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Visszamegyünk kicsit az időben. Hegyes-
halomból költöztek gyerekkorában Csor-
nára a szüleivel. Hogy emlékszik vissza 
erre az időszakra? 

Gyerekként hátrahagytam az addigi élete-
met, a barátaimat, és egy teljesen új környe-
zetbe kerültem, ahol senkit sem ismertem. 
Nehezen ment a beilleszkedés a már összeszo-
kott osztályközösségbe, és nehezen alakult ki 
a kötődésem is az új helyen. A győri Kazinczy 
Ferenc Gimnáziumban kollégistaként végez-
tem el a középiskolai tanulmányaimat. Idővel 
a városhoz való ragaszkodásom nagy fordula-
tot vett, ma már ezer szállal kötődöm Csor-
nához. Úgy érzem, hogy ide kellett kerülnöm 
ahhoz, hogy rátalájak erre a mesterségre, és a 
férjemre, Zolira. Kifejezetten örülök annak, 
hogy így alakult az életem. 

Adódik a kérdés, honnan indult a fazekas-
ság iránti érdeklődése? 

A szüleim pedagógus pályára szántak, ami 
egyébként nem volt alaptalan, mert szíve-
sen foglalkozom gyerekekkel. Hálás vagyok 
nekik, hogy végül azt választhattam, amit 
szeretek. Csornán találkoztam elsőként sze-
mélyesen ezzel a mesterséggel, itt nagy ha-
gyománya volt a fazekasságnak. A kreativitás, 
alkotás, rajzolás, festés mindig is közel állt 
hozzám, ahogy a kézműves technikák kipró-
bálása is. Az érdeklődésem ugyan korábban 
is megvolt, a pályám mégis egy véletlen talál-
kozással indult, mikor ellátogattam Völcsey 
József fazekasműhelyébe, aztán ott ragadtam. 
A műhelybe lépve az agyag illata, a miliő, az 
alkotás folyamata, mind-mind magával raga-
dott. Egy évig tanultam nála az alapfogáso-
kat, majd a mester biztatására jelentkeztem 
a kaposvári Iparművészeti Szakiskola kerá-
miaformázó szakára. A szakmai gyakorlatot 
a döri Völcsey Lajos műhelyében végeztem. 

Nem csak egy plusz szállal köt ide, de arra 
sarkall, hogy még szebbet, jobbat készítsek, 
és méltón képviseljem a csornai fazekasságot. 
Ugyanebben az évben az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma elismerő oklevelet adomá-
nyozott a rábaközi fazekas hagyományok 
ápolásáért. A munkásságom, illetve a csornai 
fazekasság pedig felkerült a megyerikumok 
listájára. 

Milyen célokat fogalmazott meg kezdet-
ben? 

Mindig fontosnak tartottam a helyi ha-
gyományok továbbvitelét, kezdettől ez a fő 
célom. A magyar népművészet nagyon gaz-
dag, és minden tájegységre más stílusjegyek 
jellemzőek. Nekem mindig is a rábaközi 
tetszett a legjobban. A hagyományos népi 
formák évszázadokon át alakultak olyanná, 
amilyennek ma ismerjük őket. A régi meste-
rek mindegyike hozzátette a saját kézjegyét, 
és úgy adta tovább a következő nemzedék-
nek. Ha egy mesterség egyszer kihal, azt már 
nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem lehet 
újraéleszteni. Ezért is fontos feladata a mai 
kézműveseknek, hogy folytassák a népi mes-
terségeket, méghozzá úgy, hogy megtartva a 
hagyományt, a saját ízlésükre és mai haszná-
latra formálják a készítményeiket, hogy az 
utánunk következők is megtalálják az inspi-
rációt bennük. Én a mai napig örömöm le-
lem a munkában, mindig találok valami újat 
benne, olyat, amit még szeretnék kipróbálni. 

Az idő előrehaladtával, és a tapasztalat 
megszerzésével miben változott a mun-
kássága, és mik a kelendő alkotásai ma-
napság? 

