
hogy törékeny, de amit mi összetörünk, abból 
Isten mindig tud újat alkotni. Szabolcs atya biz-
tatta a gyerekeket, hogy vigyenek el egy darabot 
az összetört vázából, és úgy tegyék el, hogy tud-

ják: Isten számít rájuk, s az iskola egy darabkáját 
őrizzék a szívükben.

Kenutúra
 
Az idei Fertő-Hanság nemzeti parki túraklub 
záró programjaként kenutúrát szervezett a 
Fertő-tavon. Az útvonal nyomvonala a Fertő 
összefüggő, sűrű nádasába vágott közleke-
dő csatornáin haladva viszi be az érdeklődőt 
egy szinte zavartalan természeti világba. A 
program több mint három és fél órán 

át tartott, a Fertő-Hanság Nemzeti Park tú-
ravezetője, Kiss Miklós pedig türelemmel, 
szelíden beszélt a kenuzás és a tó rejtelmeiről.  
A kenutúra után hazafelé Kapuváron fa-
gyizott a csapat, kis pihenőt téve hűsöltek a 
cukrászdában. Megünnepeltek két kitartó tú-
ratagot, akik minden túraklubon részt vettek: 
Csonka Sándor 5.b és Turner Benedek 5.a 
osztályos tanulók könyvjutalomban része-
sültek. A hagyományokhoz híven minden 
tanuló kapott külön erre az alkalomra ké-
szített részvételi kártyát, és kis ajándékot is.

A szanyi katolikus iskola júniusi eseményei
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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 

9028 Győr, József Attila u. 21. 
Ny: H-P 8-16:30

9027 Győr ETO PARK I. em.
Ny: H-P 9-17
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www • Csorna,  Erzsébet királyné 
utca 15. 

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

Szandálok, papucsok kedvező áron! 
Csorna, Erzsébet királyné utca 15.  

volt Matáv épülete,tánciskola mellett!

www.facebook.com/hazsocipo

Az élet, mely már-már kihunyni látszott 
Ábrahám szemében, egy talán sokak által 
elkésettnek gondolt szeretetben újra fel-
lobbant, és íme, most nem saját életét ké-
szül kioltani, hanem az ő egyetlenegyének 
világosságát.

Miért kell felmenni a hegyre? Nem lenne 
egyszerűbb gyorsan túlesni rajta a hátsó-
kertben, hogy elnyelje az élet bizonyítékát 
a pöcegödör sara? Nem könnyebb hirtelen 
vágni, hogy ne legyen idő gondolkodni, 
ne legyen ideje a csendnek marni, az üres-
ségnek emészteni és a vén lépteknek egyre 
inkább megfáradni, elerőtlenedni?

Vagy pont ez a lényeg? Elfáradni, belefá-
radni az akarat küzdésébe, a megmásítha-
tatlan döntésébe, a Jahvét nem ismerő mé-
lyen elrejtett zsigerek egyértelmű NEM-et 
skandáló tiltakozásába?

Még ő sem tudja. Csak megy. Három nap. 
Több kilométer a pokolban, a pusztaság-
ban, a semmiben, a „hiszek egy Istenben” 
örök fogadalmában.

Ez a hit indította útnak vén lépteit. Ez a 
bizonyosság fente élesre kését is. Ebből a 
meggyőződésből fakadt fia kérdésére- hol 
az áldozati állat?- hűvös válasza: „majd az 

Úr gondoskodik róla.”
Három nap böjt Isten szava nélkül a hit 
állandóságában, a hegy halált hozó von-
zásában. Három éjszaka a démonok sutto-
gásában, fia szemében vakítóan fénylő élet 
sugarában. Három sugalmazott álmoktól 
mentes éjszaka, melyben nem csak ő hall-
gat de az Isten is. Nincs zöld sem, ami a 
reményt hirdetné, csak az állandó kopár 
és rideg óriási kövek hirdetik, hogy a Ma-
gasságos ott vár a Mórijjá hegy tetején.

És végül megérkeznek. Föld és menny kö-
zött, piedesztálra emelve a halált készült 
Ábrahám, hogy megtörténjen végre az el-
kerülhetetlen. A fáradtságtól ziháló lehe-
letet vigye el végre végleg a szél.
Ábrahám már nem várva semmit, sem 
isteni elismerést, sem könyörgő gyerme-
ki szavakat, sem egy angyali üdvözletet, 
hogy „kegyelmébe fogadott az Úr”, már 
egy meg nem értett és még kevésbé el-
fogadott tudatállapotban nyúlt késéért. 
A pengéért, mely fémes ízt hagyva maga 
után emlékezteti fiát élete törékeny vol-
tára, és bocsátja 
visszafordíthatat-
lan útra annak 
lelkét.

