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Az idei tanévtől új igazgatója van a csor-
nai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 
Óvoda és Általános Iskolának Herman 
Antal személyében, miután Fehér László-
né 40 év szolgálati jogviszony után nyug-
díjba vonult. 
Mi ösztönözte, hogy elvállalja ezt a kihí-
vást?

Elsősorban azért vállaltam el, mert a püspök 
úr felkért rá. Ez hatalmas bizalmat jelent. 
Az iskolavezetés nem ismeretlen számomra, 
hiszen 16 évet voltam már igazgató: Bősár-
kányban 10, Sopronban, egy kis katolikus 
iskolában 6 évig. Úgy gondoltam, hogy a 
pályám alkonyán – püspök úr szerint a csú-
csán – létrehozhatok valami értékeset, egy jó 
iskolát és óvodát teremthetek a kollégákkal, a 
gyerekekkel és a szülőkkel együtt. Szeretnék 
fényt hagyni magam után.

Melyek azok a célok, feladatok, tervek, 
melyeket kitűzött maga elé az intézmény 
vezetőjeként?

Munka és emberség: Igényes, minőségi 
munkát várok el mindenkitől. Magamtól 
leginkább. Hiszek a személyes példamutatás-
ban. Emberséges vagyok: Minden munkát 
igyekszem megköszönni, sokat dicsérek. Se-
gítek mindenben, amiben csak lehet. Kérem, 
várom, meghallgatom a véleményeket és 
javaslatokat. Ha tévedek vagy hibás döntést 
hozok; elismerem, bocsánatot kérek, és ha 
lehet, korrigálom. Arra törekszem, hogy az 
intézmény valamennyi dolgozója jókedvű-

magam a bőrömben vezetőként és tanárként 
is. 68 felnőttért, 384 tanulóért és 178 gyer-
mekért tartozom felelősséggel. Két ötödik 
osztályban tanítok történelmet. Örömmel 
megyek a gyerekekhez. Sokat nevetünk az 
órákon.
Az óvodában 178 gyermeket nevelünk hét 
csoportban. A személyi feltételek maximáli-
san biztosítottak: 14 óvodapedagógus, 2 pe-
dagógiai asszisztens, 7 dajka és egy konyhai 
kisegítő gondoskodik a kisgyermekekről. 
Újra két szakmai munkaközösség működik 
az óvodában. Az intézményegység-vezetőnek 
öt év bizalmat adtam. A tárgyi feltételek is 
számottevően javultak: pályázati forrásból 
6 millió forint értékben kaptunk új óvodai 
szekrényeket, öltözőszekrényeket, trapézasz-
talokat és székeket. Az összes asztalra új vá-
szonterítő került. Az összes csoportszobába új 
karnisokat szerelünk fel. Az óvodapedagógu-
sok nevelői szobát kaptak új bútorzattal 730 
ezer Ft-ért. 18 éve nem volt nekik.
Az iskolában 384 tanulót nevelünk és ok-
tatunk 17 osztályban. A személyi feltételek 
nagyon jók. A testnevelés tanítását is meg-
oldottuk, de itt nincs teljes állású testnevelő 
tanárunk. Nagyszerű kollégáim vannak, 
képzettek, nagy munkabírásúak, motivál-
tak. Öröm velük dolgozni. Az alsós igazga-
tóhelyettesnek öt év bizalmat adtam. Az új 
általános igazgatóhelyettes, Vecseyné Kocsis 
Edit, kreatív és elnyűhetetlen. Létrehoztuk 
az idegen nyelvi munkaközösséget. A német 
és angol nyelv tanítását az iskola egyik prio-
ritásának tartjuk, komoly fejlesztési terveink 
vannak. 
Balázs és Bertalan atyával kitűnő a kap-
csolatom. Kiváló emberek. Hálás vagyok a 
fenntartó támogatásáért: Dr. Veres András 
megyéspüspök úr, Kriston Pál igazgató úr és 
Kausits Györgyné Márta gazdasági vezető se-

en, alkotókedvvel érkezzen az iskolába és az 
óvodába. Stabil nevelőtestület és munkatársi 
közösség létrehozása: Szeretném a jelenlegi 
csapatot megtartani.  Augusztusban végle-
gesítettem mindazokat, aki évek óta egy-egy 
évre lettek alkalmazva. A nevelést-oktatást 
segítő kollégáim (pedagógiai asszisztensek, 
dajkák, titkárok, takarítók, karbantartó, 
konyhás, rendszergazda) munkáját fontos-
nak tartom. Tisztelem őket. Élő kapcsolat 
az önkormányzattal, a város intézményeivel, 
szervezeteivel: Jól alakul.
A jó iskola és óvoda jellemzői: tudás, ember-
ség, hit, magyarság és a jókedv.  A tanulókat 
felkészítjük a középfokú továbbtanulásra és a 
felnőtt életre.  Jókedvű iskolát építünk, ahol a 
mosoly természetes, a nevetés mindennapos. 
A tanulók minden értelmes ötletét és javasla-
tát támogatom. A mai világban döntő fon-
tosságúnak tartom, hogy az embernek hatá-
rozott identitása legyen. Tudja, hogy ő lány 
vagy fi ú. Tudja, hogy melyek az alapértékek 
(szeretet, becsület, hűség, igazság, jóság) és 
kövesse azokat. Legyen Istenhite. Punnyadt 
keresztények helyett életvidám, cselekvő ke-
resztényekké kell válnunk.  Létszükséglet, 
hogy öntudatos magyarok legyünk. Mer-
jünk magyarok lenni! Nemzetinek, keresz-
ténynek lenni ma a legnagyobb lázadás.

Mik az eddigi tapasztalatai? Megtalálta a 
számítását a Rákócziban?

A visszajelzések alapján – intézményen belül 
és kívül – az összkép egyértelműen pozitív. 
Csendesen építkezünk. Nagyon jól érzem 
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gítségéért. A Szülői Munkaközösség Választ-
mánya és a Cum Deo Pro Scola Rákócziána 
Alapítvány Kuratóriuma szintén mindenben 
támogat bennünket. Az alapítvány milliós 
nagyságrendben finanszírozott eszközbe-
szerzéseket, versenydíjakat, foglalkozásokat. 
A felajánlott adó 1%-ok jól hasznosulnak, 
reméljük, a jövőben is számíthatunk rájuk. 
Az SZM szintén milliós tételben segítette és 
segíti nevelő-oktató munkánk fejlesztését. A 
Rákóczi-bált is ők szervezték.
Szép és rendezett iskolát vettem át. Sikerült az 
első félévben tovább fejleszteni. Pályázati for-
rásból 6,5 millió forintért tanulói asztalokat 
és székeket, vitrinszekrényeket vásároltunk. 
4 millió forintért négy interaktív panelt is 
kaptunk: ezek olyan korszerű digitális táblák, 
amelyek projektor nélküliek és érintőképer-
nyősek. A belső médiamegjelenésünk óriásit 
fejlődött, gondolok a Facebook oldalainkra. 
A honlapunk fejlesztést igényel. Külső médi-
amegjelenésünk javításán dolgozunk. 
Rengeteg programunk van. A névadó prog-
ramokat szeretném bővíteni és a teljes tan-
évre kiterjeszteni. Úgy néz ki, hogy sikerül a 
Rákóczi-vándorkiállítást elhozni iskolánkba, 
amit városi ünneppé bővítenék. Jánossomor-
ján az emlékévek és emléknapok megszer-
vezése védjegyemmé vált. A Rákócziban is 
szívügyemnek tekintem a következő meg-
emlékezéseket: A nemzeti összetartozás éve 
(napja). A kommunista diktatúrák áldozata-
inak emléknapja, a felvidéki magyarok kite-
lepítésének napja, a magyarországi németek 
elűzésének napja, a holokauszt magyarországi 
emléknapja. A Határtalanul tanulmányi ki-
rándulás szintén kiemelt projekt.

