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Csörötnek Község közéleti lapja

Krisztus szerette az Egyha za t
Írta: Dr. Takács Gyula
Szeptember 27-én ünnepeltük templomunk felszentelésének 35. évfordulóját. Arra a boldog napra emlékeztünk, amikor Szent II. János Pál pápa
követeként Luigi Poggi érsek úr felszentelte Csörötnek templomát az
Örök Ige tiszteletére. A templom felszentelése alkalmával az érsek úr átadta a II. János Pál pápa ajándékát,
azt a kelyhet, amellyel 35 év óta bemutatjuk a szentmise áldozatot templomunk oltárán. A kehely talpán ezek
a szavak olvashatók: „Szerette az Egyházat”. A szavak Szent Pál apostolnak
az Efezusiakhoz írt leveléből valók:
„Krisztus szerette az Egyházat, és önmagát adta érte” (Ef 5,25). A mondatban az Egyházat jelentő szó, az ekklézia, jelenthet templomot is. Ezért így
is olvashatjuk ezt a mondatot:
„Krisztus szerette a templomot, és
önmagát adta érte.”
Krisztus szerette a mi templomunkat,
öröktől szerette, és akarta, hogy létrejöjjön. Krisztus szeretetének ajándéka, hogy van templomunk Csörötneken. Amikor olyan sok szeretettel,
örömmel és áldozatkészséggel felépítették ezt a templomot a csörötneki
emberek, akkor Krisztus szeretetével
forrtak eggyé. Nemcsak szorgos emberi kezek építették – Isten is építette
azt. Ahogy a zsoltáros mondja: „Ha
nem az Úr építi a házat, építői hiába
dolgoznak rajta” (Zsolt 127,1). Nem
hiába dolgoztunk, nem hiába reméltük és akartuk a templomot – Krisztus
kegyeleme volt velünk. Ezért örülhettünk 35 évvel ezelőtt: „Van templom Csörötneken – van templomunk!” Ezért ünnepelhetünk ma is.
Ma is szerethetjük a templomunkat,
és áldozatot hozhatunk érte, áldoza-

tot hozhatunk – mindenekelőtt buzgóságunkkal; szerethetjük jelenlétünkkel, a szentmiséken való részvételünkkel. Ilyenkor mindig Krisztus
szeretetével egyesül a szeretetünk,
Krisztus áldozatához kapcsolódik az
áldozatunk. Hiszen Krisztus szerette
ezt a templomot – szereti és önmagát
adja érte.
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Csörötneki Hírharang

Telepu le sfejleszte si rö vid hí rek
Írta: Kocsis Zsolt
A pünkösdi számban hírt adtunk több a
település fejlődését meghatározó fejlesztésekről.
Az elmúlt időszakban zajló beruházások
közül befejeződött a csapadékvízelvezetést szolgáló övárok-rendszer és
záportározó építése. E projekt utolsó
mozzanataként a rönöki és vasszentmihályi utakat keresztező árvízvédelmi
töltések un. árvízi kapuinak – árvizek
esetén történő – ideiglenes lezárását
biztosító mobilgát-rendszer kiépítése is
megvalósult. Ilyen közúti árvízi kapu
(kulisszanyílás) mobilgáttal történő lezárás még nem épült az országban. Elmondhatjuk, hogy a miénk az első ilyen
konstrukció. A cseh mobilgát gyártójával
közösen megtartott „próba lezárás” során bebizonyosodott, hogy a korábbi
homokzsákokkal történő lezárás jelentős
ember és időigényével szemben az új
mobilgát-rendszer telepítése kb. 30-40
perc és maximum 4-5 főt igényel.

nem fejezhető emberéletet is magába
foglaló értékhez, melyet sikerül megóvnunk, nem is szólva a nyugodt éjszakákról, mikor nem azon kell aggódni, hogy
mikor és hova tódul be az ár- vagy belvíz.
A fejlesztési célok megfogalmazásakor és
megvalósításakor egyetlen fő szempont
motivált bennünket, hogy megvédjük a
csörötnekieket és a magán- és közvagyont.
Az óvoda beruházás építési munkáinak
befejezéséről is írtunk már. Ugyanakkor
időközben az udvar parkosítása és az
udvari játékok telepítése is megtörtént,
ezzel egységes és szép esztétikus környezetbe ágyazva a „műemlék jellegű”
épületet.

Élet a megújult szép épület előtt az új
játékokkal tarkított óvodaudvaron
Jelenleg mindkét projektnél a projektzáró rendezvény várat magára, melyet a
koronavírus helyzettől függően a közeljövőben tervezünk megtartani.
Mobilgát lezárás a rönöki út árvízi kapujában
E fejlesztéssel vált teljessé az a több
évvel ezelőtt indult folyamat, mely a
lakosság anyagi javainak, a közösségi
vagyonnak a vizek kártételével szembeni
hatékony megvédését és nem utolsó
sorban az emberélet megóvását szolgálja. Mindez indult a közel 740 millió Ft
értékű 2013-ban befejeződött árvízvédelmi fejlesztéssel és folytatódott a jelenlegi övárok-rendszert, záportározót
és az árvízi kapuk mobilgátas lezárását
magába foglaló 140 millió Ft összegű
beruházással. Úgy gondolom, hogy a
közel 900 millió Ft beruházási költség
elenyésző ahhoz az anyagi és pénzben ki
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rezni. Köszönet érte minden egyes tulajdonosnak. A tulajdonosi hozzájárulások
alapján az erdészeti hatóság kiadta az
erdő igénybevételére irányuló engedélyt, mely alapján az erdő kezelője nagyon gyorsan letermeltette a fákat és
biztosította az építési területet. Köszönet mindezért Tóth László és Támis Viktor uraknak.
Ezt követően elindulhattak a konkrét
kivitelezési munkák. A területelőkészítést és az alapozást követően a kilátó
vasbeton szerkezetét építették meg rövid idő alatt, vele párhuzamosan az
ácsolt faszerkezet „földön” történő öszszeszerelése, festése is zajlik. A 8,4 m
magas vasbeton szerkezet kész. Kb. egy
héten belül az ácsolt és lefestett fa szerkezet is elkészül a „földön”. Ezt követően
egy nagyon precíz és bonyolult munkafázis keretében speciális óriásdaruval a
„földön” összeszerelt ácsolt fa kilátórész
közel 10 m magas építménye két részletben kerül felemelésre és rögzítésre a
vasbeton szerkezet tetejére. Előreláthatóan erre a nagy figyelmet igénylő és
kifejezetten veszélyes munkafolyamatra
– időjárástól függően – október végén,
november elején kerülhet sor. Kérjük,
hogy aki esetleg a munkálatokat szeretné figyelemmel kísérni, az biztonságos, a
kivitelező munkatársai által kijelölt távolságon kívülről tegye, és ne zavarja a
nagy figyelmet és koncentrációt igénylő
több órás, esetleg napos munkafolyamatot.

