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XII. Nyárköszöntő Rába Party és Kistérségi 
Halászléfőző Verseny: 

2017. június 17-én hagyományosan az isko-
lai nyári szünet kezdetéhez igazodva 12. 
alkalommal rendeztük meg a Csörötneki 
Ifjúsági Kulturális Egyesülettel közösen a 
Nyárköszöntő Rába Party-t és halászléfőző 
versenyt. A halászléfőző versenyre 11. csa-
pat jelentkezett és méretette meg magát. A 
finomabbnál finomabb halászlevek közül a 
rutinos zsűrinek nem volt egyszerű feladata 
a rangsor felállításakor. Összességében el-
mondható, hogy minden elkészült halászlé 
bátran étlapra kerülhetne egy halászcsárdá-
ban, és nagy valószínűséggel az oda betérő 
vendégeknek nem is okozna csalódást. 
Ugyanakkor mivel egy versenyről lévén szó 
fel kellett állítani egy a zsűri tagjainak eltérő 
ízlését összesítő rangsort. A megméretteté-
sen a legjobb halászlének járó első díjat a 
„SELLŐK” fantázia nevű csapat kapta, akik 
már 2016-ban is elhódították e címet. Máso-
dik helyen az „Elfogyott a keszeg” nevű 
fiatalokból álló csapat, míg harmadik helyen 
a helyi pedagógusokat tömörítő 
„Tintahalak” elnevezésű csapat végzett. A 
VASIVÍZ Zrt. különdíját a „BLACK 
PERCH” (Fekete Sügér) megnevezésű csapat 
kapta. 

A versengés és a lázas halfőzés mellett a 
csapatok tagjait és kilátogató szépszámú 
helyi és környékbeli látogatót a délután 
folyamán kulturális programok szórakoz-
tatták egészen kora estig. 

A program során fellépett a Brassói Csillagok 
formáció, a férfiak körében nagy sikert arató 
Mira Orient Art hastánccsoport. A rendez-
vényt a térségi fiatalokból álló West Alfa 
rock zenekar élő koncertje zárta. 

XV. Csörötneki Szüreti Vigadalom: 

Csörötneki Szőlőhegy a térség egyik legna-
gyobb és több évszázados hagyományokkal 
rendelkező szőlőtermő területe. Ha szőlő, 
akkor szüret…, ha szüret, akkor vidámság, 
mulatozás, bor, jókedv. Mindezeket elegyít-
ve a korábbi évektől eltérően nem a telepü-
lés búcsúnapjához igazodva, hanem egy 
héttel később szeptember 30-án rendeztük 

meg hagyományosan már 15. alkalommal a 
Csörötneki Szüreti Vigadalmat. 

A rendezvény kora délután indult a szokásos 
felvonulással, mely kissé eltért a korábbi 
években megszokottaktól, hisz a menetet a 
Szentgotthárdi Fúvósok vezették megfelelő 
hangulatot, és „ütemet” kölcsönözve annak, 
majd a Bíró és „csapatát” szállító lovas hin-
tót követve, ugyancsak egyedi módon a 
Szlovéniából érkező veterán traktorok felvo-
nulása követte kiegészülve pár helyi traktor-
ral, az évek óta aktív szerepet vállaló asszo-
nyokkal, csőszlányokkal és csőszlegényekkel, 
tréfás jelmezesekkel. A felvonulás alatt az 
asszonyok az éneklés mellett pogácsát, a 
férfiak bort kínálgattak az út mentén álló 
nézelődőknek. 

A menet Akácfa Kempingben történő meg-
érkezését követően a Bíró beszéde és a 
felvonulók rövid műsora után a Szentgott-
hárdi Fúvósok fergeteges műsorával vette 
kezdetét a kulturális program. 

A délután folyamán a nagyszámú érdeklő-
dőt, vendéget a Magyarlaki asszonykórus, a 
Csillag Musical Társulat operett varázs mű-
sora, a mulatós műfaj képviseletében a Ma-
tyi és Hegedűs szórakoztatta. 

A kulturális program keretében a közönség-
nek lehetősége nyílt más oldaláról is megis-
merni V. Németh Zsolt államtitkár urat, 
országgyűlési képviselőnket, aki a Kármentő 
zenekar nagybőgőseként mutatkozott be és 
a Győrvári Nefelejcs Néptánccsoporttal 
együtt felejthetetlen műsorral gazdagították 
a rendezvényt.  

A fellépésük elején meglepetésként Csöröt-
nek Község Önkormányzatának döntése 
alapján a településért és térségért végzett 
több éves önzetlen munkája erkölcsi elisme-

réseként Kocsis Zsolt polgármester Csöröt-
nek Község Önkormányzatának Díszokleve-
lét és egy emlékplakettet adott át V. Né-
meth Zsolt képviselő úrnak.  Államtitkár úr 
kissé meghatódva megköszönte az elisme-
rést és ígéretet tett rá, hogy a jövőben is 
megpróbálja a lehetőségeihez mérten maxi-
málisan támogatni és segíteni a térséget és 
a települést, melyet egyben kötelességének 
is érez. Ezt követő fellépésük során már 
teljesített is valamicskét ezen ígéretéből, 
hisz nagy odaadással és átéléssel szórakoz-
tatta zenéjével és énekével a helyieket, a 
rendezvény vendégeit. 

A kulturális programokat az est folyamán a 
már „családtagnak” számító SIPŐCZ BAND 
műsora zárta, mely első alkalommal lépett 
fel Csörötneken az alapító és névadó Sipőcz 
Ernő 2016-os sajnálatos halálát követően. 

A rendezvény alatt a fülnek kedveskedő 
dallamok, ritmusok mellett a gasztronómiai 
élvezetek beteljesítésére is lehetőség nyílt a 
térségi vadásztársaságok által felajánlott 
vadakból készült finom vadpörkölt és a fino-
mabbnál finomabb borokat felsorakoztató 
villányi ŐSI PINCÉSZET bora által. 

A programok kapcsán ezúton köszönjük a 
Csörötneki Ifjúsági és Kulturális Egyesület 
elnökének, Horváth Katalinnak a nélkülözhe-
tetlen szervező munkáját, és köszönjük min-
den segítőnknek, szereplőnek, résztvevő-
nek, támogatónak az önzetlen munkáját, 
támogatását, mellyel, mint mondani szokás, 
hozzájárultak a rendezvények sikeréhez, 

2017. é vi réndézvé ny visszatékintő  
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„s kitántorgott Amerikába 
                másfél millió emberünk” 
                                     József Attila : Hazám 

Az Amerikai Egyesült Államokba történő 

kivándorlás folyamatába az európai or-

szágok és az azokon belüli régiók külön-

böző időszakokban és eltérő intenzitással 

kapcsolódtak be. Magyarországról a tö-

meges kivándorlás az 1880-as években 

kezdődött, 1905 és 1907 között érte el a 

csúcspontját, majd az I. világháború kitö-

réséig csökkent. A kivándorlás mértéke 

szorosan összefüggött Magyarország 

gazdasági adottságaival, valamint az 

Egyesült Államok gazdasági fejlődésének 

munkaerőigényével és belpolitikai hely-

zetével. 

A kivándorlásra vonatkozóan háromféle 

statisztikai adat áll rendelkezésünkre: a 

kibocsátó országok kimutatásai, a kikötő-

városok feljegyzései, valamint az USA 

adatai. 

A táblázat adatai Puskás Julianna: Kivándorló 

magyarok az Egyesült Államokba 1880 – 1940 

című kötete (Akadémiai Kiadó, Budapest 

1982) Függelékében közölt éves bontású ada-

tai alapján kerültek kiszámításra. 

A három adatforrás közül az USA adatai 

tekinthetőek leghitelesebbnek. 1891-ig 

az Egyesült Államokban államok szintjén 

történt a bevándorlás szabályozása, 

azonban annak intenzitása és a belpoliti-

kai helyzet miatt 1892-től szövetségi ha-

táskörbe emelték. 1892-től nyíltak meg a 

nagy befogadó állomások a keleti parton: 

Boston, Philadelphia, Baltimore és a leg-

nagyobb, a New York melletti Ellis Island 

(Ellis-sziget). 

A kivándorlás folyamatát jelentős mérté-

kű visszavándorlás kísérte, így nem álla-

pítható meg pontosan a kivándorlók pon-

tos száma. Magyarországról elsősorban a 

30 éven aluliak vándoroltak ki, túlnyomó 

többségükben a mezőgazdaságból élők 

közül. A kezdetekben azonban nem a 

parasztok vállalkoztak erre, hanem az 

iparosok, kereskedők, bányászok. A szá-

zadforduló után már a mezőgazdasági 

napszámosok kerültek többségbe.  

A kivándorlás legfontosabb okai a mező-

gazdaságban dolgozók viszonylagos túl-

népesedése, a szélsőséges birtokmegosz-

lás miatti munkanélküliség és nincstelen-

ség, valamint az a tény, hogy a hirtelen 

felduzzadó mezőgazdasági népfelesleget 

az akkori hazai ipar nem volt képes fel-

szívni. 

 

A Vas Megyei Levéltárban megtalálható 

Csörötnek 1858-ban készített kataszteri 

térképe. Jól láthatóak rajta a szalagpar-

cellák, valamint az, hogy a település ha-

tárában már nincs több művelés alá von-

ható földterület. 

A kivándorlás csörötneki vonatkozásairól 

Kuntár Lajos: Hármaskönyv Csörötnekről 

című könyvében a következőket olvas-

hatjuk: 

„Községünkből a határ közelsége folytán 

nagyon sokan vándoroltak ki és marad-

tak Amerikában. 1938-ban többek segít-

ségével számbavettem a Csörötnekről 

kivándoroltakat.”  

Itt a szerző 91 nevet sorol fel, majd így 

folytatja: 

„A felsoroltakon kívül még sokan voltak a 

kivándoroltak között, de részint a hon-

vágy, részint pedig a kiábrándulás foly-

tán, hosszabb-rövidebb idő múltán haza-

jöttek. A visszatértek nem szerepelnek a 

névsorban.” (Hármaskönyv Csörötnekről 

137-138. old.) 

Kuntár Lajos 1938-as felsorolása még 

személyes ismeretségeken és tapasztala-

tokon alapult, és már a felsorolt kivándo-

roltak száma jelzi, hogy Csörötnek lakos-

ságának is jelentős része indult meg az 

Újvilág felé. Az idézett könyvből nem 

tudunk meg többet erről, azonban ma 

már az internet segítségével lehetőség 

A tengerentúlra vándorolt magyar állampolgárok száma 1871-1913: 

  USA Bevándorlási 
Hivatal 

Tengeri kikötők 
Magyar statiszti-

kai hivatal 

1871 - 1879 5 597 7 682 --- 

1880 - 1889 115 252 164 119 --- 

1890 - 1899 235 895 261 444 --- 

1900 - 1909 1 094 116 1 171 758 854 584 

1910 - 1913 410 480 433 230 315 498 

Összesen 1871-1913 1 861 340 2 038 233 --- 

Összesen 1900 - 1913 1 504 596 1 604 988 1 170 082 
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nyílik az információk bővítésére. 