Amennyire tudom, korábban Csornán, 
Bősárkányban, Jánossomorján is tanított. 
2010-ben Jánossomorja Kultúrájáért Dí-
jat kapott közéleti tevékenységéért, mind-
ezt csornai lakosként. Mióta újra itthon 
dolgozik, Csornán is több rendezvényen 
vállalt szónoki szerepet. Közel áll Önhöz 
a közéleti tevékenység?

Bősárkányban 15, Csornán egy, Sopron-
ban hat, Jánossomorján 13 évet tanítottam. 
Mindenütt elismerték a munkámat, és em-
berként is szerettek, tiszteltek. Igen, szívesen 
vállalom a közéleti tevékenységet. Fontosnak 
tartom, hogy az iskolán kívül is megosszam 
másokkal a gondolataimat, érzéseimet és a 
világlátásomat. Szeretek érthetően és tagol-
tan fogalmazni. A nemzetét, hazáját szerető 
és védő, katolikus keresztény ember vagyok. 
Soha nem jutott eszembe, hogy elhagyjam 
a hazámat. Magyarország nagyszerű ország. 
Kötelességem, hogy Istentől kapott adottsá-
gaimmal, a megszerzett tudásommal a csalá-
domat és a hazámat szolgáljam és segítsem.

A jánossomorjai kitüntetés kapcsán ké-
szült méltatásban olvasható Önről né-

hány személyes gondolat, többek között 
az édesapja tanítása, intése: ”Bárhova ke-
rülsz is fiam, becsüld meg magad.” Milyen 
hatással volt Önre ez az útravaló? 

Édesapám a példaképem. Nagyon értelmes, 
rendkívül jólelkű parasztember volt. Édes-
anyámmal együtt végigdolgozták az életü-
ket, soha életükben nem voltak nyaralni. Én 
úgy szocializálódtam, hogy a munka teszi az 
embert emberré. A mostani világ inkább a 
kapcsolatokról szól. Én ma is hiszem, hogy 
döntően munkával lehet értéket teremteni. 
Hangyaszorgalmú ember vagyok, szeretek 
és tudok dolgozni. Édesapám magasra tette a 
mércét, igyekszem megbecsülni magam.

Mesélne kicsit a gyermekkoráról?

1960-ban születtem Iván községben. Öcsém-
mel együtt nagy szeretetben neveltek ben-
nünket a szüleink. Mindketten jó tanulók 
voltunk, öcsém okosabb, én szorgalmasabb. 
Jó iskola volt az iváni. A suli után tanultunk, 
majd órákig fociztunk a kertek alatti hepehu-
pás terepen, vagy csatangoltunk a Kis-Gyöp-
ben és a Nagy-Gyöpben. Sokat olvastam, 
rengeteg könyvem volt, még az állatorvos is 
megcsodálta, hogy egy parasztgyereknek va-
lóságos könyvtára van. 

Milyen indíttatásból választotta a pedagó-
gusi pályát? 

A szüleim tanult embernek neveltek. A ter-
mészettudományos tárgyakból nem voltam 
kiemelkedő, ezért az orvosi, mérnöki pálya 
nem jöhetett szóba. A jogot nem mertem 
megpróbálni, mivel protekcióm nem volt. A 
magyar és a történelem ment a legjobban, 
ezért tanárnak tanultam. A családunkban 
én lettem az első diplomás ember. Büszke 
vagyok rá. A szüleimnek köszönhetem. Nem 
bántam meg, hogy tanár lettem. A gyerekek-
től mérhetetlen szeretetet és elismerést kap-
tam és kapok.

Meséljen az eddigi pályafutásáról, kérem!

A soproni Széchenyi István Gimnáziumban 
érettségiztem 1979-ben. Mi voltunk az utolsó 
– legendás – fiúosztály. Szerettem Sopronban. 
1979–1980-ban sorkatona voltam Kiskőrösön. 
Megemberesedtem. A maradék félévet már 
tanárként katonáskodtam 1985-ben Vácott 
és Győr-Likócson. 1984-ben lettem magyar–
történelem szakos tanár a Pécsi Tanárképző 
Főiskolán. Pécs mai napig az egyik kedvenc 
városom. A főiskolán és a kollégiumban egya-
ránt nagyon jól éreztem magam. 1990-ben az 
ELTE-n történelem szakos középiskolai tanári 
diplomát kaptam. 1996-ban közoktatásve-
zetői szakképzettséget szereztem a BME-n. 
2014-ben köznevelési szakértő lettem. Ez azt 
jelenti, hogy pedagógusminősítési és tanfel-

ügyeleti munkát végzek négy nyugat-dunán-
túli megyében.
A bősárkányi Eötvös József Általános Iskolá-
ban 15 évet dolgoztam 1984 és 1999 között. 
Szép időszak volt. 1999-től 2006-ig a soproni 
Szent István Római Katolikus Általános Is-
kola tanára és igazgatója lehettem. Itt gigászi 
munkával sikerült az iskolát életben tartani, 
sőt emelkedő pályára állítani. Ezután a csornai 
Rákócziban egy tanévet töltöttem, de a vezető-
vel nem találtuk meg a közös hangot. Követ-
kezett Jánossomorja 2006-tól 2019-ig. Pálya-
futásom eddigi legszebb időszaka lett. Sokat 
dolgoztam. Tanárként és emberként is megbe-
csültek. 2010-ben megkaptam a Jánossomorja 
Kultúrájáért Díjat, 2017-ben Jánossomorja 
Város Kiváló Tanára lettem. 2019. augusztus 
1-jétől dolgozom a csornai Rákócziban. 

Felesége is pedagógus, így hasonlóak a 
mindennapi örömeik, nehézségeik. Gya-
kori beszédtéma a családban az iskola?

A feleségem csodálatos asszony. Isten ajándé-
ka nekem és a fiainknak. Vele és érte érdemes 
élni. Szeretem és tisztelem. 35 éve vagyunk 
házasok, előtte öt évig udvaroltam neki. A bő-
sárkányi általános iskolában tanít a pályakez-
dése óta. Nagyszerű tanító. Jobb pedagógus, 
mint én. Nálunk mindennapos téma az iskola. 
Mindent megbeszélünk egymással. Sokat ta-
nulunk egymástól. Esténként, amikor csak 
tehetjük, elgyalogolunk Farádig, ez 6 km.  So-
kan a kutyájukat sétáltatják, mi egymást. Fog-
juk egymás kezét és beszélgetünk. Ez jót tesz 
a fejünknek, a lelkünknek és a testünknek is.