A 3Határlos projekt keretében megvalósuló „Ciszter” kilátó és turisztikai információs pont kivitelezésére irányuló
eredményes közbeszerzési eljárás alapján kiválasztásra került az összességében legkedvezőbb ajánlatót nyújtó vállalkozás, mely a szentgotthárdi székhelyű TITÁN-BETON Kft. A vállalkozási szerződés megkötését követően nem kerülhetett sor azonnal a munkák megkezdésére, mivel az érintett erdőterület megosztására, az erdő igénybevételére, valamint a művelésből történő kivonására
volt szükség. Mindehhez mind a 62 tulajKilátó épület 8,4 m magas vasbeton szerdonosnak az egybehangzó hozzájárulákezete
sára kellett. A tulajdonosokkal történt
személyes egyeztetést követően sikerült
minden tulajdonos hozzájárulását besze-
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A Leader program keretében megvalósuló települési kisléptékű infrastruktúra
fejlesztések is teljes körűen megvalósultak, melynek keretében megépült a településközpontban a buszváró, valamint
kihelyezésre kerültek az utcanév-táblákon
kívül az utcabútorok (hulladékgyűjtők,
padok) is. Továbbá Művelődési Ház udvarán lévő játszótéren két új eszköz
(homokozó, mérleghinta) telepítése valósult meg. Úgy gondolom, hogy ezek az
apró kicsi fejlesztések, közterületi elemek
nagyban hozzájárulnak a településkép
általános javításához, továbbá megfelelően szolgálják a lakosok komfortérzetét.
Kérem, vigyázzunk rájuk!

heti a munkákat.
A 2021. év egyik legnagyobb beruházása
lesz a bölcsőde projekt a kilátó jövő évre
áthúzódó munkálatai mellett.
A Magyar Falu program keretében benyújtott az un. Alsószeri utak felújítására,
aszfaltozására (Gyöngyös, Hársasalja,
Templom és Erdő utak), benyújtott pályázatunk sajnos nem nyert, az tartaléklistára került. Reméljük jövőre nagyobb sikerrel járunk.
Ugyancsak a Magyar Falu program keretében a közterületek még hatékonyabb
karbantartásához szükséges eszközök
(nagyteljesítményű fűnyírótraktor, pótkocsi, stb.) beszerzésére benyújtott pályázatunkat is tartaléklistára helyezték épp
úgy, mint a települési játszóterek felújítására és az új alsószeri játszótér kialakítására benyújtott pályázatunkat.
Nem adjuk fel egyik esetben sem. Bízunk
még abban, hogy tartaléklistán még valamelyik befuthat, de ha nem, akkor jövőre
újra beadjuk a pályázatokat.

Új egyedi formavilágú buszváró

A zártkerti – szőlőhegyi – villamosítás a
tervezési folyamatnál tart, szeptemberben megtörtént a nyomvonalbejárás az Eon és tervező cég képviselőivel. A kivitelezési munkák 2021. második felé prognosztizálhatók.
Mind korábban hírt adtunk róla, hogy
Terület és Településfejlesztési Operatív
Programra benyújtott nyertes pályázat
segítségével 147.126.695,- Ft összegű
100%-os támogatás által településünkön
mini bölcsőde épül a régi orvosi rendelő
(Petőfi út 1.) átalakításával és bővítésével.
A Támogatási Szerződést megkötöttük és
elindult a projekt megvalósítása a tervezéssel, építési engedélyeztetéssel.
Az elkészült engedélyes tervek alapján az
építési engedélyt megkaptuk. Az építési
engedély birtokában 2020 október 15-re
a kiviteli tervek is elkészültek. Jelenleg a
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. Tervezetten a közbeszerzés novemberben lezajlik és a kiválasztott kivitelező megkezd-

Még nem került elbírálásra a Magyar
Falu Programra benyújtott a ravatalozó
felújítására, teljes rekonstrukciójára
benyújtott pályázatunk. A fejlesztés során az épület nyílászárói, homlokzatai,
burkolatai és tetőfedése teljesen megújulna, valamint vízöblítéses WC is kialakításra kerülne. A WC téli temperáló fűtésére napelemmel működő fűtési rendszer
épül. Továbbá egy új, modern két férőhelyes halott hűtőt is szeretnénk beszerezni.
Várhatóan még novemberben megszülethet a döntés.
Jól halad a Leader Helyi Akciócsoportok
együttműködése pályázati program keretében megvalósuló „Örökségünk” munkatankönyv nyomdai előkészítése. Az egyes
térségi munkarészek (fejezetek) előkészítését végző írócsoportok nagyon szép,
tartalmas anyagot hoztak létre. Köszönet
a munkájukért és külön köszönet Kovács
Zsuzsanna igazgató asszonynak, aki az
írócsoport munkáját koordinálta és Rába
völgye fejezetet kiemelkedő szinten öszszeállította. Az egyes írócsoportok (Őrség,
Vendvidék, Szentgotthárd és Rába völgy)
közötti koordinációért köszönet Kiss Katalin Melinda elnök asszonynak, aki az ön-
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kormányzat által a tananyag-fejlesztési
feladatokkal megbízott Csörötneki Ifjúsági
Kulturális Egyesület elnökeként végzi e
faladatot. A kéziratok és összegyűjtött
fotók, dokumentumok alapján a grafikailag szerkesztett, tördelt nyers változat
már elkészült. Várhatóan év végére a
nyomdai változat is napvilágot lát.
Pályázatot nyújtottunk be az Agrárminisztérium 2020. évi pályázati felhívásához a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatására, röviden az un. HUNGARIKUM pályázatra.
Az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztályának szeptember végi döntésével
kedvező elbírálásban részesítette pályázatunkat, és az igényelt 3.660.000,- Ft-ot
hiánytalanul megítélte. Mindezzel lehetőségünk nyílik a pályázati célok maradéktalan megvalósítására úgy, mint

•

„A vidék csodái- Helyi értékek
Csörötneken” c nyomtatott kiadvány 1000 példányban, melyben a
települési értéktárba felvett nemzeti értékeket mutatjuk be.

•

Elektronikus kiadvány készítése (A
nyomtatott kiadványt digitalizáljuk, és az elektronikus nyomtatványt közzétesszük a települési
honlapon.)

•

Helyi értékeket bemutató film
készítése és népszerűsítése

•

„A vidék csodái- Helyi értékek
Csörötneken” c. 20 perces ismeretterjesztő filmet készítünk a
nemzeti értékekről.

•

A települési értékek bemutatását,
népszerűsítését szolgáló rendezvény szervezése, lebonyolítása. „A
vidék csodái- Helyi értékek Csörötneken” c. 4 blokkból álló rendezvényt valósítunk meg.

•

Helyi értékeket bemutató képeslap készítése (2x500 db képeslap)

A támogatási szerződés megkötését követően kezdjük a megvalósítást, melynek
jelentős része 2021-ben várható.
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Ú j szö sze k a szö lö hegyen kö zö sse gi ö sszeföga sbö l
Írta: Mezeiné Kiss Katalin
A csörötnekiek már többször is bebizonyították, hogy a közösségi összefogás
csodákra képes. Ennek ékes példái a
köztéri betlehem létrehozása, az útmenti keresztek gondozása, valamint a
templom

építése

és környékének

többszöri rendbetétele. Legutóbb is
hasonló nagy tettet vitt véghez néhány
lelkes, tenniakaró lakos, amikor a sző-

lőhegyen lévő szakrális helyen új szószéket hoztak létre. A munka oroszlánrészét a Csörötneki Szőlőhegyi Gazdák
Egyesület tagjai végezték, élükön Vadász Zsolt elnökkel. A beruházás anyagi fedezetét a vasgyűjtésből befolyt
összeg és egyéni felajánlások biztosították. Az új szószék terve már rég

helyére. A Rátót-Fa Kft. méretre vágta

tartáson a nagyszámú hívő közösség

megvolt makett formájában, de a

a faanyagot. A gerendákat Vadász

mellett a szombathelyi cserkészcsapat

megvalósítása váratott magára. Szu-

Zsolt és fia, Ervin, a deszkákat és stáfli-

is megjelent. Családommal én is részt

kics László egyházközségi vezető fel-

kat Hegyi Ferenc gyalulta le. A festéket

vettem ezen a lélekemelő istentiszte-

kérte az egyesületet az augusztus első

Kocsis Zsolt polgármester úr vásárolta

leten, és még ma is fülembe cseng az

vasárnapján

hegyi

és szállította. A festési munkát Gratzl

ott elhangzott záró ének:

mise szervezésére, így ápolva a hajda-

László és neje, Ibolya és Czotter Gyula

ni búcsúi szertartás hagyományát.

