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Húsvét hajnalán néhány asszony Jézus 
sírjához ment. Azonban nem találták 
Jézus testét. Üres sírt találtak. Szavuk-
ra a tanítványok is a sírhoz futottak, 
de ők is üresen találták a sírt.  

Vajon a mi húsvétunk milyen lesz 
most? Üres lesz a húsvét? Ünnep nél-
kül, felemelő szertartások nélkül, üres 
szívvel? Hisz nem tudunk a templom-
ban ünnepelni.  

Amikor a tanítványok látták Jézus üres 
sírját, az összehajtogatott gyolcsleplet 
és a kendőt – akkor hittek. Megér-
tették, hogy a szörnyű szenvedések-
nek, amik az előző napokban történ-
tek, így kellett történniük. Hittek Jézus 
szavának, és megértették a szerete-
tet, amellyel Jézus szerette őket, és 
föláldozta magát értük. Nagypéntek 
sötétjét eloszlatta szívükben a húsvét 
hajnalának fénye. Ez a Fény a feltá-
madt Krisztus volt. A feltámadt Krisz-

tus egyszerre ott állt a szívük köze-
pén, és így köszöntötte őket: 
„Békesség nektek!”. Ők pedig leborul-
tak előtte, és a boldog hívők imádásá-
val vallották: „Én Uram, én Istenem!” 
Ha el is tűnt előlük Jézus újra, ők nem 
érezték magukat árván, elhagyottan, 
hanem buzgón imádkozták: „Jöjj el, 
Uram Jézus!” És szívükben meghal-
lották Jézus válaszát: „Igen, hamar 
eljövök!” 

Legyen a mi húsvétunk is a boldog 
hívők ünnepe. Ünnepeljük a feltáma-
dást hittel, a hit megérteti velünk, 
hogy a húsvét nem üres akkor sem, 
ha testi jelenlétünkkel nem tudunk 
részt venni a feltámadási szertartáso-
kon. Otthonainkban a szentmise idő-
pontjában elcsendesülve lélekben 
kapcsolódjunk be a Szent Áldozatba. 
Használjuk fel a rádióban és a TV-ben 
közvetített szentmiséket is, hogy átél-
hessük Krisztus kereszthalálának tit-
kát: azt, hogy így szeretett bennünket 
az Isten; és Krisztus feltámadásának 
örömét: ugyan szemmel nem láthat-
juk, de Krisztus velünk van minden 
nap. Fogadjuk be szívünkbe Krisztus 
békéjét, a békét, amit csak Ő adhat 
meg.  

Adja is meg mindnyájunknak - ezt 
kívánom mindenkinek – a húsvét örö-
mét és békéjét, a húsvét áldott ünne-
pét! 

A húsvéti ételáldást ebben az évben 
úgy végezzük, hogy otthonainkban 
készítsük elő a megáldásra szánt éte-
leket, és nagyszombaton, 2020. április 
11-én 17 órakor az egész plébánia 
területére érvényesen megáldom a 
húsvéti ételeket. 
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Településünk vezetésének szilárd el-

határozása – melyet az elmúlt idősza-

kok sikeres fejlesztései is alátámaszta-

nak –, hogy a lakossági igények és 

szükségletek minél hatékonyabb, ma-

gasabb színvonalú kiszolgálása érdek-

ében tervezett fejlesztések, felújítá-

sok, beruházások megvalósításához 

megtaláljuk a pályázati, finanszírozási 

forrásokat.  

Büszkén mondhatjuk, hogy egy jól 

összeszokott csapat munkájának kö-

szönhetően ezt térségi összehasonlí-

tásban is kimagasló sikerrel valósítjuk 

meg.  

Közel 600 millió forint értékű fejlesz-

téssel gazdagodott és gazdagodik tele-

pülésünk a különböző pályázati támo-

gatással megvalósult és megvalósuló 

beruházások, projektek által. 

Megvalósult fejlesztések: 

Csörötneki Közös Önkormányzati Hiva-

tal felújítása: Tavaly sokan tapasztal-

hatták, hogy jó pár hónapig a hivatal 

ideiglenesen a művelődési házban mű-

ködött, mivel a hivatal teljes rekonst-

rukciója zajlott. 