Úgy tudom, helytörténettel is szívesen fog-
lakozik. Van olyan korszak vagy esemény, 
amelyet legszívesebben kutat? Egyáltalán 
van most rá ideje? 

Helytörténeti kutatást csak 2008 és 2015 kö-
zött végeztem Jánossomorján. Akkor közne-
velési szakértő lettem és az órarendem nem 
engedte, hogy levéltárba járjak. Minden évben 
megjelent egy publikációm a Jánossomorjai 
Füzetekben. Döntően a helyi iskolák (Moson-
szentjános, Mosonszentpéter, Pusztasomorja) 
történetével foglalkoztam. Most egyáltalán 
nincs rá időm. Tagja vagyok a Rábaközi Hely-
történet-kutatók Egyesületének, egyelőre csak 
lábjegyzetként. Nagyon tisztelem Szalay Ba-
lázs kollégám munkásságát.

Hogyan kapcsolódik ki, ha van szabadide-
je?
 
Olvasok. Az utóbbi időben elsősorban szak-
mai és politikai szövegeket, a szépirodalom saj-
nos háttérbe szorult. Szeretek keresztrejtvényt 
fejteni. Régebben rengeteg sportközvetítést 
néztem, főleg focit, ma már jóval kevesebbet. 
Szeretek focizni, de a szemműtétem óta már 
nem kockáztatok.
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Megkezdődött a Premontrei Park felújítása
Turisztikai látogatóközpontot alakítanak 
ki a csornai premontreiek. Megszépült a 
park, valamint egy idősek otthona is lé-
tesül az apátság mellett. A munkálatok 
2019. január 7-én kezdődtek meg. A beru-
házás keretében a történelmi Premontrei 
Park ökoturisztikai szempontok szerint 
újult meg. 

Kitiltották a kamionokat Csornáról
2019. január 1-től a város bevezető útjaira 
súlykorlátozás lépett életbe. A 20 tonna 
feletti össztömegű gépjárművel a város-
ba történő behajtásra csak Csorna Város 
Jegyzőjének külön engedélyével van lehe-
tőség. A mezőgazdasági gépjárművekre és 
a csornai helyszínre történő áruszállításra 
a behajtási tilalom nem vonatkozik.

Újra a premontreiek tulajdonába került a park
Fazakas Zoltán Márton premontrei apát 
a Premontrei park tulajdonjogának ingye-
nes átruházását kérvényezte a csornai ön-
kormányzattól. A város két évvel ezelőtt 
már átadta vagyonkezelésbe a területet a 
szerzetesrendnek. A park eredetileg is a 
premontreiek tulajdona volt, a terület a 
XX. századi államosítás után került a vá-
ros tulajdonába. A város képviselő-testü-
lete hozzájárult az átruházáshoz. 

Csornán találkoztak a Győri Egyházme-
gye területén szolgáló szerzetesek
Február első szombatján, a Megszentelt 

Élet Világnapján, a Győri Egyházmegye 
szerzetesei a Csornai Premontrei Apátság-
ban gyűltek össze közös ünneplésre, mely 
alkalomból közösen végezték az esti zso-
lozsmát, a vesperást. A közös imádságot 
szentmise követett melynek főcelebránsa 
Dr. Veres András győri megyéspüspök 
volt, aki elvégezte a gyertyaszentelés szer-
tartását, majd a jelenlévő szerzetesek meg-
erősítették korábbi fogadalmaikat. 

Egyházi pályázattal indult a Magyar falu 
program
A Magyar falu program egyházközségeket 
érintő pályázati lehetőségeiről tartott tá-
jékoztatót Gyopáros Alpár országgyűlési 
képviselő a térség lelkipásztorainak Csor-
nán a Premontrei Apátság ebédlőjében. 
A résztvevő lelkészek és plébánosok első 
kézből ismerhették meg a pályázati lehe-
tőségek részleteit. 

Teltházas civil fórum Csornán
Februárban Csornán az Arany János is-
kola ebédlőjében került megrendezésre a 
„Civil Infó – NEA 2019” című országos 
tájékoztató rendezvény. Az eseményre 
meghívást kaptak a Rábaközben műkö-
dő civil szervezetek, akik tájékoztatást 
kaptak a Nemzeti Együttműködési Alap 
egyszerűsített pályázati konstrukcióról, 
valamint a korábban különálló, működési 
és szakmai programokra kiírt pályázatok 
helyébe lépő, összevont NEA pályázatok-
ról tartott tájékoztatást.  

Kreatív verseny a magyar értékekről Csornán
A csornai Széchenyi István Általános 

Iskolában rendezték meg a Junior Me-
gyerikum Vetélkedő területi fordulóját. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Ön-
kormányzat, az Agrárminisztérium és a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár 
Bizottság támogatásával „Hungarikumok 
és Megyerikumok” címmel pályázatot 
hirdetett az általános és középiskolás kor-
osztály számára. A versenyt megyénkben 
egyszerre négy helyen, Mosonmagyaró-
váron, Győrben, Sopronban és Csornán 
rendezték meg.

Egyhangúlag fogadták el a képviselők 
Csorna költségvetését
Februárban tárgyalta Csorna Város kép-
viselő-testülete a település költségvetését, 
melyet a városvezetők egyhangúlag el-
fogadtak. A főösszeg 3,5 milliárd forint, 
melyből a működés mellett jelentős ösz-
szeget fordítottak tavaly is fejlesztésekre. 
2019-ben közel 150 millió forintot fordí-
tott útfelújításra az önkormányzat.

Gálaműsorral ünnepelte 80 éves jubileu-
mát a csornai Csukás Zoltán Iskola
A Csukás Zoltán Mezőgazdasági 
Szakgimnázium és Szakközépiskola a 80 
éves jubileumát gálaműsorral ünnepelte 
a Városi Művelődési Központban, me-
lyen a jelenlegi és a volt diákok, tanárok 
is részt vettek. Az ünnepségen tangóhar-
monikán zenélt Telekesi Tamás Csuká-
sos diák, majd verset szavalt Giczi Artúr 
tanár és Kovács Gábor egykori tanuló. A 
rendezvény színvonalát énekhangjával to-
vább emelte Dömötör Attila, valamint az 
iskola jelenlegi és volt diákjainak néptán-

Első negyed év

visszapillantó

eZ tÖRTÉNT 2019 -BEN
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celőadása, melyet Kapui Ferenc, az iskola 
öregdiákjának, egykori tanárának vissza-
emlékező gondolatai követtek.

Járásbíróság lesz Csornán, felújítják a régi 
épületet
Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő 
kezdeményezésére elvi döntés született 
arról, hogy Csornán ismét lesz önálló já-
rásbíróság. Az épület felújítását követően 
várhatóan másfél-két év múlva kezdheti 
meg működését a Csornai Járásbíróság 
a korábbi épületében, melyet legutóbb a 
Margit Kórház használt. Az új kórházi 
szárny megépítéséig különböző szakren-
delők működtek benne, 2015-től üresen 
áll, állapota jelentősen leromlott.