végezte. Németh László, szentgotthár-

2018-ban és 2019-ben is megszervezte

di vállalkozó és csapata térítésmente-

a szervezet a misét, és a visszapakolás

sen vállalta az épület összeállítását és

során kiderült, hogy a régi szószék már

a zsindelyes tetőfedést. A pulpitus, a

nem felel meg a mai kor igényeinek,

pad és a díszítések Hegyi Ferenc,

Vadász Zsolt elnök ezúton is köszöne-

újra lenne szükség. Ekkor Vadász Zsolt

Gratzl László és Cser Kálmán keze

tét fejezi ki mindazoknak, akik bármi-

elnök a kezdeményezés élére állt, és

munkáját dicsérik. A keresztet szintén

lyen módon hozzájárultak az új szó-

energiát, időt és pénzt nem sajnálva

Hegyi Ferenc alkotta, míg Jézus alakját

szék megvalósulásához, és bátorítja a

fáradozott az új szószék létrehozásá-

Vadász Ervin tervezte és gyárttatta le.

híveket, az arra járókat, túrázókat,

ban. Az elnök mellé felsorakozott jóné-

Ennek, valamint az emléktáblának a

hogy ne csak mise idején, hanem bár-

hány nagylelkű ember, akik szívügyük-

költségét a Vadász család állta. A par-

mikor, akár rossz idő esetén térjenek

nek tekintették a hely megújítását.

kosítást az egyesületi tagok, a takarí-

be, pihenjenek meg egy kicsit, és töl-

Czotter-Szukics Mónika megtervezte a

tást helyi asszonyok vállalták magukra.

tődjenek fel lélekben.

szószéket a makett alapján. A betono-

A két virágvázát és az oltárdíszt Kocsis-

zást az egyesület tagjai végezték, a

né Molnár Lívia, a két gyertyatartót

szakmunkát Varga Imre, helyi építési

Horváth Gyula helyi vállalkozó aján-

vállalkozó és munkatársai, Mezei Péter

lotta fel. A pulpitus díszítését Köncz

és Kovács Ferenc végezték. Az építési

Mihályné végezte.

megrendezendő

vállalkozó a járólapot, a szegőlécet és
a bádog alapanyagot is ingyen biztosította. Támis Viktor a faanyagot ado-

mányozta és szállította a feldolgozás
2020.10.23

Augusztus 2-án (vasárnap) dr. Takács
Gyula plébános felszentelte a kegyhe-

lyet és búcsúi misét celebrált. A szer-
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"Ott fenn a hegyen van az a hely,
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kereszt,

ha bűnös vagy, oda mehetsz."
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Helyi e rte kek nyöma ban:
Csö rö tnek turisztikai attrakciö i, nagyrendezve nyei
Írta: Mezeiné Kiss Katalin
Őszi számunkban tovább folytatjuk Csörötnek helyi értékeinek
bemutatását. A helyi értéktár
bizottság Varga Georgina felterjesztő, helyi turisztikai szakember javaslatára a települési értéktár „Turizmus és vendéglátás”
kategóriába emelte Csörötnek
turisztikai attrakcióit, nagyren-

dezvényeit, így a Csörötneki
Nyárköszöntő Rába-party - Kis-

vérpezsdítő zenéje is színesíti a

TILOS lesz az avar e s kerti hullade k e gete se
Írta: Önkormányzat

programot, megalapozva a jó

2021. január 1-jétől országosan megszűnik az avar és

hangulatot. A menet elején a

kerti hulladék elégetésének lehetősége. A környezet-

bíró úr a családjával és a jegyző-

védelmi törvény módosítása alapján a települési ön-

vel vonul, az asszonyok hangos

kormányzatok nem alkothatnak az országos előírások-

énekszóval, a csőszlegények és

nál megengedőbb szabályozást, ezért a jövő év első

leányok pedig bort és pogácsát

napjától szerdai napokon sem engedélyezett az égetés

kínálnak. A felvonultak betérnek

Csörötneken.

az Akácfa Kempingbe, és meg-

Magyarországon évi 8-10 ezer ember haláláért felelős

hallgatják a bíró tréfás beszédét.

a rossz levegőminőség, aminek kialakulásáért - a közhi-

A rendezvény szórakoztató mű-

edelemmel ellentétben - nem a közlekedés, hanem a

sorral zárul.

lakossági fűtés és a hulladékégetés a kiemelten felelős.

térségi Halászléfőző Versenyt, Csörötnek e turisztikai attrakcióvalamint a Szüreti Vigadalmat. ja nemcsak a helyi, hanem a térAktualitása miatt az utóbbi ese- ségbeli lakosok számára is kultuményről írok. A Szüreti Vigada- rált szórakozási, kikapcsolódási
lom a falu életében már régóta lehetőséget kínál. A bemutatott
kiemelt esemény. A szőlő és a nagyrendezvény jelentős mérbor története szorosan összeol- tékben hozzájárul a település
vad Csörötnek történelmével, természeti, gasztronómiai, kultuhiszen a falu határában lévő lan- rális és turisztikai értékeinek
kás dombokon évszázadok óta szélesebb körben történő bemutermelik a szőlőt. Ezt az öröksé- tatásához, valamint népszerűsíget ápolja a település a Szüreti téséhez. A múltját tisztelő közösVigadalom rendezvénnyel. Ekkor ség összetartó erejét is jelképezi
alkalom nyílik az ünneplésre, a a turisztikai program, ezért is
hagyományok őrzésére, bemuta- kiemelésre méltó érték. Sajnos
tására. A rendezvény beharango- az idei évben a koronavíruszásaként kisbíró járja a falut, járvány miatt elővigyázatossághogy kihirdesse az eseményt és ból a szervezők a rendezvény
invitálja a „népet” a vigadalom- elmaradása mellett döntöttek,
ba. Délután színes szüreti menet de lelkes önkéntesek egy vicces
járja körbe a falut lovas szeke- szüreti életképet készítettek és

A kerti hulladék nyílttéri égetése során a rossz légellátás, az alacsony égéshőmérséklet és a magas nedvességtartalom miatt egészségkárosító anyagok jutnak
nagy mennyigében a levegőbe, amelyek nemcsak a
közvetlen környezetet (égető és családja, szomszédai),
hanem kedvezőtlen széljárás vagy éppen annak hiánya
miatt a faluban élők nagyobb részét is érinthetik. Az
égetés során a légkörbe jutó PM10 részecske („szálló
por”) határértéket meghaladó jelenléte olyan tartós
hatásokat okoz, mint például légúti elváltozás, allergia,

asztma, károsodott légzési funkció, a légzőszervi, szív
és érrendszeri (különösen koszorúerek) tünetek megjelenése és súlyosbodása, tüdőrák kialakulásának kockázata. E szennyező anyagok csökkentik a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel szemben. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és más szakmai szervezetek
véleménye szerint a szennyezett levegő súlyosbíthatja
a napjainkat megnehezítő koronavírus-járvány következményeit is. Fontos kiemelni, hogy az egészségkárosodás akkor is jelentkezhet, ha valaki csak rövid ideig
van kitéve a légszennyezettségnek, mivel e részecskék
a tüdőben felhalmozódnak, valamint sokféle mérgező

rekkel, hintókkal és traktorokkal, helyeztek ki a körforgalomhoz,
népviseletbe és jelmezbe öltö- hogy azzal kedveskedjenek a falu

vegyület és vírus képes felületükön megtapadva bejut-

zött emberekkel. Az utóbbi évek- lakóinak és az átutazóknak.
ben a szentgotthárdi fúvósok