A projektben felújításra került az 1940-

41-ben eredetileg is körjegyzőségi hi-

vatalnak és jegyzői lakásnak készült 

épület. Az épület 6 éve a Vidékfejlesz-

tési Program keretében külsőleg meg-

újult, korszerű külső nyílászárókat, új 

kerámia tetőfedést és homlokzati szi-

getelést kapott. Jelen pályázat kereté-

ben az épület erősen elhasználódott 

(megsüllyedt, korhadt, egészségtelen 

és dohos) padozatát (párnafás parkett) 

és födémét (stukator) újítottuk fel. 

Továbbá az elavult és gazdaságtalanul 

működő fűtési rendszert, az elörege-

dett vízhálózatot, valamint a jelenlegi 

informatikai és irodatechnikai eszközök 

kiszolgálására alkalmatlan baleset- és 

tűzveszélyes villamoshálózatot újí-

tottuk fel, és cseréltük ki modern, 

energiatakarékos és megbízhatóan 

működő rendszerekre. Az energia-

megtakarítás és a környezettudatos, 

fenntartható üzemeltetés érdekében a 

villamosáram-igény biztosítására 5 kW 

teljesítményű napelem-rendszert épí-

tettünk ki. Az eredeti 1940-es években 

beépített és erősen elhasználódott 

belső ajtók cseréjére is sor került. A 

hivatal felújításával a jobb energetikai 

jellemzők által a jövőbeni üzemeltetési 

költségek jelentősen csökkentek. A 

fejlesztés eredményeképp egy jobb 

hőtechnikai paraméterekkel bíró, kul-

turált, a kor elvárásainak mindenben 

megfelelő épületben biztosíthatjuk a 

lakosság közigazgatási ellátását. A fej-

lesztés az előzetes kalkulációk alapján, 

60-65%-os fűtési költség- megtakarí-

tást és a villamoshálózat felújítása és a 

napelem-rendszer által 90-95%-os vil-

lamosáram-megtakarítást eredményez. 

A projekt sikeres megvalósulásával a 

szentgotthárdi járás egy példaértékű – 

a jelenlegi közigazgatás struktúrába 

illeszkedő – hivatal alakul ki, mely kö-

zös önkormányzati hivatalként magas 

színvonalon, hosszú távon képes kiszol-

gálni a helyi és mikrotérségi lakossá-

got. A beruházás összköltsége 34,9 

millió Ft, melyhez a Belügyminisztéri-

um pályázatán 30 millió Ft támogatást 

nyertünk. A kivitelezést a VARGA-BAU 

Csörötnek Kft. végezte. 

 

Fő út járda felújítás: Az elmúlt évben, a 

Belügyminisztérium önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása pályázat keretében Ma-

gyarország Kormányának 2068/2017 

(XII.28.) sz. Kormányhatározata alapján 

támogatásban részesült a Fő út men-

tén húzódó gyalogos járda felújítása. A 

több évtizeddel ezelőtt épült járda fel-

újításával reményeink szerint hosszú 

távon megoldódott a forgalmas Fő út 

menti biztonságos gyalogos közleke-

dés, és több éves vissza-visszatérő jo-

gos lakossági igényt sikerült kielégíte-

nünk. 

A beruházás összköltsége 18 millió Ft 

volt, melyhez a Belügyminisztérium 

pályázatán 14,7 millió Ft támogatást 

nyertünk. A kivitelezést a VÍZÉPTEK Bt. 

végezte. 

Magyar Falu program: A Magyar Falu 

Program keretében „Orvosi eszköz” 

című alprogramhoz beadott és nyertes, 

a „Csörötneki Komplex Egészségház 

eszközfejlesztése” című pályázat keret-

ében orvosi műszereket, eszközöket és 

bútorokat szereztünk be 3 millió Ft 

értékben 100% támogatás segítségé-

vel.  

Az eszközfejlesztés eredményeképpen 

komplexebbé, teljesebbé vált az egész-

ségügyi szolgáltatás, mely az érintett 

lakosság egészségi állapotának megőr-

zése, és a szűrések által történő meg-

előzés érdekében elengedhetetlenül 

fontos.  

A projekt keretében főképp szűrést 

elősegítő diagnosztikai eszközöket, 

modern, energiatakarékos fertőtlenítő 

berendezést (sterilizátort), az elektro-

nikus egészségügyi ügyintézést elősegí-

tő informatikai eszközt (laptop) és élet-

mentő, azonnali beavatkozást elősegí-

tő berendezést, EKG defibrillátort, va-

lamint kisebb mértékben a betegek és 

dolgozók kényelmét szolgáló bútorza-

tot szereztünk be. 

A legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállal-

kozással (REXTRA Kft.) megkötött szállí-

tási szerződés határidőre történő telje-

sítése által kerültek beszerzésre eszkö-

A kö zélmú lt ,  a jélén é s a jö vö  féjlészté séi,  bérúha za sai  
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zök, felszerelések. 

A fejlesztés eredményeképp az egész-

ségügyi alapellátásunk szolgáltatási 

színvonala jelentősen javult, mellyel a 

betegek magasabb színvonalú szűrését 

lehet elvégezni, illetve a betegségek 

felderítésének diagnosztikai pontossága 

javult, ezzel a kezelési módok, javasla-

tok is pontosabbá és hatékonyabbá, 

gyorsabbá váltak és válnak. 

Megvalósítás alatt álló, folyamatban 

lévő fejlesztések: 

MURA-RABA-TOUR projekt: Három szlo-

vén (TV AS – Muraszombat, Salovci és 

Pártosfalva), valamint két magyar part-

nerrel (TDM Szentgotthárd, Orfalu) 

együttműködve nyújtottunk be pályáza-

tot a határon átnyúló aktív turisztikai 

hálózatok vízi-turisztikai infrastruktúrá-

jának, szolgáltatásainak fejlesztésére a 

Rába és a Mura folyó mentén Interreg V

-A Szlovénia-Magyarország Együttműkö-

dési Program keretében.  

A csörötneki projektelem alcíme:  

„Határtalan vadvízi élmények a vadre-

gényes Rába mentén – Vízi-turisztikai 

infrastruktúra hálózatfejlesztés Csöröt-

neken”. 

A projekt keretében felújításra került a 

2006-ban épült kempingépület, mely 

napelem-rendszert is kapott. Továbbá 

újabb létesítmények (szabadtéri kemen-

ce) és eszközök (kerti bútorok, kenuk, 

kenuszállító-trailer) került beszerzésre. 

Továbbá rendezvényfinanszírozás és 

vízitúra-vezető képzés is megvalósult a 

projektben. A projekt megvalósításából 

még az idei halászléfőző rendezvény és 

Rábai fotónap van hátra, de sajnos a 

jelenleg kialakult veszélyhelyzet miatt 

ezek megvalósítása időben csúszik. A 

projekt tervezetten október végével 

zárul. A csörötneki projektrész költség-

vetése 126.284,- euro, melynek 95%-át 

kaptuk támogatásként az Interreg prog-

ram keretében.  

Belterületi csapadékvíz projekt: A Tele-

pülési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések a Rába völgyében, Csöröt-

nek, Magyarlak és Rábagyarmat közsé-

gek területén című projekt keretében a 

Csörötnek által vezetett konzorcium 

289.753.052,- forintnyi támogatásban 

részesült a Település és Területfejleszté-

si Operatív Program által, melyből Csö-

rötnek községre 144.711.034,- Ft támo-

gatás jut. 

A 100%-os támogatással megvalósuló 

fejlesztés segítségével a települést déli 

irányból határoló dombvonulatokról 

rendkívüli csapadéktevékenység alkal-

mával lezúduló esővizek kártételeitől 

kívánjuk megóvni az e településrészen 

élők ingatlanjait, vagyontárgyait. Konk-

rétan a Cikahegytől a Baksa-árokig öv-

árok-rendszer épül ki a kül- és belterü-

let határán, valamint egy 9000 m3 kapa-

citású záportározó épül a Gyöngyös út 

feletti területen. E nagyobb munkák 

mellett az Erdő és a Templom út egy-

egy szakaszán zárt vízelvezetés épült ki, 

valamint a Gyöngyös út árokburkolása is 

elkészült. Ugyancsak a projekt kereté-

ben épül ki a falu határában húzódó 

árvízvédelmi töltés árvízi 

„kapuinak” (rönöki és vasszentmihályi 

bekötőutak) mobil gáttal történő lezárá-

si lehetősége. Ezt követően egy érkező 

árvízkor nem kell homokzsákok százai-

val elzárni a víz útját az utakon. Elég lesz 

pár ember részvételével a mobilgát-

rendszer kiszállítása, mely kb. 15 perc 

alatt elvégezhető, és az árvíz levonulá-

sát követően ugyanennyi idő alatt le is 

bontható. Ezzel jelentősen megkönnyít-

ve és biztonságossá téve a védekezést.  