Miniszteri elismerésben részesült Kéry 
Mónika 
Gulyás Gergely miniszterelnökséget veze-
tő miniszter nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból Miniszteri Elismerő Oklevelet adomá-
nyozott Kéry Mónikának a Csornai Járási 
Hivatal Kormányablak Osztályának veze-
tőjének.

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 pályáz-
hatnak a fiatalok. 2019-ig 14 család élt a 
lehetőséggel, tavaly a képviselő-testület 
egyszerűsített a pályázati feltételeken, 
melytől azt remélik, hogy még többen 
igénybe tudják venni a támogatást. 

60 éves a Csornai Bárdos Kórus
Tavaly ünnepelte megalapításának 60. évfor-
dulóját a Csornai Bárdos Lajos Kórus. A ve-
gyeskar 1959-ben alakult Csornai Központi 
Énekkar néven, Nagy Kálmán karnagy irá-
nyításával, majd 1988-ban vette fel Bárdos La-
jos zeneszerző, karnagy nevét. A kórus nyolc 
alkalommal kapott országos aranykoszorús 
minősítést, tizenöt alkalommal szerepelt a Ma-
gyar Rádió kóruspódiumán és közel hatszáz 
belföldi fellépése mellett járt Szlovákiában, 
Kárpátalján, Erdélyben, Ausztriában és Hol-
landiában is. A jubileum alkalmával kórusta-
lálkozót is tartottak Csornán, melyen részt vett 
a Kónyi Erkel Ferenc Énekkar, Veér György, a 
Nagyamegyeri Bárdos Lajos Vegyeskar, Orso-
vics Yvett, a Pápa Város Bárdos Lajos Vegyes-
kar, Fehér Ferenc és a Csornai Bárdos Kórus, 
Horváth József karnagy vezetésével.

Kevesebb bűntett történt Csornán és kör-
nyékén
Dr. Erdős István, a csornai rendőrkapi-
tányság vezetője számolt be Csorna Vá-

ros 2018. évi közbiztonsági helyzetéről a 
márciusi képviselő-testületi ülésen. Sta-
tisztikai adatok szerint a kapitányság ille-
tékességi területén elkövetett bűncselek-
mények száma jelentősen csökkent. 297 
bűncselekmény történt, melynek 38,4%-
át követték el Csornán.

Újraalapításának 25. évfordulóját ünne-
pelte a katolikus iskola Csornán
A jubileumi ünnepség hálaadó szentmi-
sével kezdődött a Jézus Szíve templom-
ban, melyet dr. Pápai Lajos nyugalmazott 
győri püspök celebrált. A szentmisét jubi-
leumi ünnepség követett a Városi Műve-
lődési Központban. Az intézmény tanulói 
színvonalas színdarabjukkal elevenítették 
fel a névadó, II. Rákóczi Ferenc életének 
legfontosabb pillanatait.

Költészet napi koncerttel zárult a Nyugdí-
jas Akadémia Csornán
A Nyugdíjas Akadémia 15. szemeszteré-
nek záró ünnepségének keretében költé-
szet napi koncertet adott a Garabonciás 
együttes. Dr. Bónáné dr. Németh Kata-
lin nyitóbeszédében kiemelte, hogy a sok 
ismerős arc bizonyítja, hogy a hallgatók 
továbbra is lelkesek, igénylik a tudást, fo-
gékonyak új ismeretek megszerzésére. A 
polgármester emlékeztetett, hogy az Aka-
démia nemcsak az ismeretek gyarapítására 
szolgál, hanem egy rendszeres programot 
is jelent az érdeklődőknek, ahol lehetőség 
nyílik a társakkal való találkozásra, jóízű 
beszélgetésekre, és barátságok is szövőd-
hetnek.

Gazdafórum Csornán
Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő 
meghívására Csornán tartott tájékoztatót 
a környék gazdáinak Kis Miklós Zsolt, a 
Miniszterelnökség agrár- és vidékfejlesz-
tésekért felelős államtitkára. A vendé-
gelőadó tudatta, hogy az elmúlt években 
többszörösére nőtt a gazdák támogatása 
Magyarországon, 2019-ben több mint 
100 milliárd forintot fordítanak agrártá-
mogatásra.

Több mint tízmillió forint a csornai civi-
leknek
Csorna Város önkormányzata pályázatot 
hirdetett civil szervezetek részére. A 23 
pályázó között 10.760.000 Ft-ot osztottak 
szét. A „Civil Alap” pályázat célja, hogy 
Csorna város önkormányzata támogatást 
nyújtson olyan megvalósításához, ame-
lyek meghatározó jelentőségűek a város, 
egy városrész, vagy egyes közösségek éle-
tében, és hozzáadott értékkel bírnak a vá-
ros egészére tekintettel.

35 éves jubileumát ünnepelte a csornai 
Pántlika
Az áprilisban megrendezett jubileumi ün-
nepségen köszöntőt mondott dr. Bónáné 
dr. Németh Katalin polgármester, vala-
mint Ivanics Ferenc a Győr-Moson-Sop-
ron megyei közgyűlés alelnöke. A pol-
gármester beszédében felidézte a Pántlika 
sikerekben gazdag múltját, és azt kívánta, 
hogy az együttes ezüstszalagjának csíkja 
még nagyon sokáig fényesen kanyarog-
jon, színesítve Csorna Város kulturális és 
közösségi életét, sok pántlikát viselő lány 
és fiú élvezze és őrizze a néptáncos hagyo-
mányokat, a néptáncos közösség összetar-
tó erejét.

Elbúcsúztak a végzős diákok Csornától
Május elején tartották Csorna város okta-
tási intézményei a hagyományos lampio-
nos ballagást. A tavalyi év végzős közép-
iskolás diákjainak felvonulását követően a 
Városháza előtti téren tartott ünnepségen 
a ballagó diákok adtak színvonalas mű-
sort. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin pol-
gármester Csorna Város Érdemes Diákja 
kitüntetést adott át Horváth Ilona Erzsé-
betnek, Erdélyi Veronikának, Czeglédi 
Bencének, Magyar Márknak és Csupor 
Benjaminnak.

Rendőrök és tűzoltók munkáját ismerte el 
városunk
Szent György és Szent Flórián nap-
jának alkalmából adományozott ju-
talmakat Csorna Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete. Tárgyi 
jutalomban részesült Gőczéné Családi 
Katalin címzetes rendőr törzszász-
lóst és Berki Szilárd címzetes rendőr 
főtörzs-zászlóst a Szent György nap 
alkalmából. Szent Flórián napjához 
kötődően a tűzoltóság tagjait is jutal-
mazta a képviselő testület. Dr. Bóná-
né dr. Németh Katalin Móricz Sándor 
címzetes tűzoltó főtörzsőrmestert és 
Németh Ádám tűzoltó őrmester jutal-
mazta kiemelkedő szolgálati tevékeny-
ségük elismeréseként.