Sokat változtak a készítményeim, megvan-
nak a korszakok az alkotó életében. Eleinte, 
mikor ez a mesterség megtetszett, az egysze-
rűség vonzott, a régi tejesfazekak, aratókor-
sók álltak leginkább közel hozzám. Az agyag 
színe volt az, ami elsőként megfogott. Sokáig 
natúr mázatlan tárgyakat készítettem, pél-
dául hagymatartót, csuprokat. Nem drága, 
egyszer elég kiégetni, és kezdésnek kiváló. 
Volt, mikor az úgynevezett áttört díszítés-

Már akkoriban is tudatos volt a választás, biz-
tos voltam abban, hogy nem hobbi szinten, 
hanem főállásban szeretném ezt végezni. Azt 
éreztem, hogy soha nem tudnám megunni. 
Ebben a szakmában végtelen a lehetőségek 
tárháza, annyiféle kerámia létezik. 

Aztán szépen sorban jöttek a szakmai 
megmérettetések. 

Motivált, hogy nem elég, ha az ember szere-
ti a munkáját, fontos, hogy szakmailag is jó 
legyen benne. Ezért is kezdtem el zsűriztet-
ni a kerámiáimat. Ez egyébként a népi ipar-
művész cím egyik alapfeltétele is. A fejlődés, 
előrelépés érdekében indultam szakmai pá-
lyázatokon. Nem is igazán a díjak elnyerése 
ösztökélt, sokkal inkább a visszaigazolása an-
nak, hogy jó úton haladok-e.
 
A pályafutását látva a visszaigazolások is 
megerősítették. Melyek voltak a fontosabb 
mérföldkövek? 

1994-ben nyitottam meg a saját műhelyem, 
és még abban az évben elkezdtem zsűriztet-
ni az alkotásaimat, valamint felvételt nyer-
tem a Megyei Népművészeti Egyesületbe. 
2004-ben szereztem meg a Népművészet Ifj ú 
Mestere díjat, majd két évvel később Népi 
Iparművész címben részesültem. Munkái-
mat több közös és önálló tárlaton mutatták 
be, közülük kiemelendőek az Élő Népművé-
szet, az IPOSZ Képzőműves Kiállítás és az 
Országos Fazekas Pályázat. A 2014-es év sok 
meglepetést tartogatott számomra. Budapes-
ten a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 
Magyar Kézműves Remek Díjjal ismertek el. 
Ebben az évben vettem át a Csorna Városért 
emlékérmet, utóbbi már csak azért is kedves 
a szívemnek, mert nagy dolog, ha helyben is 
elismerik az embert. Mikor megkaptam, úgy 
éreztem örökké tartozom ennek a városnak. 

Interjú a Csornai Múzeum kollégáival

„A mai napig örömöm lelem a munkában” – így jellemezte Ángyán Csilla fazekas, népi 
iparművész a hivatását. Nem csak életútjáról, alkotási szakaszairól beszélgettünk, de 
indíttatásának, és Csornához való erős kötődésének hátterét is megosztotta a Rábaköz 
Szíve Magazin olvasóival. Az interjú betekintést enged egy manapság már-már ritka-
ságnak számító tevékenységbe, az elmúlt időszak nehézségeibe, és az alkotás örömére 
is kitérünk.