Mint már említésre került, az Egyesült 

Államokban 1892-ben nyíltak meg a szö-

vetségi ellenőrzésű nagy befogadó állo-

mások, köztük is a legnagyobb, Ellis Is-

land. Ide érkeztek az európai kikötőkből 

kivándorlókkal tömött hajók, hogy aztán 

egy orvosi ellenőrzés és adatfelvételt 

követően az ígéret földjére léphessenek. 

Ellis Island-re 1892 és 1924 között 14 

millió bevándorló érkezett. 

A XIX. század második felére az óceánt 

átszelő vitorlásokat felváltották a meg-

bízhatóbb és gyorsabb gőzhajók. A hajó-

társaságok a profit érdekében nagyobb 

és gyorsabb hajókat építettek, amelyek 

ontották az embereket a világ minden 

tájáról ide. Erre az időszakra már konti-

nensünk vasúthálózata is kiépült, így 

elérhetőek lettek Európa óceáni kikötői : 

Antwerpen, Rotterdam, Le Havre, Bré-

ma, Hamburg, stb. Ezekből 9-14 nap alatt 

elérhető lett az USA keleti partja. 

A hajójegy 1900 körül akkori magyar 

pénzben 160-200 korona volt, amely 

megfelelt egy férfi mezőgazdasági mun-

kás éves bérének  (a nőké 140-160 koro-

na volt). Milyenek voltak az utazási kö-

rülmények ? Tonelli Sándor 1907-ben az 

Ultonia nevű hajón utazott: 

„A bűzt, amely ezekben a hálóhelységek-

ben uralkodott, csak elképzelni lehet, 

leírni nem. Akármelyik kaszárnya legény-

ségi szobája szanatórium volt az Ultonia 

hálótermeihez képest. Legnagyobb volta 

bűz a mi hálótermünkben, mert ide tor-

kolltak be a körülöttünk és alattunk levő 

helyiségek ajtói. Mindenki nálunk pipá-

zott, és nálunk sűrűsödött össze gőzzé, 

vagy gázzá száz meg száz ember lehelle-

te, testének kigőzölgése.”  Tonelli Sán-

dor: Ultonia 28-29. oldal 

Az Ellis Island nyilvántartásában kutatva 

az 1892 és 1914 közötti időszakban eddig 

316 beutazást sikerült dokumentálni 

utaslistákkal, amelyekben Csörötneket 

jelölték meg kiinduló helyként.  

További 38 beutazást más dokumentu-

mok alapján lehet valószínűsíteni, de a 

lista még korán sem végleges. Azért be-

utazásként és nem személyként került 

definiálásra, mivel a nyilvántartásba vé-

telkor csak a személy életkorát rögzí-

tették, amely így pontos azonosításra 

nem alkalmas. Erre példa, hogy 1906. 

ápr. 19-én került regisztrálásra a 17 éves 

Kozó Kati, 1906. máj. 30-án pedig a 18 

éves Kozó Katalin. Nagy valószínűséggel 

két különböző személyről van szó, azon-

ban egyéb adat hiányában egy esetleges 

megismételt út esetén nem lehet megál-

lapítani, melyikükről van szó.  

A dokumentált 316 útból mindössze 8 

indult Fiume-ból, a többi az atlanti-

óceáni kikötőkből, ott döntően Antwer-

penből és Le Havre-ból. Úticélként a 

pennsylvaniai South Bethlehem, New 

Brunswick és Allentown volt a jellemző. 

Az utaslisták böngészésekor furcsa él-

mény a már nem létező településnevek-

kel való találkozás. Családi kapcsolatok 

révén gyakran előfordult, hogy több tele-

pülésről együtt indultak el családtagok. 

Így találkozhatunk a Schrödling telepü-

lésnévvel, mint Csörötnek régi német 

megnevezésével, vagy éppen a Kiscsö-

rötnek elnevezéssel. 

De találkozhatunk Talapatka, Kisfalud, 

Háromház, Zsidó, Rábakethely és Raabfi-

disch nevével, a kicsit távolabbi Permise, 

Márokrét, Börgölin, Istvánfalu vagy ép-

pen Patafalva, Nagysároslak és Ókörtvé-

lyes neve is megtalálható.  

Izgalmas kérdés, hogy ki lehetett az első, 

aki Csörötnekről nekivágott a hosszú 

útnak ? Valószínűleg soha nem tudjuk 

meg. Mint már említésre került, a nyil-

vántartásokat 1892-től vezetik, az előtte 

lévő időszakról igen kevés releváns doku-

mentum áll rendelkezésre. Pedig egyes 

becslések szerint 1892-ig is mintegy 8 

millió bevándorló lépett az Egyesült Álla-

mok földjére. Az első csörötnekiek, aki-

ket Ellis Island-en regisztráltak, 1893-ban 

érkeztek az Újvilágba. A 41 éves Laczó 

Lajos és a 17 éves Hersch Ferenc 1893. 

ápr. 5-én a Darmstadt nevű hajóval Bré-

mából érkezett. 

Már itt látható, hogy az adatfelvétel so-

rán a nevek mennyire torzultak. Az angol 

nyelvben nem ismert ékezetes betűk 

érdekes megoldásokra sarkalták az akko-

ri ügyintézőket, és ehhez még hozzáadó-

dott, hogy sok idejük nem volt, mert 

hosszú sorok álltak előttük. Így Csöröt-

nek neve a legváltozatosabb formában 

került rögzítésre. Néhány példa:  Csoro-

tuck, Csorzotnok, Csorotusk, Czorotuck. 

A családneveknél hasonló problémákkal 

találkozhatunk. A regisztrációs adatlapok 

kitöltése kézzel történt. Ezt azért fontos 

kiemelni, mert ezen adatlapokat az 1940

-es években mikrofilmre rögzítették. A 

fényképezést megelőző időszakban tör-

tént tárolás alatt jónéhány adatlap meg-

semmisült vagy olvashatatlanná vált. A 

mikrofilmeket az 1990-es évek második 

felétől digitalizálták, és ebből állt fel az 

az adatbázis, amely ma már kutatható. A 

digitalizás újabb torzulási lehetőséggé 

vált, mivel a kézzel írt majd’ százéves 

iratokat kellett elolvasni és értelmezni.  

A dokumentumok rendezése során a 

legkülönbözőbb élettörténetek és sorsok 

sejlenek fel. Mindjárt az egyik elsőé, 

Hersch Ferencé. 1893-ban 17 évesen 

lépett Amerika földjére. 1902. nov. 16-án 

házasságot kötött Csörötneken a helybéli 

Kovács Máriával. Az anyakönyvi bejegy-

zésből megtudjuk, hogy az ifjú férj Ist-

vánfalván született 1875. ápr. 28-án. Az 

anyakönyvben Hess családnéven szere-
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pel. 1903-ban gyermeke született, azon-

ban röviddel a szülés után meghalt. Az 

ide vonatkozó anyakönyvi bejegyzések 

szerint az apa az amerikai Nazareth-ben 

volt, viszont ezt az utaslistát nem sikerült 

előtalálni. 1906-ban, 1909-ben, 1910-ben 

és 1912-ben is gyermeke született, azon-

ban mindegyik esetben korán meghaltak. 

1908. nov. 15-én tanú volt Vadász 

György és Hesch Júlia esküvőjén. Ezt az 

anyakönyvi bejegyzést egészítették ki 

1959-ben, miszerint a családnév helye-

sen „Hesch”. 1913. júl. 19-én Antwerpen-

ben szállt hajóra Amerika felé, a bejegy-

zés szerint Kertész Juliskánál volt Csöröt-

neken az 53. számú házban. Az 1858-as 

térkép ezt a házat a mai Fő utca 43. szám 

előtt jelzi. A legutolsó ismert tény, hogy 

1945. jún. 18-án felesége meghalt Csö-

rötneken. A halotti anyakönyvet Hesch 

Ferenc sajátkezűleg írta alá. 

Természetesen vannak kevésbé szomorú 

történetek is. 1903. márc. 17-én érkezett 

az Egyesült Államokba hét csörötneki 

férfi: Dömötör József (35), Dömötör Imre 

(31), Kukor Gyula (22), Kovács Imre (19), 

Szukics Imre (18), Doncsecs József (18), 

Leopold Imre (18). Leopold Imre 1905. 

februárban házasságot kötött Sipos Teré-

ziával a pennsylvaniai Coplay-ben. 1908. 

máj. 20-án Csörötneken megszületett 

Mária nevű lányuk.1908. szeptember 5-

én a két szülő visszautazott az Egyesült 

Államokba, de immár a szintén 

pennsylvaniai Northamptonba. Velük 

tartott Horváth Józsefné Mária (29), Szu-

kics Ferenc (26) és Kukor Mária (21). 

1923. júl. 20-án a már 15 éves Mária lá-

nyuk követte őket. Az 1930. évi amerikai 

népszámlálás adatai szerint a két szülő 

Northamptonban lakott 14 éves Gizella 

lányukkal. 

Leopold Imre 1964-ben, felesége 1974-

ben hunyt el. Mindketten a northampto-

ni „Our Lady of Hungary” temetőben 

nyugszanak. 

A következő történet kicsit sejtelmes. A 

23 éves Kukor Mária 1909. dec. 25-én 

érkezett meg Ellis Island-re Kuntár Anna 

(17) és Szukics Lina (17) társaságában. Az 

utaslistán Kukor Lajosné Mária néven 

szerepelt családi állapotaként özvegyet 

jegyeztek be. South Bethlehemet mond-

ta be célként, otthoni rokonként Decsi 

Imrét jelölte meg, így valószínűsíthetően 

Decsi Mária volt a leánykori neve. 

Az anyakönyvi bejegyzések között szere-

pel egy 1908. febr. 2-i bejegyzés Kukor 

Lajos és Decsi Mária házasságkötéséről. 

A menyasszony édesapját Decsi Imrének 

hívták. 

1910. jan. 29-én amerikai földre lépett 

Kukor Lajos (30). Az utaslistán célként 

South Bethlehemben Kukor Lajosnét 

jelölte meg, otthoni rokonként Kukor 

Jánosnét. A már említett házassági be-

jegyzésben a vőlegény, Kukor Lajos édes-

apja Kukor János. Az anyakönyvben sze-

replő születési dátumok és a regisztráci-

ók során megadott életkor Kukor (Decsi) 

Mária és Kukor Lajos esetében is egyez-

nek. Az anyakönyvi bejegyzések között 

szerepel egy 1909. júl. 11-i bejegyzés 

Kukor Anna születéséről. A szülők Kukor 

Lajos (30) és Decsi Mária (23) csörötneki 

lakosok. A gyermek két hét múlva meg-

hal. Található még egy 1913. dec. 14-i 

anyakönyvi bejegyzés Kukor Rozália szü-

letéséről. A szülők, Kukor Lajos (33) és 

Decsi Mária (26) csörötneki lakosok. Ku-

kor Lajos (1880-1960) és neje, Decsi Má-

ria (1887-1947) közös sírja a csörötneki 

temetőben található. 