Európa-napi vetélkedő Csornán
Európa-nap alkalmából vetélkedőt tar-
tottak a térség oktatási intézményei ré-
szére a csornai Széchenyi István Álta-
lános Iskolában. A versenyen a rendező 
iskola mellett részt vettek a Bősárkányi 
Eötvös József Általános Iskola, a Bágyog-
szováti József Attila Általános Iskola, 
a farádi Király Iván Általános Iskola, a 
csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katoli-
kus Általános Iskola, a Rábatamási Móra 
Ferenc Általános Iskola, valamint a Szili 
Szent István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói.

Második negyed év
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A Rábaközi Boldogasszony kegyképének 
búcsúja
A hagyományokhoz híven tavaly is május 
utolsó vasárnapján tartották meg az 1757 
körül a Csornai Premontrei Apátsági 
templomba érkezett Rábaközi Boldogasz-
szony kegyképének búcsúját. Az ünne-
pi szentmise főcelebránsa és szónoka Ft. 
Bognár István csornai származású győri 
városplébános volt. A csornai hívek mel-
lett nagy számban érkeztek - gyalog, bi-
ciklivel, busszal - zarándokok a környező 
településekről is.

Ovi-Sport pályát avattak 
Kisméretű műfüves pályát adtak át június 
elején Csornán, a Katica óvodában. Az Ovi-
Sport Alapítvány és az Önkormányzat által 
létrejött pálya avatóján Póczik Tamásné, a 
Csornai Napközi Otthonos Óvoda óvoda-
vezetője, dr. Bónáné dr. Németh Katalin, 
Csorna Város polgármestere, valamit dr. 
Molnár Andrea, az Ovi-Sport Alapítvány 
elnöke mondott beszédet. A rendezvényen 
részt vett ifj. Buzánszky Jenő is.

Nagy sikerrel zárult az V. Csornai Lovas 
Nap
A Csornai Lovas Klub Egyesület ötödik 
alkalommal szervezte meg Csornán a 
Lovas Napot. A fogathajtó versenyen 37 
induló mérkőzött meg egymással. Szabó 
Dávid önkormányzati képviselő megnyitó 
beszédben kitért arra, hogy Csorna Vá-
ros Önkormányzata számára is fontosak 
hagyományaink ápolása, és a lovas sport 

szeretete. A városvezető szerint mindenki 
büszke lehet a Csornai Lovas Napra, hi-
szen népszerűségét mutatja, hogy a szom-
szédos megyékből és a határon túlról is 
érkeztek hajtók és érdeklődök.

Pedagógusokat köszöntöttek Csornán
Pedagógus napi ünnepséget rendeztek a 
Csornai Városi Művelődési Központ szín-
háztermében. A hagyományokhoz híven 
köszöntötték a nyugdíjba vonuló pedagó-
gusokat, akik a polgármestertől vehettek át 
emléklapot és ajándékot. 

Megemlékezés az 1919-es vörösterror ál-
dozatairól 
Száz évvel ezelőtt, 1919. június 9-én, 
pünkösdhétfőn akasztották fel a kom-
munista rendszer ellenségeinek nevezett 
személyeket Csornán a premontrei pré-
postság előtt. Vértanúhalált halt Akóts 
Gyula, Glaser Ferenc, Laffer Lajos, Né-
meth Gyula, Pozsgai Bálint, Takács Fe-
renc, Németh Lajos és Tarcsay István. 
”A gonoszság csak akkor győzhető le, ha 
szembeszállunk vele, ha mindenkor meg-
cselekedjük, amit megkövetel a haza” – 
mondta el ünnepi köszöntőjében Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke Csornán.

Érdemes diákokat díjaztak Csornán
2019-ben Érdemes Diák kitüntetésben a 
következő tanulók részesültek: Ángyán 
András, Csigó Dóra, Fábián-Nagy Féd-
ra Jázmin, Kiss Anna Luca, Ladjánsz-
ki Zsófia, Németh Arnold, Rasztovich 

Gergő, Simon Attila, Turi Máté, Véber 
Anna. 

Levendula nap Csornán
Harmadik alkalommal rendezték meg a 
Csornai Levendula napot, melynek az el-
múlt évekhez hasonlóan idén is a Premont-
rei Apátság adott otthont. Az eseményt 
szervező Aranyfonal Rábaközi Kézműves 
Egyesület vezetője, Ángyán Csilla köszö-
netét fejezte ki a Fazakas Z. Márton apát-
nak, hogy az apátság átépítése ellenére is 
biztosította a már megszokott helyszínt a 
rendezvény számára, valamint a támoga-
tóknak, illetve az önkormányzatnak a Civil 
Alap pályázatban elnyert támogatásért.

Kezdetét vette a Zenepaviloni koncertso-
rozat
Tavaly nyáron is nagy népszerűségnek ör-
vendett a Zenepaviloni koncertsorozat. A 
nyári péntek estéken fellépett Csornán a 
Roy és Ádám trió, a Boka Boogie Band, a 
Crazy Little Queen Tribute Band, az Esti 
Egyenleg, a Jazzformers és Németh Fáni 
és Zenekara. Ráadás koncertet adott a 
Majdnem ugyanaz zenekar.  

170 éve volt a csornai csata
A csornai csata az 1848-as magyar forra-
dalom és szabadságharc egyik nagy fon-
tosságú ütközete volt, mely magyar győ-
zelmet hozott. A csata 1849. június 13-án 
történt. Az önkormányzat koszorúzással 
emlékezett meg a szabadságharc egyik 
legutolsó győztes csatájára.
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Sinzing utánpótlás focicsapata vendéges-
kedett Csornán
A fiatalok összemérték erejüket a Csornai 
SE utánpótlás csapatával, a mérkőzésen 
2-2-es döntetlen született. A hét folyamán 
városnézés, strandolás és egy foci kupa 
szerepelt vendégeink programjában.

Csornán járt a Gestetner-király
Június 21-én Gestetner stencilgép történeti ki-
állítás vette kezdetét Budapesten, a Fugában. 
A kiállítás egy rég elfeledett csornai születésű 
feltaláló, Gestetner Dávid (1854–1939) és az 
általa „kerekes tollnak” nevezett Cyclostyle, 
azaz stencil eljárás történeti és kortárs felhasz-
nálását mutatta be. A régen elavult technológia 
nemrégiben új lendületet kapott az alternatív 
nyomtatás világában, a holland származású 
Erwin Bloknak köszönhetően, aki Csornán 
járt megtekinteni a feltaláló szülővárosát.

Elkezdődött a Városháza előtti tér felújí-
tása Csornán
A felújítás keretében átépítik a lépcsőket, 
akadálymentesített feljáró épül a Máltai iro-
dánál, és teljes burkolatcserét végeznek. A 
munkálatokat a városüzemeltetésért felelős 
Vilmos Park Kft. koordinálja, melynek kö-
szönhetően sor kerül részleges közműcserére, 
egybenyitják a parkot a térrel, kerékpárutakat 
építenek, és új virágágyásokat alakítanak ki.