Az alkotás öröme
Beszélgetés Ángyán Csilla fazekassal Szerző: Kustor Réka
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módot szerettem legjobban alkalmazni. Fo-
kozatosan változott az ízlésem, és persze a 
vásárlói igények is. A pályám kezdetén nem 
gondoltam volna, hogy egyszer a festés felé 
fordulok. A hagyományos rábaközi fazekas-
ságban egyszerű, funkcionális edényeket, 
konyhai használati tárgyakat készítettek, ami 
nem igényelt különösebb díszítést. Kivételt 
képeztek ez alól a kuglófsütők, és a dísze-
sebb sütőedények. A mai igény viszont azt 
diktálja, hogy díszített legyen a kerámia. Ki-
fejlesztettem hát egy saját motívumkincset, 
mintakollekciót, ami passzol a rábaközihez, 
a rozmaringágas, pöttyös, virágos mintát. 
Néhány éve egy kedves ismerősöm hímzés 
mintagyűjteményt ajándékozott nekem, me-
lyeket további feldolgozásra felajánlottam az 
Aranyfonal Egyesületnek. Így találtam rá a 
rábaközi motívumkincsre, amelyből a hímző 
tagjaink segítettek kiválogatni a gazdag rába-
közi anyagot. Ezt nagyon szeretettem volna 
átültetni a kerámiára, de a hagyományos for-
mákra nem passzolnak, azokra nem tehetek 
hímzésmintát. Arra gondoltam, milyen jól 
mutatna a csempéken, vagy olyan tárgyakon, 
amiket a régi fazekasok nem készítettek. Így 
jöttek létre a napjainkban készített tükrök, 
fogasok, csempebetéttel ellátott tálcák, csem-
peképek, melyek kifejezetten dísztárgyak. 
Ezek most nagyon kelendőek, tetszik a vásár-
lóknak, és én is élvezem készíteni. Remélem 
ezáltal is tovább népszerűsíthetem, szélesebb 
körben megismertethetem a legszebb rábakö-
zi motívumokat. 

Ha már Aranyfonal Egyesület, beszélne 
kicsit bővebben a szerveződésről, melynek 
a vezetője is egyben? 

Öt éve alakult meg az Aranyfonal Rábaközi 
Kézműves Egyesület. A helyi kézműveseket 
hivatott összefogni, alkalmat teremteni a 
közös alkotásra, egymás inspirálására, mes-
terségeink népszerűsítésére, és arra, hogy al-
kotásainkat megmutassuk az érdeklődőknek. 
Tavaly nem volt mód az éves egyesületi prog-
ramunkat megszervezni, idén viszont nagyon 
készülünk rá. Egy júniusi időpontot tűztünk 
ki, amikor a Csornai Értékek Napja elneve-
zésű rendezvényt szeretnénk megtartani, ha a 
körülmények engedik. Ezen belül tervezünk 
egy kiállítást, ahol ezek a rábaközi hímzés-
minta feldolgozások a tagjaink újabb alkotá-
sain is visszaköszönnek majd. Sok lehetőség 
van ebben a motívumkincsben. Eleinte csak 
a hímzésre fókuszáltunk, majd az az ötletünk 
támadt, hogy minden tagunk gondolja ki a 
saját anyagára, mesterségére, mit lehet kihoz-
ni ebből a mintakincsből. Nagyszerű alkotá-
sok születtek kezdve a mai kor divatjának is 
megfelelő hímzett farmerdzsekitől a szépen 
kidolgozott ékszerekig. Az egyesülettel a kö-
zös mottónk akár az is lehetne, hogy együtt, 
közösen többre jutunk. 

Kerámiáival rendszeres résztvevője a nép-
művészeti kiállításoknak és kézműves 
vásároknak. A járványhelyzet milyen ha-
tással volt a munkájára, hogy sikerül átvé-
szelni ezt az időszakot? 

A vásárok és kiállítások szünetelnek, így nem 
találkoztam nagyobb közönséggel, szakma-
beliekkel az elmúlt időszakban. Ezeknek a 
rendezvényeknek is megvan a maga hangu-
lata, ami azért hiányzik. Korábban rendsze-
resen tartottam korongos foglalkozást gyere-
keknek a nyári táborokban, vagy szakkörök 
alkalmával, ami a tavalyi évtől szintén meg-
ritkult. Amellett, hogy szívesen foglalkozom 
gyerekekkel, fontosnak tartom megismertet-
ni a fiatalokkal a népi kézművesség, a fazekas 
mesterség alapfogásait. A vírushelyzet miatt 
nem működik ugyan a turizmus, de nem is 
az volt a fő bevételi forrásom, nem arra ala-
poztam a vállalkozásom. A helyi, rábaközi, 
visszatérő vásárlók adják a vevőköröm nagy 
részét, azok, akik használati tárgyakat ke-
resnek. Szerencsére a kialakult helyzet nem 
állított bezárás elé. Ugyanannyit dolgozom, 
mint korábban, csak most a vásárlók nagy 
része telefonon, vagy interneten adja le a ren-
delést. 