Természetesen sok más történet is kike-

rekedik abból a rengeteg adatból, amely 

ezidáig összegyűlt erre az időszakra vo-

natkozóan, és persze ehhez adódnak 

további adatok, dokumentumok. Találha-

tunk I. és II. világháborús regisztrációkat: 

Jónéhány házasságkötési dokumentum is 

felbukkan: 

Mindezek megőrzése és hozzáfér-
hetővé tétele szükséges ahhoz, 
hogy az elmúlt száz év ne tűnjön 
el nyomtalanul az falu közösségi 
emlékezetéből, hogy a következő 
generációk számára kézzelfogható 
legyen ez a „csak” száz év. Valószí-
nűleg eddig is sok feleslegesnek 
vélt papírtól, fényképtől és egyéb 
dokumentumtól szabadultak meg 
az emberek, értéktelennek tartva 
azokat, de nagy valószínűséggel 
még rejtőzködik jónéhány a fió-
kok aljában, szekrények rejteké-
ben. Amennyiben a kedves Olvasó 
rendelkezik ilyennel, kérjük, adjon 
lehetőséget arra, hogy gazdagít-
hassuk vele a dokumentumtárat. 
Valamennyi rendelkezésre álló 
dokumentum rendszerezve Csö-
rötnek község honlapján hozzáfér-
hetővé válik a közeljövőben.   
A cikk teljes egészében, az újság-
ból kimaradt képekkel együtt 
megtalálható a település honlap-
ján (csorotnek.hu). 

Csörötneki Hírharang 
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete 
a törvényi kötelezettségének eleget 
téve 2017. december 8-án tartotta 
szokásos éves közmeghallgatását 
(falugyűlést), melyen talán a kellemet-
len hűvös, esős időnek köszönhetően 
sajnos nagyon kevesen tisztelték meg 
jelenlétükkel a Képviselő-testület tag-
jait, Jegyző urat és hivatal munkatár-
sait. 

Ezért úgy gondolom, hogy a választó-
polgárokkal, lakossággal szembeni 
beszámolási kötelezettségünknek ele-
get téve a meg nem jelentek számára 
is beszámolok az Önkormányzat 2017. 
évi munkájáról. 

Bár itt az újság lapjain csak egyirányú 
kommunikáció valósulhat meg a falu-
gyűlésen elhangzott beszámoló válto-
zatlan formában történő közzététele 
által, de jó magam és Képviselő-
testület tagjai, Jegyző úr és hivatal 
munkatársai hivatali ügyfélfogadási 
időben, illetve a nyilvános testületi 
ülések során készséggel állnak rendel-
kezésükre közérdekű kérdéseik, felve-
tések megválaszolásában. 

TISZTELT CSÖRÖTNEKIEK! 

2017-ben is az önkormányzatok finan-
szírozása az elmúlt években bevezetett 
un. feladatalapú finanszírozás kereté-
ben történik, mely alapvetően jó meg-
oldás, mivel az ellátandó feladathoz 
köti a finanszírozást. 

Az állami feladatátvállalás (járási kor-
mányhivatalok létrejötte)  a kistelepü-
lési szinten nem eredményezet jelen-
tős csökkenést az elvégzendő munká-
ban, mivel az átvállalt feladatok eset-
számai arányaiban jóval kisebb részt 
tettek ki az önkormányzat összes fel-
adatához tartozó esetszámból, mint a 
megmaradó feladatoké. 

A közoktatás megszervezése részben 
állami feladat 2013. január 1-től, ese-
tünkben a Magyarlakkal közös általá-
nos iskolát a Szentgotthárd és térsége 
Oktatási Intézmény keretein belül a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Szom-
bathelyi Tankerületi Központja irányítja 
és tartja fenn, működteti. 

Az óvoda továbbra is önkormányzati 

feladatellátás keretében, a mi esetünk-
ben változatlanul kistérségi társulási 
formában SZEOB Csillagvirág Tagóvo-
dájaként működik. 

Sajnos a település nem rendelkezik 
olyan jelentős saját bevételi források-
kal (adó, ingatlan hasznosítás, ipari 
park, stb.), mely az un. általános tele-
pülési támogatás (5 millió Ft/év) mel-
lett kellő fedezetet biztosítson a tele-
pülés teljes körű „üzemeltetésére”.  

A számos nehézség ellenére az intéz-
ményhálózat működésének biztosítása, 
önerőből egy-egy kisebb felújítás, javí-
tás, valamint a nyertes TOP és Interreg 
SIHU pályázatok előkészítése és meg-
valósítása volt önkormányzatunk 2017. 
évi elsődleges célja. 

A gazdálkodás alapvető szempontja a 
takarékosság, költséghatékonyság, és 
kiszámíthatóság, stabilitás volt.  

Egy jelentősen átalakult és még változó 
rendszer közepette úgy kellett a 2017. 
évet a lehetőségekhez mérten végre-
hajtani, hogy az önkormányzat kötele-
ző feladatai ne szenvedjenek csorbát, 
ugyanakkor a település közösségi élet-
ében jelentős szerepet betöltő civil 
szervezetek támogatását is teljesíteni 
tudjuk. 

Továbbá, a település jövőjéért felelős 
vezetés a feladatainak napi szintű ellá-
tása mellett köteles távlatokban is gon-
dolkodni, ezért az előző évekhez ha-
sonlóan a jövőbeni takarékos és haté-
kony működést, szolgáltatást előkészí-
tő stratégiai döntések, intézkedések 
meghozatalát sem nélkülözte a 2017. 
év.   

A település lakosságszáma az elmúlt 
években 900 fő körül mozgott.  

2013. január 1-én a lakosságszám: 898 
fő volt. 

2014. január 1-jén a lakosságszám: 895 
fő volt. 

2015. január 1-jén a lakosság szám: 
883 fő. 

2016. január 1-jén a lakosság szám: 
869 fő. 

2017. január 1-jén a lakosság szám: 

866 fő. 

Az alábbi népességmozgások történtek 
2017-ben (november 30-ig): 

 - Születés:    14 fő 

   - Halálozás:     9 fő 

 - Elvándorlás:   17 fő 

 - Letelepedés:  11 fő 

 Népesség változása:     -1 fő  

Önkormányzatunk költségvetési főösz-
szege 2017-ben összevontan 
153.551.000,- Ft, melyből a Csörötneki 
Közös Önkormányzati Hivatal költség-
vetése 39.187.000,- Ft.  

2017. évi tervezett állami támogatás 
72.349.000,- Ft, az önkormányzat ter-
vezett adóbevételei várhatóan össze-
sen 9 millió Ft.  

2017. október 31-ig befolyt helyi adók: 

Az iparűzési adó: 4.042.000,- Ft.   

A lakosság kommunális adója: 
1.798.000,- Ft. 

A gépjárműadó (lakossági és vállalkozói 
együtt): 1.730.000,- Ft, az alacsony 
mértékének oka az állami 60%-os elvo-
nás. 

A talajterhelési díj 407.000,- Ft. 

Összességében az adóbevételek meg-
felelő teljesítést mutatnak az október 
havi adatszolgáltatás alapján. 

Az önkormányzat intézményi működési 
bevételei és egyéb bevételei az elő-
irányzatnak megfelelően alakultak.  

Az alapvető cél 2017-ben is a meglévő 
intézményhálózat működési színvona-
lának megőrzése, a társulási lehetősé-
gekben rejlő előnyök kiaknázása, fenn-
tartása volt. 

A költségtakarékos, de hatékony, és a 
lehetőségekhez mérten a lakosság igé-
nyeihez igazodó intézményi működés 
feltételeit sikerült biztosítani. 

Az elmúlt években az intézményi át-
szervezések, a kistérségi társulás meg-
alakulása és társulási keretek közt mű-
ködő intézményi struktúra felépítése 
már 2007-ben megtörtént. 

Kő zméghallgata s 2017—bésza mőlő  
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2013-ban intézményi átszervezésre 
törvényi változásból eredően az okta-
tás és közigazgatás területén került 
sor.  

Az elmúlt időszak átszervezései bevál-
tották a hozzá fűzött reményeket, hisz 
az elmúlt évek adataiból kiderül, hogy 
jóval költséghatékonyabban működ-
hetnek a társulási formában működő 
intézmények.  

Továbbra is a kistérségi 
(önkormányzati) társulás keretein belül 
látjuk el az alábbi feladatokat: 

• Szociális házigondozói szolgálat 

• Jelzőrendszeres házigondozói és 
támogató szolgálat 

• Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat 

• Belsőellenőrzés 

• Oktatási és nevelési feladatok kö-
zül az óvodai ellátás 

A társulási formában történő ellátás 
egy jóval költséghatékonyabb és maga-
sabb színvonalon történő szolgáltatást 
biztosít. 

A fenti szolgáltatásokhoz – óvoda ellá-
tás nélkül – 3.858.000,- Ft, az óvodai 
ellátáshoz pedig 6.898.000,- Ft hozzá-
járulás szükséges az önkormányzat 
részéről 2017-ben. 

Orvosi ügyeletre 1.579.000,- Ft-ot fi-
zettünk. 

A magasabb szintű, központi jogszabály 
által biztosított ellátások terén jelent-
kező kiadásokra az önkormányzatnak 
jelentős befolyásoló hatása nincs. 

Az közmunka program keretében a 
program 100 %-át az állam finanszíroz-
za. 

Az Önkormányzat 2017. november 30-
i állomány szerint 13,4 millió Ft a lekö-
tött betéttel és kb. 9,2 millió Ft értékű 
értékpapírral, azaz összesen 22,6 mil-
lió Ft megtakarítással rendelkezik, 
mely fejlesztési célú tartalékot képez 
a kitűzött fejlesztések pályázati önré-
szének biztosítása érdekében. 

Az év során a tervezett önkormányzati 
programokat (halászléfőző, szüreti, 60 
éven felüliek találkozója, stb.) sikerrel 
megrendeztük. Mindezt a támogatók-
nak köszönhetően sikerült úgy megva-
lósítani, hogy az önkormányzat költség-

vetését a tervezettnek megfelelő mér-
tékben terhelték csak. 

Önkormányzatunk a település civil 
szervezeteit a lehetőségeihez mérten 
támogatta, továbbá teljes egészében 
biztosította számukra a szükséges inf-
rastrukturális hátteret (épület és azok 
rezsi költségei). 

Civil szervezetek számára átadott/
költségvetésben megszavazott támoga-
tások: 

• Községi Sportkör:  
500.000,- Ft 

• Polgárőr Egyesület:  
150.000 - Ft 

• Ifjúsági Kulturális Egyesület 
1.000.000,- Ft  

Önkormányzatunk az alábbi gazdasági 
társaságokban rendelkezik tulajdonrés-
szel: 

Rába-Víz Szennyvízcsatorna Kft. 
100%, mely a Szombathelyi 
Törvényszék 5. 
Fpk.118/2015/22 számú vég-
zésének 2017. július 27. napjá-
val történő jogerőre emelke-
dése által megszünt.  

Naturpark Térségfejlesztési Non-
profit Kft. (500.000,- Ft,  

Vasivíz Zrt. (40.000,- Ft) 

Visszhang Szociális Szövetkezet 
(120.000,- Ft) 

Önkormányzatunk az alábbi egyesület-
nek, szakmai szervezetnek, társulásnak 
tagja: 

• Őrség Határok Nélkül (Leader) 
Egyesület 

• Szentgotthárd és Térsége Turisz-
tikai Egyesület (TDM) 

• Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége (TÖOSZ) 

• Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége (MÖSZ) 

• Szentgotthárd és Térsége Önkor-
mányzati Társulás 

• Pannon Helyi Termék Klaszter 

Önkormányzatunk vagyongazdálkodá-
sa a Képviselő-testület által meghatá-
rozott célok szerint zajlott. 

