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Írta: Ágnes nővér  

Az advent szó latin eredetű, jelentése: 
eljövetel. Adventben négy értelemben 
is várakozunk valamire, ami biztosan 
bekövetkezik; valakire, akivel egészen 
bizonyosan találkozni fogunk. 

1. Visszaemlékezünk a Messiás első 
eljövetelére való várakozásra. Az ad-
ventben arra a régi, kétezer évvel ez-
előtti időre gondolunk vissza, amikor a 
zsidó nép már kétezer éve várta a Sza-
badítót, a Messiást. A bűnbeesés vég-
zetes, visszafordíthatatlan és megvál-
toztathatatlan tragédiája után Isten 
már rögtön meggyújtotta a szabadulás 
reményének pislákoló lángocskáját az 
ember előtt: nem adja át őt a bűn 
martalékaként a végleges pusztulás-
nak, hanem eljön majd ’valaki’, aki 
„széttiporja” (vö. Ter 3,15) a gonoszt. 
A Szabadítóra vonatkozó első ígéret a 
zsidó nép ószövetségi történelme so-
rán egyre konkrétabb formát öltött, 
míg végül a Messiás személyének kör-
vonalai és sorsának egyes eseményei 
is kirajzolódnak előttünk az ősatyák-
nak és a prófétáknak tett kinyilatkoz-
tatásokban.  

2. Az Úr Jézus második eljövetelére 
való várakozás. Jézus élete és műve 
befejeződése óta az emberiség az Ő 
ígérete alapján az Úr második eljöve-
telére várakozik, amikor a világ végén 

mindenki számára visszautasíthatatlan 
és nyilvánvaló módon újra meg fog 
jelenni.  

3. Istennel való személyes találkozá-
sunkra való várakozás. E két nagy tör-
ténelmi korhoz hasonlóan zajlik az 
ember életének két korszaka. Földi 
életünk során Istenhez való viszo-
nyunk nem nyilvánvaló, rejtetten, a 
szív mélyén zajlik, és minden ember a 
szabad akaratával elfogadhatja, de 
vissza is utasíthatja az életébe belépni 
szándékozó Szeretetet, Jézust. De el-
odázhatatlanul bekövetkezik majd a 
szemtől szemben való találkozás Isten-
nel a halál pillanatában, amikor min-
denki Isten tekintetével látja saját éle-
tét. A hívő ember ezt a pillanatot re-
ményteli várakozással várja, hiszen 
ekkor találkozhat végre azzal a jóságos 
Istennel, akinek már földi életében 
átadta önmagát.  

4. Végül készülünk az adott évben a 
Messiás eljövetelének, Jézus születé-
sének megünneplésére. A minden 
évben újra és újra eljövő adventi idő-
szak alkalmat ad arra, hogy szembe-
nézzünk önmagunkkal, kilátásainkkal, 
tennivalóinkkal. Az advent a bűnbánat 
ideje, amikor őszintén magunkra te-
kintünk, hogy vajon készen állunk e 
már a nagy találkozásra: Hogyan állnék 
meg ma a Messiás Jézus előtt? Hogyan 
állnék meg ma az én teremtő Istenem 
előtt? Ez a szembenézés vigasszal, 
bátorítással és reménnyel teljes, mert 
tudjuk, hogy Isten terve az, hogy örök-
re vele legyünk mindannyian. A Messi-
ás Jézus azért jön el, hogy ehhez az 
isteni tervhez mi is csatlakozzunk. A 
kisded Jézus azért születik meg kará-
csony éjszakáján, hogy ebbe az isteni 
tervbe én is beépítsem az életemet. 

Advent: vá rákozá s áz eljo vetelre  
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Írta: Dr. Takács Gyula  

„A világosság a sötétségben világít” – 
így írja le karácsony eseményét a 
Szent János-evangélium nyitánya. 
Igen, világít a fény. Ragyog és tündö-
köl, megtörhetetlen és érinthetetlen, 
békéje megbonthatatlan és hibátlan: 
a Szeretet. Maga Isten van jelen, ő a 
Fény, ő az Élet. Ő a ragyogás ezen az 
éjjelen, az ember éjjelén. Ő a tündök-
lő világosság a szívünk rejtekén. Ő 
bennünk született meg, lelkünk mély 
csendjében, egy hangtalan éjszakán, 
kövek között, rideg hideg lehelt reá. 
Olyan Ő, mint a virágról lehullott érin-
tetlen tiszta szirom - egészen kicsiny, 
törékeny gyermek. Ő ott van, ott pi-
hen a szívünkön - köveken van az ő 
nyugvóhelye. És sötétben, rideg hi-
degben lángol az Ő szelíd, selymes 
melege, a Szeretet. Isten bennünk él. 
Isten eljött, és itt van az ember éjje-
lén. Ezt ünnepeljük ezen az ünnepen, 
az embert. És visszavonhatatlan az 
ember, egyetemleges. Minden szív, a 
szívnek minden dobbanása és a lélek-
nek minden rezdülése mindenütt, 
amíg csak és ahol ember él ezen a 
földtekén: ő a Betlehem, ő Jézusnak 
jászola. Mi vagyunk tartója, mécsese 
e lobogó fénynek, a Szeretetnek. A 
sötétségben világít a fény, és mi va-
gyunk a sötét, és bennünk él a mi 
Istenünk. Isten, aki végtelenül tiszta, 
jó, Isten, aki olyan, mint az érintetlen 
drágakő, selymes fény, olyan szelíden 
meleg, olyan végtelen és megtörhe-
tetlen. Olyan béke a tekintete, mint a 
virágszirom, úgy tekint reánk az Ő 
szeme. És a szívünkben pihent meg, Ő 
bennünk vett lakóhelyet. Igen, a tulaj-

donába jött - Istené az ember élete. A 
Szereteté az ember szíve, a Szeretet 
otthona. És eljött Ő, és bennünk ra-
gyogott fel, bennünk, ebben az éjsza-
kában, a mi szívünkben tündökölt fel 
a végtelen, az örök, aki örökké meg-
marad, akiben változásnak árnyéka 
sincs, akiben nincs homály. Bennünk 
tündökölt fel az örök ragyogás. Őt 
ünnepeljük tehát – Ő a karácsony 
Világossága. És Őt, a mi Istenünket 
fogadja be az életünk - a sötét váljon 
fénnyé, ragyogássá legyen bennünk a 
Szeretet, és szívünk minden dobbaná-
sa legyen az Istené. Az Isten, a végte-
len, a szép Szeretet, ő tündököljön 
minden tettünkben, minden lélegze-
tünket ő töltse meg. És a két kezün-
kön hordozzuk a mi végtelen, drága 
Kincsünket, e drágakőt, e selymes 
fénnyel telt végtelen, tiszta tüzet. A 
Szeretet legyen az életünk, ragyogja 
be ez a fény életünk egét és minden-
napjaink földjét. És a nappalok és az 
éjszakák és életünk minden morzsája 
Ő legyen, mert bennünk lakik Ő, mert 
megszületett, mert bennünk él, ott 
van valóban. Fogadjuk be tehát! Fo-
gadjuk be a Szeretetet! Öleljük át, és 
járja át szívünket ez a Fény, és ragyo-
góvá tegye a szemünket és a beszé-
deinket, és tündököljön át a tekinte-
tünkön, és a cselekedeteinket arany-
nyal vonja be, hogy Ő legyen, Ő, az 
Egyedülvaló, az Egyetlenegy, az 
Egyetlen, aki létező, a Szeretet. Csak 
neki, egyedül neki van jogcíme, csak 
Ő a valóság, és semmi más. Igen, 
őrajta kívül valóban semmi nem léte-
zik - csak a Szeretet, csak a Jó. És vilá-
gok és csillagok miriádjai és évezre-
dek milliói és emberek szívének meg-

számlálhatatlan dobbanásai és min-
den, minden, ami való, minden csak a 
Jó. Csak a Szeretet létezik, csak a 
Fény. Idd tehát őt, e tiszta forrásvizet, 
ott van szíved legbensején. Ott van ő, 
ott van a végtelen létező, a Jóság, a 
szelíd béke, az örökkévalóság. Fogadd 
be tehát, fogadd be a Fényt, és szíved 
minden dobbanása legyen az ő tün-
döklő szelíd sugárzása, és kezednek 
minden moccanása e drágakőnek 
selymes ragyogása. Fogadd be tehát, 
és légy az ő szent temploma. Benned 
él, és benned jár körül, és cselekszik 
jót mindenütt, és az Ő szeme tekint a 
világra, és látja Ő a te testvéredet. 
Lásd tehát az Ő szemével az életedet. 
Tebenned Ő járjon körül, Ő éljen és 
cselekedjék mindenütt, szívednek 
minden dobbanásában a végtelen 
Szeretet dobogjon, az örökkévaló 
fény ragyogjon, a jóság, a szelíd béke 
tündököljön, mert benned született 
meg. Te vagy az Ő jászola, te, a sötét 
éj, az ember, te vagy az Ő betlehemi 
otthona. És igen, te vagy az anya, aki 
öledben ringatod, a tiéd Ő, a te mag-
zatod a Végtelen, a mindeneket egy-
befoglaló, az örökké megmaradó Sze-
retet. A te gondjaidra bízta Ő önma-
gát. És te vagy a pásztora, és te vagy 
a juhok, és te vagy a lehelet, aki me-
lengeted, és te vagy a mécsvilág, te 
adsz Őneki örömet, a te szereteted, 
jóságos, szelíd fénnyel otthonná te-
szed Istenednek a te életedet. Befo-
gadod, és kenyeret teszel az Ő kezé-
be. Igen, a te életed teszi ezt. A vilá-
gosság a sötétségben világít. Hiszen 
eljött, tulajdonába jött el, azért jött, 
hogy a tied legyen, hogy a te életed 
legyen a Szeretet. 

Kárá csony vilá gossá gá  
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Írta: Kocsis Zsolt  

A 2014-2020. programozási időszakot 

érintő fejlesztéseink közül a mini böl-

csőde projekt adminisztratív, pályázati 

zárása is megtörtént az ősz folyamán. A 

Magyar Államkincstár a záró szakmai és 

a pénzügyi beszámolót is - a záró hely-

színi ellenőrzést követően - elfogadta, 

és a projektet lezárta, azt fenntartási 

időszakba helyezte. Ezt követően 5 éven 

keresztül évente szükséges monitoring 

jelentést küldeni a Magyar Államkincs-

tár mint közreműködő szervezet felé. 

A Kis Vakond Minibölcsőde teljes lét-

számmal, kihasználtsággal működik. 

Az előző számunkban tájékoztattuk 

Önöket, hogy a határon átnyúló fejlesz-

téseink közül a szlovén-magyar Interreg 

program által finanszírozott MURA RA-

BA TOUR projekt a záró elszámolás jó-

váhagyását követően fenntartási idő-

szakba került. Az eredetileg megítélt 

támogatást a fejlesztési célok maradék-

talan teljesítésével csaknem 100%-ban 

sikerült felhasználni. A megítélt 

107.341,40 euró uniós (ERFA) támoga-

tásból 107.238,16 euró összeget 

(99,90%) használtunk fel, mely alapján a 

visszautalandó maradvány 103,24 euró. 

Ez a különbség gyakorlatilag tevékeny-

ségek megvalósítása során keletkezett, 

a forint alapú számláink euró összegre 

történő konvertálásából ered. Összessé-

gében a felhasználás 100%-nak vehető, 

és igazolja a projektben résztvevők, 

közreműködők körültekintő, alapos 

előkészítő és végrehajtó tevékenységét, 

precíz munkáját. Szeretném megkö-

szönni az önkormányzati hivatal pénz-

ügyi főelőadójának, Jandrasicsné Vörös 

Juditnak a precíz munkát, mellyel a 

szakszerű könyvelés, pénzügyi munka 

révén biztosította az előzőekben leírta-

kat. 

Az Ausztria-Magyarország Interreg Te-

rületi Együttműködési Program kereté-

ben megvalósuló 3Határlos projekt – 

„kilátó projekt” fizikai és adminisztratív 

zárása is megvalósult az ősz folyamán. 

Mint bizonyára már Önök is látták, hogy 

a kilátó egységes arculatát meghatároz-

za a 3D-s logó, felirat, valamint az abla-

kokon lévő dekoráció. Továbbá, kihelye-

zésre kerültek a Szőlőhegyen és a tele-

pülésen a ciszter örökséghez kötődő 

egységes arculat szerint elkészült több-

nyelvű turisztikai információs és útbai-

gazító táblák. Köszönjük szépen mind-

azoknak, akik felhívásunkra a szőlőhegy-

gyel, a ciszter örökséggel kapcsolatos 

régi fotókat, dokumentumokat a ren-

delkezésünkre bocsátották a táblák 

anyagainak összeállításához. 

A nemzetközi projektzáró rendezvényt 

2022. június 25-én tartottuk a magyar 

és az osztrák partnerek, a támogató 

szervezet (Széchenyi Programiroda) és 

az érdeklődő helyi lakosok részvételé-

vel. A projekt hivatalosan 2022. június 

30-ával zárult, ezt követően kellett be-

nyújtanunk a záró elszámolást és jelen-

tést, melynek jóváhagyása 2022. nov-

ember végén megtörtént. Ezzel a pro-

jekt adminisztratív zárása alapján 

ugyancsak fenntartási időszakba került. 

A források felhasználása itt is 100%-nak 

tekinthető, de konkrét számadatokkal 

még nem tudjuk tájékoztatni Önöket. A 

Széchenyi Programiroda Nyugat-

magyarországi Ellenőrzési Osztályának 

vezetője, Virágh Péter úr a projektet az 

ünnepélyes projektátadó rendezvényen 

a megvalósult fejlesztést mintaértékű-

nek, innovatívnak nevezte, és egyben 

megjegyezte, hogy a 2014-2020. Inter-

reg program nyertes és finanszírozott 

projektjei között a mi fejlesztésünk az 

elsők között szerepel, és mintaprojekt-

nek tekinthető. Ez egészséges büszke-

séggel tölthet el bennünket, és minden, 

a projekt megvalósításában résztvevő, 

közreműködő szereplőt. Mindez erőt és 

bátorítást adhat, hogy a jövőben jól 

előkészített partnerség alapján bizonyos 

fejlesztési céljainkat hasonló határon 

átnyúló programok, Interreg támogatá-

sok segítségével valósítsuk meg. Hisz a 

tapasztalat, a tudás, a megfelelő szak-

embergárda és nem utolsósorban a 

határokon (osztrák és szlovén) átnyúló 

baráti partnerkapcsolatok rendelkezés-

re állnak, csak a fejlesztési célt kell meg-

határozni és egybegyúrni a határ túlol-

dalán lévő célokkal. 

A CSÖRÖTNEKI SZŐLŐHEGY MEZŐGAZ-

DASÁGI CÉLÚ VÍZELLÁTÁSA  

Gyakorlatilag befejeződött az Agrármi-

nisztérium 2021. évi zártkerti fejleszté-

seket támogató pályázata keretében a 

Csörötneki Szőlőhegy mezőgazdasági 

célú vízellátása címmel 24.826.000,- Ft 

vissza nem térítendő támogatásban 

részesült projekt is, mely a vízvezeték 

szőlőhegyre történő kiépítését és mező-

gazdasági célú vízvételi pont kialakítását 

tartalmazta.  

A kivitelezést a VÍZÉPTEK Bt. végezte el, 

melynek eredményeképp a vízvezeték, 

az azt kiszolgáló nyomásfokozó szi-

vattyúházzal együtt teljes egészében 

kiépült, és üzemképes. A rendszer át-

mosatását követően a vízmintavételre is 

sor került, mely megfelelő vízminőséget 

tanúsít. Egyedül a piaci beszerzési ne-

hézségek következtében a vízvételi pont 

kialakításához szükséges kártyás beren-

dezés kiépítése várat magára, mely az 

eszköz jövő év elején történő leszállítá-

sát követően, tavasszal elkészül, és vár-

hatóan április végétől, május elejétől 

szolgálja a szőlőhegyi gazdákat. Addig is 

a megértő türelmüket kérjük. 

JÁRDAFELÚJÍTÁS 

A Belügyminisztérium által támogatás-

ban részesült Petőfi, Kossuth és Temp-

lom utak járdáinak felújítási munkái 

novemberben befejeződtek. A kivitele-

zésben jelentkező jelentős csúszás a 

járda aszfaltozási munkáit végző vállal-

kozások piaci leterheltségéből, szabad 

kapacitásainak hiányából eredt. Ugyan-

akkor úgy gondolom, hogy a hosszas és 

Az Ö nkormá nyzát fejleszte si hí rei  
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kitartó keresést követően sikerült találni 

olyan megbízható céget, aki a szükséges 

aszfaltozási feladatokat megfelelő minő-

ségben elvégezte. Ezzel véglegesen lezár-

va az érintett utak járdáinak felújítási 

munkáit. Bízom abban, hogy megérte a 

türelem, mert egy jó minőségű, biztonsá-

gos közlekedésre alkalmas járda szolgálja 

a gyalogosan közlekedő lakosságot, a 

babakocsit toló kismamákat.  