A Rábaköz gazdag hagyománnyal rendel-
kezik a népi mesterséget illetően, melyet 
napjainkban egyre kevesebben űznek. 
Miként látja a fazekas mesterség jelenét? 

A XIX. században Dörben nagyon sok 
fazekas dolgozott, ekkor a népi cserépe-
dények mindennapi használati tárgyak 
voltak, a gyári porcelán még nem volt 
nagy számban elérhető a lakosság szá-
mára. Manapság, amikor az üzletekben 
szinte bármi megvásárolható, csak egy 
szűk rétegnek az igénye az a fajta kerámia, 

amit én készítek. Azt gondolom, hogy 
olyan nagy számú fazekas talán már nem 
is tudna megélni ebből a mesterségből, 
mint annakidején. Azért néhányan min-
den évben végeznek még ezen a szakon a 
győri Kovács Margit iskolában, és Buda-
pesten is van felnőttképzés. Tavaly ketten 
is voltak nálam nyári gyakorlaton, bízom 
benne, hogy fazekas lesz belőlük, ügyesek, 
lelkesek. A nehézségei persze megvannak 
az indulásnak, és mindemellett egy jó 
felszerelt műhely is szükségeltetik hozzá. 
Nagy szívfájdalmam lenne, ha eltűnne ez 
a mesterség, de talán van remény. 

Ha már a jövőről szót ejtettünk, tér-
jünk ki kicsit a jövő generációra is.  
A gyermekeik közül van, amelyikük ér-
deklődik a fazekasság iránt? 

Három gyerekünk van, a nagyobb fiúnk 24, 
illetve az ikrek 22 évesek. Kisebb korukban 
még gyakran bejöttek a műhelybe. Flóra 
lányom megtanult korongozni, anno velem 
tartott a vásárárokba. Ők már ebbe nőttek 
bele, nekik nem volt újdonság, mint nekem, 
aki sosem próbáltam gyerekkoromban, ta-
lán azért is vágytam ennyire rá. Szerettem 
volna, ha Flóra továbbviszi a szakmát, titkon 
még reménykedem is ebben, de tiszteletben 
tartom a választásukat. Az a fontos, hogy 
megtalálják a számításaikat, legyen az bár-
mely területen, azt viszont nagyon szeret-
ném, ha helyben, a közelben maradnának. 

Akkor jöjjön a végszó. Ha röviden, né-
hány szóban kellene megfogalmazni, mit 
jelent az Ön számára a fazekasság, akkor 
mit mondana? 

A családom mellett persze, ezzel teljes az 
életem.
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Az óvoda fennállása óta, minden évben meg-
rendezésre kerül a házi versmondó verseny 
középső és nagycsoportos gyermekek számára. 
Az idei nevelési évben sem történt másként, a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezték 
meg a versmondó versenyt. Egy-egy csoport-
ból 2-3 óvodás léphetett a többi óvodástárs 
elé, bátor kiállásával és a hozott versének han-
gulatos előadásával. Az öt csoportból összesen 
13 óvodás mutathatta be versmondói tehetsé-
gét, amit a lelkes kis óvodás közönség tapssal 
jutalmazott. A zsűrinek - mint általában most 
is - nehéz dolga volt, hogy melyik versmondó 
reménységet válassza helyezésre. A követke-
zőképpen döntöttek. Középső csoport: Első 
helyezett Bognár Dávid, második helyezett 
Beregszászi Karola, harmadik helyezett Bodai 
Blanka Sára. Nagy csoport: Első helyezett Kiss 
Csenge, második helyezett Horváth Júlia, har-
madik helyezett Nagy Luca. Minden résztve-
vőt emléklappal, és csokoládéval jutalmaztak. 
Szöveg és fotó: Bognárné Papp Helén óvodai in-
tézményegység-vezető