Ábrahám sze-
mében ott égett 
Isten ígéretének 
tekintete, mely 
pillanatnyi zava-
rában szólni sem 
tudott. A három 
napi némaság 
csúcspontja még 
inkább szótlanná 
tette Izsákot ki-

nek neve és addigi élete maga volt a neve-
tés apja társaságában.

Hogy lehet az, hogy aki őt ennyire szereti, 
most mégis nyisszantó pengét fordít felé? 
Hogy lehet, hogy aki létének örömét ben-
ne élte meg, most elbocsátja lelkét mely 
egykor egybeforrt övével?

Egy hang sem jön ki torkán. Talán a há-
rom nap megérlelte benne az elfogadást, 
titkon benne is elhintette a hit magvát, 
megértette, hogy itt valami rajtuk kívül-
álló működik, ami mindkettejükben érleli 
az örökkévalóság gondolatát, kiméri lehe-
tőségeik határát.

Nincs más hátra, mint térdre rogyni. Ott 
a föld és a menny között, az élet és a halál 
között meglátni az Istent.

A hit útja olykor érthetetlen és fájdalmas, 
de Isten MINDIG magához emel.

Egészségesen élni egy életen át

Szerző:  
Erlitz Anita 

Református lelkész

Lassan haladtak előre Ábrahám léptei. Nem vénségének megfontoltsá-
ga, stabilitást kereső félelme vitte előre lábait, hanem eltökéltségének és 
megremegő akaratának kusza elegye. Vitte fiát, vagy fia vitte őt? Már nem 
is emlékszik rá. Csak Mórijjá hegyének üvöltő némaságára. A három napi 
ordításokkal teli csendre, melyben lényegtelen, hétköznapi kérdésekben 
követte őt gyermeke, vénségének reménysége.

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

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Ön is a lefolyóba öntötte idáig a használt étolajat, sütőolajat? 
Ne tegye! A használt étolaj a csatornában kihűlve kemény, 
szappanszerű lerakódást okoz. A csatorna emiatt előbb leszű-
kül, majd eldugul. Emellett egy biológiai folyamat következ-
tében kénessav keletkezik, amely megtámadja és tönkreteszi a 
házi és az utcai csatornacsöveket egyaránt. Az ingatlanon belüli 
duguláselhárítás és a csatornajavítás költségei pedig közvetle-
nül a tulajdonosok pénztárcáját terhelik. Nem is szólva a csa-
tornadugulások okozta rengeteg kellemetlenségről.  

Az élővizekbe kerülő egyetlen csepp használt étolaj akár 
ezer liter vizet is elszennyezhet!

Van megoldás, Ön is aktív környezetvédő lehet mától! Az ösz-
szegyűjtött használt étolajat, sütőolajat a MOL benzinkutaknál 
adhatják le.
Vendéglátóhelyek, üzemi konyhák, lakóközösségek szer-
ződést is köthetnek az összegyűjtést végző BiofilterKft-vel  
(www.biofilter.hu). Az itt keletkező használt sütőolajat 60 li-
teres gyűjtőtartályokban, megegyezés szerinti gyakorisággal 
szállítja el a begyűjtő cég.  

A használt olajból összegyűjtés után bioüzemanyagot állítanak 
elő. Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat hasz-
nálnak fel. Az éttermek, konyhák által használt étolaj begyűj-
tése megoldott, a lakosság által használt olajnak egyelőre csak 
kis része kerül lerakóhelyekre. Gyűjtse Ön is a használt étolajat, 
sütőolajat!

Gyűjtse össze, ne öntse a csatornába 
- környezetszennyező és dugulást is okoz a használt sütőolaj

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
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felelős Vilmos Park Kft. koordinálja, mely-
nek köszönhetően sor kerül részleges köz-
műcserére, egybenyitják a parkot a térrel, 
kerékpárutakat építenek, és új virágágyáso-
kat alakítanak ki. A tér területén lesz hat 
darab nagyméretű oszlopos juhar, 135 db 
törpefenyő, 1 db szomorú atlasz cédrus, 8 
db törzses oltvány, 150 db évelő, díszcserje 
és díszfű. A beruházás során hulladékgyűj-
tőket és padokat is kihelyeznek a térre. 