Az érintett járdák legutolsó felújítása a 

90-es évek közepén történt. A beton 

alapú, aszfalt burkolatú járdák az elmúlt 

évtizedek közműépítései (gáz, telefon, 

szennyvízcsatorna) következtében több 

alkalommal megbontásra kerültek, mely-

nek következtében a felületük erősen 

töredezetté, balesetveszélyessé vált. A 

biztonságos gyalogosközlekedés érdeké-

ben felújításuk halaszthatatlan volt. A 

felújítás nagyságrendje, költsége szüksé-

gessé tette pályázati támogatás igénybe-

vételét. A fejlesztésre kapott támogatá-

son felül az önkormányzat biztosította a 

pályázati saját forrást, valamint az idő-

közben az építőiparban bekövetkezett 

jelentős áremelkedésből eredő többlet-

költség pénzügyi hátterét. 

A kivitelezés során a legjobb műszaki 

megoldást választva a járdák mentén 

betonágyazatba elhelyezett járdaszegély 

épült ki, majd a régi járdafelület egyenet-

lenségeinek kiegyenlítését követően AC-

4 jelű aszfalt került a járdafelületre. A 

fejlesztés során összesen 1636 fm gya-

logjárda újult meg. 

A beruházás a jelentős saját forrásszük-

séglet ellenére is pozitív eredmény a 

település infrastrukturális fejlesztése 

terén, mivel egy több évtizedes hiányt, 

problémát orvosolt, és reményeink sze-

rint hosszú távon szolgálja a fejlesztéssel 

érintett utcákban lakókat, elősegítve 

gyalogos közlekedésüket és a közszolgál-

tatást nyújtó intézményekbe történő 

biztonságos eljutásukat. A fejlesztés egy-

ben hozzájárul az érintett utcaképek álta-

lános megjelenésének, esztétikai állapo-

tának javulásához is.   

Útfelújítás Csörötneken a Templom-szer 

és az Alsó-szer településrészeken  

Évek óta folyamatosan pályáztunk a Ma-

gyar Falu Program keretében meghirde-

tett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesít-

mény, vízelvezető rendszer építése/

felújítása” című kiírásra az Erdő, Temp-

lom, Hársasalja és Gyöngyös utak teljes 

körű felújítása céljából. 

A 2022. évben benyújtott támogatási 

kérelmünk sikeres volt, és 36.680.776,- 

Ft támogatásban részesültünk, mely 

alapján november közepére az érintett 

utak teljes egészében megújultak. 

Az útfelújítás által érintett településré-

szen a közelmúltban a TOP projekt keret-

ében a dombvonulatokról érkező csapa-

dékvizek megfékezésére, visszatartására 

és biztonságos elvezetésére irányuló 

fejlesztés is megvalósult, melynek követ-

keztében a településrész vízelvezetési 

problémái jelentősen javultak, biztosítva 

ezzel a felújított utak állapotának hosszú-

távon történő megőrzését. 

A négy utcát érintő, összesen 918 fm 

hosszúságú útfelújítással a településrész 

infrastrukturális fejlesztésének komplexi-

tása is biztosított, és jelentősen javultak 

a közlekedés feltételei, annak biztonsága 

és komfortja, ezzel együtt a lakosság ál-

talános közérzete is. Mindemellett a tele-

pülésrész általános utcaképe, közterületi 

megjelenése is pozitívan változott, mely 

az ott élők életminőségét javította.  

A kivitelezést magas színvonalon az aján-

lattételi felhívás keretében legkedvezőbb 

ajánlatot nyújtó STRABAG Általános Épí-

tő Kft. végezte el. 

A projekt megvalósítása önkormányzati 

saját forrást nem igényelt, a kivitelezési 

költségeket 100%-ban a Magyar Falu 

Program keretében elnyert támogatás 

biztosította. Önerő biztosítására nem 

volt szükség. 

JÁTSZÓTÉRFEJLESZTÉSEK 

A 2021. decemberi döntés eredménye-

képp a Magyar Falu Programra benyúj-

tott „Felső-szeri” Szabadidő- és Játszó-

park felújítása és új Alsó-szeri” Játszókert 

kialakítása Csörötneken című, 4.915.855,

- Ft támogatásban részesült pályázatunk 

megvalósítása is befejeződött.  

A játszóeszközök, játékok telepítése a 

kiírt beszerzési eljárás keretében beérke-

zett ajánlatok kiértékelését követően, a 

legkedvezőbb ajánlatot nyújtó bicskei 

székhelyű Bocskó Kft.-vel megkötött szer-

ződésben foglaltak szerint, az ősz folya-

mán megtörtént. Sajnos, tavaly a pályá-

zathoz benyújtott árajánlatokhoz képest 

a mostani legkedvezőbb ajánlat is több 

százezer forinttal magasabb.  

Az eredetileg tervezett költségekhez ké-

pest a beszerzés során az eszközök árá-

ban jelentkező áremelkedés miatt a be-

ruházás költsége 850.000,- Ft-ot nőtt, 

melyet az önkormányzat saját forrás ter-

hére biztosított. 

A fejlesztéssel a 0-14 éves korosztály 

számára a szabadidő aktív eltöltéséhez 

és az egészséges mozgáskultúrához szük-

séges biztonságos játszóterek rendelke-

zésre állnak a településen. A megvalósí-

tás során különös figyelemmel voltunk a 

felnövekvő generáció szabadidős tevé-

kenységéhez szükséges kulturált, bizton-

ságos, esztétikus környezet kialakítására.  

A 2006-ban épült Felső-szeri játszótér 

volt az első közterületi játszótér a falu-
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ban. Az elmúlt 16 év alatt a fajátékok a 

folyamatos karbantartás ellenére elhasz-

nálódtak, némelyek balesetveszélyessé, 

használhatatlanná váltak. Ezen eszközök 

helyett új eszközöket szereztünk be, 

mellyel a játszótér teljesen megújult, és 

hosszú távon szolgálja a használóit. A 

felújított játszótér körbekerített, parkosí-

tott, növényzete is rendezett. A játszótér 

szomszédságában működik az óvoda, 

amelynek van játszóudvara, de az kicsi, 

bővítésre nem alkalmas. A felújítandó 

játszóteret – a közelsége miatt – az óvo-

dások is tudják használni. 

A település egy távolabbi részén, az ún. 

Alsó-szeren – jogos lakossági igényt ki-

elégítve – új játszóteret alakítottunk ki. A 

falu e részén sok gyermek él, köztük 

nagyszámú hátrányos helyzetű roma 

gyermek is. A játszótér egy jól megköze-

líthető parkosított területen valósult 

meg. A biztonság érdekében kerítéssel 

határoltuk körbe.  

A fejlesztés egyértelműen illeszkedik a 

település családbarát fejlesztési stratégi-

ájába, melynek keretében a TOP prog-

ramban az óvoda teljes rekonstrukciója 

és a mini bölcsőde kialakítása valósult 

meg a közelmúltban.  

A fejlesztés a településkép javításához, 

lakosságmegtartó képességéhez és a 

fiatalok betelepüléséhez is nagyban hoz-

zájárul. A településünkre érkező családos 

turisták számára is szolgáltatást nyújta-

nak a játszóterek, ezzel részben turiszti-

kai célt is szolgálnak. 

A játszótereken nemcsak játékok elhelye-

zése történt, hanem a parkosítással egy 

esztétikus környezet várja a gyermeke-

ket, kulturált környezetet biztosítva az 

egész család számára. 

A beszerzett eszközöknél fontos szem-

pont volt a sokoldalú és biztonságos 

használhatóság, valamint a gyermekek 

mozgáskultúrájának előmozdítása. A 

megfelelő ár-érték arány mellett az idő-

járásnak való ellenállóképesség, a köny-

nyű karbantarthatóság is kiemelt szem-

pont volt. A telepítésnél és a karbantar-

tásnál a környezeti terhelés minimalizá-

lására törekedtünk. Az ütéscsillapításra 

falusi környezetbe illő anyagot (4-8 mm 

frakciójú kavics) használtunk. 

A játszóterek úgy kerültek kialakításra, 

hogy a jövőben akár újabb eszközökkel 

gyarapodhassanak.  A kialakított helyszí-

nek lehetőséget biztosítanak a későbbi-

ekben a fiatalok számára szabadtéri 

sport- és fitneszeszközök elhelyezésére, 

mellyel a szabadidősport feltételeit sze-

retnénk javítani.  

A játszóterek gondozását az önkormány-

zat végzi, gondoskodva a játékok folya-

matos karbantartásáról, tisztántartásá-

ról. De ezúton is kérjük a játszóteret 

használó gyermekeket és szüleiket, hogy 

óvják, védjék a játékokat, azokat kizáró-

lag csak a megfelelő korú gyermekek 

használják rendeltetésüknek megfelelő-

en. Továbbá, a játszóteret határoló kerí-

tés kapuit ott tartózkodáskor, a bent 

játszó gyerekek biztonsága érdekében, 

valamint távozáskor csukják be. A kerék-

párokat a kijelölt kerékpártárolókba he-

lyezzék. Kérjük, hogy a játszóterekre há-

ziállatot (kutyát) ne vigyenek be. A kelet-

kező hulladékot a kijelölt hulladékgyűj-

tőkbe helyezzék. Úgy gondolom, hogyha 

e pár apró dologra odafigyelünk, szánunk 

rá pár percet, akkor hosszú távon min-

den egyes játszótéri látogatáskor esztéti-

kus és biztonságos környezet várja a ját-

szani vágyó gyermekeinket. Köszönjük!  

A fejlesztéssel létrejött a településünkön 

két, egymástól fizikailag távol lévő, de az 

adott településrész kisgyermekeinek 

azonos feltételeket biztosító olyan több-

funkciós közösségi tér, amelyek a lakos-

ság egésze és azon belül is gyermekes 

családok számára gazdag lehetőségeket 

biztosítanak a szabadidő hasznos és aktív 

eltöltésére.  

Úgy gondolom, hogy e két játszótérrel 

falunk csodálatos és hasznos színfoltjai 

valósultak meg, melyek nagyban hozzájá-

rulnak a felnövekvő generációk gondta-

lan gyermekkorához, és elősegítik az élet 

számos területén nélkülözhetetlen társas 

érintkezésük elmélyülését. 

„Településkép- és életminőség-javító 

fejlesztések Csörötneken” c. Leader pá-

lyázat 

Az ŐRSÉG HATÁROK NÉLKÜL LEADER 

EGYESÜLET „Önkormányzati fejlesztések 

támogatása” című felhívására benyújtott 

és 20 millió Ft támogatásban részesült 

pályázatunk megvalósítása zajlik.  

A projektben a település több helyén 

közösségi, kulturális, szabadidős és ide-

genforgalmi célú, a lakosság széles réte-

geit szolgáló, egymáshoz szervesen kap-

csolódó, a település arculatát javító 

komplex fejlesztések valósulnak meg. 

E fejlesztések közül már megvalósult a 

településközpontban kihelyezett, a tele-

pülés nevét tartalmazó 3D-s felirat mint 

településképi, arculati, marketing elem, 

közösségi, találkozási szelfipont. Ugyan-

csak elkészült a szőlőhegyi játszótér. 

A kivitelező kiválasztási folyamatának 

előkészítő fázisában tart a kenu- és esz-

köztároló építése a kempingben, ugyanitt 

a rendezvénysátor fix rögzítési pontjai-

nak kiépítése, valamint a kisiskola előtti 

kápolna felújítása. Ezek várhatóan jövő 

tavasszal valósulnak meg. 

A települési közösségi, szabadidős és 

idegenforgalmi célú létesítményeinek 

fenntartásához, üzemeltetéséhez, vala-

mint közösségi, szabadidős és idegenfor-

galmi programok, rendezvények zökke-

nőmentes szervezéséhez, lebonyolításá-

hoz szükséges eszközök, gépek, felszere-

lések beszerzése 100%-ban megvalósult. 

Beszerzésre kerültek a vízi turizmust szol-

gáló Gumotex felfújható, nyolcszemélyes 

raft csónakok, komplett felszereléssel 
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együtt, melyek a gyermekek, iskolás cso-

portok biztonságos eveztetését teszik 

lehetővé. 

Rendelkezésre áll egy intelligens magas-

nyomású mosóberendezés, egy új nagy-

teljesítményű motoros fűkasza, valamint 

egy akkus ütve csavarozó gép. Új számí-

tógépek (laptopok) és projektor került 

beszerzésre. 

A rendezvényeknek, közösségi találkozá-

si, szabadidős és sportprogramoknak 

helyet biztosító területek gondozásához 

motoros fűkaszát, a rendezvényeszközök 

(rendezvénysátor, színpad stb.) és vízi-

sport-eszközök, valamint a gépek tisztítá-

sához magasnyomású mosóberendezést 

szerzünk be. A rendezvényinfrastruktúra 

(rendezvénysátor, színpad) gyors és szak-

szerű szereléséhez akkus nyomatékcsa-

varozó gépet szerzünk be. 

„Örökségünk – hálózatépítés a Nyugat-

Dunántúlon” című projekt 

Az Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési 

Egyesülettel és a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesülettel konzorciumban a LEADER 

helyi akciócsoportok együttműködési 

tevékenységének elősegítését célzó pá-

lyázat önkormányzatunkat érintő elemei-

nek megvalósítása is befejeződött. 

Konkrétan hosszas előkészítő, szervező 

és szakmai szerkesztő munka eredmé-

nyeképp elkészült a „Szülőföldünk, a Hár-

mashatár vidéke” című munkatankönyv, 

mely az általános iskola felső tagozatos 

tanulói számára nyújt hasznos ismerete-

ket szűkebb térségük, településük, szülő-

földjük természeti adottságairól, értékei-

ről, történelméről, népszokásairól, híres 

szülöttekről, jelentős eseményekről és 

még számtalan, az Őrséghez, a Rába-

völgyhöz és a Vendvidékhez, az itteni 

településekhez kötődő ismeretről.  

A több mint 100 oldalas tankönyv gazdag 

képanyaggal illusztrálva, megfelelő mód-

szertan alapján készített feladatokkal 

kiegészítve, olvasmányos, sokszor játé-

kos módon tárja a tanulók elé szülőföld-

jük ismereteit. A tankönyv és ezzel a mi 

célunk is az, hogy a tanulóink, gyermeke-

ink a nagyvilágot érintő ismereteken túl 

megismerjék szűkebb környezetüket, és 

egészséges büszkeséget, identitástudatot 

alakítsunk ki bennük településük, szülő-

földjük felé. 

Mert mindannyiunk számára van a vilá-

gon egy pont, ahol otthon vagyunk.  

Van egy hely, amely különbözik minden 

más helytől. Nem azért, mert a legszebb, 

a legjobb, a leggazdagabb, hanem, mert 

ott születtünk, mert ott nyugszanak őse-

ink, mert annak a helynek a nyelvét, szo-

kásait, dalait, fáit, virágait ismerjük. Ezer 

és ezer szállal kötődünk hozzá, hiszen ez 

a szülőföldünk. Ha ez így van, márpedig 

miért ne lenne így, akkor tegyünk érte, 

hogy ismerjük meg mélységében e szű-

kebb világot is. Ezt a célt szolgálja e 

könyv. 

A csörötneki projektrész záró elszámolá-

sa folyamatban van, melynek jóváhagyá-

sával a mi részünk lezárul. 

„VIDÉK CSODÁI – helyi értékek Csöröt-

neken” 

A HUNGARIKUM 2020. évi pályázati felhí-

vása keretében támogatásban részesült 

„Vidék Csodái, helyi értéktár létrehozása 

Csörötneken” c. pályázatunk megvalósí-

tása ez évben teljes egészében befejező-

dött. 

A megítélt 3.660.980 Ft támogatást 100%

-ban sikeresen felhasználtuk. Elkészült a 

Vidék Csodái – helyi értékek Csörötneken 

című csodálatos kiadvány, könyv, mely a 

település helyi értékeit tárja az olvasója 

elé csodálatos képekkel és tartalmas 

leírásokkal. A könyv mellett kétféle ké-

peslap is készült a település jellegzetes-

ségeiről. Az egyiken az épített környezet, 

míg a másikon a természeti adottságok 

kerülnek fókuszba, megjelenítésre. 

A könyv és a képeslapok marketing mun-

kája, a megjelenése a szentgotthárdi VIR-

TUART Kft. munkáját és szakértelmét 

dicséri. Szeretném kiemelni Kozó Tamást, 

aki édesanyja révén erős csörötneki szá-

lakkal bír, valamint a csörötneki Hujbert 

Esztert, aki egyetemi grafikusi gyakornoki 

munkáját épp ebben az időszakban töl-

tötte a cégnél. A tartalom összeállítása a 

Helyi Értéktár Bizottság érdeme. A tagok 

munkáját ezúton is köszönjük.  

Ugyancsak elkészült a településről, a 

település helyi értékeiről készült, 20 per-

cet is meghaladó marketing film, mely 

színvonalas megvalósításával, reprezen-

tatív módon mutatja be településünk 

értékeit. 

A film a szombathelyi M.A.D. Stúdió 

munkáját és ezen belül Németh Márton 

szakértelmét dicséri. 

Hálás köszönet a filmben szereplő helyi-

eknek, valamint a két 

„vendégmunkásnak”, Hrabovszky Orth 

Katinkának és Ferencz Krisztiánnak, akik 

a településre érkező turista, látogató 

szerepébe bújtak. 

A pályázat lezárása és elszámolása meg-

történt, a záró elszámolást és beszámo-

lót az Agrárminisztérium Hungarikum 

Főosztálya elfogadta és jóváhagyta. 

A „Csörötnek anno – Múltidézés a jelen-

ben a jövő generációi számára” elneve-

zésű 2021. évi Hungarikum pályázat ke-

retében támogatásban részesült másik 

pályázatunk megvalósítása jelenleg zajlik.  