Magyar Kultúra Napja a csornai Rákóczi-óvodában

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester,
Csorna Város Facebook oldalán videós kö-
szöntőben indította el a jubileumi évet, 
melynek leiratát változtatás nélkül közöljük. 
“Kedves Csornaiak! 
2021-ben ünnepeljük szeretett városunk, 
Csorna várossá válásának 50. évfordulóját. 
A város mintegy 800 éves történelmében 
csupán egy pillanatnak tűnik ez a mérföld-
kő, mely mindig is meghatározó szerepet 
játszott a térség társadalmi, gazdasági és 
kulturális életében. 
A város egyik legősibb és felbecsülhetetlen 
értékét képviselő tárgyi emléke az úgyne-
vezett hun diadém, mely ma is megtestesíti 
Csorna majd’ ezredéves történelmi múltját 
és saját gyökereinket. 
“Hit, büszkeség, fejlődés”. E közös gyö-
kerek adják azt az alapot ahhoz, hogy mi 

Megkezdődött a jubileumi év Csornán
csornaiak együtt dolgozzunk a város jövő-
beli fejlesztéséért, fejlődéséért és együtt ün-
nepeljük meg Csorna Város születésnapját. 
Legyünk büszkék 
nagyszerű múl-
tunkra, erre a tö-
retlenül fejlődő 
kisvárosra, ünne-
peljük együtt az 
évfordulót.“
A polgármester, 
sorait azzal zárta, 
hogy az 50 éves 
város rendezvé-
nyeiről különböző 
felületeken folya-
matosan fogják 
majd tájékoztatni 
a lakosságot.

A rendezvénnyel kapcsolatos friss hírekért 
kövessék Csorna Város hivatalos Facebook 
oldalát!

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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2,2 milliárd forintból fejlesztik a csornai fürdőt
Magyarország Kormánya mintegy 2,2 mil-
liárd forint vissza nem térítendő támogatás-
ban részesítette a várost, amiből elindulhat 
a strandfürdő látványos fejlesztése. A csor-
nai termálfürdőnek mind az épületei, mind 
a medencéi leromlott állapotban vannak, 
s a vízvezetékrendszere is újításra szorul. 
A csornai városvezetés felmérte a helyiek 
igényeit a stranddal kapcsolatban, s ennek 
birtokában keresték meg a kormányt támo-
gatásért. 

Örömmel adok hírt arról, hogy a kormány 
1,3 milliárd forint vissza nem térítendő tá-
mogatást adott a jelenlegi fürdő fejlesztésére, 
azonban itt nem állunk meg – jelentette be 
Gyopáros Alpár a térség országgyűlési képvi-
selője, aki hozzátette, hogy az önkormányzat 
által megvásárolt, a fürdő szomszédságában 
lévő kertészet kiváló fejlesztési terület lehet: 

A város a fejlesztési támogatáson túl több 
száz millió forint tervezési, előkészítési forrást 
is kapott a kormánytól a későbbi fejlesztési 
terület előkészítésére.

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármes-
ter kiemelte, hogy a csornaiak régi álma a ter-
málfürdő felújítása. A gyógyvízzel igazi kincs 
van a kezünkben – jegyezte meg, s visszautalt 

arra, hogy az önkormányzat tudatos fejlesz-
tési koncepciót alkalmazva vásárolta meg 
2017-ben a termálkutat és a hozzá tartozó 10 
hektáros területet, valamint felmérte a város 
lakosságának igényét e témában.
Kérésük illeszkedett az országos turiszti-
kai stratégiához. A kormány 2,2 milliárd 
forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesítette a várost, amiből a Csornán és 

vonzáskörzetében nagy népszerűségnek ör-
vendő, jelenlegi fürdő látványos felújítása 
valósul meg.
Határozott célunk a strandfelújítása mellett, 
hogy rövidtávon a fürdő melletti fejlesztési 
területen megépítendő komplexum tervei is 
elkészüljenek, így Csorna az ország és a Rába-
köz turisztikai központjává váljon – mondta 
végül a polgármester.
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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@kovacsbaukft.hu. • honlap: www.kovacsbaukft.hu