A jogszabálymódosítás célja a levegő minőségének

ni az emberi szervezetbe.

javítása, ezáltal a lakosság egészségének védelme és az
egészséges környezetnek a jövő generációi számára
történő megőrzése. Az intézkedés összhangban áll a
kormány által februárban meghirdetett klíma- és természetvédelmi akciótervvel, továbbá hozzájárul Magyarország európai uniós kötelezettségeinek teljesítéséhez.
A felelős állampolgár szolidaritásával valamennyien

tegyünk azért, hogy az égetéssel felhagyva javuljon
környezetünk állapota! Együttműködésüket köszönjük!
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Gyermeköldal
Őszi kreatív ötletek
Hosszú időn át az őszi dekoráció fő motívuma a falevél volt. Ma már a dísztök is része az őszi hangulatú díszítésnek. Termeszthetünk vagy vásárolhatunk különleges formájú és színű dísztököket, de azok nem időtállók, a meleg lakásban hamar
megfonnyadnak. A műanyagból készültek pedig túl „műviek”. Így azt ajánljuk nektek, kedves gyerekek, hogy készítsétek papírból két kezetek munkájával saját őszi dekorációt. A következőkben egy variációt kínálunk.
Szükséges kellékek: színes barkácskarton (többféle sárga és zöld): 1 tökhöz 2 db A4- es sárga lap és némi zöld, olló, kétoldalú
ragasztó, ragasztópisztoly
Elkészítés:

•

1 db tök elkészítéséhez összesen 8 db papírcsíkra lesz szükségünk: 2 db 3,5 cm x 17,5 cm; 4 db 3,75 × 22,5 cm és 2 db 4
cm x 27,5 cm hosszúság csík.

•

Mindegyik csíkot hajtogassuk meg harmonikának középről indulva.

•

Két-két egyforma hosszúságú csíkot ragasszunk össze kétoldalú ragasztócsík segítségével egy hosszú darabbá, így lesz
1 db 35 cm-es, 2 db 45 cm-es és 1 db 55 cm-es csíkunk.

•

Kétoldalú ragasztóval ragasszuk össze a csíkok végét, majd formázzunk belőlük kokárdát és ragasztópisztoly segítségével középen rögzítsük őket, hogy ne bomoljanak ki.

•

Ragasszuk őket egymásra a következő sorrendben (fentről lefele): 35 cm-45 cm-55 cm-45 cm

•

Zöld papírból vágjunk ki két levélformát és egy vékony, 3 mm széles csíkot, amelyet olló segítségével kunkorítsunk
össze.

Őszi szókereső
A levelek ősszel kapcsolatos szavakat rejtenek, ha megfelelően teszed sorba a betűket.

2020.10.23
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Szu ret egykörön
Írta: Kovács Józsefné
A régi időkben szinte mindenkinek volt szőlője a csörötneki
szőlőhegyen. A módosabbaknak kisebb háza, pincéje is, ahol a
szőlőt feldolgozták. Szeptember végén, október elején a szüret
előtt 1-2 héttel a gazdák fogadtak szőlőpásztort, „kerülőt”, aki a
tolvajoktól, vadaktól védte a termést. Még nóta is megörökíti
ezt:

az ’50-es években fenn maradtak napokig a hegyen, és jártak
egymás pincéjébe, ettek, ittak, mulatoztak. Minden évben rendeztek szüreti bált, mulatságot. Feldíszítették a lovasszekereket,
melyeken el is játszották a szüreti munkákat. A lányok szőlőlugasról szedték a szőlőt, a férfiak préseltek. A másik szekéren az
asszonyok szüreti dalokat énekeltek, mint például:
„Megérett a piros szőlő,
le lehet már szedni,
gyere kedves kisangyalom,
menjünk szüretelni.

„Megérett a fekete szőlő,
ne menj arra barna-piros kislány,
megfog a kerülő.
Nem félek én a kerülőtől,
inkább félek csütörtök este
a babám szerelmétől.”

Megérem még azt az időt,
Rózsám, te leszel a párom,
Szüret után az esküvőt,
én már alig-alig várom.”

Nagy készülődés előzte meg a szüretet, ami ünnepnek számí„Menjünk szüretelni a hegyre,
tott. Előző nap az asszonyok kalácsot, pogácsát sütöttek. A falu
Ott mérik az újbort hitelbe.
apraja-nagyja, szomszédok és rokonok mentek a szüretre, ami
Ott vannak a szép asszonyok, szép lányok,
általában szombaton vagy vasárnap volt. Akinek nem volt pinSzedik a szőlőt a kosárba.
céje, az szekéren hordóban és kocsikasban hozta le a leszedett
Nem merem a szemem rávetni,
szőlőt, és otthon, a kamrában vagy picében dolgozta fel. Ha
Mert azt mondják, el akarom szeretni.
előtte esős idő volt, az út vizessé és sárossá vált, az is előfordult,
Kinek csörötneki lány a babája,
hogy felborult a megrakott szekér, és a földről kellett felszedni a
Lesz is annak jó bor a pohárba.”
fürtöket. Akinek volt pincéje, ott főzött a szüretelőknek, általában húsételt, de egyes gazdák a padláson őrzött, vászonba csomagolt sonkával kínálták meg a dolgozókat. Estefelé hangos 85 éves koromban még én is felültem a szekérre. A felvonulás
volt a hegy a szüretelők nótázásától. Az idősebb szőlősgazdák után a kultúrházban vagy a kocsmában folytatódott a mulatság.

O szi teendö k a kertben
Írta: Mezei András

te, a dió betakarítása.

Bár az idő egyre hűvösebb lesz és gyakrabban esik az eső, a
kertek téli álomra készülnek, de a kertbarátokra számos munka vár. Ekkor érdemes új fákat ültetni, virágokat átültetni,
mert a talaj nedvességtartalma magas, és könnyen megteremthetők az ideális körülmények a növény számára az új helyen. Szabadgyökerű és konténeres növények ültetése egyaránt lehetséges. A tavaszi hagymásokat mindenképpen ősszel
kell elültetni ahhoz, hogy tavasszal gyönyörködhessünk a
szebbnél szebb virágokban, mint például a krókusz, a nárcisz, a
jácint, az írisz, a tulipán. Sok növény esetén az ősz jelenti a
visszavágás és metszés idejét. Az évelő cserjék ágainak visszavágása azért szükséges, mert az ágak öregedni kezdenek, és
így a növény visszaszívja a nedveket, regenerálja magát. A sövények utolsó visszavágását is ajánlatos elvégezni, sőt az ágak
közé hulló leveleket is szükséges eltávolítani, hogy friss levegőhöz juthasson a növény. Ilyenkor esedékes a szerves trágyázás,
a komposzt beásása a talajba. A füvet nem szabad 5 cm-nél
kisebbre nyírni, és a ráhullott leveleket is érdemes összegereblyézni vagy lombporszívóval összegyűjteni. Az őszi munkák
közül a legörömtelibb: a szüret, vagyis az alma, a szőlő, a kör-

Az első fagyok előtt a nem fagytűrő növényeket (leander, füge), a cserepes és dézsás növényeket biztonságba kell helyezni. A fiatalabb facsemetékre tanácsos néhány cm magasan
földet felhalmozni a fa törzse körül. Nem kevés a teendőnk
ősszel a kertben, és a munka eredményére várni kell, de a tavaszi ébredés látványa mindent megér.
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Ovisarök
kapcsolatunk, az együttműködésünk az új szülőkkel?
Hogy e sok kérdésre örömteli választ kaphassunk, Konkrét célokat fogalmazunk meg magunknak, amikhez feladatokat rendelünk. tudatosan,
tervszerűen tesszük a dolgunkat, és szép lassan
elindul egy új nevelési év, egy egészen megújult,
megszépült
óvodában.