Komoly és hosszas előkészítő munkát, 

adat- és dokumentumgyűjtést követően 

elkészült a 70 oldalas könyv kézirata, 

majd annak grafikai szerkesztése, nyom-

dai tördelése. Jelenleg nyomdai kivitele-

zés alatt van. Az ünnepélyes könyvbemu-

tatóra jövőre kerül sor egy nagyobb sza-

bású rendezvény és kiállítás keretében. 

Ezúton is köszönjük azon helyi és elszár-

mazott csörötnekieknek, akik a birtokuk-

ban lévő fotókat, dokumentumokat a 

rendelkezésünkre bocsátották, ezzel elő-

segítve egy gazdag és sokatmondó kép-

anyag összeállítását Csörötnek „fénnyel 

írt” múltjából. Nem szeretnék bővebb 

részleteket elárulni, mert az legyen meg-

lepetés a jövő évi bemutatón. 

Külön köszönöm Domina Imre úrnak, aki 

„gyüttmentként” törzsgyökeres csöröt-

nekieket megszégyenítő elszántsággal 

szívén viseli településünk múltjának min-

den egyes epizódját, elhivatottan kutatja 

azt, akinek sokat köszönhetünk a kiad-

vány összeállításban. Ugyancsak köszö-

nöm Mezeiné Kiss Katalin segítségét, aki 

segített a képek rendszerezésében, a 

szövegek megírásában.  

BENYÚJTOTT ÉS ELBÍRÁLÁS ALATT LÉVŐ 

PÁLYÁZATOK 

Az előző számban tájékoztattuk Önöket, 

hogy az év elején számos fejlesztési el-

képzelést tartalmazó pályázatot nyúj-

tottunk be. 
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A Magyar Falu Programra benyújtott 

pályázataink közül már az előzőkben em-

lített útfelújítási pályázat részesült támo-

gatásban. 

Az önkormányzati kommunális gépek, 

eszközök tárolását biztosító épület építé-

sére, a ravatalozó felújítására, az egész-

ségház feletti tetőtérben szolgálati lakás 

kialakítására, valamint új gépjármű be-

szerzésére irányuló Magyar Falu Prog-

ramra benyújtott pályázatainkat első 

körben nem támogatták, azok tartaléklis-

tára kerültek. De ne feledjük, 2021-ben a 

játszótéri pályázatunk is tartaléklistáról 

lett támogatott év végén.  

Bizakodva várjuk, hogy esetlegesen ez év 

végén is születhet kedvező támogatói 

döntés a tartaléklistán lévő fejlesztési 

igényeinket érintően. 

A 2022-2027. programozási időszak uniós 

pályázati felhívásainak első kiírásaira 

tavasszal kettő pályázatot nyújtottunk 

be. 

Két nagyobb lélegzetű pályázatot készí-

tettünk elő és nyújtottunk be a tavasz 

folyamán a Terület- és Településfejlesz-

tési Operatív Program TOP Plusz kiírásai-

ra. 

Az elsőt még január közepén „Csörötnek 

– egy élhető település a Rába völgyé-

ben” címmel nyújtottuk be a TOP Plusz 

1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” 

című kiírásra bruttó 320.511.171,- Ft 

támogatási igénnyel. Az előző számunk-

ban részletesen leírtuk a benyújtott pá-

lyázat tartalmát. A pályázatunk formailag 

megfelelt a kiírásnak, azt befogadták, de 

sajnos, eddig nem érkezett semmilyen 

döntés a pályázattal kapcsolatban. 

A másik, a TOP Plusz programra tavasszal 

benyújtott pályázatunk az egészségház 

rekonstrukciójára, energetikai korszerűsí-

tésére és orvosi, fogorvosi eszközparkjá-

nak fejlesztésére terjed ki. 

A TOP Plusz 3.3.2-21 kódszámú „Helyi 

egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése” c. felhívásra benyújtott 

„Csörötneki egészségház komplex felújí-

tása, eszközparkjának fejlesztése” című 

pályázatunkban 158.481.987,- Ft támo-

gatást igényeltünk. E pályázat vonatkozá-

sában már született érdemi döntés, mely 

alapján pályázatunk tartaléklistára került. 

Élve a jogszabály biztosította lehetősé-

günkkel, betekintést kértünk a pályázati 

pontozásba, mely alapján kiderült, hogy 

a pontozás alapján pályázatunk 5 ponttal 

kevesebbet kapott, mint ami a település 

infrastrukturális ellátottsága alapján jár-

na. Konkrétan az értékelésnél úgy vették, 

hogy Csörötneken nincs óvoda. De mivel 

van működő óvoda, ezért ez plusz 5 pon-

tot jelent, mely véleményünk szerint 

befolyásolhatja a pályázatunk végleges 

ragsorát.  

Mindezek alapján kifogást nyújtottunk 

be, és kértük a pályázatunk újraértékelé-

sét. Mondhatjuk azt is, hogy nem olyan 

fából faragtak bennünket, akik elsőre 

feladják, ha szükséges, elmegyünk a falig 

vagy, ahogy szokták mondani, ha kidob-

nak az ajtón, létrát hozunk, és bemá-

szunk az ablakon. 

Én bízom abban, hogy kifogásunk kellő 

elbírálásban részesül, és ezáltal a tarta-

léklistán előkelő helyre lépve a pályáza-

tunk támogatásban részesülhet. 

LEGFRISSEBB FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS 

Szabadtéri színpad építése az Akácfa 

Kempingben 

Településünk gazdag közösségi, szabad-

idős, kulturális élettel bír. Mindez egy-

részt az önkormányzat, másrészt a civil 

szervezetek által életre hívott és évről 

évre megrendezésre kerülő programok-

nak, tevékenységeknek köszönhető. 

Közel két évtizedes múltra tekint vissza a 

település és egyben a térség két nagy-

rendezvénye, a Nyárköszöntő Rába-party 

Kistérségi Halászléfőző Verseny, valamint 

a Szüreti Vigadalom. E két rendezvény 

vonzereje és látogatottsága messze túl-

nyúlik a település határain, már nemzet-

közi látogatottsággal bír. E két rendez-

vény mellett számos kisebb közösségi, 

kulturális, szabadidős rendezvény gazda-

gítja a települést. A helyi rendezvénye-

ken túl az Akácfa Kemping egyre népsze-

rűbb mint helyszín a kulturális, szabad-

idős és sporttevékenységek körében. 

Több alkalommal adott helyet térségi 

fúvóstalálkozónak, tájfutó edzőtábornak, 

országos vízitúra-versenynek, regionális 

ifjúsági strandkézilabda-tornának. De 

több alkalommal adott helyet intézményi 

(pl. iskolai) és céges rendezvényeknek. 

Az előzőek alapján indokolt, hogy a ren-

dezvények, programok színvonalas lebo-

nyolításához nélkülözhetetlen egy min-

den igényt kielégítő, modern – de teljes 

mértékben tájba illeszkedő – fedett sza-

badtéri színpad kialakítása. 

A projekt ezt a célt hivatott megvalósíta-

ni, biztosítva minden időjárási viszonyok 

közepette a települési és a térségi ren-

dezvények során a fellépők színvonalas 

kiszolgálását, ezzel garantálva a progra-

mok sikerét, a közönség önfeledt szóra-

kozását. 

A „Kultúra a természet szívében” – sza-

badtéri színpad a Rába parton – Csöröt-

neken című pályázatot az ŐRSÉG HATÁ-

ROK NÉLKÜL LEADER EGYESÜLET 

„Önkormányzati fejlesztések támogatá-

sa” című felhívására nyújtjuk be a napok-

ban 20 millió Ft támogatási igénnyel. 

A tervek elkészültek, az építési engedély 

rendelkezésre áll. 

A terveket Kiss Norbert vezető tervező 

közreműködésével Czotter-Szukics Móni-

ka készítette. 

A tervezetten 60 m2-es színpad a Kem-

ping területével szomszédos, de még 

vele nem összevont 344. hrsz.-ú ingatlan 

északi oldalán lévő domboldalban kapna 

helyet. A nézőtér a kemping irányából, 

annak területén helyezkedne el. A szín-

pad tájolása úgy került kialakításra, hogy 

a rendezvények hanghatása a lakókör-

nyezet irányába a lehető legkisebb terhe-

léssel járjon, melyben a kempinget körül-

vevő árvízvédelmi töltés mint mestersé-

ges hangfogó is közrejátszik.  

Sikeres pályázat esetén jövő évben meg-

épülhet az impozáns, a kemping környe-

zetébe illeszkedő szabadtéri színpad. 
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TISZTELT CSÖRÖTNEKIEK! 

Röviden szeretném Önöket tájékoztatni 

az Önkormányzat 2022. évi munkájáról, 

gazdálkodásáról. 

Az önkormányzatok finanszírozása a 

2022. évben is az elmúlt években beve-

zetett ún. feladatalapú finanszírozás ke-

retében történik, mely alapvetően jó 

megoldás, mivel az ellátandó feladathoz 

köti a finanszírozást. 

Az állami feladatátvállalás kistelepülési 

szinten nem eredményezett jelentős 

csökkenést az elvégzendő munkában, 

mivel az átvállalt feladatok esetszámai 

arányaiban jóval kisebb részt tettek ki az 

önkormányzat összes feladatához tarto-

zó esetszámból, mint a megmaradó fel-

adatoké. 

2021. szeptembertől a Magyarlakkal kö-

zös általános iskolát a Szombathelyi Egy-

házmegye tartja fenn, működteti. Az is-

kola elnevezése Szent Gotthárd Általános 

Iskola és Gimnázium Magyarlak-

Csörötnek Általános Iskolája.  

Az óvoda továbbra is önkormányzati fel-

adatellátás keretében, a mi esetünkben 

változatlanul kistérségi társulási formá-

ban működik. 

2022. április 25-től szolgálja a kisgyerme-

kes családokat a Petőfi u. 1. szám alatt 

kialakított új Kis Vakond Mini Bölcsőde 

mely a SZEOB keretein belül ugyancsak 

kistérségi társulási formában működik.  

Sajnos, a település nem rendelkezik 

olyan jelentős saját bevételi forrásokkal 

(adó, ingatlanhasznosítás, ipari park 

stb.), hogy kellő fedezetet biztosítson a 

település teljes körű „üzemeltetésére” az 

általános működési támogatás mellett. 

Az intézményhálózat működésének biz-

tosítása, önerőből egy-egy kisebb felújí-

tás, javítás, valamint a nyertes pályáza-

tok előkészítése és megvalósítása volt 

önkormányzatunk 2022. évi elsődleges 

célja.  

A gazdálkodás alapvető szempontja a 

takarékosság, a költséghatékonyság és a 

kiszámíthatóság, a stabilitás volt.  

Továbbá, a település jövőjéért felelős 

vezetés a jelen feladatainak napi szintű 

ellátása mellett köteles távlatokban is 

gondolkodni, ezért az előző évekhez ha-

sonlóan a jövőbeni takarékos és haté-

kony működést, szolgáltatást előkészítő 

stratégiai döntések, intézkedések meg-

hozatalát sem nélkülözte a 2022. év. 

A település lakosságszáma az elmúlt 

években 900 fő alá csökkent.  

A lakosságszám változása az elmúlt évek-

ben: 

2017. január 1:  866 fő 

2018. január 1:  862 fő 

2019. január 1:  871 fő 

2020. január 1:  873 fő 

2021. január 1:  866 fő 

2022. január 1:  869 fő. 

Önkormányzatunk költségvetésének fő-

összege 2022-ben 288.723.232 Ft, a költ-

ségvetési maradvány 73.183.667 Ft, mely 

a folyamatban lévő pályázatok tervezett 

teljesítése.  

Ebből a Csörötneki Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetése pedig: 63.441.000 

Ft. 

A 2022. évi (állami) működési támogatás 

100.063.000 Ft, az önkormányzat 2022. 

évi tervezett kommunális adóbevétele 

2,2 millió Ft, az iparűzési adó 6 millió Ft, 

a gépjárműadó-bevétel teljes egészében 

a központi (kormányzati) költségvetést 

illeti. 

A közhatalmi bevétel (talajterhelési díj) 

2,1 millió Ft. 

Összességében az adóbevételek a terve-

zettnek megfelelő alakultak. 

Az önkormányzat intézményi működési 

bevételei és egyéb bevételei az előirány-

zatnak megfelelően alakultak.  

Továbbra is a kistérségi (önkormányzati) 

társulás keretein belül látjuk el az alábbi 

feladatokat: 

Házi segítségnyújtás 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Támogató szolgáltatás 

Belső ellenőrzés 

Oktatási és nevelési feladatok közül az 

óvodai és bölcsődei ellátás 

A társulási formában történő ellátás bizo-

nyos mértékben hatékonyabb és maga-

sabb színvonalon történő szolgáltatást 

biztosít. Az elmúlt évek adataiból kiderül, 

hogy jóval költséghatékonyabban mű-

ködhetnek a társulási formában működő 

intézmények.  

A fenti szolgáltatásokhoz – óvodai ellátás 

nélkül – 3,547 millió Ft, az óvodai ellátás-

hoz pedig 6,251 millió Ft hozzájárulás 

volt szükséges az önkormányzat részéről.  

Orvosi ügyeletre 1,854 millió Ft-ot fi-

zettünk. 

A magasabb szintű, központi jogszabály 

által biztosított ellátások terén jelentkező 

kiadásokra az önkormányzatnak jelentős 

befolyásoló hatása nincs. 

A közmunkaprogram keretében a prog-

ram 85%-át az állam finanszírozza. 

Az év során a tervezett önkormányzati 

programokat – az elmaradt szüreti ren-

dezvény kivételével – sikeresen megren-

deztük. Mindezt a pályázati támogatá-

soknak köszönhetően sikerült úgy meg-

valósítani, hogy az önkormányzat költ-

ségvetését a tervezettnek megfelelő 

mértékben terhelték.  

Önkormányzatunk a település civil szer-

vezeteit a lehetőségeihez mérten támo-

gatja, továbbá teljes egészében biztosí-

totta számukra a szükséges infrastruktu-

rális hátteret (épület és azok rezsiköltsé-

gei). 

Önkormányzatunk az alábbi egyesületek-

nek, szakmai szervezeteknek, társulások-

nak tagja: 

Őrség Határok Nélkül (Leader) Egyesület, 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai 

Egyesület (TDM), Települési Önkormány-
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zatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), Ma-

gyar Önkormányzatok Szövetsége 

(MÖSZ), Szentgotthárd és Térsége Ön-

kormányzati Társulás 

Önkormányzatunk vagyongazdálkodása a 

Képviselő-testület által meghatározott 

célok szerint zajlott. 

Az önkormányzati ingatlanok bérleti úton 

történő hasznosítása az alábbiak szerint 

tevődik össze:  

Pálinkafőzde – földterület (Tüzesvíz Kft.)

Lakások (magánszemélyek) 

Konyha (JustFood Kft.) 

Gyógyszertár (Dr. Hadnagy Ádám) 

Szakrendelő (Dr. Rada Gábor) 

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület alel-

nökekeként több alkalommal képvisel-

tem önkormányzatunkat a LEADER pályá-

zati konstrukciók, kiírások elkészítéséhez, 

pályáztatásához és értékeléséhez kap-

csolódó munkákban. Mindez Őriszentpé-

teren történt.  

A szentgotthárdi kistérség önkormányza-

tai és turisztikai szereplői TDM 

(Turisztikai Desztinációs Menedzsment) 

szervezetet hoztak létre, melynek Önkor-

mányzatunk is tagja. Az egyesület mun-

kájában alelnökként veszek részt.  

A Szentgotthárd Város és Térsége Önkor-

mányzati Társulásban alelnöki feladato-

kat látok el. 

Egy szokatlan, számtalan új dolgot hor-

dozó, nehézségekkel, kihívásokkal teli, 

változatos év van mögöttünk, melynek 

elején még a COVID-19 utóhullámai, 

majd az év közepétől az ukrajnai háború 

következményei tették próbára az önkor-

mányzat és intézményei gazdálkodását, 

működését. 

A nyertes pályázataink megvalósítását, 

de főképp azok lezárását, a projektek 

befejezését, elszámolások benyújtását és 

kisebb mértékben a hazai forrásokra 

(Magyar Falu Program, Zártkerti Prog-

ram, Hungarikum pályázat, belügyminisz-

tériumi kiírások) új pályázatok benyújtá-

sát magába foglaló komplex tevékenység 

mellett az intézményhálózat, a település 

zavartalan működtetését is folyamatosan 

biztosítottuk. 

A beruházások megvalósulásához szüksé-

ges önrész és vállalt többletköltségeket a 

kifizetésekhez szükséges volt biztosítani. 

A kitűzött fejlesztések pályázati megvaló-

sulásának biztosítása, valamint a pályáza-

ti utófinanszírozások megelőlegezése 

következtében a fejlesztési célú megta-

karítást is kénytelenek voltunk felhasz-

nálni. A megelőlegezett és utófinanszíro-

zás keretében megérkező források azok 

megérkezését követően ismételten fej-

lesztési tartalékba kerülnek. A többlet-

költségek finanszírozására kormányzati 

felmérés keretében jelzéssel éltünk, 

melynek finanszírozására még nem kap-

tunk választ.  

A feladattal a Képviselő-testület tagjaival 

és a hivatal, az önkormányzat munkatár-

saival közösen sikerrel megbirkóztunk. 