Magyar Falu Program keretében Gyóró községben megvalósuló  
„Polgármesteri Hivatal felújítása” kivitelezési munkái 
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A foglaló intézménye
A foglaló intézményével a leggyakrabban 
adásvételi szerződések esetében találkoz-
hatunk. A Ptk. alapján általánosságban 
megállapítható, hogy a másik félnek fize-
tett pénzt akkor lehet foglalónak tekinte-
ni, ha annak fizetésére a kötelezettségvál-
lalás megerősítéseként kerül sor, és ez a 
rendeltetés a szerződésből egyértelműen 
kitűnik. Ha a szerződést teljesítik, a tar-
tozás a foglaló összegével csökken. Ha a 
szerződés teljesítése olyan okból hiúsul 
meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy 
mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A 
teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az 
adott foglalót elveszti, a kapott foglalót 
kétszeresen köteles visszatéríteni. A fog-
laló elvesztése vagy kétszeres visszatéríté-
se a szerződésszegés következményei alól 
nem mentesít. A kötbér és a kártérítés 
összege a foglaló összegével csökken. A 
túlzott mértékű foglaló összegét a köte-
lezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.
A szerződéses gyakorlatban tehát a fog-
laló biztosítéki szerepe van előtérben, és 
ennek megfelelően foglalót rendszerint 

pénz fizetésével 
nyújt a kötelezett-
séget vállaló fél. A 
Ptk. a foglalót vi-
lágosan szerződé-
si biztosítékként 
kezeli. A foglaló 
egy büntető jel-
legű szerződési 
biztosíték, amely 
a szerződés meg-
hiúsulása esetén 
a szerződést sze-
gő félre a foglaló 
összegével meg-
egyező fizetési 
kötelezettséget ró. 
A foglalót a fél 
akkor veszti el, 
illetőleg a fél ak-
kor köteles a fog-
laló kétszeresének 
vissza f izetésére, 
ha a szerződés tel-
jesítése meghiú-
sul és a teljesítés 
meghiúsulásáért ő 
felelős.
Foglalónak csak a 
másik fél részére 
fizetett pénz mi-
nősülhet, és csak 

abban az esetben, ha a fizetett pénzösz-
szeg rendeltetése abból a szerződésből 
egyértelműen kitűnik, amelynek meg-
hiúsulását a foglalóként átadott vagy 
átutalt pénzösszeg biztosítani célozza. 
Az az elvárás, hogy a fizetett pénzösz-
szeg foglalóvá minősítése a szerződés-
ből egyértelműen kitűnjön, nem jelent 
alakszerűségi követelményt, így bármely 
alakban megkötött szerződés alkalmas 
arra, hogy a felek abban foglalt megálla-
podása a fizetett pénzösszeget foglalóvá 
tegye. A foglaló kikötése nem keletkeztet 
önmagában kikényszeríthető kötelezett-
séget, foglalónak csak a már megfizetett 
pénzösszeg minősülhet.
A foglaló elvesztésének, illetőleg kétsze-
res visszafizetésének szankciója azt a felet 
sújtja, amelyik a szerződés meghiúsulá-
sért felelős. Mivel a foglaló létező és érvé-
nyes szerződésben köthető ki, a szerződés 
akkor hiúsulhat meg olyan okból, ame-
lyért az egyik fél felelős, ha a meghiúsu-
lás a fél szerződésszegő magatartásának 
következménye. Így a fél akkor tekinthe-
tő felelősnek a szerződés meghiúsulásért, 
ha azért a szerződésszegésért felel, amely 
a szerződés meghiúsulásához vezetett.
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A Győri Egyházmegyei Karitász kötelékében 
működő csornai karitászcsoport számos módon 
nyújtott segítséget a helyi családoknak 2020-ban 
is.