Írta: Kovácsné Nardai Lilián

Itt van az ősz, itt van ujra
„Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.”

… Hát, tessék mondani, lehet ezt nem szeretni?
Petőfi Sándor idézett versével az elsős vagy másodikos olvasókönyvemben találkoztam először.
Emlékeim szerint a hozzá mellékelt rajzos illusztráción egy kedves arcú fiúcska merengett - a
dombtetőn ülve - a gyönyörű, színes, őszi tájon.
Ez a kép nagyon megfogott, szép volt, de kicsit
szomorú. Azóta minden évben eszembe jut, amikor kezdenek színesedni, leperegni a falevelek.
Ilyenkor elmormolom magamban a fent idézett
első versszakot. Bár később, a középiskolában
megtanultuk, hogy a költő e versében nem az
elmúlásról írt, sokkal inkább a természet ciklikus
megújulásáról. Ezt, én sem akkor, sem kisiskolásként nem éreztem át. Ám amióta pedagógusként dolgozom, évről évre mind szívesebben idézem magamnak Petőfit. Talán pont azért, mert
én már tudom, hogy mi okból szeretem az őszt.
Az aludni készülő természet szépségén túl, bizony évek óta érzem a megújulást, elsősorban a
munkámban. Örömet jelent találkozni az ebédlőben a napközisek közt büszkén feszítő elsősökkel,
akik augusztusban még „csak” nagycsoportos
ovisok voltak. Izgalommal tölt el a kíváncsiság,
hogy milyenek lesznek az új kicsik, hogy sikerüle a zökkenőmentes beszoktatásuk. Vajon hogyan
illeszkednek vissza a hónapokat otthon töltött
középsősök? Milyen képességekkel, munícióval
bírnak az iskolára készülő nagyok? Hogy alakul a
csoport tagjai közt az összecsiszolódás, és a mi

Anyakö nyvi hí rek

Aktuális
dánkban

Birtokba vehettük az új udvari játékokat: hinta,
babaház, vonat, alagút, és hamarosan kitelepítik
az új csúszdát és a focikapukat.
Őszi „kincskereső” sétákat tettünk, és az időjárás
függvényében még fogunk is tenni, egyre hoszszabbakat.
A gyerekek nagy örömére, a Szentgothárdi Efi
támogatásával, Hochrein Judit két alkalommal is
tartott hangszeres zenei foglalkozást, kint a szabadban.

Ovicovid
Ezúton szeretném megköszönni az óvodás szülőknek, hogy a rendkívüli vírushelyzetben újonnan bevezetett szabályokat, eljárásrendeket nem
csak tudomásul vették, de szinte mindig mindannyian felelősségteljesen be is tartották. Kérem,
hogy a súlyosbodó helyzetben, mindenkor a
gyermekek érdekeit szem előtt tartva, szabálytartó, türelmes együttműködésükkel segítsék a
munkánkat! A hűvösebb idő beállta miatt egyre
több ruhanemű használatával és a hőmérőzéssel
várhatóan kicsit lassabban fog menni a gyerekek
átadása, átvétele. Főként reggelente kell ezzel
számolniuk. Türelmüket, megértésüket előre is
köszönjük.

Házasságkötés: Simon Éva és Siklér József, Berki Hajnalka
és Kakas Krisztián
Sok boldogságot kívánunk!
Születés: Vaspöri Roland és Horváth Mirella leánya: Szelina
Zselyke, Vadász Ervin és Szalai Bernadett fia: Vencel,
Póczak Zsolt és Laczó Szilvia leánya: Olívia Gréta
Isten hozott, Szelina Zselyke, Vencel és Olívia Gréta!

Halálozás: Klement László Ernő, Korándi Ferencné
Nyugodjanak békében! Vigasztalást kívánunk a gyászoló
családnak!
2020.10.23

őszi „örömködések” óvo-
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Hí rek az Isköla bö l—Hia nyöztatök!
Írta: Kovács Zsuzsanna
Hiányoztatok! Ezzel a felirattal
várta öt és fél hónap után az
iskolába visszatérő gyerekeket
a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája nevelőtestülete.
Nemcsak a pedagógusoknak,
hanem a gyerekeknek is hiányzott a közösség élménye. Így
felnőtt, gyerek nagy örömmel
tért vissza a márciusban magára hagyott épületbe.
Persze már nem is lepődött meg
senki a rendhagyó tanévnyitó
miatt
sem.
Hozzászoktunk,
hogy a COVID átírja életünk eddig megszokott forgatókönyvét.
Osztálykeretben, csak az első
osztályosok szüleinek jelenlétében nyitottuk meg a 2020/2021
-es tanévet.

Európai
Napja 2020

Diáksport

A 2020/2021. tanév rendjéről
szóló EMMI rendeletben immár
hivatalosan is témanapként jelent meg a Magyar Diáksport
Napja.
A Magyar Diáksport Szövetség
(MDSZ) még 2018-ban kötött
együttműködési megállapodást
az Oktatási Hivatallal (OH) an-

nak érdekében, hogy az EFOP3.2.15-VEKOP-17
azonosító
számú kiemelt projekt keretében az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap tartalmi
fejlesztésében kölcsönösen közreműködjenek.
Az Országgyűlés 2017-ben (a
Magyar Sport Napja, a Magyar
Parasport Napja és a Magyar
Siketsport Napja mellett) nyilvánította minden év szeptemberének utolsó péntekét a Magyar Diáksport Napjává.
A 2020/2021-es tanévben ismét
csatlakozott iskolánk az Európai
Diáksport Napja programjához.
Szeptember 25-ére több programmal készültünk. A napot
Tóth Mártonné, Gabi bemelegítő
tornával indította volna, majd

teken esett az eső, ezért a
sportnap elmaradt. Az 1-3. évfolyamos tanulók testnevelésóráján vehetett csak részt Tóth
Mártonné, Gabi. Köszönjük neki
a jó hangulatú, frissítő perceket.
Az alsósok egy héttel később
pótolták
a
parasztolimpiát.
Stepics Zsanett és Aradiné
Povázsay Katalin által összeállított feladatok megoldása közben mindenki jól szórakozott,
és edződött.

Zöld osztály
A hagyományos, „Zöld osztály”
elnevezésű
terem-tisztasági
versenyt a tavalyi tanévben is
meghirdettük. Célunk, hogy tanulóink vigyázzanak szűkebb
környezetük, a tantermük rendjére, tisztaságára. A 2019-2020
-as tanév Zöld osztály címét a
6. osztály nyerte. Jutalmukat, a
képen látható, Mezei Anita
(iskolánk egykori tanulója) által
készített tortát október 1-jén
vehették át és fogyaszthatták el
az osztály tanulói. Gratulálunk
nekik!
A verseny a 2020/2021. tanévben is folytatódik.