A nagy gyalogos forgalommal bíró tér évek 
óta balesetveszélyes, nemegyszer estek már 
el a rajta közlekedők. Amellett, hogy veszé-
lyes, látványra sem a legjobb, a tér felújí-
tásával teljesen meg fog szépülni Csorna 
belvárosa, mely élhetőbbé és tisztábbá vált 
az elmúlt évek alatt.
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin polgár-
mester elmondta, hogy a beruházás szerve-
sen illeszkedik a városvezetés 2014-2019-es 
városépítési koncepciójához, melynek célja 
egy szerethető, élhető város kialakítása. 
A polgármester felidézte, hogy az elmúlt 
években megújult az Erzsébet királyné utca 
keleti oldala, a Mártírok tere, az Ifjúsági la-
kótelep, az Arany János utca és a Premont-
rei Apátság előtti szakasz is. A most elkez-
dett beruházásnak köszönhetően szinte 
teljesen megszépül Csorna belvárosa. 
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin tudatta, 
hogy a felújítás keretében átépítik a lépcső-
ket, akadálymentesített feljáró épül a Mál-
tai irodánál, és teljes burkolatcserét végez-
nek. A munkálatokat a városüzemeltetésért 

Megkezdték a Városháza előtti tér felújítását Csornán

A polgármester kiemelte, hogy a 90 millió 
forint értékű beruházás felét célzott kor-
mánytámogatásnak köszönhetjük, másik 
felét pedig önerőként biztosította a város. Ez 
úton is köszönetet mondott Gyopáros Alpár 
országgyűlési képviselőnek, aki nélkül nem 
kaphatta volna meg ezt a támogatást Csorna. 
A tér megújítása várhatóan szeptember végéig 
fog tartani, addig is a városvezetés türelmet 
kér az arra közlekedőktől.  

A trianoni békediktátum 99. évfordulója 
és a Nemzeti Összetartozás Napja alkal-
mából tartottak megemlékezést Csornán, 
a Trianon Emlékműnél. Major András 
alpolgármester a megemlékezésen azt 
mondta: ilyen méretű országcsonkításra 
nincs, és soha nem is lesz észérvekkel alá-
támasztható magyarázat. Trianon gene-
rációk életét határozta és határozza meg a 
mai napig.
A Csornai Korona Polgári Együttműkö-
dési Egyesület és az önkormányzat kö-
zös szervezésében tartottak emlékezést a 
Nemzeti Összetartozás Napján. A meg-
emlékezésen közreműködtek a II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általá-
nos Iskola tanulói, valamint Csibi Dorina 
és Horváth Csaba.
- Trianon káros és igazságtalan volt – 
kezdte beszédét Major András alpolgár-

mester. A szerződés értelmében Magyar-
ország területének 2/3-át elcsatolták. Az 
erdők 88%-át, a közutak, vasutak és ipari 
üzemek felét elveszítettük, a magyarság 
1/3 része az új határokon kívülre került. 
3,3 millió határon kívül rekedt magyart 
nem kérdeztek meg arról, hogy hol szeret-
nének élni. Ilyen méretű országcsonkításra 
nincs, és soha nem is lesz észérvekkel alá-
támasztható magyarázat. Trianon gene-
rációk életét határozta és határozza meg a 
mai napig.
Major András szerint az akkori politikai 
elit alábecsülte a történelmi Magyarország 
területén élő népek szuverenitás igényét. 
Az akkori politikai vezetők felelőssége és 
a hazaárulása, a haza elárulása vezetett a 
tragédia bekövetkeztéhez.
Az alpolgármester kihangsúlyozta, hogy 
a trianoni bűn elkövetői és igazságtalan 
haszonélvezői a bocsánatkéréssel 99 éves 
késésben vannak. A közelgő centenárium 
lehetőség, és talán kötelesség is lenne arra, 
hogy ezen változtassanak, sőt a világnak 
meg kellene végre érteni, hogy Trianon 
nemcsak magyar ügy. Trianont oktatni 
kellene minden európai iskolában Párizs-
tól Bukarestig, Londontól Rómáig, sőt 
Pozsonytól Belgrádig.
- Jelenleg az Európai Unió kultúrák, hitek 
és életformák harcával néz szembe, a helyzet 
sok szempontból hasonlít az egy évszázad-
dal ezelőttihez – jelentette ki az alpolgár-
mester. Ennek kapcsán azt kívánta Európa 
vezetőinek, hogy legyen több bölcsességük, 