A Katolikus Karitász országos programjaiba 
bekapcsolódva önkénteseink 4 alkalommal vittek 
tartós élelmiszert a nehéz helyzetű családoknak, 
az összesen 400 kg adománnyal 37 családnak 
segítettünk mindennapi gondjaik enyhítésében. 
Négy családnak juttattunk egy évre elegendő 
mennyiségű DM pelenka-csomagot. Tizenöt 
gyermek egyenként ötezer forintos vásárlási 
utalványt kapott iskolakezdéskor.
Helyi kezdeményezésre a tavasszal kezdődő 
járványhelyzetben 21 családnak adományoztunk 
tisztítószer csomagot. Augusztusban 25 családnak 
könnyítettük meg az iskolakezdést, a felajánlott 
írószereket, táskákat 35 gyermek között osztot-
tuk szét. Októberben az idősekre gondoltunk, 
ekkor 12 immunerősítő csomagot készítettünk 

és adtunk át helyi, főként egyedülálló személy 
részére.

Karitászcsoportunk 2020. adventjében 
meghirdetett gyűjtésére összesen 50 kg édesség 
és 183.000 Ft pénzbeli adomány érkezett, 
így 40 gyermek és további 25 család részére 
készíthettünk karácsonyi csomagot. Decem-
ber 24-én délután önkénteseink 21 családhoz 
szállítottak ki meleg ételt, amihez kalácsot és déli 
gyümölcsöt is tudtunk adni, az összesen 34 adag 
ételt mindenhol meghatódva, hálás szívvel foga-
dták.

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy he-
lyi kezdeményezéseinket sokan támogatták, 
köszönet a nagylelkű adományozóknak (tár-
gyi és anyagi hozzájárulásokért), a Fehér Hol-
ló Gyógyszertárnak a vitaminokért, az Erdős 
Papírboltnak a tanszerekért, Farkas Bélának a 
termelői mézért, a Fincsi Falatozónak a bőséges 

karácsonyi vacsoráért, helyi vállalkozásoknak és 
intézményeknek,
akik felhívásainkat (plakáton vagy interne tes 
felületen) megjelenítették, a Rábaköz Szíve 
Magazinnak, aki tevékenységünkről készült 
beszámolókat folyamatosan megjelenteti és a 
Győri Egyházmegyei Karitásznak a támogatásáért.

Egyúttal sok bátorítást is kaptunk, hogy tevéke-
nységünket folytassuk. Megtapasztaltuk, hogy sok 
a segítő szándékú ember és itt helyben is vannak 
nehéz helyzetben lévő családok, akik nagyon örül
nek, ha a tevékeny szeretet útján kapnak segítséget.

Jézus Szíve Karitász Csoport, Csorna

Elérhetőségeink:
Jézus Szíve Római Katolikus Plébániahivatal 9300 
Csorna, Szent István tér 37.
96/261-524, csornacaritas@gmail.com, face-
book.com/jezus-szive-templom-csorna

„Tegyetek jót mindenkivel” (Gal 6,10)
Beszámoló a csornai karitász 2020. évi tevékenységéről

A Hanyi Vadásztársaságtól 
több mint 30 kg vadhúst 
kapott feldolgozva a Csor-
nai Margit Kórház. Az 
adományt Viniczai Zoltán 
kórházigazgató vette át 
Berta Ferenc elnöktől és 
Bella Rudolf vadásztár-
sasági tagtól.  
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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 

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/

Az új elnök-vezérigazgató hivatalba lé-
pése után határozott kérése volt, hogy az 
informatikai rendszert abszolút fogyasztó 
központúvá kell tenni. Ennek érdekében 
kezdődött meg az a munka, melynek ered-
ményeivel találkozhatnak felhasználóink- 
tudtuk meg Vadász Ernőtől, a Pannon-Víz 
Zrt. informatikai osztályvezetőjétől.