2020 méteres futás, kézilabdaés futballmérkőzésekkel folytatódott volna a program. Az alsósok paraszt olimpián mutathatták volna meg ügyességüket, erejüket, a felsősök kerékpáros és gyalogtúrán vehettek
volna részt. A nap eseményeit
színesítette volna a Szentgotthárdi VSE Asztalitenisz Szakosztály sportolóinak bemutatkozása. Sajnos az időjárás átírta a
forgatókönyvünket. Ezen a pén-
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Mesterse gek nyöma ban
Riporter: Mezeiné Kiss Katalin

az

esélye

a

fertőzésnek.

A

savszegény

gyümölcsök

(cseresznye, szilva, barack, alma, körte) cefréjét foszfor- vagy

Interjú Kardos László párlatkészítővel

kénsavval lehet savazni. A keményhúsú gyümölcsöknél (birs,

A Csörötneki Tüzesvíz Pálinkafőzde a térség egyik tematikus körte, alma) érdemes pektinbontót használni, ez segíti a
túraútvonala, a Rába völgye gyümölcsút kiemelt állomása, sejtfalak lebomlását, így az erjedés könnyebben zajlik le. A
ahol betekinthetünk a pálinkakészítés világába. A továbbiak- cefre erjedését folyamatosan ellenőrizni kell. Az erjedésnél a
ban a főzde felelős vezetőjével, Kardos Lászlóval beszélgetek. cefre térfogata megnő, a hordókat csak 2/3 részig szabad
csak megtölteni. A kész cefrét hűvös helyen célszerű tartani
Mit nevezünk pálinkának?

kifőzésig.

A pálinka a férfiak szerint a gyümölcs értelme, lelke, a
„folyékony napfény”. Komolyra fordítva a szót a vonatkozó
magyar törvények alapján 4 kritériumnak kell megfelelnie a
párlatnak, hogy pálinkának nevezhessük: 1. 100 %-ban gyümölcsből készüljön, adalékanyagot nem tartalmazhat, 2.
alapanyaga Magyarországon termett és termelt gyümölcs,
szőlőtörköly, 3. a gyümölcsöt, a törkölyt Magyarországon
cefrézték, párolták, érlelték és palackozták, 4. alkoholfoka
legalább 37,5% v/v. Még néhány kiegészítés: valójában csak a
kereskedelmi főzdében előállított párlatot nevezhetjük hivatalosan pálinkának, a bérfőzdében készült termékre csak a
párlat kifejezés használható. De a köznyelvben a pálinka elnevezés használatos azóta is. Az is említésre méltó, hogy a
pálinka ma már a hungarikumok közé tartozik.
Hogy készül a pálinka? Kérlek, ismertesd a pálinkakészítés
folyamatát!
A minőségi pálinka előállításának első lépése a cefre készítése. Ez fontos folyamat, mert ezen múlik a párlat minősége. A Ezután következik a te munkád, vagyis a tényleges pálinkacefrézéshez 20 °C körüli hőmérséklet szükséges, alacsonyabb főzés fázisa. Jól gondolom?
hő esetén leáll az erjedés, magasabb hő esetén ecetesedik a Így van, a lepárlás során a gyümölcsből kinyerjük az aromákat
cefre. A cefrét tiszta, légmentesen zárható műanyag edény- az alkohollal együtt, és betöményítjük. Ez nálunk itt, a csörötben kell gyűjteni. A hordóba csak érett, étkezésre is alkalmas, neki főzdében kétféle módon is lehetséges:
hibától mentes, válogatott, tiszta gyümölcsöt tegyünk. Főként szilvából, kajszibarackból, meggyből, cseresznyéből, 1. Kétlépcsős, kisüstben történő főzés: A lepárlóüstbe cefrealmából készül ízletes pálinka. Bogyós gyümölcsökből: bodza, szivattyú segítségével beletöltjük a cefrét. Felfűtjük a rendberkenye, szeder, áfonya is előállítható, de nem cefrézéssel, szert fával. A sisak összegyűjti a gőzt, mely a páracsőn kereszhanem kész párlatban történő áztatással. A gyümölcsöket fel tül egy spirál alakú csőbe jut, melyet hideg víz vesz körül. Itt a
kell aprítani, így segítjük az egészséges erjedést. A csonthéja- pára lecsapódik, egy szűrőn áthalad, és egy tartályban összesok magját ajánlatos eltávolítani, mert a magokból ciánve- gyűlik. Az összegyűlt anyagot alszesznek nevezzük. Az alszeszt finomítjuk, elgőzösítjük, lehűtjük és lecsapódás után
gyületek kerülhetnek a cefrébe, amely mérgező.
kész a párlat. Az eljárás előnye: szárazabb vagy darabos cefMilyen praktikákat tudsz ajánlani, amitől jobb minőségű rét is bele lehet helyezni, pl. szőlőtörkölyt.
lesz a késztermék?
2. Egylépcsős, oszlopos rendszerben történő főzés: Felfűtjük
A szétroncsolt gyümölcs tetejére élesztőt tehetünk, hogy a cefrét, majd lepároljuk. Ennél az eljárásnál nincs külön fő-

minél hamarabb átalakuljon a cukor alkohollá, így kisebb lesz zés és finomítás, hanem a folyamat egy lépcsőben, az ún.
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oszlopban történik. Az eljárás előnye: Egy felfűtéssel meg- szerűbbek az ún. speciális pálinkák, ilyen pl. a gyümölcstörténik a főzés és finomítás, nem kell kétszer főzni ugyan- ágyon érlelt pálinka vagy ágyas pálinka (gyümölccsel együtt
azt az anyagot, így rövidebb idő alatt elkészül a párlat.

érlelik min. 3 hónapig), főképp hölgyek körében közkedvelt
a mézes pálinka, mely az akácméz pálinkában történő felol-

Mennyi pálinka főzhető egy kék hordó cefréből?

dásával nyerhető.

120 l cefréből kb. 12 l pálinka nyerhető. A lepárolt pálinka
azonban nem tekinthető kész italnak, már a szeszfoka (55-

Mi a kedvence a párlatkészítőnek?

65°) miatt sem, továbbá illata szúrós, íze csípős, karcos. A Bevallom, nem iszom alkoholt, így csak küllem és illat alapnemes gyümölcsből készített pálinkák illat- és ízvilága 40- ján ellenőrzöm a lefolyt párlatot. Koccintani azonban szok50° alkoholtartalom mellett teljesedik ki, ezért az eredeti tam a barátokkal és a családdal.
alkoholtartalmat ioncserélt vízzel csökkentjük. Fontos,
hogy a víznek és a pálinkának azonos hőmérsékletűnek kell

lennie, és mindig a vizet öntjük a pálinkába, sosem fordítva!

Pálinkás szép napot, termésben és főzésben gazdag éve-

ket kívánok!
Köszönöm szépen a lehetőséget és egy helyi viccet oszta-

Ma már sokféle pálinka létezik. Mi a véleményed ezekről?

nék meg az olvasókkal: „Megkérdezik a csörötneki embert:
- Mi lesz a gyümölcsből? - Ha az asszony meggyógyul, akkor

Valóban igen széles a skála a pálinkák tekintetében. Nevét lekvár, ha nem, akkor pálinka.”
arról a gyümölcsről kapja, amelyből készítettik. Egyre nép-

Receptek ö szi terme sekbö l
Recepteket közreadta: Gratzlné Sikér Erika

Sütőtök krémleves

Sütőtökös muffin

1 db (kb. 1,5 kg) sütőtököt meghámozunk, apró kockákra

Hozzávalók:

vágjuk. Felengedjük annyi vízzel, hogy ellepje. Beleteszünk 1
db leveskockát, kevés bazsalikomot és kakukkfüvet. Puhára
főzzük, botmixerrel pépesítjük. Beleöntjük a 2 dl főzőtejszínt,
majd összeforraljuk. Egy marék tökmagot megpirítunk, és a
kitálalt levesre szórjuk. Pár csepp tökmagolajat is cseppenthetünk rá.