a mostani politikájuk ne vezessen egy új, 
most már egy európai léptékű Trianonhoz.
Major András elmondta, hogy 1920. jú-
nius 4-ét követően a mai napig, számos 
alkalommal írták és írják újra a „lelki Tri-
anont” a nemzeti széthúzás, megosztás és 
kishitűség, a „merjünk kicsik lenni” mes-
terei, azok, akik a 2004-es szégyenletes 
népszavazási kampányban a határon túli 
magyarok ellen kampányoltak. A szónok 
szerint hiába mondják magukról, hogy 
hazafiak, sosem voltak azok.
A Fidesz csornai elnöke emlékeztetett arra, 
hogy 2010-ben a második Orbán-kor-
mány első döntései között szerepelt a tria-
noni csorba erkölcsi helyreállítása. Olyan 
döntést hoztak, amelyre méltán lehetünk 
büszkék: elfogadták a Nemzeti Összetar-
tozás melletti tanúságtételről szóló tör-
vényt. Nincs határon belüli és határon 
kívüli magyar ügy, egyetlen magyar ügy 
létezik, ennek jegyében kell a szellemi, lel-
ki és anyagi erőforrásainkat összpontosíta-
ni, a magyar államot építeni.
Major András beszédében kiemelte, hogy 
Csornán is szép számmal tettek ez idáig 
magyar állampolgársági esküt, melyre 
végtelenül büszke a városvezetés, ahogy 
arra is, hogy ebben a ciklusban két hatá-
ron túli magyar településsel, a székelyföldi 
Nyárádszeredával és a felvidéki Nagyma-
gyarral bővült testvérvárosi közösségük. 
Az emlékező beszédet követően a résztve-
vők a Trianoni emlékműnél elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit.

Major András: A trianoni bűn elkövetői a bocsánatkéréssel 99 éves késésben vannak
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A FOGLALÓZÁS SZABÁLYAI INGATLAN VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

A lakáskeresés boldog pillanata, amikor 
hosszú keresgélés után végre megtaláljuk 
az ideális ingatlant és már csak egy dolog 
lebeg a szemünk előtt: nehogy elvigye elő-
lünk valaki. Ebben az esetben az eladó is 
természetesen mielőbbi (lehetőleg pénz-
beli) bizonyosságot akar, hogy komolyak 
a vevő szándékai. Erre szolgál a foglaló 
intézménye. 

A foglaló és a vételárelőleg közötti kü-
lönbség

Lényeges, hogy a lakás lefoglalására adott 
összeget minek minősítjük (foglalónak 
vagy előlegnek), az eltérő megnevezés 
ugyanis teljesen más jogi megítélés alá 
esik. A Polgári Törvénykönyv értelmében 
a teljesítés meghiúsulásáért felelős személy 
az adott foglalót elveszti (vevő), a kapott 
foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni 
(eladó). Ha pedig a szerződés olyan okból 
szűnik meg, amelyért egyik fél sem fele-
lős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visz-
szajár. A vételárelőleg a szerződés meghiú-
sulása esetén egyszerűen és egy összegben 
visszajár, nem bír tehát szankciós jelleggel.

Milyen papírt írjunk lakás foglalózá-
sakor?

Szintén fontos, hogy a foglalót ne csak úgy 
átadjuk egy átvé-
teli elismervény 
vagy más papír 
alapján, hanem 
egy részletesebb 
okirat készüljön 
róla. Meg kell 
ugyanis ponto-
san határozni, 
hogy milyen cél-
ból adjuk, mi-
lyen feltételekkel. 
Célszerű tehát 
egy úgyneve-
zett adásvételi 
előszerződést ké-
szíteni, amiben 
meghatározzuk 
az ingatlan pa-
ramétereit, a vé-
telárat, a leendő 
ügylet fontosabb 
körvonalait és 
azt, hogy meddig 
kötünk végleges 
adásvételi szer-
ződést. Ebben az 
esetben mindkét 
fél tisztában van 
azzal, hogy mik 

a megállapodás paraméterei, nem lehet 
tehát később vita abból, hogy kinek a hi-
bájából nem jön össze esetleg az ügylet 
és az átadott összeg akkor most visszajár 
vagy sem. 

Gyakori hiba, hogy egyes eladók különféle 
„regisztrációs megállapodást” vagy egyéb 
fantázianevű iratokat akarnak aláíratni a 
vevővel, sok esetben teljesen egyoldalúan 
az eladót védve vele. Ilyen iratot csak ak-
kor írjunk alá, ha előtte megnézettük egy 
olyan ügyvéddel, akiben megbízunk. 