A végéhez közeledő beruházás kivitele-

zője a VIZÉPTEK Bt.  

Óvoda felújítás: A TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00002 azonosítószámú, „A gyer-

mekellátás óvodai feltételeinek fejlesz-

tése Csörötneken” című nyertes projekt 

64.440.370,- Ft 100%-os támogatásával 

teljesen megújul az óvodának helyet 

biztosító „Bekes”-villa. A kivitelezést a 

TITÁN-BETON Kft. (Szentgotthárd) végzi, 

míg az eszközbeszerzést (bútorzat, játé-

kok, stb.) a Fair Play Trade Kft. 

(Budapest) biztosítja. 

A beruházás keretében az épület hom-

lokzatainak teljes felújítása, a párkány-

zat és párkányzati díszítő elemek meg-

újítása, javítása is elkészült. A pince régi 

ablakainak cseréjét, a pincehelyiségek 

burkolását, festését, felújítását is elvé-

gezte a kivitelező. A csoportszobák új 

parkett-burkolatot, a falfelületek, teljes 

javítást, festést kaptak, a belső nyílászá-

rók cseréjét egyes megmaradó régi stí-

lusú ajtók mázolását is elvégeztük. Az 

akadálymentes bejutás és közlekedés 

kiépítésére, akadálymentes vizesblokk 

kialakítására is sor került. A villamos 

áram biztosítása érdekében napelem-

rendszer került kiépítésre. Új dolgozói 

öltözőt és zuhanyzót alakítottunk ki. A 

szükséges épületgépészeti átalakítások 

mellet új gázkazán felszerelése is meg-

történt. 

Ezen túlmenően az udvar felújítását 

(járda, kerítések, stb.), udvari játékok 

(babaház, kisvonat, stb.) beszerzését is 

megvalósítjuk. Az óvodai feladatellátás-

hoz szükséges új eszközök, bútorzat (pl. 

öltözőszekrények, galéria stb.) beszer-

zésére is lesz lehetőség, valamint a 

gyermekek fejlődését szolgáló készség-

fejlesztő eszközök, játékok is rendelke-

zésre fognak állni a projekt forrásából. 

A beruházás végéhez közeledik, és az 

épület egészének megújulása már jól 

látható kívülről is. 
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Az elkövetkező időszak még hátra lévő 

feladatai többek között a bútorok, be-

rendezések telepítése, az udvar kialakí-

tása és közlekedő utak kiépítése, vala-

mint az utcafronti kerítés felújítása. Elő-

reláthatóan a beruházás május hónap-

ban teljes egészében befejeződik, mely-

nek eredményeképp egy idilli, mesesze-

rű és barátságos, de ugyanakkor minden 

elemében modern és biztonságos óvoda 

fogadja település kisgyermekeit.  

A felújítás és fejlesztés méltó az épület 

múltjához és nagyban gazdagítja telepü-

lésünk jövőjét azzal, hogy helyben bizto-

sít színvonalas óvodai szolgáltatást a 

gyermekek számára. Úgy gondolom, 

hogy ezzel elhárulnak azon mondvacsi-

nált indokok, melyek arra sarkaltak 

egyes szülőket, hogy más település óvo-

dájába járassák gyermeküket.  

Mi a magunk részéről megtettük, amit 

lehetett a színvonalas óvodai feltételek 

biztosítása érdekében, most Kedves 

Szülők, Önökön a sor, és bízunk abban, 

hogy ezt értékelik, és intézményünket 

választják gyermekük számára. Mi meg-

tiszteltetésnek és a sok-sok résztvevő 

által elvégzett sikeres munka köszönete-

ként kérjük bizalmukat intézményünk 

választása esetén.  

Leader pályázat:  Az Őrség Határok 

Nélkül Egyesület – Élhető Vidékért – 

Települések közösségi célú pályázati 

felhívásra benyújtott és támogatásban 

részesült „Kisléptékű közösségi célú 

településkép javító fejlesztések Csöröt-

neken” című projekt keretében a tele-

pülésközpontban új közösségi, lakossági 

tájékoztató információs pont  és 

esőbeálló építése történt meg, mely az 

autóbusszal utazók számára is kulturált 

várakozás körülményeit teremtette 

meg. Ugyancsak a projekt keretében 

valósult meg a Faluréti úti fakereszt re-

konstrukciója. A fejlesztés eredménye-

képpen új utcanévtáblák, a művelődési 

háznál új játszótéri eszközök, továbbá 

utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) 

beszerzése történik.  