•
•
•
•
•
•
•
•

25 dkg sütőtök
2 tojás
80 ml olívaolaj
15 dkg liszt
15 dkg barna cukor
1 kk őrölt fahéj
1 cs sütőpor
1 csipet só

A meghámozott, kimagozott, kis darabokra vágott sütőtököt
forró sütőben megsütjük, préseljük és hűlni hagyjuk. Egy tálban összekeverjük a tojásokat, az olajat és a kihűlt pürét. Egy
másik tálban elvegyítjük a száraz anyagokat: lisztet, cukrot,
sütőport, sót és a fahéjat. A két tál tartalmát összedolgozzuk
és a papírral bélelt muffinsütőbe rakjuk. 190 °C-on 18-20 perc
alatt készre sütjük.
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Hönismeret: Raba híd
A felszerkezet vasbeton gerenda. A gyalogjárda külső szélén
függőleges osztású idomacél korlát volt. Az útpályán háromréA Rábán Vas megyében nyolc helyen állt malom (Szentgotthárd, tegű, ragasztott bitumenes lemezszigetelés, 4 cm védőbeton, 2
Csörötnek, Csákány, Körmend, Molnári, Ikervár, Sárvár, Uraiúj- cm homokágy és 8 cm magas kiskockakő burkolat készült. Az
falu), ezek hídhelyek, jellemzően fahidak voltak.
összegyűlt csapadékvizek elvezetését az útpálya kétoldali 2 %Csörötneknél évszázadok óta állt híd, biztos híradás van 1543- os esése és a beépített víznyelők biztosították.
ból, 1664-ből, 1736-ból a szentgotthárdi apátság vámszedésé- A II. világháború végén a hidat a német alakulatok bombázták.
ről. Az I. katonai felmérés (1785) az Alsó- és Túlsószer között A hídfők és a pillérek csak kissé rongálódtak meg. Az újjáépítéjelölte a Rába-hidat. Ezt a hidat 1813-ban egy nagy árvíz pusztí- sig a híd mellé provizóriumot építettek. A híd újjáépítése 1956totta el, ezt követően a csörötneki malmot is új helyen építették ban kezdődött meg. Az 1945-ben felrobbantott híd 1957-ben az
fel, a hidat pedig újjáépítették. 1894-ben a vármegye azt fon- eredetitől kissé eltérő alakkal, nagyobb szélességgel és nagyobb
tolgatta, hogy kezelésbe veszi Csörötnek Rába-hídját, természe- teherbírással épült újjá.
tesen vámszedés fejében. 1926-ban súlyos árvíz pusztította a
A híd újjáépítésénél a régi alaptesteket felhasználták. A szélefaszerkezetű Rába-hidakat, ekkor határozták el egy állandó,
sebb felszerkezetre tekintettel a régi pillérekre konzolszerűen
vasbeton szerkezetű híd építését.
túlnyúló vasbeton szerkezeti gerendát építettek, a régi hídfőket
Csörötnek Rába-hídját Sávoly Pál tervezte, Müller Ede és Weisz pedig lépcsőzetesen visszabontva új felmenő falazatot épíOszkár szombathelyi vállalkozók építették (1928-29) a hídfőknél tettek, amelyből két párhuzamos, vasbeton függőszárnyfal nyúhárom, a pilléreknél két sor cölöppel. A hidat 1929. június 4-én lik hátra.
avatták fel.
A felszerkezet folytatólagos, keresztbordás, parabolikusan kiNéhány adat:
ékelt vasbeton szerkezet. A déli pilléren állósarut, a többi táma- a pálya szélessége 6 m
szon mozgósarut építettek be. A híd két végén fésűs dilatációs
szerkezetet építettek. Az útpályán szigetelés nem készült, a
- szerkezeti hossza: 66,12 m
pályaburkolat 5 cm, a gyalogjárókon 2 cm aszfalt. A gyalogjár- pályafelülete: 317,38 m2
dán a beépített lámpaoszlopok között függőleges osztású idom- építési költsége: 95 737,98 pengő
acél hídkorlát készült.
Az alépítmények fa szádfal védelme mellett készültek. A hídfők 1967-ben alapos javítás történt a hídon, elsősorban a dilatáciés közbenső támaszok cölöpalapozásúak. A cölöpöket vasalt óknál keletkező beázást kellett megszüntetni.
alaptest fogja össze. A pillérek vízfolyás elleni vége hegyes ívű, a
Forrás: Hidak Vas megyében – Közlekedésfejlesztési Koordinácimásik vége félkör alakítású.
ós Központ 2015.

Összeállította: Domina Imre

1956 helyi vönatköza sai
Írta: Horváth Zsuzsanna
1956 mérföldkő hazánk történetében. Az egész világ felfigyelt
a magyarok erőfeszítésére, ahogy megpróbáltak kiszakadni a
szovjet birodalom szorításából. Pár napig élt a remény, hogy
megszülethet Magyarországon a független, demokratikus állam.

eseményekben. Ő Gergen György tanító, aki 1952-től a farkasfai iskola igazgató-tanítója volt. Az akkor kb. 600 fős faluban
megválasztották a nemzeti bizottság elnökének. Ebben a minőségében programot is fogalmazott, és megakadályozta,
hogy a dühös tömeg erőszakosan lépjen fel a korábbi pártvezetőkkel szemben. Büntetésből őt 1957 januárjában börtönbe
zárták, ahonnan augusztusban engedték ki. Feleségét – aki
szintén tanító volt – áthelyezték Csörötnekre. Gergen György
egy évig nem taníthatott, utána a rábagyarmati iskolában alkalmazták.

Budapest és az egyetemisták fogalmazták meg a programot,
de a vidék visszhangja sem maradt el. A városokban
(Szentgotthárdon is!) felvonulásokat és sztrájkot szerveztek.
De a falvakban is mindenütt akadt valaki, aki egy székre / aszA falu nyert a házaspár jelenlétével, hiszen aktívan bekapcsotalra felállva elszavalta a „Talpra magyar”-t, és a hallgatóságlódtak a kulturális programok szervezésébe. A tanító bácsi egy
gal együtt elénekelték a Himnuszt. Csörötneken is megtörtént,
ideig a kultúrház igazgatója is volt. 1990-ben az ’56-os Szövetde a szavaló személyét homály fedi.
ség Vas Megyei Bizottságának tagja lett. 2010-ben, 91 éves
Tudjuk viszont, hogy élt Csörötneken egy család, amelynek a korában halt meg Szombathelyen.
családfője egy közeli faluban szerepet játszott a forradalmi
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Megemlekezes Dr. Hörvath Olga tanarnöröl
Írta: Mezeiné Kiss Katalin
Marcsák Zsófiával (a tanárnő leánya) történt beszélgetés alapján
Horváth Olga Budapesten született 1938-ban, majd Hegyeshalomba költözött a szüleivel. Édesanyja halála után több évig a
bajai zárdába járt, de az általános iskolát végül Hegyeshalomban fejezte be. Utána a Kőszegi Tanítóképzőbe járt középiskolába, majd Pécsre tanítóképző főiskolára magyar-történelem
szakra. A disszertációját az ELTE-n írta nyelvészetből. A témája
Csörötnek személynevei. Általános iskolai tanítóként több évet
töltött Csörötneken, Őriszentpéteren, ahol iskolaigazgató is
volt. Majd Zalaegerszegre költözött, ahol először a moziban
dolgozott mint közönségszervező, majd több középiskolában
tanított magyart. 1980-ban döntött úgy, hogy kollégiumi nevelőtanár lesz a Deák Ferenc Óvónőképző Szakközépiskola kollégiumában. Innen ment nyugdíjba 1993-ban. Nyugdíjas évei is
aktívan teltek, gyerekeket készített fel egyetemi felvételire,
illetve több szakközépiskolában óraadó volt. 2000 környékén
felhagyott a magántanítványok felkészítésével, és egyre inkább az unokáira koncentrált. Nyaranta ment Budapestre, és
vigyázott rájuk, illetve bármikor, ha betegek voltak, ő ápolta
őket. 2010 körül megromlott az egészségi állapota, de szerencsére teljesen meggyógyult. Egészen tavaly nyárig Zalaegerszegen élt, nagyon szerette a várost, nehezen búcsúzott tőle.
Majd a sors újra Budapestre irányította, és itt lelt örök nyugalomra 2020. június 3-án.