Semmelweis napi ünnepség Csornán
Semmelweis napi ünnepséget tartottak a 
Csornai Margit Kórházban, ahol Dr. Wi-
niczai Zoltán igazgató főorvos köszöntötte 
az egészségügyi dolgozókat, és az ünnep 
alkalmából kitüntetéseket adományozott a 
kórház dolgozóinak. Major András Csorna 
Város alpolgármestere beszédében méltatta 
Semmelweis munkásságát és megköszönte 
az egészségügyi dolgozók munkáját, külön 
gratulálva a kitüntetetteknek. 

Új elektromos gépkocsi a Pannon -Víz 
Zrt. Csornai Üzemmérnökségén
Egy új elektromos kisteherautó állt a csor-
nai Pannon Víz Zrt. szolgálatába, mely 
nemcsak a cég munkáját könnyíti meg, de 
még a környezetet is óvja. Az elmúlt évben 
két töltőállomás is létesült Csornán, egyik 
a Soproni úti szerviz útnál, a másik pedig 
a Mártírok terén. Egyre többen vannak, 
akik zéró károsanyag-kibocsátású autók-
kal közlekednek, számukra a két töltőál-
lomás telepítése nagy segítség volt.

Megújult a Jókai utca és a Pozsonyi utca 
Csornán
A felújított Jókai utcában a burkolatalap 4 
cm kötő- és 4 cm kopóaszfalt réteget kapott 
422,6 m hosszan és 3,5 m szélességben. A 

Tátra utcába való becsatlakozásnál kicseré-
lésre került a rossz állapotú csapadékvíz-el-
vezető csőáteresz, és megtörtént a padka 
szintre emelés is. A Pozsonyi utca valameny-
nyivel hosszabb, 486 m hosszan került fel-
újításra.

Átadták az új sportparkot 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támo-
gatásának köszönhetően megépült Csor-
nán a mintegy 150 m2 nagyságú sportpark, 
melyet ünnepélyes keretek között adtak át 
júliusban. A szalagátvágásnál a városveze-
tőket segítették a településen működő há-
rom edzőterem vezetői is: Gulyás Noémi a 
Babylon Gym, Bogáti Árpi a Body Aréna 
és Nyerges Szabolcs az ICrossing Fitness & 
Fight Club képviseletében. A sportemberek 
bemutatót is tartottak az eszközök helyes és 
biztonságos használatáról.

Átadták az új Szociális- és Gyermekjóléti 
Központot 
Augusztusban átadásra került a Szociális és 
Gyermekjóléti Központ felújított és korsze-
rűsített új épülete a Laky Döme utcában, 
Csornán. Az átadott épület felújítása két 
pályázati forrásból valósult meg. Az egyik 
támogatásnak köszönhetően kívülről, 
energetikai felújítás valósult meg, míg a 
másik pályázatnak köszönhetően lift került 
az épületbe, új bútorokat és munkaeszkö-
zöket, valamint egy kisbuszt vásároltak. 

Fejlesztések átadása és alapkőletétel a pre-
montrei apátságban
Letették a premontrei apátság idősott-
honának alapkövét és átadták az apátság 
épületében kialakított látogatóközpontot, 
a felújított könyvtárat, dísztermet és tör-
ténelmi premontrei parkot. Visszakerült 
Csornára az a hun diadém, amelyet a csor-
nai prépostsági téglagyár agyaggödrében 
találtak 1887-ben. Az arany fejdíszt eddig 
a Magyar Nemzeti Múzeum őrizte. 

Megnyílt a Csornai Múzeum új állandó 
kiállítása
Augusztus 20-án délelőtt ünnepélyes keretek 
között nyitották meg a Csornai Múzeum új, 
állandó helytörténeti kiállítását „A történe-
lem peremén, a Rábaköz Szívében” címen. 
Az új állandó kiállítást a Csornai Múzeum 
fennállásának 50. jubileuma tiszteletére al-
kották meg. 

Átadták a városi kitüntetéseket 
A hagyományoknak megfelelően az au-
gusztus 20-i ünnepségen kerültek át-
adásra a városi kitüntetések Csornán. 
Csorna Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete „PRO CSORNA” Emlékér-
met adományozott a Rubato Művészeti 
Egyesületnek, Csorna Szolgálatáért Díjat 

adományozott Világosné Rozsonits Erika 
pedagógusnak, Szücs Imrének, a Csornai 
Sportegyesület elnöksége tagjának, dr. 
Pusztai Judit háziorvosnak és Tóth József 
Attilánénak.

Elkészült a Rét utca 
Elkészült a régóta várt Rét utca útburko-
latának felújítása Csornán. Bella Rudolf, 
a környék önkormányzati képviselője 
köszönetet mondott képviselőtársainak, 
hogy támogatták az út megépítését. Szin-
tén köszönetet mondott az itt élő embe-
reknek, akik hosszú éveken keresztül el-
viselték a port és a rossz körülményeket. 

Átadták a felújított Szilágyi Erzsébet Kol-
légium épületét 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében Megújult a Szilágyi 
Erzsébet Kollégium épülete, melyet szep-
temberben adtak át ünnepélyes keretek 
között.  A 152,4 millió forint összköltségű 
energetikai beruházás környezetvédelmi 
célokat is szolgál, hiszen a napelemek-
nek köszönhetően mérséklődik az épület 
áramfogyasztása, az energetikai korszerű-
sítéssel pedig az üzemeltetési és fenntartá-
si költségek is csökkennek.

Városnapok Csornán
Nagyon sokan vettek részt a városnapo-
kon, mégha az idő nem is volt olyan ke-
gyes. A két napos rendezvényen fellépett 
többek között a Pál utcai fiúk, a Magna 
Cum Laude, az Ocho Macho és a Bagossy 
Brothers Company. 

Megkezdődött a Palota sor felújítása
A Pannon-Víz Zrt. munkatársai megkezd-
ték a vízvezeték felújítását a Szent István 
téren, a Mártírok tere csomópont és az 
Erzsébet Királyné utcai csomópont köz-
ti szakaszon, vagyis a Palota soron. 130 
méter ivóvíz gerincvezetéket cseréltek ki a 
szakemberek. A szennyvíz főgyűjtő cseré-
jére nincs szükség, néhány éve új kőagyag 
csatorna épült ezen a szakaszon. 

Megújult a Városháza előtti tér 
A tér felújítása nem várhatott tovább, ugyanis 
az elmúlt évtizedek alatt a burkolat tönkre-
ment, balesetveszélyes lett, a növényzet pedig 
elöregedett. A felújítás során a város vezetői 
gondoltak a gyalogosokra, a kerékpárosokra 
és a mozgásukban korlátozottakra is. 

Új bölcsőde épül Csornán
A Magyar Kormány és az Európai Unió 
támogatásának köszönhetően 560 millió 
forintból épül új bölcsőde Csornán, mely 
zöldövezeti területen, könnyen megköze-

Harmadik negyed év

Negyedik negyed év 
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líthető helyszínen valósul meg. Az előző 
bölcsőde megvalósítására elnyert pályáza-
tot a képviselő-testület 2018 végén vissza-
vonta, mivel a pályázaton akkor elnyert 
összeg lényegesen kevesebb volt, mint 
amiből egy ilyen létesítményt meg lehet 
volna építeni, ezért 2019-ben újból pá-
lyázott Csorna Város Önkormányzata új 
bölcsőde építésére. 