Csörötnek, 2022. december 14. 

 Kocsis Zsolt s.k. 

polgármester 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A HÁBORÚS INFLÁCIÓ ÉS AZ ENERGIA-

VÁLSÁG MIATT BEVEZETETT ÉS TERVE-

ZETT ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK 

Az Oroszország által Ukrajnát ért agresz-

szió, háború következtében részben a 

piaci reagálások, részben a bevezetett 

szankciók visszahatása következtében 

kialakult drasztikus energiaár-

emelkedések, valamint az ezzel szoros 

összefüggésben lévő inflációs hatások 

következtében önkormányzatunk is bizo-

nyos takarékossági, racionalizálási intéz-

kedések bevezetésére kényszerült és 

kényszerül 2023-ban is. 

Tájékoztatásul csak néhány adat a drasz-

tikus energiaár-emelkedésre. A földgáz 

ára gyakorlatilag a háború előtti árszint 

négyszeresére nőtt. Pl.: Míg korábban az 

egészségház éves fűtése 450 ezer Ft volt, 

addig ez a korábbi éves fogyasztás mér-

tékét alapul véve a megemelkedett árak-

kal számolva 2,2 millió Ft. Gyakorlatilag 

hasonló arányok jelentkeznek a többi 

intézmény esetében is. (pl. a hivatal ese-

tében az eddigi 250 ezer Ft helyett 900 

ezer Ft). 

Ezért a közszolgáltatások folyamatos 

fenntartása érdekében megvizsgáltuk, 

hogy mi az a minimum szint, amire min-

denképp fűteni kell az épületeket. Gya-

korlatilag a korábbi hőmérsékleteket 

átlagosan 2-3 fokkal mérsékeltük. Ez in-

tézményenként változó, általában a gyer-

mekintézményekben magasabb, míg az 

egyéb közszolgáltatások esetében (pl. 

hivatal) alacsonyabb, de sehol sem csök-

kentettük 20 fok alá. Ezzel kb. 10%-os 

megtakarítást tudunk elérni. Továbbá, 

mivel az elmúlt években a fűtési hálóza-

tainkat nagyrészt felújítottuk, és a rend-

szerek a termosztatikus radiátorszelepek 

által alkalmasak a helyiségenként eltérő 

hőmérsékletek szabályozására, ezért a 

nem állandó tartózkodású helyiségekben 

további hőmérséklet-csökkentést ve-

zettünk be, valamint az éjszakai és a hét-

végi, munkaszüneti hőmérsékleteket is a 

korábbi értékekhez viszonyítva 2-4 fokkal 

csökkentettük. Ezzel további megtakarí-

tást érhetünk el. 

Az olyan épületeinkben, ahol nem állan-

dó a közszolgáltatás, és nem folyamato-

san működnek, ott gyakorlatilag minima-

lizáltuk a fűtést. A művelődési házat 

2022. december 1. és 2023. május 1. 

között bezártuk, programokat, rendezvé-

nyeket nem tartunk és nem engedélye-

zünk. Itt csak az épület és a berendezé-

sek állagát óvó temperáló fűtést (10-12 

fok) biztosítjuk. Az aszalóüzemben a víz 

leengedésre került, a fűtés csak a radiá-

torokban lévő víz temperálását, keringe-

tését szolgálja 5 fokon. A sportöltöző 

víztelenítésre került, nem fűtjük, mivel az 

ingatlanjaink közül az egyik leggazdaság-

talanabb konvektoros fűtéssel rendelke-

zik. Ugyancsak víztelenítettük a polgárőr-

ség vizesblokkját is, mivel itt is pazarló 

konvektoros fűtés van. Ezekkel az intéz-

kedésekkel várhatóan további 15-20%-os 

gázmegtakarítást érhetünk el. Összesség-

ében a fűtést érintő takarékossági intéz-

kedésekkel önkormányzati szinten 25-

30%-os gázfogyasztás-csökkentést érhe-

tünk el, mely jelentős megtakarítás. 
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A villamos áram vonatkozásában nem 

érint bennünket ilyen drasztikus mérték-

ben az áremelkedés, mivel ez év tava-

szán olyan hosszú távú szerződést kö-

töttünk a szolgáltatóval (AUDAX Kft.), 

hogy a csomagban lévő intézményeink és 

a közvilágítás is fix 60 Ft/kWh áron kapja 

az áramot, a jelenlegi 180-190,- Ft-os ár 

helyett. Mondhatjuk, hogy valamilyen 

belső sugallat által vezérelve, jó időben 

kötöttünk szerződést. Ez alól az új fejlesz-

téseink (bölcsőde és kilátó) a kivételek, 

mivel ezen épületek szerződéseit később 

írtuk alá. Ugyanakkor mindkettő eseté-

ben jelentős napelem-kapacitással ren-

delkezünk, mely várhatóan kielégíti az 

éves fogyasztásunkat. 

A fenti intézkedéseken túl megkértük az 

alkalmazottakat, dolgozókat, hogy a leg-

körültekintőbben figyeljenek oda az 

energiatakarékosságra: csak ott világítsa-

nak a lámpák, ahol személyes jelenlét, 

tartózkodás van, a nem létfontosságú 

elektromos fogyasztókat kapcsolják ki, 

valamint a helyiségek szükségszerű szel-

lőztetését rövid ideig végezzék, és hívják 

fel az intézménybe látogatók figyelmét 

az ajtók becsukására.  

Én úgy gondolom, hogy a bevezetett és 

alkalmazott intézkedésekkel úrrá tudunk 

lenni a nehézségeken, már csak azért is, 

mivel Magyarország Kormánya bejelen-

tette, hogy a 2023-as költségvetési évben 

extra támogatást biztosít az önkormány-

zatoknak intézményeik és a közvilágítás 

üzemeltetését érintő magasabb energia-

árakból eredő többletköltségekre. Ter-

mészetesen, vizsgálva azt, hogy az önkor-

mányzatok maguk is takarékoskodtak. 

Úgy gondolom, hogy bizakodva várhatjuk 

a többlettámogatást, mert a magunk 

részéről megtettük a maximálisan elvár-

ható takarékossági intézkedéseket. 

Kérjük a lakossággot, a különböző köz-

szolgáltatások (oktatás, nevelés, egész-

ségügy, közigazgatás) igénybevételekor 

fogadják el a bevezetett intézkedéseink-

ből eredő esetleges kellemetlenségeket 

(alacsonyabb hőmérséklet), segítve ezzel 

településünk közszolgáltatásainak zavar-

talan és folyamatos működését. Megér-

tésüket és együttműködésüket köszön-

jük. 

ÚJRA VILÁGÍTANAK A RÁBA-HÍD KANDE-

LÁBEREI 

Mint bizonyára sokan tapasztalták, nyár 

óta nem világítottak a Rába folyó felett 

átívelő közúti híd lámpái. Ennek oka, 

hogy a híd pár évvel ezelőtti felújításakor 

a vezetékeknek helyet biztosító kábelcsa-

tornát megsértették, melybe befolyt a 

beton és a műgyanta, aminek következ-

tében a hídtest évszakonként eltérő hő-

tágulása miatt a letapadt vezetékek meg-

szakadtak, meggyűrődtek, és zárlat ala-

kult ki az 1. és a 2. lámpa között. A hiba 

javítása csak bonyolult műszaki megol-

dással és hosszas egyeztetést követően 

történhetett meg. Mivel a híd a Magyar 

Állam tulajdona, és a Magyar Közút Non-

profit Kft. kezelésében áll, ezért minden 

egyes, a hidat érintő beavatkozás csak 

meghatározott műszaki engedélyeztetési 

eljárást követően lehetséges. A Magyar 

Közút munkatársaival folytatott konst-

ruktív egyeztetést követően kialakult az a 

műszaki megoldás, mely minden érintett 

fél számára elfogadható és hosszú távon 

megnyugtató megoldást kínál. Mivel a 

híd járdatestében lévő 10 cm átmérőjű 

védőcső olyan mértékben károsodott e 

szakaszon, hogy annak javítása csak a 

burkolat, a hídpálya megbontásával lett 

volna javítható, ezért ezt a Magyar Közút 

nem engedélyezte. Így áthidaló műszaki 

megoldásként a hídpálya alá, a járda alsó 

részére tűzihorganyzott kábeltálca került 

rögzítésre, mely az új vezetéket hivatott 

tartani a hibás szakaszon. E műszaki 

megoldás speciális hidászvizsgáló darus 

gépjármű használatát igényelte, mely 

legközelebb székesfehérvári KIFÜ-KAR 

Zrt.-nél áll rendelkezésre. A munkák ösz-

szehangolását követően december 9-én 

megérkezett a speciális gépjármű, mely-

nek segítségével a szentgotthárdi LA-

BOBO Kft. munkatársai elvégezték a ve-

zeték kiváltását, a kábeltálca rögzítését, 

melynek eredményeképp újra világítanak 

a hídon lévő kandeláberek, biztonságos 

feltételeket nyújtva az arra közlekedők-

nek. A hiba javítása több mint 500 ezer Ft

-ba került. Sajnos, egy hibás, figyelmet-

len kivitelezésből eredő hiba egy ilyen 

nagy problémát és jelentős kiadást ered-

ményez.  

Köszönet a speciális munka elvégzésében 

résztvevő valamennyi szereplőnek. 

Újabb látványoságokkal gyarapodott 

településközpontunk 

Leader pályázati támogatás segítségével 

1 millió Ft-os költségből valósult meg a 

településközpont új látványossága – a 3D 

hatású, reprezentatív méretű CSÖRÖT-

NEK felirat. A design és a kivitelezés a 

VIRTUART Kft. érdeme. A díszburkolat 

kialakítása részben az önkormányzat 

dolgozóinak köszönhető, míg a világítás 

Kocsis Ádám munkája. A felirat színvilá-

gában a település zászlajában és címeré-

ben lévő kék színt, míg a fehér díszkavi-

csokból álló alap a címer fehér színét 

hordozza, kiegészülve a nemzeti színek-

ben pompázó szív alakkal.   

Úgy gondolom, hogy a köztéri felirat te-

lepülésünk meghatározó jelképévé vál-

hat. 

Ugyancsak itt került kialakításra saját 

beruházásban az ünnepi karácsonyfának 

megfelelő, rögzítési pontot biztosító, 

betonalapba ágyazott, 20 cm átmérőjű, 

1,5 hosszúságú acél tartócső, melyben 

felállításra került az idei évben először a 

falu csodálatos, szolidan, de mesébe illő-

en feldíszített karácsonyfája. A fát fel-

ajánlás alapján kaptuk, melyért hálás 

köszönet Leopold Imre bácsinak. A fát 

tartó acélcső, a fa helyszínre szállítása és 

feldíszítése is felajánlásokból, önkéntes 

munkákból valósult meg. Az acélcsőért 

köszönet illeti az ALCUFER Kft.-t, a szállí-

tást és a fa tartóba történő beemelését 

Páli Frigyes vállalkozó, míg a LED égőket 

tartalmazó 2 db 6x4 m-es háló és a dí-

szek felhelyezését Vincze József végezte 

önkéntes munka, felajánlás keretében. A 

díszeket köszönjük a helyi általános isko-

la pedagógusainak és diákjainak. Ez a 

számtalan önkéntes munka is igazolja, 

hogy adni jó és öröm, és nem csak kará-

csonykor. KÖSZÖNJÜK! 

Véleményem és az eddigi visszajelzések 
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alapján a Betlehem, a karácsonyfa és a 

felirat hármasa egy szívet melengető, 

meghitt környezetet alkot a település-

központban, melyre minden csörötneki 

méltán lehet büszke. 

A karácsonyfát rögzítő alap alkalmas arra 

is, hogy májusfát is tudjunk itt állítani, de 

ezt majd 2023. április 30-án, bízva ab-

ban, hogy akkor is számíthatunk a tenni 

akaró emberek önkéntes munkájára. 

Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

2022. december 17-én (szombaton) 

délután Csörötnek Község Önkormány-

zata Adventi projektzáró ünnepi prog-

ramra várta a helyi lakosokat. A program 

keretében ünnepélyesen, jelképes kará-

csonyi ajándékként átadtuk a község 

lakosságát szolgáló 2022. évi fejlesztése-

ket.  

A rendezvény Kocsis Zsolt polgármester 

Úr köszöntőjével vette kezdetét. Az elöl-

járó beszédében ismertette a fejlesztési 

programok hosszú sorát. Elmondta, 

hogy a Magyar Falu Program 2022. évi 

programjának 36.680.775,- Ft támogatá-

sával megvalósult az „Útfelújítás Csöröt-

neken a Templom-szer és az Alsó-szer 

településrészeken” c. projekt, melynek 

keretében négy önkormányzati út újult 

meg. A Belügyminisztérium által 

18.621.370,- Ft-tal támogatott 

„Csörötnek, Petőfi Sándor út, Kossuth 

Lajos út és Templom út járdafelújítás” c. 

projekt szintén eredményesen zárult. A 

polgármester kiemelte, hogy gondoltak 

a felnövekvő generációra, a legkisebb 

lakosokra is. A „Felső-szeri Szabadidő és 

Játszópark felújítása és új Alsó-szeri Ját-

szókert kialakítása Csörötneken” c. sike-

res projektnek köszönhetően a település 

kisgyermekeinek felhőtlen szabadidős 

időtöltését szolgáló biztonságos és szín-

vonalas játszótereket is alakítottak ki a 

Magyar Falu Program 2021. évi prog-

ramjának 4.915-855,- Ft támogatásával. 

Kocsis Zsolt hangsúlyozta, hogy jómaga 

és az önkormányzat a jövőben is azon 

munkálkodik, hogy hasonló fejlesztések 

a település más részein is megvalósulja-

nak. 

V. Németh Zsolt miniszteri biztos, or-

szággyűlési képviselő ünnepi köszöntő-

jében megemlítette, hogy Csörötnek 

nem aprózza el a zárórendezvényeket, 

az ünneplést, hiszen ezen az átadón 

kilenc új objektumot és létesítményt 

avatnak. A falu - élén a polgármesterrel - 

a minőség és az igényesség mellett tette 

le voksát. Minden új épület, út, járda, 

játszótér erről tanúskodik, hiszen színük, 

anyaguk és kivitelezési módjuk egyedi, 

kiváló minőségű és harmonikus a kör-

nyezettel. A biztos úr utalt arra is, hogy 

Csörötnek kiemelkedik a többi település 

közül, mert több neves személyisége 

már nagyot alkotott a múltban, ugyan-

akkor most is egy aktív, tenni akaró kö-

zösség él a faluban. Továbbra is az ösz-

szefogásra, együtt munkálkodásra buzdí-

totta a jelenlévőket.  

Az ünnepi köszöntőt követően a fejlesz-

tések jelképes átadása következett a 

használók képviselőinek. A használatra 

„jogosító” kulcsokat - melyeket Kocsis 

Ádám 3D-s nyomtatásának köszönhe-

tünk - és tanúsítványokat V. Németh 

Zsolt és Kocsis Zsolt adta át az adott 

településrészen élő személyeknek: 

Czotter Gréta, Mezei Jázmin, Horváth 

Péterné, Mezei Lászlóné, Tóth László, 

Vadász Ferenc, Vadász Zsoltné, Laczó 

József helyi lakosoknak. Az átvevők meg-

hatottan fogadták el a jelképes ajándé-

kot. Jó érzés volt látni az örömet a gyer-

mekek, az örömkönnyeket a felnőttek 

szemében. A meghatottságot tovább 

fokozta Laczó József egykori tanácselnök 

hozzászólása. Laczó Úr személyes hang-

vételű visszaemlékezésében felidézte a 

Petőfi Sándor út fejlődését. Már 75 éve 

él az utcában, itt is született, ismeri min-

den szépségét, baját. Részletesen ismer-

tette, mi mindent ért meg a település-

rész a múltban, és az itt élők nevében 

hálásan megköszönte a polgármester és 

az önkormányzat fejlesztő tevékenysé-

gét.  

A felszólalás után Dr. Takács Gyula plé-

bános megáldotta a fejlesztések ered-

ményeit, majd adventi gondolatokat 

osztott meg az ünneplőkkel. Az atya 

ismertette az advent jelentését, üzene-

tét, melyet észre kell vennünk a mai 

rohanó, kihívásokkal teli világban. V. 

Németh Zsolt miniszteri biztos adventi, 

karácsonyi köszöntőjében a várakozás 

fontosságát emelte ki. Tudnunk kell vá-

rakozni, jól várakozni az élet minden 

területén, mert csak így jön el a betelje-

sülés. Ezt követően a képviselő úr meg-

gyújtotta a szeretet lángját, és az adven-

ti koszorú negyedik gyertyája is fellob-

bant. A Magyarlak-Csörötnek Általános 

Iskolája Deutsch Szilvia tanítónő által 

vezetett kórusa adventi dalcsokorral 

kedveskedett a jelenlévőknek. Az ünnepi 

műsort az iskola tanulóinak és pedagó-

gusainak műsora zárta. „A négy gyertya 

története” c. művet Tóthné Takács Haj-

nalka tanította be a szereplőknek.  

A gyerekek műsora után Kovács József-

né, Sinka Bözsi néni szólt az egybegyűl-

tekhez. A falu legidősebb embere hálás 

szívvel köszönte meg a Magyarlak-

Csörötnek Általános Iskolája tanulóinak 

a Szent Erzsébet-napi, az Önkormány-

zatnak pedig a karácsonyi ajándékot, és 

rangidősként áldott ünnepeket kívánt a 

faluközösségnek.  