A projekt keretében egy Csörötneket 

népszerűsítő marketing kiadvány is ké-

szül 500 példányban. 

Az építési beruházás költsége 5 millió Ft, 

míg az eszközbeszerzések költsége 2.5 

millió Ft. A fejlesztéshez a Leader prog-

ram keretében 5 millió Ft támogatást 

nyertünk.  

3Határlos projekt:  Az egykori ciszter 

uradalom részét képező közös osztrák-

magyar Rába-völgy turisztikai kínálatá-

nak bővítése a Csörötneki Szőlőhegyen.  

Rába-völgye „Ciszter” kilátó és turiszti-

kai információs pont kialakítása a Csö-

rötneki Szőlőhegyen. 

A ciszterek Rába-völgyi jelenléte a határ 

magyar és osztrák oldalán, ezen belül 

Csörötneken is több évszázadra tekint 

vissza. Csörötnek a ciszterek gazdasági 

tevékenységének a Szentgotthárdtól 

keletre eső birtoktestének központja 

volt.  Ezt igazolja a még jelenleg is álló 

műemlék malomépület, a már sajnála-

tos módon lebontott apátsági kocsma, 

erdészház és huszászi majorság épülete. 

A gazdálkodási tevékenységüknek a 

szántókon, réteken, legelőkön túl jelen-

tős színtere volt az erdőgazdálkodás és a 

szőlőkultúra, a szőlőművelés meghono-

sítása is a nevükhöz kötődik. A csörötne-

ki szőlőhegy történelmi múltja, kialaku-

lása is a ciszter apátság tevékenységé-

nek köszönhető, mint az apátság egykori 

szőlőbirtoka. Az évszázados tevékenysé-

gük nem csak gazdasági szempontból 

volt meghatározó, hanem kulturális, 

szellemi kihatásuk is jelentős befolyással 

bírt a térségre. 

A ciszterek történelmi gazdasági és szel-

lemi örökségét ápolva és annak méltó 

emléket állítva kívánjuk fejlesztésünket 

megvalósítani  

A fejlesztés célja a Rába völgye gyümöl-

csút tematikus túraútvonal egyik meg-

határozó állomásán – a Csörötneki Sző-

lőhegyen –, annak központi részén egy a 

térségbe érkező turistákat maradéktala-

nul kiszolgáló turisztikai fogadóépület 

kialakítása. A turisztikai fogadótérrel 

egybeépülve egy földrengésbiztos, 4 

szintes, közel 19 m magas kilátó valósul 

meg. Az épület és a kilátó a Szőlőhegy 

azon központi helyén kerülne kialakítás-

ra, ahonnan a térség – az egykori ciszter 

gazdálkodás területe - több irányban is 

szabadon belátható. A kilátóba felláto-

gató turisták miután a földszinti turiszti-

kai fogadótérben megismerték a ciszte-

rek gazdasági tevékenységét, a kilátóból 

körültekintve úgy érezhetik magukat, 

mint az egykori ciszter szerzetesek, akik 

szemrevételezik a birtokukat. 

A kilátóban irányhelyesen térkép kerül 

elhelyezésre a térség látnivalóival, azok 

megnevezésével, rövid leírásával. A lát-

nivalók megtekintésében a kilátóba tele-

pített távcső is segíti a turistákat.  

A kilátó csúcsán egy 360 fokban működő 

webkamerát tervezünk elhelyezni, s az 

általa készített képek turisztikai és me-

teorológiai céllal az interneten a telepü-

lés honlapján látható lennének. 

Az épület és létesítmény biztonságos 

üzemeltetése érdekében térfigyelő ka-

merák is elhelyezésre kerülnek baleset 

megelőzési és biztonsági céllal. 

A projekt megvalósítására az Interreg V-

A Ausztria-Magyarország Területi 

Együttműködési Program pályázati felhí-

vására nyújtottunk be sikeres pályázatot 

osztrák (Raab Narurpark Egyesület – 

Jennersdorf) vezető partnerrel és egy 
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magyar partnerrel (TDM Szentgotthárd) 

közösen. 

A sikeres pályázat eredményeképp a 

megvalósításra 319.802,- euro támoga-

tást kaptunk. 

A kiviteli tervek elkészültek, a jogerős 

építési engedély rendelkezésre áll, je-

lenleg a nyílt közbeszerzési eljárás le-

folytatása zajlik, melynek keretében 

kiválasztásra kerül a kivitelező. 