Önkormányzati ingatlan értékesítésre 

nem került sor 2017-ben, viszont ingat-
lanvásárlásra igen pályázati forrásból 
vásároltunk meg 3 db szőlőhegyi ingat-
lant, illetve megvásároltunk a kemping 
közvetlen szomszédságában egy belte-
rületi ingatlant. 

Az önkormányzati ingatlanok bérleti 
úton történő hasznosítása az alábbiak 
szerint tevődik össze:  

• Pálinkafőzde – földterület 
(Tüzesvíz Kft.) 

• Lakás (Póczak Zsolt) 

• Konyha (Just Food Kft.) 

• Gyógyszertár (Dr. Hadnagy 
Ádám) 

• Szakrendelő (Dr. Rada Gábor) 

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület 
alelnökekeként több alkalommal képvi-
seltem önkormányzatunkat az Széche-
nyi 2020 LEADER programja keretében 
kialakítandó Helyi Vidékfejlesztési Stra-
tégia összeállítása során, valamint a 
LEADER pályázati konstrukciók, kiírások 
elkészítéséhez kapcsolódó munkákban. 
Mindez főképp Őriszentpéteren tör-
tént.  

A szentgotthárdi kistérség önkor-
mányzatai és turisztikai szereplői TDM 
(Turisztikai Desztinációs Menedzs-
ment) szervezetet hoztak létre. Önkor-
mányzatunk is tagja. Az egyesület mun-
kájában alelnökként veszek részt.  

A Szentgotthárd Város és térsége Ön-
kormányzati Társulásban több éve alel-
nöki feladatokat látok el, valamint a 
társulás pénzügyi bizottságának elnöke 
és közbeszerzési bizottságának tagja 
vagyok. 

Összességében egy az új finanszírozás 
struktúrát elmélyítő, annak kiteljesedé-
sét felölelő változatos év van mö-
göttünk, melyet összetett faladatok, és 
az új önkormányzati informatikai rend-
szer (ASP) bevezetése jellemzett, de a 
feladattal a Képviselő-testület tagjai és 
hivatal, önkormányzat munkatársaival 
közösen sikerrel megbirkóztunk. 

Csörötnek, 2017. december 15. 

Kocsis Zsolt 
polgármester 
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Csörötnek Község Önkormányzata a 

Földművelésügyi Misztérium 2016. évi 

Zártkerti Revitalizációs Programja keret-

ében 9,6 millió Ft támogatásban része-

sült.  

A természeti, infrastrukturális és humán 

adottságokra alapozva kiemelt célja volt 

pályázatnak, hogy a Csörötneki zártkerti 

szőlőhegy önkormányzati és magán tulaj-

donban lévő „háztáji” parcelláin őshonos, 

a helyi természeti (talaj, csapadékviszo-

nyok, napsütéses órák száma) adottságok-

hoz illeszkedő tájfajta gyümölcsfákat és 

szőlőt telepítsünk, valamint a szakszerű 

és fenntartható, környezettudatos gyü-

mölcstermesztés meghonosítása érdeké-

ben szakmai képzéssel és mentorálással 

segítsük a gazdákat.  

Ezzel kellő és fenntartható alapot bizto-

sítsunk a helyi tájjellegű gyümölcster-

mesztési kapacitás növeléséhez, mely a 

civil szervezetekre és a meglévő gyü-

mölcsfeldolgozó kisüzemre alapozva 

közösségi célú gyümölcsfeldolgozás 

alapanyag ellátását is hivatott biztosítani 

hosszú távon. A közösségi célú gyü-

mölcsfeldolgozás részben a gazdák saját 

felhasználását, részben a saját fogyasztási 

szükséglet feletti rész tekintetében a helyi 

köz- és óvodai, iskolai étkeztetés számára 

biztosítana egészséges és helyben előállí-

tott friss gyümölcsöt, gyümölcslevet, 

lekvárt. Továbbá kis mértékben – mint 

helyi termék – turisztikai célú hasznosí-

tást is lehetővé teszi, elősegítve ezzel a 

térség és település turisztikai potenciáljá-

nak gyarapodását. 

A pályázatban megfogalmazott célokat ez 

évben sikerült megvalósítani. A program 

megvalósítása önerő biztosítását nem 

tette szükségessé. 

A pályázati támogatással három parlagon 

lévő, felgazosodott, erdősült területet 

sikerült megvásárolni. A megvásárolt 

területeket megszabadítottuk a fáktól, 

bokroktól, gaztól. A kitermelt faanyagot 

aprítékként értékesítettük, mely értékesí-

tésből befolyt összeg fedezte a letermelés, 

kiszállítás, valamint a speciális tuskóma-

róval történő területrendezés költségeit. A 

területen az önkormányzat őshonos gyü-

mölcsfákból és szőlőből álló közösségi 

„tündérkertet” hoz létre, melyhez a tájfaj-

ta gyümölcsfa- és szőlőoltványok ugyan-

csak a pályázat támogatásával kerültek 

beszerzésre. Az önkormányzati 

„tündérkerten” kívül önkéntes alapon 

számos szőlőhegyi gazda is részesült az 

őshonos oltványokból, gazdagítva ezzel a 

szőlőhegy hagyományos szőlő és gyü-

mölcsfaállományának megújítását, gyara-

pítását.  

Ugyancsak a program keretében az érin-

tett gazdák szakmai képzésen is részt 

vettek, ahol megismerkedtek a tájfajta 

gyümölcsfák és szőlők szakszerű telepíté-

sével, gondozásával, valamint a vegyszer-

mentes gyümölcs és szőlőtermesztés fo-

gásaival is. A program megszervezésé-

ben, a gazdák programba történő bevoná-

sában az ez évben újonnan alakult Csö-

rötneki Szőlőhegyi Gazdák Egyesülete 

(CSÖSZÖGE) is aktívan kivette a részét 

Vadász Zsolt elnök koordinálásában. 

A program eredményeinek fenntartása és 

lakosság kiszolgálása érdekében a pályá-

zat egyik legjelentősebb eleme volt a 

gyümölcsfeldolgozó gépek beszerzése, 

melyek lehetővé teszik, hogy a megter-

melt gyümölcs feldolgozására is lehető-

ség nyíljon a közvetlen fogyasztás, bor-

készítés és pálinkafőzés mellett. A be-

szerzett modern eszközökkel lehetősége 

nyílik a gazdáknak és a lakosságnak, 

hogy egy un. közösségi feldolgozó keret-

ében a megtermelt gyümölcsből, szőlőből 

gyümölcslevet vagy lekvárt készítsenek. 

A pályázatkeretében beszerzésre került 1 

db osztrák Voran típusú hidraulikus ko-

sárprés elektromos gyümölcsdarálóval, 1 

db gyümölcslé szivattyú, 1 db Voran tí-

pusú pasztőrberendezés üvegtöltésre és 

big in boksz tasak töltésre egyaránt alkal-

mas elektromos töltőegységgel. Ez az 

egység lehetőséget nyújt a lakosságnak, 

gazdáknak, hogy a saját gyümölcsükből e 

berendezésekkel tartósítószer nélkül is 

eltartható 100%-os gyümölcsleveket ké-

szítsenek a jövőben. Az önkormányzat-

nak pedig lehetőséget teremt, hogy az 

intézményei (óvoda, iskola) és rendezvé-

nyei számára saját gyümölcsleveket, gyü-

mölcsitalokat állítson elő. Ugyancsak a 

programban – nagy valószínűséggel a 

háziasszonyok nagy örömére – 1 db olasz 

gyártmányú elektromos, teljesen automa-

ta, duplafalú vízköpenyes réz lekvárfőző 

üst, berendezés került beszerzésre, mely 

akár 40 liter lekvár egyidejű és szakszerű 

főzésére alkalmas. Akár két-három család 

összefogásával közösen egyszerűen, 

gyorsan és szakszerűen el tudják készíte-

ni a télire a finom házi gyümölcslekvárt. 

A berendezéssel az önkormányzatnak is 

lehetősége nyílik arra, hogy a közétkezte-

téshez szükséges lekvárt el tudjuk készí-

teni.   

A Csörötneki zártkerti szőlőhegy, mint a 

szentgotthárdi járás egyik történelmi ha-

gyományokkal bíró gyümölcs és szőlőter-

mő területén a régi őshonos tájfajták újra-

telepítésével, az eddig is aktív gazdák 

bevonásával, valamint a gyümölcsfeldol-

gozás feltételeinek megteremtésével min-

taprogramként is szolgálhat. Hisz nem 

egyszerűen a zártkerti gyümölcstermő 

területek revitalizálását tűzi ki célul, ha-

nem az ott megtermelt gyümölcsök fel-

dolgozása által egy komplex fenntartható 

közösségi termelési rendszert valósít 

SZŐ LŐ HEGYI „TÜ NDE RKERTTŐ L” A 100%-ős GYÜ MŐ LCSLE IG….  
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Iskőla nk é lété bő l . . .  
A tanévnyitó évről évre visz-

szatérő ünnepség az iskolák 

életében. Nekünk az idei még-

is más, több volt, mint egy 

tanévnyitó. Nem csak az új 

tanévet, az iskolásként először 

az épületbe lépő hét első osz-

tályos kis diákot, hanem a 

megújult, még friss vakolat és 

festék illatú, őszi színekbe 

öltözött iskolánkat is köszön-

töttük ezen a napon.  

A vakáció ideje alatt a szak-

emberek elvégezték az épület 

falainak és a padlásfödémnek 

a hőszigetelését, a nyílászárók 

cseréjét, a fűtési rendszer 

korszerűsítését. Ezúton is kö-

szönjük minden közreműködő 

lelkiismeretes munkáját. Kö-

szönjük, hogy szeptember 1-

jén, birtokba vehettük az épü-

letet, a tanítás zavarása nél-

kül, a munkarendünkhöz al-

kalmazkodva végezték el az 

utolsó simításokat a fűtési 

rendszeren, a bejárati ajtón, 

az elektromos hálózaton.   

Iskolánk az elmúlt néhány év 

fejlesztéseinek köszönhetően 

lassan megfelel a kor követel-

ményeinek, méltó színtere 

gyermekeink oktatásának, 

nevelésének. Képes felvenni a 

versenyt a városi iskolákkal, 

nem marad el felszereltsége 

azokétól. Büszkék vagyunk rá!  

A látszat ellenére az építkezés 

még nem fejeződött be. Hi-

szen minden épület akkor 

készül el igazán, amikor betöl-

ti küldetését. A ház akkor, 

amikor a család otthonává 

válik, a tanterem pedig akkor, 

amikor az osztály berendezke-

dik benne. Mindaddig csak 

lelketlen, üres épület. A lelket 

az itt dolgozóknak és tanulók-

nak kell belé lehelni, az életet 

mi visszük a falak közé. Az új 

tanév nagy feladata tehát: 

otthonná kell varázsolni a még 

újszagú termeket.  