A projektzáró ünnep szeretetvendégség-

gel zárult. A helyi asszonyok, lányok fi-

nom süteményekkel, pogácsával, forralt 

borral és forró teával járultak hozzá a 

program sikeréhez. Ezúton is köszönjük 

a nemes felajánlásokat! 

Adventi projektzá ro  ü nnep  
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Rovárhotel projekt 
Írta: Kovács Zsuzsanna  

Az Opel Szentgotthárd Kft. környezetvédelmi projekt keretein 

belül közös programokat hirdetett a helyi oktatási intézmé-

nyek részére. A projekt rovarhotel készítését, telepítését tar-

talmazza, ami támogatja a környezetvédelmet, és hozzájárul a 

környezetvédelem gyakorlatának népszerűsítéséhez. A rova-

rok a földi ökoszisztéma fontos szereplői, amilyen kicsik, any-

nyira nélkülözhetetlenek. A diákok feladata az elkészült rovar-

hotelek berendezése jövőbeni lakóik számára. Az így kialakí-

tott lakóhely továbbá lehetőséget biztosít a rovarok tanulmá-

nyozására, mivel várhatóan változatos összetételben jelennek 

majd meg.  

A projekthez kapcsolódóan a Magyarlak-Csörötnek Általános 

Iskolája 6. osztályos tanulói terveztek és kiviteleztek egy saját 

„Rovarhotelt” a „Technika és tervezés” órán. A gyermekek 

alkotása a festést és a „bútorozást” követően az iskolakert 

gyümölcsösében várja majd a szállást kereső rovarokat, akik a 

gyümölcsfák virágainak beporzásával fizethetnek a lakhatá-

sért. 

 

A Rovárhotel projekt folytáto dik 

Írta: Kovács Zsuzsanna 

A Stellantis csoporthoz tartozó Opel Szentgotthárd Kft.-vel 

közös rovarhotel projekt november 28-án a gyár munkatársai 

által szervezett programmal folytatódott. Pénzes Tibor, az 

Opel Szentgotthárd Kft. Oktatóközpontjának vezetője és Ka-

szás Zoltán PR munkatárs várta hatodik osztályos tanulóinkat. 

A fogadótérben egy rövid, a balesetmegelőzésről szóló okta-

tóvideó megtekintése után a gyár mögötti szabad területre 

telepített, őshonos gyümölcsfák közelében elhelyezett, szer-

kezetkész rovarhotelekhez kísértek bennünket, melyeket Já-

vorszky Zsuzsanna, a gyár környezetvédelmi mérnöke muta-

tott be. A Szent Gotthárd Gimnázium tanulóival kiegészült 

csapatunk azt a feladatot kapta, hogy a rovarok számára te-

gyük lakhatóvá, komfortossá a hoteleket. A különböző termé-

szetes anyagokkal feltöltött rovarbútorok hamar a helyükre 

kerültek. Bár a leendő lakók ízlésvilágának ismerete fekete 

foltja tudásunknak, reméljük, tavasszal sok szállóvendége lesz 

a hoteleknek, és hálából szorgalmasan részt vesznek a gyár 

gyümölcsfáinak beporzásában! 

A „lakberendezési” munkák befejezése után rövid gyárlátoga-

tás keretében megismertük a gyár tevékenységét. A tanulók 

számára érdekes volt közelről látni a szerelősori kollaboratív 

robotot, amely az ottani dolgozóval együtt, annak munkáját 

érzékelve végzi a motorszerelést.  

A látogatás a gyár éttermében fejeződött be, ahol Mesics Olí-

via, az Opel Szentgotthárd Kft. gyárigazgatója ajándékkal kö-

szönte meg a rovarhotel projektben való részvételt, és forró 

teával, aprósüteményekkel és kedves szavakkal feledtette a 

szomorkás időjárás kellemetlenségeit a gyerekekkel. 

Pá lyáorientá cio s náp áz álso  tágozáton 

Írta: Háriné Düh Katalin 

Minden korosztály számára fontos a szakmák megismerése, 

és időben kell a gyermekeket felkészíteni a pályaválasztásra. 

Az alsó tagozatos diákok még csak ismerkednek a különböző 

szakmákkal, foglalkozásokkal. Ezen a napon is az volt tanítóik 

fő célja, hogy minél több ismeretet átadjanak nekik játékos, 

vidám feladatokkal.  

A nap első részében minden osztály elkészítette a világ legfi-

nomabb gyümölcssalátáját. Kis időre minden kisdiák szakáccsá 

vált. Nagyon ügyesen pucolták, szeletelték, magozták a külön-

féle gyümölcsöket. Volt, aki a saláta összekeverésében bizo-

nyult a legjobbnak. Majd a hűtőbe kerültek a gyümölcssalátá-

val teli tálak, hogy az ízek még jobban összeérjenek.  

Öktátá s-nevele s: iskolái hí rek 
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Amíg az elkészített finomságok a hidegen pihentek, a gyere-

kek egy játékos vetélkedőn vettek részt. Három csapatot ala-

kítottunk ki, minden csoport vegyes korösszetételű volt az 

egyenlő esélyek miatt. A totó, puzzle, párosító feladatok meg-

oldása közben a gyerekek sokféle foglalkozással megismer-

kedtek. A grafológus, a zsoké szakma bizony nem mindenki-

nek volt egyértelmű. Több csapat azonban ügyesen vette az 

akadályokat. A szoros verseny holtversennyel végződött az 

első és második helyen. Az eredményhirdetésen minden csa-

pat elégedetten vette át a megérdemelt jutalmat. 

Ezután már csak az volt hátra, hogy a finom gyümölcssalátá-

kat elfogyasszuk. Mindenki elégedetten kanalazta az egészsé-

ges ételt. 

Pá lyáorientá cio s náp á felso  tágozáton 

Írta: Tóthné Takács Hajnalka,  

          Bognár Szilvia 

Az 5. osztályosok a pályaorientációs napon a szentgotthárdi 

Opel Tudásközpontban jártak, és a gyár életébe nyerhettek 

betekintést. Először a Tudásközpontban kedves tanárok és 

előadók tájékoztatták a kisdiákokat arról, hogy milyen tanmű-

helyek vannak, és milyen szakmákat lehet itt elsajátítani. 

Megismerkedhettek a villanyszerelő, a gépi és CNC forgácsoló 

feladataival, munkájával. Sok érdekes dolgot láthattak a gye-

rekek, és hosszasan elidőztek az egyes szakmák bemutatóinál. 

Néhány szerszámot ki is próbálhattak, még ajándékul sapká-

val is meglepték tanulóinkat. 

Ezt követően már csak egy rövid gyárlátogatásra jutott idő. A 

diákok vezetőnk segítségével láthatták az ott folyó munkát. A 

robotok különösen elnyerték tetszésüket. 

Iskolánk hetedik és nyolcadik évfolyamos diákjait a Kisalföldi 

ASzC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium pedagógusai és diákjai várták a pályaorientációs 

napon. A délelőtt első részében egy érdekes előadást hall-

gattak végig a gyerekek a méhészetről, majd csoportos foglal-

kozásokon vettek részt, hogy jobban megismerjék a mezőgaz-

dasági gépésztechnikus és a gazda szakmát. Az oktatók segít-

ségével megtanultak mézeskalácsot díszíteni, ördöglakatot 

készíteni, és megnézhették, hogyan működnek a traktorok. A 

program a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával 

valósult meg. 

Az ángyálok ko ztü nk e lnek -  

Le lekmelegí to  pá lyáorientá cio s náp 

Írta: Kovács Zsuzsanna 

A 2022/2023. tanév pályaorientációs napjának november 17-

ei programját már júniusban rögzítettük. A Nemzeti Agrárgaz-

dasági Kamara által szervezett, a Kisalföldi ASzC Vépi Mező-

gazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban meg-

rendezésre kerülő, mezőgazdasági gépész és kistermelő-

élelmiszerelőállító szakmát népszerűsítő pályaorientációs 

programnapra regisztráltuk felső tagozatos tanulóinkat. No-

vember 8-án a szervezők tájékoztattak bennünket, hogy a 

tervezett útvonal megnövekedett szállítási költségei miatt egy 

kisebb férőhelyes buszt tudnak biztosítani, tehát csak a 7. és 

8. évfolyam tanulóinak a szállítását tudják megoldani. 

Alig egy hét maradt a pályaorientációs nap új tartalommal 

való megtöltésére. Kicsit kétségbe estem. Nem szerettem 

volna csalódást okozni a gyerekeknek. Mivel a hatodikosok 

közül többen érdeklődnek a cukrász és a fodrász szakma iránt, 

megkerestem a környéken üzemelő cukrászdát. Ők sajnos 

nem tudtak bennünket fogadni. A kudarc tovább fokozta két-

ségbeesésemet. Ekkor egy látszólag elképesztő ötletem tá-

madt. Megpróbálom felvenni a kapcsolatot a körmendi Mini 

Cukrászda vezetőjével. Pappné Horváth Ildikó cukrászmester 

azonnal igent mondott a kérésemre. Csodálatos. Most már 

csak egy fodrászt kellett találnom Körmenden, aki szívesen 

fogadja a fodrász szakma iránt érdeklődő gyerekeket. Hihe-

tetlen, de sikerült. Póczek Katalin szintén azonnal igent mon-

dott. Ez újabb csoda volt.  

Nem mondom, hogy minden izgalom és félelem nélkül száll-

tam fel a Körmendre tartó autóbuszra a gyerekekkel, de a 

telefonbeszélgetések bizakodóvá tettek. Kedves, segítőkész 

emberekkel fogunk találkozni. A valóság minden elképzelése-

met felülmúlta.  

Póczek Kati és vendégei segítőkészek, türelmesek voltak. Kati 

munka közben mesélt a fodrász szakmához szükséges képes-

ségekről, a tanulóévekről, a szakmája szépségeiről, de nem 

titkolta annak nehézségeit sem. Megtudtuk tőle, hogy az ed-

dig barnának hitt hajunk nem is barna, illetve miért fontos egy 

fodrász számára a kémia és a fizika tantárgy, a jó kommuniká-

ciós készség, az empátia. Közben két vendége a szemünk 

láttára szépült. Köszönjük nekik és Katinak a kedvességüket, 

türelmüket és Katinak az ajándékokat is. Igen. Ő erre is gon-

dolt. A lányokat megajándékozta tollal, hajápolási termékmin-

tákkal, csatokkal és körömmatricákkal.  
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A fodrászat után a Mini Cukrászda cuk-

rászműhelyébe látogattunk el, ahol 

Pappné Horváth Ildikó, a cukrászda veze-

tője szintén nagy vendégszeretettel foga-

dott bennünket, és mesélt a cég történe-

téről, bemutatta a raktárban található 

alapanyagokat, körbevezetett az üzem-

ben, és megengedte, hogy a gyerekek 

vaníliás kiflit készítsenek, marcipánvirá-

gokat formázzanak. Sok-sok teendője 

ellenére még az üzletbe is elkísérte kis 

csapatunkat, ahol egy-egy szelet általunk 

választott süteménnyel és üdítővel is 

megvendégelt bennünket. Mikor elkö-

szönt tőlünk, felajánlotta, hogy szívesen 

ellátogat ő is az iskolánkba, és segít a 

pályaválasztás előtt álló gyerekeknek 

bemutatni a cukrász szakmát, illetve az 

üzemre kíváncsi érdeklődőket is szívesen 

fogadja.  

Köszönöm Póczek Katalinnak, Pappné 

Horváth Ildikónak, továbbá a cukrász-

üzem és a Mini Cukrászda dolgozóinak 

ezt a csodálatos, élményekben gazdag, 

lélekmelegítő napot. 

Sikeresen pá lyá z-

tünk! 

Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája 

rendszeresen részt vesz a Generali a Biz-

tonságért Alapítvány által meghirdetett 

Közlekedj biztonságosan! Szimba intéz-

ményi pályázaton. Az idei évben ismét a 

nyertesek közt vagyunk. Örömmel olvas-

tuk a kedvező elbírálásról szóló értesí-

tést, hogy tagintézményünk közlekedés-

biztonsági ajándékcsomagot kap jutal-

mul. Az eszközcsomag (2 db nagyroller, 2 

db kisroller és oktatási segédlet) 2023. 

januárban kerül kiszállításra, mely segíti 

az intézményben a biztonságos közleke-

dés oktatását a balesetmegelőzési foglal-

kozásokon. 

Ege szse gnápi prográm 

Írta: Háriné Düh Katalin 

November az egészség hónapja. Az idei 

évben a szentgotthárdi Egészségfejlesz-

tési Iroda (EFI) munkatársai látogattak el 

a diákokhoz, és állapotfelmérést végez-

tek. Sok érdekes mérőeszköz került elő a 

dobozaikból. A felmérés egy egészség-

ügyi nyomonkövetés része, hisz sok gyer-

mek vett már részt testösszetételi méré-

seken a tavalyi évben is. A szakemberek 

megmérték a magasságot, a súlyt, a vér-

nyomást és az izomerőt, BMI indexet 

számoltak. Igyekeztek az iroda munka-

társai vidámmá, oldottá tenni a folyama-

tot, hogy senkinek ne legyen rossz élmé-

nye. Természetesen a modern eszközök-

kel végzett mérések senkinek sem fájtak, 

kicsit kellett csak figyelni, és minden 

megvolt pillanatok alatt. Érdekes volt 

összehasonlítani, ki mennyit nőtt egy év 

alatt magasságra, súlyra. Esetleg ki nem 

változott. A program végén mindenki 

megkapta az értékelőlapot, és hazavi-

hette további tanulmányozás céljára. 

Örülnénk neki, ha jövőre is részt vehet-

nénk ezen a programon. 

Száválo verseny á  

Mo rá Ko nyvtá rbán 

Írta: Háriné Düh Katalin, Tarjányi Lászlóné 

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi 

Könyvtár ismét versmondó versenyre 

hívta az iskolásokat. Ebben az évben kor-

osztályonként hirdették meg a versenyt, 

így a legkisebbek közül Horváth Zita első 

osztályos, Doncsecz Vanda, Takács Dávid 

második osztályos tanulók képviselték 

iskolánkat.  

Nagyon sok szép verset hallhattak a zsűri 

tagjai és a jelenlévők. Mindenki ügyesen 

megtanulta, és legjobb tudása szerint, 

bátran adta elő a versét. Az elhangzott 

műveket osztályonként díjazták. A zsűri-

tagok minden résztvevőt elláttak jóta-

náccsal, mit kell másképp csinálniuk, 

hogy legközelebb még ügyesebbek le-

gyenek. Ezek után kiosztották a jutalma-

kat. Minden szavaló kapott emléklapot 

és egy kis ajándékot. Mind az első osztá-

lyosok, mind a másodikasok között hir-

dettek különdíjast is. Diákjaink közül 

Doncsecz Vanda különdíjban részesült. 

Senki nem bánkódott, mert egy igazán 

tartalmas délutánt töltöttünk el a sok 

szép könyv közt, hisz a verseny a városi 

könyvtár gyerekrészlegén volt. A gyere-

kekkel eldöntöttük, jövőre is itt a he-

lyünk.  

A rábagyarmati iskolát Bedőcs Ádám, 

Bedőcs Olivér 1. osztályos tanulók és 

Kovács Réka, Varga Ármin 2. osztályos 

tanulók képviselték. Réka a 2. helyen 

végzett, Ármin 3. helyezést ért el. Ádám 

különdíjas lett. 

A mágyár nyelv ü nnepe 

Írta: Bognár Szilvia 

„Nem elég magyar anyanyelvűnek szü-

letnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.” 

Nagy László 

2011 óta november 13-án ünnepeljük a 

magyar nyelv napját. Ebből az alkalom-

ból a hagyományokhoz híven idén is he-

lyesírási versenyt rendeztünk iskolánk-

ban. Az alsós tanulóknak helyesírási fel-
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adatlapot állítottak össze a tanítók, a 

felsősöknek egy hibásan írt szövegben 

kellett megkeresniük és kijavítaniuk a 

hibákat.  

Eredmények: 

2. osztály 

1. Horváth Arnó 

2. Doncsecz Vanda 

3. Takács Dávid 

3. osztály 

1. Szabó Emilián 

2. Magyar Levente 

3. Takács Viktor 

5-6. osztály 

1. Doncsecz Viktória 

2. Horváth Milán 

3. Mesits Patrícia 

7-8. osztály 

1. Doncsecz Ádám, Horváth Gergő 

2. Horváth Jázmin 

3. Berki Amanda, Horváth Anasztázia, 

Horváth Anna, Horváth Brendon 

A legkreátí vább osztá ly 

Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

Iskolánk 6. évfolyamos tanulói részt 

vettek az Őrségi Nemzeti Park által meg-

hirdetett kreatív alkotói pályázaton. A 

feladat az volt, hogy a diákok tervezzék 

meg a természetiskola udvarára telepí-

tett új gyógy- és fűszernövények névtáb-

láit. Több előírásnak is meg kellett felel-

ni: időjárás- és időtálló legyen, természe-

tes vagy újrahasznosított anyagból ké-

szüljön az alkotás, a 27 fajról készített 

művek egységes stílusúak legyenek. A 

lelkes csapat osztályfőnökük, Kovács 

Zsuzsanna segítségével neki is állt a ter-

vezésnek és a kivitelezésnek. Szorgos kis 

kezek préselték és rajzolták a növénye-

ket. Szakember közreműködésével csem-

pét vágtak, vasat hajlítottak a gyerekek. 