 

Szőlőhegy villamosítás:  A  Magyaror-

szág Kormánya által meghirdetett Zár-

kerti Programra (ZP-1-2019) benyújtott 

sikeres támogatási kérelmünk eredmé-

nyeképp lehetőségünk nyílik a Csöröt-

neki Szőlőhegyen az elektromos hálózat 

kiépítésére. A megvalósításhoz közel 20 

millió Ft támogatásban részesültünk. A 

szőlőhegyi ingatlantulajdonosokkal tör-

tént egyeztetést, igényfelmérést köve-

tően benyújtottuk energiaigényünket az 

E.ON-nak. Jelenleg az előkészítés, majd 

a konkrét tervezés zajlik. Előrelátható-

lag a vezetékjogi engedélyeztetést kö-

vetően a kivitelezés 2021-ben valósul 

meg. A fejlesztés eredményeképpen a 

szőlőhegyi ingatlan tulajdonosoknak 

1x32 A elektromos teljesítmény áll majd 

rendelkezésre. 

Tervezett jövőbeni fejlesztések, pályá-

zatok: 

A Magyar Falu program keretében még 

a tavasz folyamán benyújtjuk a pályáza-

tunkat az ún. Alsószeri utak felújítására 

(Gyöngyös, Hársasalja, Templom és 

Erdő utak), melynek keretében az érin-

tett utak finiselt aszfaltburkolatot kap-

nak. 

Ugyancsak a Magyar Falu program kere-

tében kívánjuk felújítani és modernizál-

ni a ravatalozó épületét, melynek keret-

ében az épület nyílászárói, homlokzatai, 

burkolatai és tetőfedése teljesen meg-

újulna, valamint vízöblítéses WC is kiala-

kításra kerülne. A WC téli temperáló 

fűtésére napelemmel működő fűtési 

rendszer épül. 

A Magyar Falu program keretében a 

közterületek hatékony karbantartásá-

hoz szükséges eszközök 

(nagyteljesítményű fűnyírótraktor, pót-

kocsi) beszerzését is tervezzük. 

________________________________ 

FRISS HÍR !!! 

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot – 

és ezen belül a kismamákat és a gyer-

mekvállalás előtt álló családokat -, hogy 

önkormányzatunknak a Terület és tele-

pülésfejlesztési Operatív Programra 

benyújtott pályázata kedvező elbírálás-

ban részesült. A megítélt 147.126.695,- 

Ft összegű 100%-os támogatás által 

településünkön lehetőség nyílik mini 

bölcsőde kialakítására. 

Az új mini bölcsőde a régi orvosi rende-

lő (Petőfi út 1.) átalakításával és bővíté-

sével valósul meg. 

Reményeink szerint 2021 őszén már 

fogadhatja a kisgyermekeket. 
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Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

Az elmúlt év decemberében a példaér-

tékű lakossági összefogásnak köszönhe-

tően köztéri betlehemet állítottunk fel a 

nagybolt előtti téren. Helyi asztalosok 

gondosan megtervezték és társadalmi 

munkában felépítették a faházikót, 

melybe a Szent Család műgyantából 

készült szobrait helyeztük el. Az épít-

ményhez környékbeli vállalkozók bizto-

sították a faanyagot. Az igényesen ki-

munkált figurákat – melyeket teljes 

mértékben a helyiek adományaiból vá-

sároltuk meg - korhű környezetben he-

lyeztünk el. A betlehem a közvilágítás-

hoz igazodó, meleg fényű kivilágítást 

kapott, így szívet-lelket melegítő látvá-

nyosság jött létre. Két alkalommal tarta-

lommal is megtöltöttük a teret. Feleme-

lő érzés volt hallgatni Kocsis Zsolt pol-

gármester úr köszöntőjét, Dr. Takács 

Gyula plébános úr ádventi gondolatait, 

a helyi iskolások és a meghívott éneke-

sek ünnepi műsorát. Az ádventi esték 

szeretetvendégséggel zárultak a dolgos 

kezű lányok, asszonyok jóvoltából. 

Szentestén is összegyűltek a hívek a 

betlehem előtt egy közös éneklésre, 

majd együtt vonultak át az éjféli szent-

misére. Kellemes volt együtt, közösségi 

szinten átélni a várakozás varázsát és 

Jézus születését. 