Az elmúlt két hónapban meg-

kezdtük tartalommal, élettel 

megtölteni az épületet, hogy a 

69 diákunk és 16 alkalmazot-

tunk jól érezze magát második 

otthonában. Tartsanak velünk 

e pillanatok felidézésében! 

Tanévnyitó 

A tanévnyitó ünnepélyen foga-

dalmat tett 7 első osztá-

lyosunk. Megígérték, hogy 

igyekeznek mindig úgy visel-

kedni, hogy az iskolánk büsz-

ke lehessen rájuk. Füzeteikre, 

könyveikre vigyáznak. Nevelő-

iknek szót fogadnak. Mi pedig 

életen át tartó tanulásra buz-

dítjuk őket. Biztosak vagyunk 

benne, hogy tanító nénijük, 

Stepics Zsanett segítségével 

könnyedén tanulják meg a 

betűket, játékosan fedezik fel 

a számokat és megannyi 

örömteli percet fognak átélni 

iskolánkban. A kezüket egy-

szerre ketten fogják majd. 

Egyik oldalon Zsanett néni, 

másik oldalon a szüleik. Kívá-

nunk nekik az egész tanévhez 

sok kitartást, szorgalmat, tü-

relmet, egészséget, és meg-

annyi örömteli pillanatot! Kí-

vánjuk, hogy érezzétek jól 

magukat közöttünk, és kérjük 

őket, hogy mindig figyeljenek 

nevelőikre, az iskola dolgozói-

ra. 

Tudjuk az iskolakezdés meg-

változtatja a családok életét 

is, különösen akkor, amikor 

először megy a gyermek, „a 

család szeme fénye” iskolába. 

Minden szülő tele van ilyenkor 

félelemmel, aggodalommal. 

Bízzanak bennünk! Mi pedagó-

gusok mindent meg fogunk 

tenni azért, hogy a ránk bízott 

féltett kincseik - gyermekeik - 

ügyes, okos és intelligens fia-

talokká váljanak. Bízzanak 

tanítóinkban, tanárainkban, 

ugyanakkor szeretnénk meg-

kérni Önöket, hogy segítsék 

pedagógusaink munkáját 

gyermekeik boldogulása érde-

kében! Mi továbbra is nyitot-

tak, együttműködőek és felké-

szült pedagógusok vagyunk, 

de biztosan nem tévedhetetle-

nek! Éppen ezért kérjük Önö-

ket, osszák meg velünk véle-

ményüket, tapasztalataikat az 

iskoláról! Mondják el, ha úgy 

gondolják, valamit jól csiná-

lunk, mert nem csak a gyere-

kek, hanem a felnőttek, a 

pedagógusok is örülnek az 

elismerésnek. Jelezzék azon-

ban még időben azt is, ha 

valamiről más a véleményük! 

Beszéljük meg a problémákat, 

és tegyünk közösen a megol-

dásért! Valamennyi pedagó-

gushoz bizalommal fordulhat-

nak kérdéseikkel, javaslataik-

kal! Bízunk benne, hogy a 

szülők és az iskola EGYET 

AKARVA, EGYMÁST SEGÍTVE 

meg tudja majd valósítani 

elképzeléseit ebben a tanév-

ben is! Ezúton is kérjük Önö-

ket, hogy legyenek legfonto-

sabb partnereink a mindenna-

pi munkában. 

Kedves Szülők! Köszönjük a 

bizalmukat, hogy iskolánkat 

választották gyermekeiknek.   

Pályaorientációs nap 

Az általános iskolákban a ta-

valyi tanévhez képest eggyel 

több lett a tanítás nélküli 

munkanapok száma. A plusz 

egy nap kizárólag pályaorien-

tációs célra használható fel. 

Iskolánk munkatervében 

szeptember 28-át jelöltük meg 

Pályaorientációs napnak. Ta-

nuló csoportjaink életkori sa-

játosságaikhoz alkalmazkodó, 

programokon vettek részt. Az 

alsó tagozatosok megismer-

kedtek településeink munka-

helyei közül néhánnyal. Elláto-

gattak a Magyarlakon a Hor-

váth Építőanyag Kereskedelmi 

Betéti Társaság telephelyére, 

Csörötneken a Szentgotthárd 

és Vidéke Áfész üzletébe és a 

Tüzesvíz Kft Pálinkafőzdéjébe. 

Munka közben figyelhették 
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meg a szakembereket. Ezúton 

is köszönjük mindhárom hely-

szín dolgozóinak a szíves fo-

gadtatást, a segítőkész közre-

működést. 

Az 5. osztályosok Szentgott-

hárdra utaztak. A Móra Ferenc 

Könyvtárban Horváth Tiborné 

segítségével betekintést nyer-

tek a könyvtárosok munkájá-

ba, majd ellátogattak a Vörös-

marty Gimnáziumba és a III. 

Béla Szakképző Iskolába, hogy 

ismerkedjenek a középiskolák 

tanulóival, osztálytermeivel és 

képzési kínálatával. 

Hatodik, hetedik és nyolcadi-

kos tanulóink a Vas Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 

segítségével Szombathelyre 

utaztak, ahol részt vettek a 

Pályaválasztási Show-n. Az 

Aréna Savariában megrende-

zett programon különböző 

feladatok megoldása közben 

szerezhettek ismereteket a 

szakmákról a látogatók. Ké-

szíthettek könyvjelzőt, hajrá-

fot,  

táskára díszt, varrhattak virá-

gokat. A helyesen megoldott 

feladatokért pedig értékes 

jutalmat kaptak a résztvevők. 

A bemutatatott szakmák közül 

tanulóinknak az autószerelő, a 

kárpitos, a fodrász, a pék, a 

cukrász és a festő szakma 

tetszett leginkább.  

Megemlékezés az Aradi 

vértanukról 

Október 6-án Horváth Berna-

dett, Molnár Géza és Racker 

Zsaklin nyolcadik osztályos 

tanulók műsorával emlékez-

tünk az 1849- ben Aradon 

kivégzett 13 honvéd tábornok-

ra.  

6. osztályosaink kerék-

pár túrája 

A hatodik osztályosok kihasz-

nálva a kellemes októberi nap-

sütést kerékpárra ültek és új 

osztályfőnökükkel, Kovács 

Attila tanár úrral kirándultak a 

környék erdei útjain. Kirándu-

lásuk során nem csak fizikai 

erőnlétüket gyarapították. 

Ismerkedtek az erdő növénye-

ivel, állataival is. Útjuk során 

megtapasztalták milyen pusz-

títást végzett az augusztusi 

szélvihar az erdőben.  

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe  

Október 20-án az 1956-os 

eseményekre rendkívüli mó-

don emlékeztünk.  

Kisiskolásaink számára 1956-

os atlétikai emlék versnyt ren-

deztünk. Az első, második, 

harmadik és negyedik osztá-

lyosok a következő verseny 

számokban mérték össze tu-

dásukat: 1956 m futás a Rába 

töltésén, gránát hajítás, tö-

mött labda dobás. Osztályon-

ként az első három helyezett 

kisdiák oklevelet és kitűzőt 

kapott. A többiek az élmények 

mellé gyümölcsöt vehettek át 

jutalmul az aktív részt véte-

lért. 

A felső tagozatosok a nyolca-

dik osztályosok műsorának 

megtekintése után, amit osz-

tályfőnökük Tóthné Takács 

Hajnalka állított össze, Né-

methné Orbán Szilvia tanárnő 

által válogatott, az 50-es 

években élő emberek minden 

napjait bemutató korabeli 

filmrészleteket nézhettek meg. 

A vetítés kitért az 1956-ban 

Amerikában és Európában 

zajló fontosabb eseményekre, 

bemutatta a kor híres szemé-

lyiségeit, izelítőt adott a kor 

zenéjéből, divatjáról, táncai-

ról. Részletet láthattak a tanu-

lók az akkori budapesti és 

sztálinvárosi emberek életé-

ből, de Rákosi Mátyás szüle-

tésnapi ünnepségének néhány 

pillanatát is megnézhették. A 

fiúk szeme felcsillant, mikor az 

Aranycsapatról szóló részhez 

ért a film. Örömmel tapasztal-

tuk, hogy a nagy csapat több 

tagját is felismerik, tudják a 

nevüket, sőt azt is, hogy me-

lyik csapatban futballoztak.  

A vetítés után az Aranycsapat-

ra emlékezve a fiúknak futball 

bajnokságot rendeztünk. A 

bajnok 8. osztályos csapat 

tagjai: Hanzsek Richárd, Hor-

váth Dominik, Horváth Zsolt, 

Marcu Dávid, Mezei László, 

Molnár Géza aláírták az 

„Aranylabda Vándor Kupát”.  

Amíg a fiúk a pályán fociztak, 

az iskola termeiben is lázas 

munka folyt. Kozó Krisztina az 

50-es évek frizuráit készítette 

el a vállalkozó kedvű lányok-

nak. S hogy teljes legyen a 

korhűség, Kocsisné Molnár 

Lívia a sminkjüket is ennek az 

időszaknak megfelelően ala-

kotta meg. De ezzel még nem 

ért véget a múlt idézés. Kö-

vetkezett a ruha próba. A kor 

divatját idéző blúzokat, szok-

nyákat, kabátokat is magukra 

ölthették a modell hölgyek, 

hogy aztán a meccsekről visz-

szatérő fiúk, és az atlétikai 

versenyt befejező kis alsósok 

sorfala között vonulva,  mint 

egy igazi divat bemutató mo-

delljei megidézzék az 50-es 

évek beli nőket. 

A nap zárásaként szerettünk 

volna osztályonként az iskola 

udvarán piknikezni, de sajnos 

az előző napi eső ezt a részét 

átírta a programunknak. Ma-

radtunk az épületben. Az osz-

tálytermekben fogyasztottuk 

el a lányok által készített 

szendvicsket és közben öröm-

mel hallgattuk a nap élmény 

beszámolóit. Emlékezetes, 

élményekben gazdag program 

részesei lehettünk. Köszönjük 

minden közreműködő segítsé-

gét! 

Halloween Disco 

Diákjaink általa nagyon ked-

velt programunk a disco. Külö-

nösen igaz ez a Halloween 

Disco-ra. A nyolcadikosok által 

szervezett programra már 

hettekkel előbb készülnek az 

osztályok. A nyolcadikosok 

feldíszítik a folyosót, zene 

számokat keresnek. Mindenki 

táncokat tanul, amit bemutat-

hat a disco résztvevőinek. 

Idén sem volt ez másként.  

A készülődés nem volt hiába-

való. Jó hangulatú esttel nyi-

tottuk meg az őszi szünetet.   