A végeredmény elnyerte a zsűri tetszé-

sét, hiszen „A legkreatívabb osztály” cím-

ben részesültek, ami mellé társasjátékot 

és egyéb ajándéktárgyakat kaptak jutal-

mul. 

U szá soktátá s testneve-

le so rá n 

Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

Hosszú kihagyás után idén már második 

alkalommal kaptak lehetőséget a Szent 

Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium 

Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája 

hatodik évfolyamos tanulói az úszás elsa-

játításához. 2022. október 7-én indult a 

Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda 

(EFI) támogatásával a gyermekek oktatá-

sa a szentgotthárdi fürdőben. A gyerme-

kek Kovács Attila testnevelőtanár kísére-

tében jutottak el a magyarlaki és a csö-

rötneki önkormányzat segítségével az 

uszodába. A program tíz alkalmat ölelt 

fel, heti két órában zajlott, és december 

9-én zárult. A tanulók a mellúszás techni-

káját sajátították el a foglalkozásokon. 

Örömmel számolunk be, hogy az utolsó 

foglalkozáson minden gyermek sikeres 

vizsgát tett, és bemutatta, mennyire ma-

gabiztosan mozog a vizes közegben, mi-

lyen hosszú távot képes leúszni egyhu-

zamban, és jó néhányuk már a mélyebb 

medencében is ügyesen remekel. Jó ér-

zés volt látni az elégedettséget az arcu-

kon, a csillogást a szemükben. Köszönet 

illeti Tókáné Oreovecz Esztert, az EFI 

munkatársát az oktatás létrejöttéért és 

kiváló szervező munkájáért, valamint 

Kovács Attila tanár urat, úszásoktatót a 

kiemelkedő szakmai munkájáért és em-

patikus hozzáállásáért. 

Szent Erzse bet ko veto i 

Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

A Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolá-

ja mint katolikus iskola fontos feladatá-

nak tekinti az egyházi ünnepek, hagyo-

mányok megélését. A szentekről tanul-

nak a gyermekek hittan- és tanórákon, 

de a közösségi életet is átszövik a hittel 

kapcsolatos tevékenységek. Szent Erzsé-

bet napját idén rendhagyó módon tar-

tottuk meg. Délelőtt Dr. Takács Gyula 

iskolalelkész látogatott el a tagintéz-

ménybe, és beszélt a gyermekeknek 

Szent Erzsébet életéről és jótéteményei-

ről, majd megáldotta a kosarakban lévő, 

felajánlók által sütött kalácsot és pogá-

csát. Az atya sem érkezett üres kézzel, 

mézeskaláccsal kedveskedett az iskola 

tanulóinak és dolgozóinak. Ezt követően 

a gyermeki kezek gondosan becsomagol-

ták az adományt, mellé saját kezűleg 

készített, Szent Erzsébetet ábrázoló alko-

tást is helyeztek, amin az alábbi ige ál-

lott: „Az igazak életére gondja van az 

Úrnak, örökségük megmarad örök-

re.” (Zsolt 38,18) A tanítást követően a 

tanulók felnőtt segítők kíséretében ellá-

togattak ötvennégy egyedül élő, magyar-

laki és csörötneki idős emberhez. Min-

denütt örömmel és meghatottsággal 

fogadták őket. 

A kezdeményezés fő célja volt: felhívni a 

figyelmet Szent Erzsébet tiszta szívére, 
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imádságos életére és áldozatos szerete-

tére. A nap során a gyerekek valóban 

megéreztek valamit a szent királylány 

lényéből, lelkületéből, és az első lépése-

ket már megtették abba az irányba, hogy 

kövessék is a példáját. Nagy öröm volt, 

amikor a szeretetcsomagok szétosztásá-

nál a gyerekek megfogalmazták: „Az a 

legjobb, hogy örömet szerzünk mások-

nak”.  

Szent Erzsébet példamutatása szerint a 

szeretet követei voltak iskolánk tanulói. 

Valóban semmire sincs nagyobb szükség 

a mai világban, mint a szeretetre! 

Hálásan köszöni az iskola közössége a 

Mihók család nagylelkű felajánlását. 

Iskoláko rüsünk szereple se 

Írta: Deutsch Szilvia 

November 27-én, advent 1. vasárnapján 

a már hagyományossá vált alsószölnöki 

ünnepi szentmisén vett részt az iskola 

kórusa. 

Három kórus (gyermek, német asszony-

kórus, szlovén vegyes-, illetve férfikar) 

mellett - akik a szentmise végén adventi 

és karácsonyi dalokkal kápráztattak el 

bennünket - kis kórusunk a szentmisén 

és a kinti adventi koszorú, valamint a 

betlehem megáldásánál is szolgált a je-

lenlevők örömére.  

Többen meghatottan és szeretettel kö-

szönték meg a lányoknak személyesen, 

illetve rajtam keresztül is az „élményt”. 

Az egyházi program végén forralt bor, 

forró tea és pogácsa várt minden jelenlé-

vőt. 

A lányok (jómagam is) nagyon jól érezték 

magukat. Észre sem vettük, úgy elrepült 

a közel három óra. 

Megemle keztü nk Szent Im-

re hercegro l, á mágyár ifjü -

sá g ve do szentje ro l 

Írta: Ágnes nővér 

Novemberi iskolamisénkre egy lágy, őszi, 

napsütéses kora délutáni órán, a rönöki 

Szent Imre-templomban került sor. Az 

előző napon volt a templom búcsúja, 

ezért iskolánk is a magyar ifjúság védő-

szentjét ünnepelte. Az őszi fények a 

templomot is ünneplőbe öltöztették: a 

hatalmas ablakokon beáradt az aranyos 

napfény, az oltár színes üvegablakain 

ragyogva emelkedtek fölénk a magyar 

szent család alakjai: Szent Imre és szülei, 

Szent István király és Boldog Gizella ki-

rályné. Gyula atya prédikációjában há-

rom dologban állította elénk követendő 

példaképnek Szent Imre herceget: Szent 

Imre szeretett imádkozni, szeretett ta-

nulni, és szerette a családját és a népét. 

A szentmise énekeiben bevonuláskor a 

magyar szentek oltalmát és közbenjárá-

sát kértük, kivonuláskor pedig a régi ma-

gyar himnusz szavaival a Boldogságos 

Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya 

oltalmába ajánlottuk hazánkat és magun-

kat. 

Betekinto  áz iskolá bá 

Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

2022. december 10-én, szombaton dél-

előtt iskolai betekintőre és ismerkedésre 

hívtuk a nagycsoportos gyermekeket és 

szüleiket. A környéken élő iskolaköteles 

tanulók számára személyre szóló meghí-

vót készítettünk, melyet zömmel szemé-

lyesen kézbesítettünk. 

Levelünkben felvázoltuk kistelepülési 

iskolánk főbb jellemzőit, lehetőségeit. A 

meghívólevél mellett plakátokkal is hir-

dettük a betekintőt. Az esős, barátságta-

lan időjárás és a megbetegedések ellené-

re szép számban jöttek hozzánk érdeklő-

dők. Érkeztek családok Magyarlakról, 

Csörötnekről, Kondorfáról és Szentgott-

hárdról is. Adventi kézműves foglalkozás, 

mesesarok és sulibüfé várta a nagycso-

portosokat. Öröm volt látni a sok tündé-

ri, kíváncsi gyermeket, akik hamar felol-

dódtak, és otthonosan mozogtak az isko-

la épületében. 

Kellemes másfél órát töltöttek el együtt, 

a leendő tanító nénivel és tanár nénikkel. 

Hálásan köszönjük a résztvevőknek, hogy 

megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, 

és információt szereztek iskolánkról.  

A nyílt napot 2023. január hónapban 

tervezzük, melyről a tagintézmény hon-

lapján, közösségi oldalán és az óvodák 

hirdetőtábláján tájékoztatást adunk.  

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő-

ket iskolánk megtekintésére egyénileg is. 

Kérjük, a látogatás előtt szíveskedjenek 

időpontot egyeztetni az alábbi elérhető-

ségeken:  

E-mail: altiskmagyarlak@gmail.com 

Telefon: (20) 997 3810 



Csörötneki Hírharang 

 17. oldal 2022.12.21. 

Decemberi iskolámise 

Írta: Ágnes nővér 

 

2022 decemberében Szent Lúcia szűz és 

vértanú emléknapján püspöki meghívás-

ra a szombathelyi Sarlós Boldogasszony 

székesegyházban tartotta Gyula atya a 

Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája 

és a rábagyarmati iskola iskolamiséjét. A 

szentmise kezdete előtt Császár István 

atya, a székesegyház plébánosa bemu-

tatta templomát a gyermekeknek, és 

mindenki kapott emlékül egy képet a 

vértanú Boldog Brenner János atyáról. 

Gyula atya szentbeszédében az adventi 

időszak ünnepre való felkészítő jellegéről 

beszélt: a jócselekedetekről, az imádság-

ról és a vasárnapi szentmisén való buzgó 

részvétel hősies mivoltáról. A szentmise 

után az iskola tanulói és tanárai közös 

fényképet készítettek az oltár lépcsőjén.  

 

Ezután mindannyian átvonultunk a püs-

pöki palotába, ahol Székely János püspök 

atya vendégül látta az iskola tanulóit, 

tanítóit és tanárait. A kínálás előtt együtt 

elénekeltük az „Ó jöjj, ó jöjj!” adventi 

ének első versszakait, és a püspök atya 

személyesen járt körül a süteményes 

tálcával, hogy végigkínáljon mindenkit a 

csokis, kókuszos és diós süteményekkel. 

Ezután a püspök atya meglepetés-

ajándékként mutatott nekünk „valami 

szépet”, és végigvezette a gyermeksere-

get a püspöki palota csodálatos termein. 

Először a dísztermet tekintettük meg, 

ahol János püspök atya részletesen elma-

gyarázta a mennyezetfreskó, valamint az 

oldalfalak allegorikus ábrázolásainak 

jelentését. Ezután ámulva néztük végig a 

kiállításnak fenntartott termeket, ame-

lyekben az évszázados berendezési tár-

gyak érintetlenül őrizték meg a több 

mint 200 éves épület egykori életének 

helyszíneit. A Szent Pál-terem falain lát-

hattuk az Apostol életének fontos állo-

másait, a könyvtárszobában elképedve 

hallgattuk a titkos ajtó történetét, és a 

vendégszobában Boldog IV. Károly, az 

utolsó magyar király álruhás látogatásá-

nak történetét. A találkozó végén a gyer-

mekek átadták János püspök atyának az 

iskola ajándékát: egy képet, amelyen 

színes papírból kivágott kis szalmaköte-

gekre ráírták életük értékeit, amelyekkel 

a karácsonykor megszülető kis Jézust 

megörvendeztetik, és amik a kis jászolt 

puhábbá, melegebbé teszik. Búcsúzáskor 

János püspök atya az ajtóban állva sze-

mélyesen vett búcsút minden egyes láto-

gatójától.  

Ezután következett az adventi vásár meg-

tekintése, és a gyerekek az időközben 

besötétedett Fő tér esti fényeiben cso-

dálhatták meg a vásáros bódék gazdag 

kínálatát.  

Életre szóló élményben volt részünk – és 

nem csak a gyermekeknek. Köszönjük 

szépen a meghívást, az atyai gondosko-

dást, a vendéglátói kedvességet és figyel-

mességet—az igazi karácsonyi meglepe-

tést!  

Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

Iskolánk diák- és alkalmazotti közössége az idei évben is csat-

lakozott jótékonysági akcióhoz. Az adventi időszakban a Mát-

rix Közhasznú Alapítvány által szervezett „Szeretetcsoki” cso-

koládégyűjtő programot erősítettük. Napról napra egyre 

több édesség gyűlt a kihelyezett adománydobozba, és a cso-

kik mellett érkeztek felajánlásként plüssök, puzzle és társas-

játék is. A jószívű gyermekeknek és felnőtteknek köszönhető-

en temérdek ajándék gyűlt össze, aminek becsomagolása és 

elszállítása nem kis fejtörést okozott a technikai személyzet-

nek. Végül négy doboz és egy nagy zsák nyelte el a sok-sok 

szeretetajándékot, amiket postai úton továbbítottunk a gyűj-

tés kezdeményezőjének. Az Alapítvány a befolyt adományból 

kórházak gyermekosztályain fekvő gyermekeket, valamint 

olyan nagycsaládosokat és hátrányos helyzetű gyermekeket, 

családokat ajándékoz meg, ahol anyagi nehézséget okoz az 

ajándékozás. Örömmel tölt el bennünket, hogy a magunk 

szerény módján segíteni tudtunk.  

Jo nák lenni jo  
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Összeállította: Kovácsné Nardai Lilián 

Nyuszigyerekek és az első hó 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kerekerdő, ennek a 

kerekerdőnek a közepén egy kicsike házikó. Abban lakott Nyu-

szi mama és a három picike kisnyulacskája. Egy nap Nyuszi 

mama épp varrogatta a nyulacskák téli bundácskáját, s közben 

énekelgetett a kis nyuszikáknak, akik ott ugrándoztak, vihán-

coltak, játszottak körülötte. Aztán elővették a mesekönyveket, 

és nézegették a szebbnél szebb képeket. Egyszer csak megkor-

dult a nyulacskák pocakja. 

-Nyuszi mama, készíts nekünk tejbegrízt, éhesek vagyunk! 

-Jól van, nyulacskáim, ti mossatok kezet, addig én elkészítem a 

finom édes tejbegrízt! 

Nyúl anyó hozzáfogott a főzéshez, mikorra a nyulacskák asztal-

hoz ültek, már ott gőzölgött a finom tejbegríz. A nyuszigyere-

kek csak úgy kanalazták a finom csemegét. Észre sem vették, 

hogy közben kint elkezdett hullani a hó. Mindent beborított, a 

bokrokat, a fákat. 

Mikor elfogyott a tejbegríz, az egyik nyulacska kikukkantott az 

ablakon. 

-Nézzétek, Nyúl anyó mennyi finom tejbegrízt főzött! Odakinn 

minden tiszta tejbegríz!! 

-Szaladjunk ki gyorsan, együk meg mind az egészet! -mondták 

a testvérei. 

És máris kiszaladtak a jó meleg szobából. Beleharaptak a hóba, 

de el is kezdtek prüszkölni: 

-De hiszen ez hideg! Brrr! 

-Nem is édes! Brr! 

-Ez nem is tejbegríz! - szomorodtak el a nyulacskák. 

-Kérdezzük meg Nyúl anyót! 

Nyúl anyó ekkorra ért ki a házból. 

-Kicsikéim, ez bizony nem tejbegríz, hanem ez a HÓ!! 

A kisnyulakra ráadta a jó meleg bundácskákat, és megmutatta 

nekik, hogyan lehet hóembert építeni. 

A kisnyuszik boldogan görgették, hizlalták a hólabdákat, és 

pillanatok alatt el is készült a hóemberük. 

Örömükben körbeugrálták, és kacagva hancúroztak a friss pu-

ha hóban. 

Itt a vége, fuss el véle, aki tudja, elmesélje. 

Ez a nyúlfarknyi kis mese bizonyára régen íródott. Abban az 

időben, amikor én és a nagyszüleitek voltak kisgyerekek. Akko-

riban mi minden télen örvendezhettünk a hónak. Sétálni ben-

ne, síelni, szánkózni, hócsatázni, hóvárat vagy hóembert építe-

ni heteken át lehetett. Talán ezen a télen lesz nektek is néhány 

havas nap, hogy kipróbáljátok e remek dolgokat. Ha mégsem 

esne, akkor kellemes és hasznos időtöltésnek javaslom, legye-

tek kreatívak és készítsetek „újrahasznosítással” hóembert, 

esetleg manót, téli képet vagy makettet az otthon talált kaca-

tokból, kiürült dobozokból, flakonokból, papírhengerekből, 

rongyokból. Ehhez már nem kell más, csak tű, cérna, olló, ra-

gasztó, némi fantázia és a ti ügyes kezetek. „Mankónak” a You-

Tube-on sok ötletet és kivitelezést találhattok. Az oviban szíve-

sen fogadnánk tőletek ilyen alkotásokat a jövő téli dekorációk-

hoz. 

Horváth Piroska:  

Karácsonyi ima...  

Békés karácsonyt, 

minden asztalra kalácsot, 

szomjazónak tiszta vizet, 

hitetlennek igaz hitet,  

jólelkű emberre áldást, 

hontalannak meleg szállást, 

bársonyruhát reszketőknek, 

gyógyulást a szenvedőknek, 

sötétségbe fényességet, 

összetartást, békességet, 

ragyogó, tiszta szemeket... 

Békés, boldog ünnepeket! 

Övisárok 
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HÖNISMERET—Ne pszoká sok Küntá r Lájos leí rá sá bán áz 1930 -ás 

e vekbo l:  há zszentele s,  lücá zá s,  betlehemeze s e s  süprá lá s  

Összeállította: Domina Imre 

Kuntár Lajos Hármaskönyv Csörötnekről 

című könyve 1990-ben jelent meg. Alap-

ját az 1938-ban elkészült és kéziratban 

maradt helytörténeti monográfia adta, 

melynek egy példánya a Vas Megyei 

Levéltárban, a szerző irathagyatékában 

található. 