Az ügyfélszolgálati modullal eddig is rend-
szeresen találkozhattak felhasználóink. 
Honlapunkon ez a leggyakrabban használt 
menüpont, itt jelenthetik be a vízóraállásai-
kat, itt tehetnek ügyfélszolgálati bejelentést.

A január 1-től működő ügyfélszolgálati 
modult a pannon-vizes informatikusok 
közreműködésével a Different Kft. szakem-
berei fejlesztették ki. Hetekig tartó tesztelés 
és finomhangolás előzte meg az éles indí-
tást. „Reméljük, hogy munkánk elérte cél-
ját. Az új ügyfélszolgálati modul egyszerűbb 
és áttekinthetőbb, ahogy azt elnök úr kérte, 
mindenki egyszerűen és könnyen tudja al-

kalmazni.” - fogalmazott az osztályvezető.
Az ügyfélszolgálati modul erőssége, hogy a 
weblapon és a mobil applikáción is telje-
sen hasonló kezelő felülettel találkozhatnak 
felhasználóink. Vagyis aki az egyiket meg-
ismerte, könnyedén használhatja a másikat 
is. Az applikáció iOS és Android telefonon 
egyaránt elérhető, letölthető a megszokott 
alkalmazás áruházakból.
Egy regisztrációval könnyedén megadha-
tó több felhasználási hely (nyaraló, garázs, 
locsolómérő, vagy akár idős hozzátartozók) 
vízmérő állása, úgynevezett „sablonok” 
használatával, a modulban található útmu-
tató szerint.
A régi programot már használó ügyfeleink a 
megszokott adataikkal tudnak bejelentkez-
ni az új rendszerbe.
Az átállás túlnyomórészt zökkenőmentes 
volt, alig néhányan kértek némi segítséget. 
Jellemző gond volt, ha valaki a régi mobil 
applikációt használva szeretett volna beje-
lentést tenni. Kérjük, hogy telefonjáról tá-
volítsa el a régi Pannon-Víz applikációt, és 

a Google Play ill. az App Store áruházakból 
töltse le az újat. A felhasználói visszajelzések 
figyelembevételével az alkalmazást termé-
szetesen folyamatosan fejleszteni fogjuk.

Végül szeretném felhívni felhasználóink fi-
gyelmét arra a lehetőségre, hogy számláikat 
elektronikus formában is megkaphatják, 
sőt azokat online felületen is kiegyenlíthe-
tik - tette hozzá az osztályvezető. Ehhez a 
www.dijnet.hu honlapon kell regisztrálni 
és a számlakibocsátók közül a Pannon-Víz 
Zrt. -t kiválasztani."- zárta gondolatait az 
osztályvezető.

"A fogyasztóink elégedettségének egyik fon-
tos eleme, hogy egyszerűen és gyorsan tudják 
ügyeiket intézni. A pandémiás helyzet ezt 
a folyamatot felgyorsította, melyre cégünk 
hatékonyan reagált. A jövőben még több 
praktikus újítást fogunk bevezetni a fogyasz-
tóbarát működés érdekében." - mondta Rácz 
Attila, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazga-
tója.

Január 1-től megújult a Pannon-Víz online ügyfélszolgálata!
Kérjük, hogy telefonjáról távolítsa el a régi applikációt és töltse le az újat!
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SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 



IRÁNY A BNF!

HUFBAU BNF Csorna
Bartók Béla u. 57-59.
+36 96 261 126

HUFBAU BNF Győr
Bécsi u. 14.
+36 96 524 765

HUFBAU BNF Kapuvár
Rákóczi Ferenc u. 18.
+36 30 325 01 90

Online vásárlás:
www.bnfshop.hu
Burkolat, szaniter: 
www.eburkolat.hu

ÉPÍTŐANYAG BURKOLAT NYÍLÁSZÁRÓ FESTÉK VÍZ, GÁZ, FŰTÉS BARKÁCSSZANITER