 

 

Iskőla nk ú j vézétő jé: 

Kőva cs Zsúzsanna 

1964. július 24-én Zala me-

gyében, Zalaegerszegen 

születtem. Általános iskolai 

tanulmányaim idején a Zala-

lövői Általános Iskola diákja 

voltam voltam, majd 1982-

ben Zalaegerszegen, a Zrí-

nyi Miklós Gimnáziumban 

érettségiztem. 1982-86-ig a 

szombathelyi Berzsenyi Dá-

niel Tanárképző Főiskola 

matematika, rajz szakos 

hallgatójaként szereztem az 

első diplomámat. 1986-ban  

az iskola akkori igazgatójá-

nak, Huszár Ferencnek a 

kérésére választottam első 

munkahelyemnek a Csöröt-

neki Körzeti Általános Isko-

lát.  Mivel munkábaállásom 

időszakában nem volt tech-

nika szakos pedagógus az 

iskolában, én is tanítottam 

képesítés nélkül (akkor még 

ez elfogadott volt) technika 

tantárgyat. Szerettem a 

tantárgyat tanítani, ezért 

1987-ben ismét felvételiz-

tem a Berzsenyi Dániel Ta-

nárképző főiskolára. 1989-

ben levelező tagozaton, a 

tanítás mellett technika ta-

nári diplomát szereztem.  A 

diploma átvétele után mind-

össze néhány hónapig örül-

hettem a technika óráknak. 

A tantárgyfelosztásunk át-

alakulása miatt nem kaptam 

lehetőséget a tantárgy taní-

tására. Jöttek helyette újabb 

feladatok. Osztályfőnök let-

tem. Leírhatatlan élménye-

ket, örömöt, boldogságot 

hozott nekem az osztályfő-

nöki munka. Sokszor érzem 

úgy, hogy pedagógus pá-

lyám során a tanórákon 

megtanított ismeretanyag 

elhalványul az osztályfőnök-

ként átadott, közösen átélt 

élmények segítségével nyúj-

tott tudás mellett.  

Aztán újabb kihívások vártak 

rám: igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-vezető, 

ebben a tanévben pedig egy 

évre megbízott tagintéz-

mény- vezetője vagyok a 

Magyarlak- Csörötnek Álta-

lános Iskolájának. Igyek-

szem legjobb tudásom sze-

rint képviselni kis iskolánk, a 

gyerekeink, a szüleik és 

kollégáim érdekeit, munkánk 

zavartalanságának feltételeit 

megteremteni. Köszönöm 

mindenkinek az eddigi támo-

gatását és további segítsé-

gükre számítok. 
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Eúrő pai Húlladé kcső kkénté si Hé t  
A két település határában 
elhelyezkedő ökoiskola fogad-
ta be a rendezvényt. A tanu-
lók és a vendégek fogadása 
után, a felvezető kisfilm meg-
tekintése következett ezen a 
helyszínen is, majd a köszön-
tők hangzottak el. 

V. Németh Zsolt környezet-
ügyért agrárfejlesztésért és 
hungarikumokért felelős ál-
lamtitkár elmondta, hogy 
olyan gyerekek járnak ide, 
akiknek különösen fontos a 
természet védelme, környeze-
tünk tisztasága. Beszélt a hul-
ladékcsökkentési hét jelentő-
ségéről, ami nem csak ország-
szerte, hanem egész Európá-
ban jelen van azért, hogy még 
jobban figyeljünk ezeken a 
napokon a környezetünkre, 
majd szólt a szelektív hulla-
dékgyűjtés fontosságáról. 
Hallhattuk, hogy például az 

Atlanti óceánon akkora sze-
métsziget van, ami 27 szer 
nagyobb mint Magyarország. 
A tudósok jelzése alapján 
2050-re már több szemét lesz 
a tengerekben, mint hal, és 
ezt el kell kerülni, hangsúlyoz-
ta az államtitkár.  

Ezért is van szükség ezekre a 
napokra és arra, hogy amit itt 
a gyerekek tanulnak, azt ott-
hon mondják el a szüleiknek. 

Statisztikára hivatkozva el-
mondta, hogy erre a hétre 

361 regisztráció született, 8 
közösség Vas megyéből, de a 
vállalom című honlapra re-
kordszámú, 4000 fő regiszt-
rált. Ezzel vállalták, hogy a 
héten még jobban odafigyel-

nek környezetükre. Kérte a 
gyerekeket, hogy ne ásványvi-
zet, hanem csapvizet fogyasz-
szanak. 

Befejezésül hangsúlyozta, 
hogy az "Adj új életet tárgya-
idnak - azt jelenti, hogy ne 
dobjunk el semmit, adjuk to-
vább, minél kevesebb dolog 
kerüljön a szemétbe, és akkor 
jobb lesz a világ. 

Kocsis Zsolt , Csörötnek pol-
gármestere elmondta, hogy 
az egész település büszke az 
ökoiskola címre. Miért fontos 
az önkormányzatnak, hogy a 
településen ilyen iskola mű-
ködjön?  A földünk 24. órában 
van környezetszennyezés te-
kintetében és aggasztóak a 
jelek, hogy mennyi ideig lesz 
emberi módon élhető  föl-
dünk.  Ennek a rendezvény-
nek is az a célja, hogy a jövő 
generációja megtanulja és 
érezze a környezetvédelem 
fontosságát, mondta a polgár-
mester. Majd kérte a gyereke-
ket figyeljenek oda a vásárlás-
nál is, csak a szükségeseket 
vetessék meg a szülőkkel. - Mi 
bízunk bennetek, hogy ma 
sokat hallotok, tanultok, és 
ezeket elmondjátok - fejezte 
be Kocsis Zsolt Ferenc. 

Kovács Zsuzsanna mb. igazga-

tó a két település nevében 
köszöntötte a vendégeket. 
Megtisztelő felkérésnek tar-
totta, hogy az iskolájuk adhat 
otthont a megyei rendezvény-
nek. Szólt az iskolai munkáról, 

mit tesznek mint ökoiskola a 
természet védelméért, a hul-
ladékanyagok újrahasznosítá-
sáért. Felhívta a figyelmet az 
emeleti kiállításra, ahová a 
gyerekek megunt játékait, 
eszközeit hozták be, hogy 
társaik kiválasszák a nekik 
tetsző és szükségeseket.  

Az iskola pedagógusai arra 
törekednek, hogy a gyerekek 
életmódjába beépüljön a ter-
mészet tisztelete, takarékosan 
bánjanak az energiaforrások-
kal, legyen céljuk a hulladék-
mennyiség csökkentése. 

Jelen volt a rendezvényen 

Monek Gyula, Magyarlak pol-
gármestere és Háriné Düh 
Katalin ökoiskolai munkakö-
zösség vezető, tanítónő veze-
tésével a helyi hulladékcsök-
kentési akciót megvalósító 
ökoiskola diákjai, 69 fővel, 
valamint 30 felnőtt, közöttük 
pedagógusok is. 

Az iskola aulája mellett több 
tanteremben tudtuk megren-
dezni a programokat. Az isko-
la felső emelete a "gumis fo-
lyosó" volt, ahol kerékpárgu-
mi-belsőt vizsgáltak és készí-
tettek belőle különféle tárgya-
kat pedagógus vezetésével. Az 
emeleten egy nagyobb osz-
tályteremben került elhelye-
zésre a nagyon kedvelt Ki ne-
vet a végén? társasjáték hos-
tok vezetésével. 

A földszinten a regisztrációt 
helyeztük el, és kiosztottuk a 
pedagógusoknak az ajándék-
tollat. A filmeket az aulában 
láthatták a részt vevők. Az 
egyik osztályteremben játéko-
kat, ajándékokat készítettek 
ruhából, papírból, a termem-
ben kiállították a már elké-
szült tárgyakat. Egy másik 
foglalkozásnál mécsest, toll-
tartót készítettek üvegekből, 
konzervdobozokból, papírcsí-
kokból. Itt töltötték ki a hulla-
dékcsökkentési totót is. Egy 
másik osztályteremben pedig 
az étkezés történt. 
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Kő zél 47 é vvél az é pí té sé t  kő vétő énmégú júlt az iskőla é pú lété  

Valószínűleg más nagyon so-
kan látták, hogy Csörötnek és 
Magyarlak határán lévő 1970-
ben átadott általános iskola 
épülete szép vidám őszi szí-
nekben pompázik. Mindez 
egy a két önkormányzat kon-
zorciumában a Terület és Te-
lepülésfejlesztés Operatív 
Programra (TOP) benyújtott 
72.291.565,- Ft összköltségű 
sikeres pályázatnak köszönhe-
tő. 

A 2017. május 1-én megérke-

zett támogató döntést követő 
gyors Támogatási Szerződés-
kötést, a már korábban lefoly-
tatott előzetes közbeszerzési 
eljárás során kiválasztott kivi-
telezőnek történő azonnali 
munkaterület átadás követte, 
hogy a nyári szünetben az 
épület rekonstrukciója az őszi 
tanévkezdésre elkészüljön.  

A jól összehangolt és szaksze-
rű munka eredményeképp a 
kitűzött célt sikerült maradék-
talanul teljesíteni. Ősszel a 
gyerekek már egy megújult 
iskolában kezdhették meg a 
tanévet. 

A beruházást a szentgotthárdi 
TITÁN-BETON Kft. végezte. 
Munkájuknak köszönhetően 
az épület új modern és bizton-
ságos nyílászárokat kapott, 
valamint a külső falakon és 
padlásfödémen megfelelő 
energia-megtakarítást ered-
ményező hőszigetelés került 
kialakításra. Továbbá modern 
takarékos kondenzációs gáz-
kazán beépítése történt, to-

vábbá a radiátorok cseréje és 
termosztatikus szabályzókkal 
történő felszerelése is megva-
lósult. A villamos energia költ-
ségek csökkentésére 7 kW 
teljesítményű napelem-
rendszer épült ki. Az épületbe 
történő akadálymentes beju-
tás, valamint mozgáskorláto-
zott mellékhelyiség kialakítá-
sát is elvégezte a kivitelező. 

Az előzőekben felsorolt ener-
getikai korszerűsítések ered-
ményeképp egy jóval takaré-

kosabban és biztonságosab-
ban üzemelő és esztétikailag 
is megújult, megszépült épü-
let szolgálja a két település 
általános iskolás korú gyerme-
keit.  

Igazgató asszony Kovács Zsu-
zsanna szavait idézve a rút 
kiskacsából csodaszép hattyú 
lett, mely méltó a benne folyó 
szakmai munkához. Remélem, 
az iskolás korú gyermekek 
szülei is értékelik a két önkor-
mányzat erőfeszítéseit az is-
kola fejlesztése érdekében, 
valamint a pedagógusok oda-
adó szakmai munkáját, és az 
iskola választásnál, nem előí-
téletek, demagóg és sikknek 
számító sznob döntések alap-
ján választanak gyermekeik-
nek iskolát. Bár nekünk nincs 
tornatermünk, nincsenek csil-
logó villogó szaktantermeink, 
de van hitünk, odaadásunk, 
odafigyelésünk, mely a mai 
rohanó világban ugyanolyan 
fontos – sőt talán fontosabb is 
– mint a technikai csodák 

tömkelege.  