A monográfia egyes részei teljesen ki-

maradtak a könyvből, más részei átdol-

gozottan kerültek bele, és vannak szinte 

szó szerint átvett részek is. A népszoká-

sok leírásában az aktualitást tekintve 

mindháromra akad példa. 

Teljesen kimaradt a könyvből: 

„Az év elején szokásos a vallásos jelleg-

gel bíró „ház-szentelés”. A pap maga 

mellé veszi a kántort, a céhmestert és a 

két ministránsgyereket, s házról házra 

járva áldja meg a lakásokat. A kántor 

míg imádkozik, a pap ezeket írja az ajtó-

ra fehér krétával: 19+G+M+B+39./

Gáspár, Menyhért, Boldizsár és év-

szám /.” 

A Hármaskönyvben a lucázás leírása 

szerepel, a monográfiában viszont a vélt 

eredetét írja le a szerző: 

„Luca napján nem dolgoznak. Az a hie-

delem járta, hogy amit akkor tesznek, 

szénné változik. Ennek a hiedelemnek 

érdekes eredete van: 1700-as évek kö-

rül a közeli Farkasfán élt egy Csilinkó 

nevű öreg csordás, kinek feleségét 

Judkának hívták. Az öreg Csilinkó koma-

ságba keveredett egy családdal, mely-

ben az asszony neve Luca volt. Luca 

asszony gyerekeket szült, s utána nem-

sokára meghalt. E szomorú eset meg-

történte után egyik év Luca napján Jud-

ka asszony éppen ruhafehérítéshez ké-

szült, amikor bekopogott hozzá egy asz-

szony, s felajánlotta segítségét. Judka 

assszony megörült a segítségnek, s vidá-

man elbeszélgetve dolgoztak. Egyszer 

azonban véletlenül ráesett a tekintete 

az idegen asszony lábára, s elszörnyül-

ködve vette észre, hogy azok állatiasan 

szőrösek, s hogy boszorkányfark mere-

dezett ki a szoknyája alól. Judka asszony 

rettentően megijedt, futott a férjéhez, 

elmondta az esetet, hozzátette, hogy 

biztosan Luca asszony lett boszorkány-

nyá. A vendég e közben kint nem győzte 

már várni Judka asszony visszatértét, a 

szoba felé tartott, hol megragadta 

Judkát, hogy elviszi magával. Csilinkó 

nem vette tréfára a dolgot, gyantát és 

tömjént vett elő, s kifüstölte házából a 

boszorkányt. Másnap elszörnyülködve 

vették észre Csilinkóék, hogy azok a 

fehérneműk, melyeket Luca napján 

mostak, mind szénné változtak. Ettől 

kezdve nem dolgoztak ezen a napon.” 

A betlehemezés kisebb módosításokkal 

került a könyvbe, de így is érdekes ol-

vasni a monográfiában leírt változatot 

annak autentikusabb nyelvezete miatt: 

„A betlehemesek eredetileg felnőtt le-

gények voltak, akiket részben a karácso-

nyi tiltott idő és a szegénység zárt ki a 

korcsmákból, részben pedig a betleme-

seknek kijáró ajándék vezetett a betle-

hemezésre. A legények idővel átenged-

ték ezt a szerepet a fiatalabbaknak, és 

lassan meg is szűnt a betlehemezés 

népszokássá lenni. Egy időben teljesen 

el is felejtették. Egy évtizeddel ezelőtt 

(megj.: az 1920-as évek második felé-

ben, D. I.) újult fel ismét, de már csak a 

gyermekek körében. A régi betleheme-

zés, s körülbelül a mai is így folyt le: 

Betlehemük vékony deszkából készült 

ház, tetején kereszttel. Oldalán négy-

szögletes ablaknyílás volt, melyet szí-

nes, főleg piros papírral üvegeztek. Pad-

lózatát bakszakállnak nevezett korpafű-

vel bélelték. Falait belülről szentképek-

kel ragasztották tele. A hátsó falon 

többnyire a jeruzsálemi utca és temp-

lom képe volt, amint a 12 éves Jézus a 

templomba tart, az oldalfalakon pedig 

Jézus életéből vett eseményeket ábrá-

zoló képek voltak. Tetőzetéről a betle-

hemi csillag /üstökösnek ábrázolva/ 

lógott le. Előtérben a boldogságos Szűz 

és Szent József fából faragott és kifes-

tett szobra, fenyőkéregből faragott já-

szoly kis Jézussal és ugyancsak fából 

faragott pásztorok és napkeleti bölcsek 

álltak. Ezeket a szobrocskákat mind sa-

ját maguk faragták. A szobrok idővel 

eltűntek a betlehemből, képekből kivá-

gott alakok helyettesítették, a jászolyba 

pedig porcelánbabát tettek. 

Betlehemesek: két, ritkábban három 

pásztor, egy angyal. A pásztorokon fe-

hér nadrág vagy rojtos gatya volt. Kívül 

szőrös, ujjatlan kabátot viseltek, vagy ha 

ez nem volt, akkor kifordították bárány-

bőrrel bélelt kabátjukat. Madzagra kö-

tözött lenkóc szakállat és bajuszt tettek. 

Fejükön papirosból ragasztott hegyes 

süveget hordtak, kezükben hosszú fur-

kósbotot, pásztorbotot tartottak, mely-

ről láncdarabok és csengők fityegtek. 

A szereplők mindig csak férfiak voltak. 

Az angyal fehér nadrágot vagy rojtos 

gatyát, hosszú fehér inget és fehér vá-

szonkabátot viselt. Szakálla és bajusza 

nem volt, helyette ugyancsak lenkócból 

hosszú hajat kötözött a fejére. Fején 

szintén papirossüveg volt, de ennek 

hegyét kereszt díszítette. 

A betlehemezés karácsony előtt 2-3 

héttel szokott megkezdődni. Csengetés 

után belépett az egyik a házba, s ezt 

kérdezte: 

Szabad-e bevünnyi a bötlehemet? 

Kedvező válasz esetén belépett az an-

gyal: 

- Dicsértessék a Jézus neve! 

- Mindörökké Ámen! 

A betlehemet leakasztotta a válláról, 

elhelyezte az asztalon, ajtaját kinyitotta, 

miközben elénekelte a „Mennyből az 

angyal”-t, a meggyújtott gyertya világa 

mellett megnézegették a házbeliek a 

betlehemet. 

Az ének elhangzása után belépett egy 

pásztor. 

Szerencsés jó napot kívánok a házigaz-

dának és a bentlakó népének! 

Jött a második is, de ez már úgy esett be 

az ajtón. Esés közben botját jól levágta, 

hogy még nagyobb zajt csapjon, felkiál-

tott. 

Úgy megbotlottam az ajtószárfában, 

hogy még a 99 éves vén öreg szakállam 

is mind kihullott. Hol vagy, te, szirkes-
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szurkos szolgáló, mért nem söpörted el 

az ajtó elől a sok piszkot? 

Ekkor az angyal kivételével mind lefeküd-

tek a földre. Az angyal énekelni kezdett: 

Jézus, a szent kisded, 

Mer szükséget szenved, 

Nincsen meleg párnájo, 

Sem ékes palotájo. 

Nagy télbe, 

Hidegbe, 

Melegíti őt a barmok párája, 

Ökör szamár lehelettye, kálhájo. 

Felébredtek a pásztorok, szemüket dör-

zsölve feltápászkodtak, s énekelni kezd-

tek: 

Méllen elaludtunk az erdőbe, 

Zengedezést hallottunk a fülünkbe, 

A madarak énekeltek, 

A vadak is zengedeztek, 

Hideg télbe. 

Bárcsak előbb felébredtünk vóna, 

Kis Jézust is megláthattuk vóna,  

Megcsendül a fülünkbe az angyal jászo-

lába. 

Ezután újra az angyal énekelt: 

Pásztorok, keljünk fel, 

Hamar induljunk el, 

Betlehem városba, 

Rongyos istállócskába, 

Siessünk, ne késsünk, 

Hogy még ezen éjjel odaérhessünk, 

A mi Urunk Jézus Krisztus köszöntését 

tehessük. 

Ének alatt a pásztorok mind felkeltek. Az 

egyik így szólt: 

Látom, látom gazdauram jól forgatja 

kincsesláda kulcsát, talán bizony ránk 

akarja vesztegetni penészes garasát? 

Ezután körbejárva, botjukat leütve így 

énekeltek: 

Jobb ez a gazda, mint a másik volt, 

Jól tartott, sunkával, kalbásszal, 

Korédon örülhetsz, hogy mivelünk jö-

hetsz, 

Mennyországban jár pajtás, jár pajtás, 

Ottan leszen jó világ, 

Sör, bor, mint tenger, 

Ott ihatik az ember. 

Egyik angyal furulyál, furulyál, 

A másik meg trombitál, 

Mindegyik így ugrál, hipp, hopp, hopp! 

Mikor azt énekelték, hogy „így ugrál”, 

akkor mindnyájan valóban ugráltak is. Az 

ajándék átvétele után Dicsértessékkel 

köszöntek el a háziaktól.” 

„A gyerekek legkedvesebb napja az Apró-

szentek, december 28. Ez az ő napjuk. 

Pénzkereseti nap. Ezen a napon 3-12 évig 

minden épkézláb gyerek megy korbácsol-

ni vagy mint itt mondják: suprányi. Min-

den házat végiglátogatnak, s végigvernek 

mindenkit. Közben ezt mondják: 

Friss egésséget ebbe az új esztendűbe, 

Beteges ne legyen, keléses ne legyen, 

Sok pénze legyen! 

A kisgyermeknél hozzáteszik: nőnyi, nő-

nyi, a lányoknál: férhomennyi, a legé-

nyeknél pedig: megházasonnyi. Utána 

aszalt gyümölcs, dió vagy pénz üti a mar-

kukat.” 

Kültü rá — Bemütátkozik áz ü j ko nyvtá ros 
Írta: Márton Alexa 

Márton Alexának hívnak, 19 éves vagyok. 

Iskolai éveimet Szentgotthárdon töl-

töttem, de már nagyon kicsi korom óta 

Csörötneken élek.  

12 éves voltam, amikor először könyvet 

vettem a kezembe szórakozás gyanánt, 

kortárs magyar szerzőnk, Leiner Laura 

közismert ifjúságiregény-sorozatának, „A 

Szent Johanna gimi”-nek az első részét. 

Ez a könyv azonnal megszerettette velem 

az olvasást, beiratkoztam az iskolai olva-

sókörbe is, és ez az egyik kedvenc sza-

badidős tevékenységem.  

Érdeklődési körömből adódóan egyértel-

mű volt számomra, hogy irodalomból 

szeretnék emelt érettségit tenni, majd 

ezen az úton folytatni a tanulmányaimat.  

Gimnázium után azonban az élet más 

vizekre sodort, az elektrokozmetika te-

rén helyezkedtem el, a mai napig főállás-

ban abban dolgozom, és dietetikát tanu-

lok. 

Még márciusban, a nagymamámnak kö-

szönhetően szereztem tudomást a csö-

rötneki könyvtár létéről, és éltem a lehe-

tőséggel, mikor elmondta, még keresik a 

megfelelő személyt, aki könyvtárosként 

tevékenykedne. Egy héten belül munká-

ba is álltam, rendszerezni és szelektálni 

kezdtem a meglévő készletet a szentgott-

hárdi Móra Ferenc Könyvtár munkatársa-

inak segítségével. Azóta is folyamatosan 

bővül, cserélődik az állomány, a régi, 

klasszikus könyveken kívül rengeteg kor-

társ, jelenleg népszerű példány is megta-

lálható nálunk. 

Eleinte nehéz dolgom volt a statisztikát 

illetően, de szép lassan belerázódtam. 

Felvettem a kapcsolatot a szombathelyi 

Berzsenyi Dániel Könyvtárral, általuk 

lehetőségük volt a helyi diákoknak egy 

bábelőadáson, valamint robotika foglal-

kozáson részt venni. Mindkettő nagy 

sikert aratott a gyerekek körében. 

Annak érdekében, hogy többrétű legyen 

a szakmai tudásom és ismeretem, ősszel 

részt vettem egy könyvtáros-

tanfolyamon. Sok új információval gazda-

godtam, amiket, úgy érzem, hasznosítani 

tudok majd a jövőben. 

Mint korábban említettem, kisiskolás 

koromban gyakran látogattam az iskolai 

könyvtárat, amely számomra mindig is 

egy barátságos, nyugodt hely volt. Ebben 

nagy szerepe volt a könyvtároshölgynek 

is, aki személyiségéből adódóan vonzotta 

a gyerekeket.  

Célom a könyvtárunkat népszerűsíteni, 

ezért hoztam létre a „Csörötnek Könyv-

tár” nevű Facebook-oldalt, ahol minden-

ki információhoz juthat az éppen aktuális 

könyvekkel, programokkal kapcsolatban. 

Szeretném, hogy a gyerekek megtapasz-

talják, mennyi élményt adhat nekik egy 

ilyen közösségi tér. Ennek érdekében a 

jövőben is várhatóak lesznek az olvasást/

kultúrát népszerűsítő programok, kéz-

műves foglalkozások, igény esetén 

KönyvtárMozi is.  

Ám nemcsak a fiatalokat, minden korosz-

tályt szeretettel várok péntekenként 

10:00 és 12:00 között. Garantálom, min-

denki talál kedvére való olvasmányt.  
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Összeállította: Domina Imre 

Az egyesület 2022-ben is tette a dolgát, mert a közbiz-

tonság közkincs, melyet őrizni kell. A hétköznapok egy-

szerű közkatonájaként ebben az évben is jelen voltunk 

településünkön. Ott voltunk a közösségi rendezvények 

biztosításánál, az iskolakezdés napjaiban az iskolánál, 

temetéseknél. A mindenszentek és a halottak napja 

hosszú hétvégéjén minden nap jelen voltunk a temető 

környékén. Tettük ezt csendesen, szerényen, vállalva a 

nehezebb élethelyzeteket is polgárőrként. 

Eredményeink alapját a közterületi járőrszolgálatok, a 

rendőrséggel és az önkormányzattal való folyamatos 

együttműködés, az egyesület kiszámítható gazdálkodá-

sa képezte. 

Az egyesület működése megfelel a hatályos jogszabá-

lyoknak, tagjai megfelelő képzettséggel és tudással ren-

delkeznek a feladatok végrehajtásához. Az egyesületnek 

köztartozása nincs. 

Az egyesület a szükséges mértékben rendelkezik azok-

kal a technikai, ruházati, egyéb kiegészítő felszerelések-

kel, eszközökkel, amelyek az egyesületi munkát, a köz-

területi polgárőr-járőrözést, az egyesületi kommuniká-

ció működését biztosítják. 

A polgárőr egyesület 2023-ban is annyi feladatot vállal, 

amennyit el is tud végezni. 

Cso ro tneki Polgá ro r  Egyesü let  

Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

2022. október 14-16. között került megrendezésre az egyik 

legnagyobb küzdősport-szervezet hivatalos világbajnoksága, az 

ICO COMBAT SPORT WORLD CHAMPIONSHIPS Nagykanizsán.   

A versenyen gyermek, kadet, junior, felnőtt nők-férfiak, vala-

mint veterán sportolók vettek részt. Számos országból (Anglia, 

Franciaország, Ciprus, Németország, Ukrajna, Románia, Görög-

ország, Brazília, Nepál, Venezuela, Ausztrália stb.) közel 1.000 

válogatott versenyző érkezett a megmérettetésre. Az Extreme 

Fight Club (EFC) Vas megyéből 3 sportolóval indult, és 4 érmet 

szerzett: 1 bajnoki címet, 2 ezüst- és 1 bronzérmet. LIGHT BOX 

kategóriában Horváth Noel kiérdemelte a világbajnoki címet. 

Horváth Brendon ezüstérmet gyűjtött be szintén LIGHT BOX-

ban. Horváth Bálint ORIENTAL BOX-ban ugyancsak a dobogó 

második fokára állhatott, LIGHT BOX kategóriában 3. helyezést 

ért el. Mindhárom versenyző csörötneki kötődésű, Noel és 

Brendon a Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium Ma-

gyarlak-Csörötnek Általános Iskolája, Bálint a VMSZC III. Béla 

Technikum és Kollégium tanulója. A három roma származású 

fiatal kemény munkát fektetett a felkészülésbe, heti 9 alkalom-

mal jártak edzésre, mérhetetlen energiával, hatalmas szorga-

lommal és alázattal harcoltak meg a szép eredményekért. A 

fiúk példát szeretnének mutatni társaiknak, hogy kitartó mun-

kával és elszántsággal semmi sem lehetetlen, és megéri küzde-

ni a végsőkig. Büszkék vagyunk Rátok: NOEL, BRENDON, BÁ-

LINT, és további szép sikereket kívánunk a következő világbaj-

nokságon, melyet 2023-ban Birminghamben rendeznek. Hálás 

köszönet illeti Horváth Ferenc vezetőedzőt, valamint Horváth 

Balázs segédedzőt a lelkiismeretes és magas színvonalú felké-

szítő munkáért. 

E remeso  á vilá gbájnoksá gon  

Kü zdo sport eredme nyek 2022 -ben  

Írta: Horváth Balázs 

Ez az év is mozgalmas volt szá-

munkra. Túl vagyunk sok verse-

nyen és egy klub váltáson is. 

Az év első felében egy területi és 

egy országos bajnokságon is 

részt vettünk. 

Mindkét tornán első helyen vég-

zett három versenyzőnk, Horváth 

Bálint, Horváth Noel, és Horváth 

Brendon. 