Az előszerződést elegendő két tanú előtt 
aláírni, mivel azonban a végleges adásvé-
teli szerződéshez úgyis ügyvédi ellenjegy-
zés szükséges, célszerű már ilyenkor, az 
ügylet elején ügyvédhez fordulni és rábíz-
ni a pontos szövegezést. Ebben az esetben 
az ügyvéd által olyan okirat születik, ami 
egyértelmű és optimális esetben kizárja 
a későbbi jogviták lehetőségét. Ha azon-
ban ügyvéd nem ellenjegyzi az okiratot, 
akkor tanúknak mindenképpen javasolt 
szerepelnie rajta, mivel a bizonyíthatóság 
szempontjából így többet nyom a latba, 
mint ha tanúk nélkül csak a felek írják azt 
alá. 

Ne feledjük: mindig jobb egy jó szerző-
déssel előre egyértelműen rendezni egy 
jogi helyzetet, mint utóbb egy hosszadal-
mas jogvita elé nézni. 
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Csornán és környékén, 6+1 fő 
péntek estétől vasárnapig

csoport második helyén jutottak tovább. 
Másnap a keresztjáték során a - későb-
bi bronzérmes - Dorog és a Budapest is 
jobbnak bizonyult a csornaiaknál, így a 
helyosztón a hetedik helyért mérkőzhet-
tek meg a Nagykanizsa csapatával, akiket 
a csoportmérkőzéshez hasonlóan bünte-
tőkkel vertek meg. Az országos döntőn a 
megyei és budapesti bajnokságok győzte-
seiként 20 csapat vehetett részt. A Csor-
nai SE csapatában futballozó Széchenyis 
tanulók az előkelő 7. helyet szerezték meg.

Sikeres szerepléssel zárta az évet a Csornai 
SE U9, U11 és U13-as csapata. Almásfü-

A szombathelyi Király Sportlétesítmény-
ben került megrendezésre a labdarúgó 
diákolimpia I. korcsoportos országos dön-
tője. 
A háromnapos rendezvényen a csornai 
Széchenyi István Általános Iskola képvi-
selte megyénket.

A szombati csoportmérkőzéseken a Vác 
csapata ellen vereséget szenvedtek a csor-
nai fiúk, de a Nógrád, a Kisvárda és a 
Nagykanizsa elleni győzelmeknek hála a 

Országos hetedik lett a Széchenyi focicsapata

Fényes csornai érmek a Vakáció Kupán
zitőn, a Vakáció Kupán két ezüst és egy 
bronzéremmel lett gazdagabb az egyesület 

éremkollekciója. Emellett két gólkirályt, 
egy legjobb kapust és sok-sok All Star csa-
pattagot adott a CSSE. Az U9-es korosz-
tály Fenyő István irányításával, nagyszerű 
teljesítménnyel a második helyet szerezte 
meg, és Pálla Noel révén az álomcsapat-
ban is képviseltette magát. Az U11-esek is 
a döntőig meneteltek és szintén a máso-
dik helyet szerezték meg. A torna legjobb 
kapusának Füzi Gergőt választották, míg 
a gólkirály Jakab Áron lett. Az U13-as 
csapat az utolsó pillanatokban maradt 
le a döntőről, de a harmadik helyért ví-
vott mérkőzésen győzelmet aratott, így 
bronzéremmel a nyakukban távozhat-
tak a csornaiak. A gólkirály Horváth 
Noel lett, míg az álomcsapatba bekerült  
Szabó Balázs.

Február elején rendezte meg immáron 
második alkalommal jótékonysági foci-
kupáját a Vitalis Leo Klub csornai szer-
vezete a Csukás Zoltán Mezőgazdasági 
Szakgimnázium és Szakközépiskola tor-
natermében. 
A labdarúgótornán résztvevő csapatok ne-

Fizioterápiás készülékeket adományozott  
a Vitalis Leo Klub a Csornai Margit Kórháznak

vezési díjából a tavalyi évben több mint 
140 ezer forintnyi adománnyal az Arany 
János Egységes Gyógypedagógiai, Mód-
szertani Intézményt támogatta a csornai 
Vitalis Leo Klub.

Az idei évben a klub a focikupán befolyt 

több mint 250 ezer forintból fizikoterá-
piás készülékek vásárlásával támogatta a  
Csornai Margit Kórházat. 
Halaseh Petra, a csornai Vitalis LEO 
Klub elnöke háláját fejezte ki a résztvevők 
irányába, hogy ennyi ember számára fon-
tos volt a jótékonykodás.
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