Higgyék el, egy kis közösség-
ben több idő jut az egyénre, 
az egyénben rejlő sajátossá-
gok kiteljesítésére, mint egy 
„mamutintézményben”. A 
mai világban a tudás megszer-
zése mellet nagyon fontos, 
hogy a felnövő gyerekek gyö-
kerekkel, élő, személyes kötő-
déssel rendelkezzenek és ez 
által a felnőtt társadalomban 
majd egymásra odafigyelő 
egyénekké, egyszóval EMBE-
REKKÉ váljanak. Úgy gondo-
lom, hogy e cél megvalósítá-
sában az intézményünk bát-
ran kiállja a próbát a szent-
gotthárdi intézményekkel 
szemben és egyáltalán nincs 
szégyenkezni valónk, mivel a 
mi iskolánkban tanult diákok 
közül is sokan szereztek diplo-
mát, vagy váltak kiváló szak-
emberekké. Előítéletek, som-
mázott hallomások alapján 
született döntés a későbbiek-
ben megbosszulhatja magát. 
Csak amikor az elhibázott 
döntésünkre rájövünk, akkor 
már a felnőttes büszkeségünk 
nem engedi, hogy belássuk 

korábbi döntésünk hátrányait, 
inkább palástoljuk azt, és rá-
kényszerítve gyermekeinkre a 
túlzott elvárások terheit. 
Ilyenkor jönnek a felzárkózta-
tó magánórák, korrepetálások 
– sokszor a mi iskolánkban 
tanító tanárokat is megkérve. 

A szentgotthárdi iskolában is 
vannak magatartási problé-
mákkal „megáldott” gyerme-
kek, oda sem csak angyalok 
járnak, sőt… 

Ezért kérem a tisztelt szülőket 
ne előítéletek alapján döntse-
nek gyermekeik jövőjéről, 
hanem próbáljanak meg mi-
nél több információt besze-
rezni az iskolánkról, megis-
merni az itt folyó oktató, ne-
velő munkát a pedagógus 
kollégáktól. Higgyék el, lehet 
más lesz a véleményük, mint 
ha csak a hallomásokra, és fél 
információkra alapozva dön-
tenek. 

Mi önkormányzati vezetők 
azon dolgozunk a jövőben is, 
hogy az infrastrukturális felté-
teleket maximálisan biztosít-
suk, ezért előkészítés alatt van 
egy az intézmény teljes belső 
megújulására valamint bútor-
zat és eszközfejlesztésére 
irányuló, továbbá a sportpá-
lya teljes felújítását tartalma-
zó pályázat benyújtása a 
Szombathelyi Tankerületi Köz-
pont által, illetve a tornate-
rem építését is folyamatosan 

napirenden tarjuk a kormány-
zati szervek felé.  

Kérem, bízzanak bennünk, 
mert a mi bizalmunk töretlen 
Önök felé és célt csak közösen 
tudjuk elérni. 
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2016-2017 é vbén bényú jtőtt pa lya zatők  

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési Kör-
nyezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívásra 
(kódszám: TOP-2.1.3-15) nyújtottunk be pályázatot Magyarlak és 
Rábagyarmat községekkel, valamint a Vas Megyei Önkormányzati 
Hivatallal. A konzorcium vezetője: Csörötnek Község Önkormányza-
ta. A pályázat azonosító száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010. 

A pályázat célja az érintett településeket délről határoló dombvo-
nulatokról érkező csapadékvizekkel szembeni védelem biztosítása 
a kiépítendő övárok-rendszerekkel és záportározóval, és a csapa-
dékvizek szabályozott keretek közötti eljuttatása a Rába folyóig. 

A pályázat 2016. április 19-én került benyújtásra, a kedvező támo-
gatói döntés 2017. június 13-án született meg, melyet követően a 
megkötött Támogatási Szerződés 2017. június 27-én hatályba lé-
pett. Ezt követően megkezdtük a projekt megvalósítását a tervek 
elkészítésével és vízjogi létesítési engedélyeztetéssel. 

A projekt teljes költsége: 223.047.491,- Ft, melyből a csörötneki 
projektelem beruházási költsége 89.981.049,- Ft.  

A pályázat támogatási intenzitása 100%, azaz nem kell önerőt biz-
tosítani. 

A nyár és az ősz folyamán a tervezést végző SOLVEX Környezet és 
Vízgazdálkodási Tervező és kivitelező Kft. által készített környezeti 
hatásvizsgálati dokumentáció és engedély rendelkezésre áll, az 
engedélyes tervek is elkészültek. Jelenleg a vízjogi létesítési enge-
dély beszerzése zajlik. Az engedély beszerzéséhez a hatályos jog-
szabályok alapján szükséges a beruházással érintett ingatlanok 
feletti jogosultság igazolása. Azaz szükséges az övárokkal és zápor-
tározóval érintett területek kisajátítást helyettesítő adásvétel, vagy 
egyesség hiányában kisajátítási eljárás útján történő önkormányza-
ti tulajdonba kerülése. Az érintett ingatlanok terület-igénybevételi 
kimutatása rendelkezésre áll. Az érintett ingatlan tulajdonosokat 
levél útján a közeljövőben meg fogjuk keresni és január elején az 
érintettek részvételével tájékoztató fórumot tartunk, illetve elké-
szítjük a kisajátítást helyettesítő adásvételi megállapodások terve-
zetét. A nyomvonalat a domborzati, geodéziai viszonyok alapján 
igyekeztünk úgy meghatározni, hogy a lehető legkevesebb ingat-
lant érintsünk, lehetőleg minél kisebb mértékben, és úgy, hogy az 
értékesebb belterületi ingatlanokat védve a kül- és belterület hatá-
rán vezessen a nyomvonal. Gyakorlatilag a beruházással érintett 
minden egyes ingatlan visszamaradó (magán tulajdonban maradó) 
része védetté válik a szőlőhegy és az erdő irányából érkező lefolyó 

csapadékvizekkel szemben. Az beruházás egy un. keleti és nyugati 
övárokból, valamint egy 9 ezer m3-os záportározóból áll. A keleti 
övárok a futballpálya fölött a Cikahegynél indul és az erdő alatt a 
kül- és belterület határán halad a Gyöngyös út és Templom út kö-
zött épülő záportározó keleti végéig, mentesítve a Fő út e szaka-
szán és Gyöngyös úton található lakóingatlanokat és Gyöngyös utat 
a hírtelen lezúduló csapadékvizektől. A nyugati övárok egy rövi-
debb keleti szakasza a záportározó nyugati végpontjához csatlako-
zik az erdőről (szőlőhegyi útnál) érkező csapadékvizekkel együtt, 
mentesítve a Hársaslaja és Templom utat a hírtelen lefolyó vizek-
től. 

A nyugati övárok másik része a Templom és Erdő utak közötti réten 
halad nyugati irányba, majd az Erdő útnál északra fordulva a kül- és 
belterület határán halad egészen a Baksa- árokig, mentesítve a Fő 
út e szakaszán lévő ingatlanokat és Erdő utat a hírtelen lefolyó 
csapadéktól. 

Az övárok-rendszeren kívül a projektben megvalósul a Gyöngyös 
utcai árok záportározó és Fő út közötti szakaszán lévő árok rekonst-
rukciója, mederlap burkolása, valamint ugyancsak mederlap burko-
latot kap a Hársaslaja és az Erdő út vízelvezető árka. Továbbá az 
Erdő ás Templom Fő úthoz közeli szakasza zárt csapadékvíz-
elvezetéssel kerül kialakításra a biztonságosabb közlekedés érdeké-
ben. 

A projekt részét képezi a rönöki és vasszentmihályi bekötő utaknál 
található árvízi kapuk mobil gáttal történő lezárási lehetőségének 
kiépítése is, megszüntetve ezzel az árvizeknél szükséges homokzsá-
kolást. 

A projekt műszaki tartalmáról a 2018. január elején tartandó lakos-
sági fórum keretében részletes tájékoztatást adunk, illetve a tervek 
előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők az önkormányzati 
hivatalban. Mivel a jelenlegi pályázati konstrukció minimális forrást 
engedélyez az ingatlanvásárlásra (beruházási költség max. 2%-a), 
ezért nagyon bízunk abban, hogy az érintett tulajdonosok értékelik 
azon erőfeszítésüket, mellyel az ő és szomszédjai, falubelijei ingat-
lanjait kívánjuk megvédeni a csapadékvizek kártételétől, és a pályá-
zat nyújtotta pénzügyi kereteken belül maradva meg tudunk egyez-
ni a területek igénybevételéről. Fejlesztésünk nem öncélú, hanem 
a közösségünk (településünk) érdekét, a lakosság értékeinek védel-
mét hivatott szolgálni, ezért a szolidaritásnak e cél megvalósítása-
kor kiemelt szerepe kell, hogy legyen. 

Kő rnyézétvé délmi infrastrúktú ra-féjlészté s a Ra ba vő lgyé bén Cső rő tnék, 

A Terület és Településfejlesztési Operatív 
Program Foglalkoztatás és életminőség javí-
tása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésé-
vel elnevezésű pályázati felhívás (kódszám: 
TOP-1.4.1-15) keretében lehetőségünk nyílt 
a SZEOB Csillagvirág Tagóvoda felújítására, 
rekonstrukciójára irányuló pályázat benyúj-
tására.  

A pályázat azonosító száma: TOP-1.4.1-15-
VS1-2016-00002. 

Gyakorlatilag az óvoda épülete az egyetlen 
középület Csörötneken, melyet az elmúlt 
években átfogó felújítás nem érintett. 

Jelen pályázattal 49.975.027,- Ft támogatás-
sal, 100%-os támogatási intenzitással, önerő 
nélkül lehetőség nyílik az óvoda épület és 
udvar, kerítés teljes megújítására, felújításá-
ra, akadálymentesítésére, valamint bútorzat 
és udvari eszközök, játékok beszerzésére. 
Továbbá a jövőbeni működési költségek 
érdekében az épület építészeti jellegének 
megtartása mellet hőszigetelésre és nap-
elem-rendszer kiépítésére kerülne sor. 

Az építési, felújítási költsége (épület, udvar) 
41.128.950,- Ft, míg eszközbeszerzésre 
3.937.127,- Ft-ot terveztünk. Továbbá 
4.908.950,- Ft jut az egyéb járulékos költsé-

gekre, tervezés, műszaki ellenőrzés, nyilvá-
nosság, közbeszerzés, projektmenedzs-
ment, stb. 

A pályázat 2016. május 12-én került benyúj-
tásra, és a minimális hiánypótlást követően 
2016. június 6-án megtörtént annak tartal-
mi és formai befogadása. A 2017 július 27-i 
elutasító döntés ellen benyújtott kifogá-
sunknak helyt adó Irányító Hatósági 
(Miniszterelnöki Hivatal) döntést követően 
újra értékelés alatt van, és előreláthatóan 
jövő év elején születik meg a végleges dön-
tés a támogatásról. 

„Gyérmékélla ta s ő vődai félté téléinék féjlészté sé Cső rő tnékén” 
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Az Interreg V-A Szlovénia – Magyarország 
Együttműködési Program (Interreg SI-HU EP) 
pályázati felhívás keretében lehetőségünk 
nyílt konzorciumi partnerként vízi-turisztikai 
fejlesztéseket és turisztikai rendezvények 
megvalósítását célzó pályázat benyújtására.  

A közös projekt címe: „Az aktív turizmus új 
határon átnyúló termékének létrehozása és 
kihelyezése a Mura és a Rába közötti modern 
turizmus integrált részeként”. 

Rövid cím: MURA-RABA-TOUR (pályázati azo-
nosító száma: SI-HU 96) 

A pályázat három magyar és három szlovén 
partner részvételével, szlovén vezető partner-
rel (TV AS) kerülne benyújtásra a SI-HU prog-
ram Vonzó Régió prioritási tengelyének kiírá-
sára.  