Ezzel kvalifikálták magukat az 

ICO Világszervezet által rende-

zett világbajnokságra, ahol 32 

ország több mint 800 versenyző-

je vett részt. Vas megyéből csak 

ők hárman jutottak be a verseny-

re. 

Vb-eredményeink: Horváth Noel 

martial box kategóriában arany-

érmes, Horváth Bálint oriental 

box ezüst– és és martial box 

bronzérmet, Horváth Brendon 

martial box ezüstérmet szerzett. 

Nagy örömünkre az elért ered-

ményünkkel méltón képvisel-

hettük Magyarországot és szülő-

falunkat Csörötneket! 

Klubot is váltottunk eközben. 

Jelenleg az FSH BOX ÉS KÜZDŐ-

SPORT VERSENYZŐI mindhár-

man. Köszönjük minden támoga-

tónknak és mindenkinek, aki 

valamilyen formában segíti mun-

kánkat. Jövőre az angliai vb-n 

indulhatnak a fiúk! Mindent 

megteszünk a hasonlóan szép 

eredményekért! 

Külön köszönet Horváth Ferenc 

mesternek a fiúk felkészítéséért! 
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Kenüs  h í rek  2022 -bo l  
Írta : Kocsis Ádám (www.rabaratok.hu) 

Rá bá  100  
Ez év májusában is megrendezésre ke-
rült a már többéves hagyományokkal 
bíró Rába 100 teljesítmény túra a We-
king Egyesület szervezéseben. A táv, 
ahogy az esemény neve is sugallja, 100 
km, Csörötnektől egészen Ikervárig. 

Horváth Attila ‘Hodzsi’ ismét nagyszerű 
időjárást és valamelyest kedvezőbb víz-
állást (Szentgotthárd, -85 cm) rendelt az 
égiektől, így minden adott volt, hogy 
május 14-én hajnalban a hat órai ha-
rangszóra elrajtoljon a rekordszámú, 
több mint 40 egységből álló, 63 nevezett 
túrázó. Az idei túrán több tagunk is érin-
tett volt: Katona “Baka” Zoltán, Dr. Ko-
vács Máté és Szukics Szabolcs kajak 
egyesben, míg Bérdi Bence és Kocsis 
Ádám kenu kettesben. 

A reggeli 16 fokos levegőhőmérséklet 

még hidegnek tűnhetett, ám mire 10-11 
órára mindannyiunk a körmendi gáthoz 
ért, már az erős napsütés és a nagy me-
leg is nehezítette a kihívást. Két frissítő-
ponton pihenhettünk 15-20 percet, me-
lyek 40-35-25 km-re osztották fel a teljes 
távot.  Este hat óra előtt már néhányan 
beértek az ikervári duzzasztó melletti 
kiszállóponthoz, ám a legtöbben fél hét- 
hét óra között futottak be. 

Gyors regenerálódás, fényképezkedés 
következett az érmekkel és a túrapólók-
kal. Megvártuk a trélereket (saját tréle-
rünk is hadrendbe állt a rengeteg kajak 
és kenu visszaszállításában). 

Köszönjük a szervezést Hodzsinak és 
segítőinek, igazán tartalmas nap volt, 
ahol újra kipróbálhattuk a határainkat. 
Remélem, jövőre még többen fogunk 
vállalkozni a Rábarátok csapatából, ha 
másért nem is, legalább azért, amit 
egyik tagtársunk mondott, mikor először 
vett részt a Rába100-on: „Megnézem, 
mi van a kanyaron túl.”  

Rá báLápá to l á s  
Ha június, akkor RábaLapátolás, idén 
már tizenkettedik alkalommal. Nagy 
örömmel tölt el minket, hogy társszerve-
zőként tekintettek ránk már az első 
évünk során. Igyekszünk felnőni a fel-
adathoz, és minél mélyebben részt ven-
ni az elkövetkezőkben is a szervezési 
feladatokban. 

Az előző hetek csapadékos és szeles 
időjárása a szombati versenynapra ked-
vező feltételekkel kecsegtetett, de emi-
att sajnos az előzetes pályabejárásunkat 
nem tudtuk megejteni, kivétel Bérdi 
Bence tagtársunk, aki így hasznos taná-
csokkal tudott minket ellátni az árhullám 
által átformált szakaszról. 

Délelőtt fél 11 lehetett, mikor az első 
egységek már Csörötnekre érkeztek, és 
ezt követően egyre több lett a kajakok, 
kenuk és supok száma a töltés oldalá-
ban. 

Az átlagosnál magasabb vízállás az 
“erősebbeknek” kedvez, az 
“ügyesebbekkel” szemben – ezt már 
Hodzsitól, a rendezvény főszervezőjétől, 
megálmodójától hallhattuk kicsivel a 14 
órás rajt előtt. A rajt egyesével történt, 
mindenkit a rajtszám alapján azonosítva 

indítottak és mérték egyénileg az idejét. 
Egyesületünket a “kettős igazolással” 
rendelkező (Rábarátok és Kormorán 
Kenu) Bérdi Bence outrigger, Katona Zoli 
és Szukics Szabolcs kajak egyesben, vala-
mint férfi kenu kettesben Kocsis Zsolt és 
fia, Kocsis Ádám képviselte.  

Látva a vízállást, a két óra körüli ered-
mények borítékolhatóak voltak. Összesí-
tettben az első helyen Viski Gábor nyert 
egy versenykajakkal 1 óra 29 perc 8 má-
sodperces idővel. Csapatunkból a leg-
jobb idővel Bence ért célba 1 óra 48 
perc 14 másodperccel, ezzel a kategóriá-
jában a 2. helyet megszerezve. Zoli túra-
kajak kategóriában 1 óra 57 perc 27 má-
sodperccel tizenötödik, míg Szabolcs 2 
óra 8 perc 9 másodperccel huszonkette-
dik lett a népes kategóriában. Kenu 
kettes egységünk – a “Kocsisok” – 2 óra 
2 perc 58 másodperccel a C-2 férfi 
4 .helyén végzett (a járgányt köszönjük 
itt is a kormorános barátainknak). 

Gratulálunk minden versenyzőnek, kö-
szönjük a szervezőknek a megszokott 
profi lebonyolítást. Jövőre újra, ugyanitt, 
még többen (tőlünk is :) ) 

Szeptember i  ve rsenyek  
Ha szeptember, akkor Rába-maraton, 
immár huszonhetedik alkalommal. A 
szentgotthárdi rajtnál reggel nyolc órá-
tól már gyülekeztek a kajakok, kenuk a 
napsütéses őszi időben. Mindenki igye-
kezett felkészíteni minél inkább a hajóját 
és önmagát az 50 kilométeres verseny-
távra. Egyesületünk egy férfi kenu 
kettessel (Bérdi Bence és Kocsis Ádám), 
illetve két K-1-es egységgel (Katona Zoli 
és Kovács Máté) képviseltette magát. 

Az eredményeket illetően mindenki elé-
gedett lehet, hisz a tavalyi idejét 
(hasonló vízállásnál) mind a három egy-
ség megjavította, bár helyezésekben ez 
most kevésbé lett fényes. 

Katona Zoli és Máté a tavalyi 6-7. helye-
zésüket és 7 óra 1 perc 44 másodperces 
idejüket idén majd egy órával megjaví-
tották: 6 óra 5 perc 25 másodperccel 
Máté 4., míg Zoli egy másodperccel le-
maradva 5. lett. 
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Bence és Ádám, a kenu 2-es egység a 
tavalyi 5 óra 40 perc 18 másodperccel 
elért első helyezésüket idén a harmadik 
helyre cserélték, de az idejüket majd’ 20 
perccel megjavítva, 5 óra 22 perc 11 má-
sodperc alatt teljesítve az 50 kilométert. 

Két héttel később már nemzetközi ver-
senyre igyekeztünk a stájerországi 
Großlobmingba, a Mur-challenge-re. 
Csodálatos, hegyvonulaton át vezető 
úton érkeztünk meg a Mura partjára. Az 
egyesület részéről Bérdi Bence outrigger 
hajójával, Szukics Szabolcs és Kocsis 
Ádám pedig egy felfújhatós inline rafttal 
nevezett. Ilyen kategóriákkal a szervezők 
nem készültek, így mind hendikeppel 
indultunk: Bence a tengeri kajakok közé, 
a kettes raft pedig a kenuk közé lett so-
rolva. A nevezést, a kapitányi értekezle-
tet és a hajók felkészítését követően már 
a rajtvonalnál álltunk, hogy az eldördülő 
rajtpisztolyra egy rövid futást követően 

elinduljunk a 45 km-es Leobenig tartó 
versenyen. A folyó számunkra teljesen 
ismeretlen volt, tarajos hullámokkal, 
kellően hideg vízzel, sziklákkal nehezítve 
a dolgunkat, bár mindez az élményt is 
növelte. 

Nyolc különböző nemzet versenyzői kö-
zött 11 magyar egység volt. Bence a kaja-
kok között 11. lett, 3 óra 13 perc 43 má-
sodperces idővel. A kettes rafttal Sza-
bolcs és Ádám 4. lett a kenuk között 4 
óra 4 perc 29 másodperccel. 

Remek szervezés, fantasztikus, élmény-
gazdag verseny, jövőre ugyanitt! 

Szeme t szede s  
November 13-án, vasárnap Alsószölnök-
től Csörötnekig csorogtunk le a folyón, 
hogy megtisztítsuk a medret az eldobált 
hulladékoktól. Három zsák szemét és egy 
hűtőszekrény lett a végeredmény. 

Délelőtt 9 órakor indultunk el Csörötnek-
ről, hogy Alsószölnökön vízre szálljunk. 
Mindenki egy saját hajóval vágott neki a 
túrának, gondolva arra, hogy a szemét-
nek is kell a hely. A novemberhez képest 
remek “evezős” idő nem nézett ki az ele-
jén: a jó hat órás szemétgyűjtéssel össze-
kötött kenuzás során csupán egy óra 

napsütés jutott ki nekünk. Az őszi idő 
viszont kedvezett, hogy találkozzunk va-
dakkal is. A partról többször figyelt min-
ket szarvas, ugrott fel előttünk őz vagy 
zavartunk meg egy hódcsaládot. 

Szentgotthárdot elérve csak a “szokásos” 
volt az eredmény: flakonok, csomagoló-
papírok, zacskók. Tudtuk, hogy Máriaúj-

falu magasságában vár minket a 
“nagyvad”: Egy hűtőszekrényt pecáztunk 
ott ki, de a túra második felében sem volt 
ezen kívül komolyabb szemétkupac. 

Minden eldobott szemét eggyel több, 
mint amennyi szabadna, hogy legyen, de 
örömmel tapasztaltuk, hogy a hűtőt le-
számítva sokkal kevesebb hulladékkal 
tértünk haza, mint azt vártuk. Az akció 
résztvevői Katona Zoltán, Bérdi Bence, 
Szukics Szabolcs és Kocsis Ádám voltak. 

A foc icsápát  eredme nye i  áz  e lmü l t  szezonbo l  
Összeállította: Kocsis Ádám 

Egy év kihagyás után a Csörötneki KSK 

ismét nevezett a Vas megyei bajnokság 

III. osztályú kiírására. Újra élettel telt 

meg a focipálya a hazai mérkőzések 

hétvégéin. Az alábbiakban az elmúlt 

félszezon eredményeit közöljük. 
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Receptek  áz  ü nnepekre  
Közreadta: Kocsisné Molnár Lívia 

A karácsony az egyik legszebb ünnepünk, melyre mindenki 

nagy gonddal készül. A háziasszonyok fontos feladata az ün-

nepi menü összeállítása. Legfontosabb cél, hogy finom legyen, 

a család minden tagja találja meg az asztalon a fogára valót 

és nem utolsósorban esztétikai szempontból is gerjesszen ét-

vágyat.  

Egy egyszerű, könnyen elkészíthető fogás receptjét szeretném 

megosztani az olvasókkal. Azért ezt választottam, mert a bun-

dás húsok azon kívül, hogy általában nem hiányozhatnak a 

legtöbb család asztaláról egy normál hétvégén sem, a lila-

hagyma egy kicsit feldobja, megadja a pikantériáját. Ezen 

kívül laktató, gusztusos, mutatós. 

Lilahagymával töltött sertésborda 
Hozzávalók: 8 szelet sertéskaraj, 4 fej lilahagyma, 2 tojás, liszt, 

zsemlemorzsa, olaj a sütéshez, fokhagymapor, mustár, só, 

bors 

A karajszeleteket kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk. A lilahagy-

mákat félbevágjuk, felszeleteljük csíkokra, és kevés zsiradé-

kon megdinszteljük.  

4 szelet húst kiterítünk, meghintjük fokhagymaporral, véko-

nyan bekenjük mustárral, rákupacoljuk a lilahagymát egyenle-

tesen, és lefedjük egy-egy hússzelettel.  

Hústűvel vagy fogvájóval összetűzdeljük, kipanírozzuk, majd 

forró olajban mindkét oldalát megsütjük.  

Tálaláskor a hússzeleteket kettévágjuk, és sült burgonyával 

vagy rizzsel kínáljuk. 

Aki nem szeretne a panírozással bajlódni, annak a következő 

ínycsiklandozó ételt ajánlom. 

Rakott hús gazdagon 
Hozzávalók: 10 szelet sertéscomb, 1 doboz gomba, 10 szelet 

füstölt tarja, 2 csomag füstölt sajt, 10 szelet gépsonka, 15 dkg 

trappista sajt 

Egy közepes méretű tepsit kikenünk zsírral vagy margarinnal.  

A húst felszeleteljük nem túl vékonyra, klopfolni nem kell. A 

hússzeletek mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk, majd a tepsi 

aljára helyezzük. Ráterítjük a szeletelt gombát, erre helyezzük 

a füstölt tarját, majd a 2 csomag füstölt sajtot és a 10 szelet 

gépsonkát. Alufóliával letakarjuk, és 180 °C-on megsütjük. 

Amikor már majdnem megpuhult a hús, akkor ráreszeljük a 

sajtot, ezt követően már a fóliát nem tesszük vissza rá, és 

addig sütjük, amíg a sajt aranybarna nem lesz.  

Általában hasábburgonyával tálalom, de nagyon finom párolt 

zöldségekkel is.  Jó étvágyat kívánok! 

Az ünnepi fogások, gazdag menüsorok koronáját a sütemé-

nyek jelentik. A továbbiakban egy hagyományos karácsonyi 

desszert hozzávalóit és elkészítési módját osztjuk meg kedves 

Olvasóinkkal. 

 

Mézes zserbó 

Közreadta: Laczó Brigitta 

Hozzávalók a tésztához: 120 g méz, 100 g vaj, 0,5 dl tej, 2 to-

jás, 160 g cukor, 0,5 citrom leve, 600 g liszt, 1 kiskanál szóda-

bikarbóna, 1 csomag vaníliás cukor, 1 kiskanál őrölt fahéj 

Hozzávalók a krémhez: 1 csomag vaníliás puding, 3 dl tej, 200 

g porcukor, 2 csomag vaníliás cukor, 1 narancs reszelt héja, 

citromlé, rum, málna- vagy ribizlilekvár 

A mézet a vajjal és a tejjel összemelegítjük. A tojásokat kike-

verjük a kristálycukorral és a citromlével, majd a mézes keve-

rékhez adjuk. A lisztet összekeverjük a szódabikarbónával, a 

vaníliás cukorral, a fahéjjal és a csipet sóval. A tojásos-mézes 

keverékhez adjuk, és fakanállal összekeverjük.  

Fél órára a hűtőszekrénybe tesszük.  

A tésztát 4 részre osztjuk, 4 lapot sütünk 180 °C-on a tepsi 

hátulján, amire sütőpapírt teszünk. 

A krémhez a pudingot sűrűre főzzük a tejjel. A vajat habosra 

keverjük a porcukorral és a vaníliás cukorral. Hozzáadjuk a 

reszelt narancshéjat. A pudinghoz keverjük a citromlét, a ru-

mot, és összedolgozzuk a vajas krémmel.  

Az első lapot megkenjük a krém felével, rátesszük a második 

lapot, amit megkenünk lekvárral. Befedjük a harmadik lappal, 

amit megkenünk a maradék krémmel, és rátesszük a 4. lapot. 

Egyenletesen megkenjük a felforrósított lekvárral, és 20 per-

cig szikkasztjuk. A végén csokimázzal befedjük. 
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Anyakönyvi hírek 
Születés: Horváth György és Kovács Berna-

dett leánya: Róza, Táncsics Dániel és Major 

Flóra fia: Benedek 

Isten hozott, Róza és Benedek! 

 

Házasság: Kozó Bettina és Kukoth Gábor, 

Mezei Veronika és Nagy Roland, Buti Móni-

ka és Takács Krisztián 

Sok boldogságot kívánunk az ifjú pároknak! 

 

Halálozás: Köncz Mihály, Vadászné Éri Ve-

ronika, Mezei Imréné 

Nyugodjanak békében! Fogadja a gyászoló 

család mély együttérzésünket! 
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Észrevételeiket várjuk a polgarmester@csorotnek.hu címre 

FIGYELEM! A Gotthárd TV rendkívüli adások keretében az alábbi időpontok-

ban sugározza a „VIDÉK CSODÁI – helyi értékek Csörötneken”  című filmet:  

december 23 (péntek) 19:50 | december 25 (vasárnap) 12:40 | december 27 (kedd) 19:00 | december 28 (szerda) 19:30 