Kutyafuttató épült
A „Zöldterületi fejlesztések megvalósítása 
Csornán” néven futó projektben megvaló-
sításra került egy új büfé épület, nyilvános 
illemhely felújítása, tanösvény kialakítása 
valamint egy kutyafuttató létesítése a Vil-
mos parkban.

Csornán megújul a Könyvtár
Felújításra kerül a csornai városi könyv-
tár, melyet Gyopáros Alpár országgyűlési 
képviselő, dr. Bónáné dr. Németh Kata-
lin polgármester és Sipos Bernadett, az 
intézmény igazgatóhelyettese jelentett be. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
a Nemzeti Kulturális Alap összesen 27,5 
millió forinttal támogatja a könyvtár bel-
ső átalakítását. A bejelentést hamarosan 
egy másik örvendetes hír követte. Gyo-
páros Alpár közbenjárására a megindult 
fejlesztéshez újabb 30 millió forint támo-
gatás érkezik az épület külső rekonstruk-
ciójának megkezdéséhez.

Rábaközi nyugdíjasok kulturális sereg-
szemléje Csornán
2019-ben hatodik alkalommal került 
megrendezésre a Rábaközi Nyugdíjasok 
Kulturális Seregszemléje Csornán, a Vá-
rosi Művelődési Központban. A rendez-
vényen idén is szép számmal vettek részt, 
külön öröm, hogy számos olyan vendég 
volt, akikkel már többször is találkozhat-
tunk a Művelődési Központ színpadán. 

Megalakult az új képviselő-testület Csornán
Október 22-én  ünnepi díszközgyűlésen 
megalakult az új képviselő-testület Csor-
nán. A városvezetők Major Andrást vá-
lasztották meg alpolgármesternek, meg-
alakultak a bizottságok is. A választások 
értelmében a testület tagja lett: dr. Bó-
náné dr. Németh Katalin polgármester, 
egyéni körzetből mandátumot szerzett 
Bella Imréné (Fidesz-KDNP), Kocsis Ró-
bert (Fidesz-KDNP), Családi János (Fi-
desz-KDNP), Szabó Dávid (Fidesz-KD-
NP), Háncs Károly (Fidesz-KDNP), 
Major András (Fidesz-KDNP), Antal 
Krisztián (Fidesz-KDNP), Bella Rudolf 
(Fidesz-KDNP). Kompenzációs listáról 
bejutva képviselő lett Kovácsné Varga 
Ildikó (DK-Momentum-Jobbik-MSZP-
LMP), Véber József (DK-Momentum-

Jobbik-MSZP-LMP) és Molnár Ferenc 
(Szülőföldünkért Egyesület). 

Elkészült a Soproni utcában a járdafelújítás
A Rossmanntól a Zöldfa vendéglőig ka-
pott új térburkolatot a járda a Soproni 
úton. Ez a felújítások első üteme volt, idén 
tavasszal folytatódnak a járdaépítési mun-
kálatok Csornán. 

Átadták a felújított Kmety utcát 
A Kmety utca sorban a 27. felújított utca 
Csornán 2015 óta. 456,9 méter hosszan, és 
4-4,4 m szélességben újult meg. Antal Krisz-
tián önkormányzati képviselő köszönetet 
mondott az utca lakóinak, hogy türelmesen 
várták éveken keresztül, hogy ideérjenek az 
utcafelújítási programmal. Köszönetét fe-
jezte ki a képviselő-testületnek és Magyar-
ország Kormányának, hogy támogatták az 
útfelújítást. A környék önkormányzati kép-
viselője elmondta, hogy a közeljövőben a fel-
újításból kimaradt szakaszt is rendbehozzák.  

Népi mesterségekkel ismerkedtek a megye 
diákjai Csornán
Tavaly harmadik alkalommal rendezték 
meg a „Népi kismesterségek napját” az 
Arany János iskolában. A rendezvényen a 
megye számos gyógypedagógiai intézmé-
nyéből, EGYMI-kből és eltérő tantervvel 
tanító iskolákból láttak vendégül tanuló-
kat. A lassan feledésbe merülő népi kis-
mesterségekkel kézműves tevékenységek 
keretében ismerkedhettek meg a tanulók. 
Elkészült a Mártírok terén az útfelújítás
756 méter négyzetméteren újult meg a 
Mártírok terén áthaladó út novemberbe. 
A korábbi években a keleti és a nyugati ol-
dalt is felújította a városvezetés. 

40 éves a Csornai Napközi Otthonos 
Óvoda 
A Városi Művelődési Központban ün-
nepelte fennállásának 40. évfordulóját a 
városi óvoda. Az ünnepségen köszöntőt 
mondott dr. Bónáné dr. Németh Katalin 
polgármester és Póczik Tamásné óvoda-
vezető. A kicsik színvonalas műsorukkal 
emelték a rendezvény színvonalát. 

Adót csökkentett a csornai önkormányzat
Novemberben megtartotta első rendes 
ülését a csornai képviselő-testület. A helyi 
adóbevételek kedvező alakulása és a tuda-
tos gazdálkodás megengedhetővé tette a 
kommunális adó csökkentését. 

Testvérvárosi kapcsolat a kínai Dingzhou 
városával
Decemberben tartott Díszközgyűlésen 
testvérvárosi megállapodást írt alá Csorna 
Város polgármestere a Kínai Népköztár-
saság Hebei tartományában fekvő Ding-

zhou város vezetőivel. A jövőben a két 
város közös jóléte és fejlődése érdekében 
együttműködnek a gazdaság, a kereskede-
lem, a tudomány és technológia, a kultú-
ra, az oktatás, a sport, valamint az egész-
ségügy területén. 

Felújított irodákban várja ügyfeleit a 
Csornai Járási Hivatal
Befejeződtek a felújítási munkálatok a Csor-
na, Szent István tér 22. szám alatti ingat-
lanban. A beruházás összértéke mintegy 
24.740.045 forint volt, amelyet saját for-
rásból fedezett a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal. A megvalósí-
tott felújításnak köszönhetően a Csornai 
Járási Hivatal hivatalvezetése, valamint 
a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztályának munkatársai megújult, a kor 
elvárásainak megfelelő környezetben dol-
gozhatnak, és fogadhatják az ügyfeleket. 

A legtöbb iparűzési adót befizető cégeket 
köszöntötték
A csornai önkormányzat köszöntötte a 
legtöbb iparűzési adót befizető cégnek, 
akik tevékenységükkel a közösséget, a vá-
rost és az országot fejlesztik, gyarapítják, 
munkahelyeket biztosítanak és közben 
a közteherviselésből is tisztességgel részt 
vállalnak

Jótékonysági Adventi hangolódás
Advent szombatjain jótékonysági hango-
lódásra várták a csornaiakat a Városháza 
előtti téren. Városi újraélesztési eszközre 
gyűjtöttek a szervezők. Olyannyira jól 
sikerült a gyűjtés, hogy két eszköz ára is 
összegyűlt.
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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!