A Vonzó Régió prioritás fő célkitűzése a prog-
ramterület vonzerejének növelése a fenntart-
ható turisztikai kínálat határon átnyúló integ-
rációján és diverzifikációján keresztül, a kultu-
rális és természeti örökség védelmére, vala-
mint a főbb turisztikai vonzáskörzetekhez 
kapcsolódó, kevésbé fejlett vidéki területek, 
agrártelepülések termékeinek és szolgáltatá-
sainak fejlesztésére alapozva. 

Magyar partner a Szentgotthárd és Térsége 
Turisztikai Egyesület (TDM), mely a kerékpá-
ros turizmus infrastrukturális feltételeinek 
kiépítésére, kapcsolódó eszközbeszerzésre, 
valamint térségi programszervezésre és térsé-
gi, országos és nemzetközi marketingre pályá-
zik.  

További magyar partner Orfalu, aki gyalogos 
és lovas kocsis túraútvonalak fejlesztését 
kívánja megvalósítani.  

A szlovén partnerek a TV AS, Salovci Önkor-
mányzata, Kocljevina.  

A mi projektelemünk határon átnyúló kapcso-
lódása a vízi-turizmus fejlesztése és hozzá 
kapcsolódó beszerzések, rendezvények, mar-
keting a Rába és Mura folyókra építve. 

A projekt teljes költségvetése: 

A Csörötnekre jutó költségvetés: 126.284,- 
Euro (kb. 39,6 millió Ft) 

 A teljes támogatás (85%): 
 119.969,80 Euro (kb. 37,7 millió Ft) 

 Önerő (5%): 6.314.20 Euro (kb. 1,9 
millió Ft) 

A pályázat 2017. április 11-én került benyúj-
tásra, és a 2017. július 6-i Monitoring Bizott-

sági ülésen született kedvező döntés a támo-
gatásáról. 

A projekt fő támogatási (ERFA) szerződése 
2017. november 7-én került aláírásra a szlo-
véniai Martjanciban. Jelenleg a hazai (magyar 
nemzeti) társfinanszírozási szerződés előké-
szítése zajlik, melynek aláírása 2018 januárjá-
ban várható. 

A fejlesztés Csörötneki projektelemének alcí-
me:  

 „Határtalan vadvízi élmények a vadregényes 
Rába mentén – Vízi-turisztikai infrastruktúra 
hálózatfejlesztés Csörötneken”. 

A fejlesztési elképzeléseinket a meglévő infra-
strukturális adottságainkra, a település ked-
vező térségi központi fekvésre, elhelyezke-
désre, és a térségben lévő egyéb, már meglé-
vő turisztikai attrakciókra alapozva fogalmaz-
tuk meg, melyek alátámasztják a fejlesztések 
indokoltságát és jövőbeni fenntarthatóságát. 

A kempingbe érkező vendégek, turisták minél 
hatékonyabb kiszolgálása érdekében a 2006-
ban épült vízitúra létesítmény rekonstrukció-
ja, fejlesztése, az épület modernizálása való-
sul meg. Továbbá az energiatakarékosság és 
környezettudatos fenntarthatóság érdekében 
az elavult vízpazarló zuhany-csaptelepeket 
takarékos vízfelhasználású modern nyomó-
gombos csaptelepekre cseréljük.  Az energia-
takarékos üzemeltetés érdekében a villamos 
energiaellátás szempontjából napelem-
rendszer kiépítésére kerül sor. A turisták 
komfort és biztonságérzetének, nyugalmának 
biztosítása érdekében a létesítmény hiányzó 
kerítésének, kapuinak kiépítése, illetve a 
meglévők rekonstrukciója is megvalósúl.  

A turisták biztonságos tűzrakási, sütési, főzési 
lehetőségeinek biztosítása, és minőségi kom-
fortjának emelése érdekében egy új 18 m² 
alapterületű fedett szabadtéri kemence és 
fedett tűzrakó-hely kialakítása történik az 
esős időjárási körülmények során történő 
főzés, sütés feltételeinek kulturált biztosítása 
érdekében, mely jelenleg nem áll rendelke-
zésre és jelentős szükségletet pótol a megva-
lósítása. A jelenlegi épületben tűzvédelmi 
előírások miatt ez nem alakítható ki, ezért 
szükséges az új fedett szabadtéri kemence, 
tűzrakó-hely építése.  

Kerti rönkbútorzat beszerzésével, azoknak a 
sátorhelyek közvetlen közelében történő 
elhelyezésével a túrázók kényelmét, kiszolgá-

lását, komfortérzetét tudjuk javítani. Jelenleg 
szabadtéren használható az időjárásnak ellen-
álló kerti rönkbútorral nem rendelkezünk, 
ezért a túrázók a nem szabadtérre tervezett 
asztalokat és padokat viszik a sátraik mellé, 
melyek sajnos az eső és az egyéb időjárási 
hatások miatt így idő előtt elhasználódnak.  

Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas hulla-
dékgyűjtő edények beszerzésére kerül sor a 
környezettudatosság biztosítása érdekében. 
Jelenleg csak vegyes hulladékgyűjtő edények 
vannak, ugyanakkor a túrázók által használt 
jelentős mennyiségű előrecsomagolt élelmi-
szer és italos palack szükségessé teszi a kor 
színvonalának megfelelő szelektív hulladék-
gyűjtés feltételeinek megteremtését. 

A térségbe érkező turisták számára a vízitúrák 
szervezéséhez 6 db vadvízre alkalmas kenu 
beszerzése történik, komplett felszereléssel 
és szükséges szállító eszközzel (tréler), mely-
nek következtében azok számára is tudunk 
túrákat szervezni, akik nem tudnak, vagy nem 
akarnak saját eszközzel (kenuval, stb.) érkez-
ni, továbbá nem kizárólag csak evezős céllal 
érkeznek hozzánk (pl. kerékpárosok, diákcso-
portok, stb.), de szívesen kipróbálnák és meg-
ismernék az evezést és Rába folyó szépségét. 
Mindehhez a humán hátteret a projekt keret-
ében a szlovén és a magyar területen közösen 
kiképzett túravezetők biztosítanák. Ezzel egy 
új, a turisták számára helyben könnyen elér-
hető turisztikai szolgáltatást tudunk nyújtani, 
növelve ezzel a vízi-turizmus népszerűségét, 
és új célcsoportokat bevonva az evezős társa-
dalomba. A kiképzett túravezetők kölcsönö-
sen visznek csoportokat a szomszédos ország 
folyóira, erősítve a két folyó turisztikai értéke-
inek a szomszédos országból érkező túrázók 
számára történő bemutatását, és a folyók 
egyediségében rejlő eltérő élővilágának és 
természeti értékeinek megismertetését.  

A kenuk, felszerelések biztonságos tárolásá-
hoz, időjárás szélsőségeivel szembeni véde-
lem (főképp a téli időszakban) és vagyonbiz-
tonság érdekében egy könnyűszerkezetes, fa 
felépítményű 18 m2 alapterületű kenutároló 
épület (raktár) kialakítását valósul meg.  

Jelenleg a Rába folyó és kemping közé 2013-
ban megépült árvízvédelmi töltés jelentős 
akadályt képez a vízitúrázók biztonságos part-
raszállása, és felszerelések, kenuk, hajók kem-
pingbe történő ki- és beszállítása szempontjá-
ból. Szükségesnek tartjuk a Rába folyó kiköté-
si pontjának fejlesztését, és a folyó és a kem-
ping között elhelyezkedő árvízvédelmi töltés 
vízitúrázók számára átjárhatóságának javítá-
sát, töltés oldalba épített lépcsővel, kenuk 
kikötésére alkalmas stéggel, partszakasszal.  

Végezetül, de nem utolsó sorban szükséges a 
turistákat kiszolgáló egységes arculatú és 
tematikájú információs táblarendszer fejlesz-
tésére is.  

A projekt keretében rendezvények lebonyolí-

MÜRA-RABA-TŐÜR (SI-HÜ96 prőjékt) 



Csörötneki Hírharang 
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A csörötneki focicsapat tavalyi újjá szervező-

dését követően a múlt szezon nehézségein 

túllépve idén már komolyabb céllal vágott 

neki a csapat a 2017/2018-as szezon meg-

mérettetéseinek, mégpedig hogy dobogós 

helyezés közelében végezzünk. 

Nagyon jó szezonkezdést követően többször 

listavezetők is voltunk, azonban az idei sze-

zon hektikus fordulataiból csapatunknak is 

jutott bőven, így történhetett, hogy több 

alkalommal az előző héten remeklő és gólok-

kal meccset nyerő gárdánk a következő heti 

mérkőzésen fájdalmas vereségbe futott be-

le... Sajnos nem is egyszer. 

Elkeseredésre azonban nincs okunk, hiszen 

láthatóan nagyon szoros a mezőny, az első 

hat csapat öt ponton belül végzett a szezon első mérföldkövé-

nél, a téli pihenőre. 

A dobogós félszezonbeli helyezésen túl, fontos eredményünk 

még, hogy a bajnokság góllövőlistáját csapatunk tagja, Szabó 

Gábor vezeti, 22 találattal. 

A téli pihenő alatt is megmérettetések várnak a csörötneki 

csapatra, hisz a szentgotthárdi Alpokalja Kupa sorozatban 

minden hétvégén meccselnek a térség különböző csapataival. 

Fútballcsapat 2017-és széréplé sé rő l  

tása, szervezése történik:  

Hagyományteremtő céllal a nyári eleji idő-
szakban a halászléfőző versenyhez kapcsoló-
dóan új elemként, programként tervezzük az 
Evezős Rába nap – nemzetközi (szlovén-
magyar) szezonnyitó rövidtávú vadvízi evezős 
versenyt, melyet részben klasszikusan a fo-
lyásiránynak megfelelően Szentgotthárd – 
Csörötnek közötti 11 folyam-kilométeres sza-
kaszon és részben speciálisan a folyásiránnyal 
szemben Rábagyarmat – Csörötnek közötti 

7,6 folyam-kilométeres szakaszon rendezzük 
meg több kategóriában. A rendezvény lebo-
nyolítását helyi és térségi, valamint határon 
túli (szlovén) szakmai turisztikai és evezős civil 
szervezetek közreműködésével valósítjuk 
meg. A rendezvény keretében a két ország 
folyókhoz köthető gasztronómiai jellegzetes-
ségeit, ételeit (pl. halászlé, savanyú halleves, 
stb.) is bemutatjuk a vendégeknek. 

A fentiekből látható, hogy a csörötneki pro-
jektelemek is eléggé szerteágazóak, sokrétű-

ek, de ezen kívül mind a hazai, mind a szlovén 
partnereknek számos egyéb fejlesztése, prog-
ramja is megvalósul, melyben mi is részt ve-
szünk, ahogy ők is részt vesznek a mi prog-
ramjaink megvalósításában. A fejlesztés ered-
ményeképpen egy határon átnyúló, kölcsönös 
előnyöket eredményező hosszú távú turiszti-
kai együttműködés alakul ki. A projekt megva-
lósítása 2020. október 30-ig tart. 