In memöriam Dr. Hörvath Olga
Írta: Horváth Zsuzsanna
(volt tanítványa)

Olga tanárnő – ahogy akkoriban hívtuk – az 1970ben végzett osztály magyartanára és osztályfőnöke
volt. 8.-ban a történelmet is ő tanította nekünk. Egy
rendkívül összetartó, jó tantestület kiváló tagja volt,
szigorú és igazságos tanár.
Ha a kicsit hosszabbra nyúlt szünetek után megjelent az alakja az iskola lépcsőjén, jelezve a tanóra
kezdetét, az udvaron játszó gyerekek elcsendesedve
rendeződtek előtte kettes oszlopokba, majd vonultak az osztályokba. Ha irodalomórán felolvasott egy
történetet, hangja nemcsak a termet, hanem a képzeletünket is betöltötte, segített megérteni az írott
szöveget. Megszerettük az olvasást is, szívesen vet-

tünk részt az olvasóversenyeken. Hiszen olyan
könyveken keresztül ismerkedtünk általa a nagyvilággal, mint a Grant kapitány gyermekei vagy a
Dzsungel könyve. A történelmet is közel hozta hozzánk, ahogy mesélt a szereplőiről. Másrészt bevasalta rajtunk az évszámokat, elérte, hogy a 8. osztály végére összeálljon bennünk valami kép a múlt
legfontosabb eseményeiről. Az ünnepi műsorok
előadásakor gyakoroltuk, hogyan kell kiállni a közönség elé. Sok verset megtaníttatott kívülről, sok
fogalmazást íratott velünk, de megérte, mert csiszolódott elménk és fogalmazási készségünk. Köszönjük!
Tisztelettel és szeretettel emlékezünk a Tanárnőre.
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Vízitura a Raban — összeföglalö es kitekintes
Írta: Kocsis Ádám
Az idei évben bizonyítást nyert az a törekvésünk, hogy Csörötnek
vonzó lehetőséget kínálhat a rábai vízitúrázás terén a környékre
érkező turisták, kikapcsolódni vágyók körében. A múlt évben beszerzett felszerelések és hajók az idei évben már egy teljes szezont töltöttek a vízen rengeteg élményt nyújtva a túrázóknak és
rengeteg tapasztalatot jelentve nekünk túraszervezőknek.

Legvégül szeretném megköszönni azoknak az Önzetlen segítségét,
akik nélkül egyedül kevés lettem volna, hogy ilyen sikeres nulladik
évet zárjunk. Szukics Szabolcs az ékes bizonyítéka, hogy rövid idő
alatt kellő elszántsággal akár egy hónap alatt kormányos pozícióba kerülhet az ember és felelhet a legénységéért. A külsős segítők
közül nagy köszönettel tartozom Bérdi Bencének a csákánydoroszlói Kormorán Egyesület tagjának és Horváth Attila, Hodzsinak
a Weking Egyesület elnökének, illetve Ésik Tibornak.

A felkészülés jegyében részt vettünk A Rába 100 teljesítménytúJövőre folytatjuk, remélhetőleg minél többen… :)
rán a csákánydoroszlói egyesület egyik tagjával, aki egyben lelkes
segítőnk is volt idén. A Csörötnek-Ikervár, 100 km-es távot 13 óra
35 perc alatt teljesítettük kenu kettes kategóriában.

Innentől aztán beindult a nyári túráztatás és sorra érkeztek a kalandvágyók, néha már nem csak a hétvégéink voltak betáblázva,
hanem hétköznapra is jutott egy– egy táv. Csak a statisztika kedvéért néhány adattal szeretném érzékeltetni az aktív kikapcsolódás ezen formájának népszerűségét: Több, mint 510 km távot
eveztünk idén, ez több, mint 20 különböző túrán tettük meg. A
túrák résztvevőinek összlétszáma meghaladta a 100-at, köztük az
elsős kisiskolástól, az idősebbekig, szinte minden korosztály képviseltette magát. Voltak céges csapatépítők, családi evezések,
vagy kikapcsolódásra érkező párok. Közben leeveztük a Rábalapátolást is, harmadik helyet megszerezve.
Ezeket a büszkeségre okot adó számokat néhány lelkes falubelivel
és külsős segítséggel vezényeltük le biztonságban. A tavaly megrendezett túravezetői tanfolyamon sajnos elég csekély számban
vettek részt falubeliek, akikre most, már idén nagy szükség lett
volna, azonban senki nem maradt le semmiről. A szervezett túrákon kívül alkalomadtán eljárunk magunk is a Rábára, hisz a folyamatos gyakorlás és terepfelderítés elengedhetetlen, hogy a folyamatosan változó Rábán biztonságban lehozzuk a jelentkezőket.
Akit érdekelne és szívesen megnézné a Rábát „belülről”, esetleg
idővel kedvet is kapna kormányos pozícióra keressen engem,
érdeklődjön, és kerítünk alkalmat rá, hogy megmutassuk az evezés fortélyait, illetve azt a szépséges világot, melyet az itt élők
nem is gondolnának (én is így voltam vele :) ). Jövőre már egyesületi, szervezett keretek között szeretnénk lebonyolítani az evezős
szezont, ehhez pedig szükség van mindazokra, akik kedvet éreznek arra, hogy az életünket nagy mértékben befolyásoló folyót
megismerjék és megtanuljanak evezni. Egy egyesület lehetőséget
adhat nem csak helyi, hanem akár külföldi vízitúrák szervezésére
is.
A szezon zárásaként a Rába100-as csapattal a 25 éves Rába maratonon is megmérettettünk, férfi kenu kettesben harmadik helyezést elérve. A verseny többek között Pereházy Pál, ahogy a vízen
ismerték Pepe kapitány leányfalusi Vadkacsa egyesület elnökének is emléket állított, aki a közelmúltban hagyott itt bennünket.
Az ő emlékének is tisztelegve fontosnak tartottuk a részvételt,
hisz körülbelül 15 évvel ezelőtt az ő iránymutatása és fellépése
mutatott rá arra, hogy a Rába egy potenciális turisztikai attrakció:
ekkor kezdődött el többek között a kemping tervezése, majdani
kivitelezése is.
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