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

Tel: 06-20-213-0864

Minőség és megbizhatóság 
elérhető áron!

Ingyenes 
Látásvizsgálat

BEJELENTKEZÉS:
06-20/213-0864

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

BEJELENTKEZÉS:BEJELENTKEZÉS:BEJELENTKEZÉS:BEJELENTKEZÉS:

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
 /ELSŐ PÁR LENCSE INGYENES/
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Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

TÉLI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

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

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

András a csornai 401. számú Szakmun-
kásképző Iskolában végzett, ezután került 
első és egyetlen munkahelyére, a Győr és 
Környéke Vízmű és Fürdő Vállalat csornai 
egységéhez.
A frissen végzett szakmunkásokat akkori-
ban tárt karokkal várták a Német Demok-
ratikus Köztársaságba. Minket is csábítot-
tak eleget, ki tudja, talán egész másképp 
alakult volna a sorsom az NDK-ban. Még-
is inkább itthon maradtam, hazahúzott a 
szívem.
Taszáron voltam katona, a repülőtér föl-
di-műszaki kiszolgáló alakulatánál. A 
hatalmas katonai teherautók vezetése jó 
alkalom volt rutint szerezni. A darus kép-
zést 1986-ban Debrecenben szereztem. 
Legtöbbet a legendás IFA –ADK darun 
dolgoztam, megszerettem ezt a típust. 
Évtizedekig voltam darus ügyeletes a víz-
műnél. Csináltam a kútszivattyú cseréket, 
becsukott szemmel odatalálnék szinte az 
összes kutunkhoz.
Jelenleg egy Fiat-Hitachi földmunkagépen 

dolgozom, ami már „szépkorúnak” számít, 
de jól és megbízhatóan működik, meghá-
lálja a törődést. Máig a vízmű készenléti 
szolgálatban vagyok, háromhetente egy hét 
az ügyelet, ekkor, ha kell éjjel-nappal ott 
vagyunk a hálózaton.
Hobbim a család, Kapuváron és Győrújba-
ráton vannak az 
unokák, hacsak 
lehet, velük va-
gyok. Fiatal ko-
romban sokat 
motoro z t a m, 
MZ-m volt, ha 
valakinek jelent 
ez még valamit. 
Aztán néhány 
éve újrakezd-
tem, bevallom a 
feleségem ked-
véért. Van egy 
remek túra mo-
torunk, egy hat-
hengeres, 1500 

köbcentis Honda Goldwing. A Beledi Mo-
toros Klub tagja vagyok, remek társaság, 
sok jótékonysági akcióban részt veszünk. 
Alig várjuk a jó időt, hogy újból túráz- 
hassunk, ilyenkor bejárjuk szinte egész  
Magyarországot.

Ismerjék meg Burányi Andrást,  
aki 40 éve a Pannon-Víz Zrt. hű munkatársa!
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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 február 25.

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

( Az akció visszavonásig érvényes )

Egészkaraj   1300 Ft/kg

Csont nélküli tarja    1380 Ft/kg

Csontos tarja                    1240 Ft/kg

Zsírszalonna                        620 Ft/kg

Pordányi Párizsi    1740 Ft/kg

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

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

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

Nyitvatartás
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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 

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

A kiscsornai óvoda felújítása
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MIRE ÜGYELJÜNK A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSEKOR?
Hogyan keletkezik a munkaviszony?

A munkaviszony munkaszerződéssel jön 
létre, melyet írásba kell foglalni. A mun-
kaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba 
foglalás elmulasztása miatt a munkaszerző-
dés érvénytelenségére csak a munkavállaló 
- a munkába lépést követő harminc napon 
belül - hivatkozhat. A munkaszerződésnek 
kötelezően tartalmaznia kell a munkáltató 
és a munkavállaló személyes adatait, a mun-
kavállaló alapbérét, a munkavállaló mun-
kakörét, a munkavégzés helyét. Ezen felül 
a munkaviszony tartamát kell meghatároz-
ni, amelynek hiányában a munkaviszony 
határozatlan időre jön létre. A munkaszer-
ződésben a felek bármely kérdésben megál-
lapodhatnak, de mindenképpen meg kell ál-
lapodniuk az alapbérben és a munkakörben.

Milyen tájékoztatást kell kapnia a 
munkavállalónak?
 
A munkáltató legkésőbb a munkaviszony 
kezdetétől számított 15 napon belül írás-
ban tájékoztatja a munkavállalót

- a napi munkaidőről,

- az alapbéren túli munkabérről és egyéb 
juttatásokról,

- a munkabérről való elszámolás módjá-
ról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a 
kifizetés napjáról,

- a munkakörbe tartozó feladatokról,

- a szabadság mértékéről, számítási mód-
járól és kiadásának, valamint

- a munkáltatóra és a munkavállalóra 
irányadó felmondási idő megállapításá-
nak szabályairól, továbbá

- arról, hogy a munkáltató kollektív szer-
ződés hatálya alá tartozik-e, valamint

- a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

A 15 napot meghaladó külföldön történő 
munkavégzés esetén - a fenti tájékoztatá-
son túlmenően - a munkavállalót - legké-
sőbb a külföldre való kiutazást megelőző 
7 nappal - írásban tájékoztatni kell
- a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról

- a pénzbeli és a természetbeni juttatások-
ról

- a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, 
továbbá

- a hazatérésre irányadó szabályokról.

Mi minősül a munkaviszony kezdeté-
nek?

A munkaviszony kezdetének napját a 
munkaszerződésben kell meghatározni. 
Ennek hiányában a munkaviszony kezde-
te a munkaszerződés megkötését követő 
nap. A felek a munkaszerződés megkö-
tése és a munkaviszony kezdetének napja 
közötti időszakban nem tanúsíthatnak 
olyan magatartást, amely a munkaviszony 
létrejöttét meghiúsítaná. Ezen időtartam 
alatt a munkaszerződéstől bármelyik fél 
elállhat, ha a munkaszerződés megkötését 
követően körülményeiben olyan lényeges 
változás következett be, amely a munkavi-
szony teljesítését lehetetlenné tenné vagy 
aránytalan sérelemmel járna.
 

Hogyan köthető ki próbaidő?
A felek a munkaszerződésben a munka-
viszony kezdetétől számított legfeljebb 3 
hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. 
Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a 
felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalom-
mal - meghosszabbíthatják. A próbaidő 
tartama a meghosszabbítása esetén sem 
haladhatja meg a 3 hónapot. Kollektív 
szerződés a fentiektől eltérhet, de legfel-
jebb 6 havi próbaidőt állapíthat meg.

Hol kell végezni a munkát?

Az új Munka Törvénykönyvében meg-
szűnt az állandó vagy változó munka-
végzési hely, valamint a szokásosan te-
lephelyen kívül végzett munka fogalma. 
A törvény mindössze annyit ír, hogy a 
munkavállaló munkahelyét a munka-
szerződésben kell meghatározni. Ennek 
hiányában munkahelynek azt a helyet kell 
tekinteni, ahol munkáját szokás szerint 
végzi.
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