Húshagyókedden a helyi iskola alsó ta-

gozatos tanulói és a tanító nénik maska-

rába bújva, zajkeltő eszközökkel csö-

römpölve, vidám rigmusokat skandálva 

járták a falut, hogy elűzzék a bajt és a 

telet a településről. Este sor került a 

már hagyományossá vált asszonyfar-

sangra a művelődési házban, ahol a 

hölgyek házi készítésű finomságok mel-

lett beszélgettek és mulatoztak. 

Márciusban került megrendezésre a 60 

éven felüliek találkozója. A szervezők 

színes műsorral kedveskedtek a meghí-

vottaknak. Fellépett a Rábagyarmati 

Senior Tánccsoport, a Szakonyfalui Nép-

tánccsoport, a Brassói Csillagok, Simon 

Zsolt énekes és a Magyarlak-Csörötnek 

Általános Iskolája tanulói. A sztárvendég 

a nemzetközi hírnév felé kacsingató 

„Három tenor” énektrió: Kocsis Ádám, 

Kocsis Zsolt és Vadász András volt. 

Kúltúra lis visszatékintö  

„Ö rö ksé gú nk” ha lö zat é pí té sé tananyagféjlészté ssél  

Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája 2019 decemberében 

bázisintézményi szerepet vállalt az „Örökségünk” hálózat 

építése a Nyugat-Dunántúlon c. Leader-projektben. A pályá-

zati lehetőséget Kocsis Zsolt, Csörötnek polgármestere aján-

lotta a tagintézmény figyelmébe, aki nyomban a kezdemé-

nyezés élére is állt. A program gesztora az Alpokalja-Fertő táj 

Vidékfejlesztési Egyesület Páliné Keller Csilla irányításával. A 

kezdeményezésben partner Csörötnek Község Önkormányza-

ta és Pannon Kapu Kulturális Egyesület. A projekt megvalósu-

lását Wellner Andrea, a Soproni SzC Porpáczy Aladár Szak-

képző Iskolája, Kollégiuma és ÁMK-ja igazgatónője mint szak-

mai mentor segíti. A projektmenedzseri feladatot a helyi 

iskola egykori diákja, Pap Eszter látja el, a szakmai munkáért 

Mezeiné Kiss Katalin tanárnő felel. A helyi írócsoportot Ko-

vács Zsuzsanna tagintézményvezető koordinálja.  

A projekt elsődleges feladata olyan speciális interaktív tan-

anyag fejlesztése a hetedik évfolyamos tanulók számára, 

amely felöleli a négy mikrotérség (Őrség, Vendvidék, Rába-

völgye, Szentgotthárd) történelmét, földrajzát, építészeti 

értékeit, hagyományait, gasztronómiáját, híres szülötteit, 

turisztikai attrakcióját és egyéb sajátosságait. Az írócsopor-

tok által összegyűjtött anyagokból témahét-munkafüzetet 

adunk ki, amely öt tanítási nap alatt, azaz projekthét kereté-

ben abszolválható.  A kísérleti és az éles témahét közös záró 

alkalommal (fórum, fesztivál, kirándulás) zárul. A projekt 

keretében sor kerül pedagógus-továbbképzésre, valamint 

szakmai útra Hejőkeresztúrra a KIP-program (csoportmunka-

szervezésen alapuló tanítási módszer, amely eredményesen 

alkalmazható a tanulók motiválásához, tudásszintjük emelé-

séhez) megismerése céljából. 

A Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája mint ökoiskola 

célja a programban való aktív közreműködéssel az általános 

iskolás korosztályú gyermekek körében a helyi identitás erő-

sítése; szélesebb körű tudás átadása rendhagyó pedagógiai 

módszerekkel, személyes találkozások és tapasztalások által. 

A munkafüzet nemcsak a tanulóknak szól, hanem a családok 

és a helyi közösségek is lapozhatják, és útra kelhetnek együtt 

felfedezni értékeinket. A szakmai műhelytalálkozók hozzájá-

rulnak továbbá a térségen belüli és térségek közötti pedagó-

gushálózat erősödéséhez is. 
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Írta:  Kovács Józsefné Sinka Bözsi néni 

Csörötnek katolikus falu lévén a régebbi időkben nagyon meg-

tartotta a nagyböjtöt, vagyis a lakosság húshagyókeddtől 

nagypéntekig húsmentes ételeket evett, pl. hordóskáposztát, 

tarlórépát, sütőtököt, babot, valamint csemegeként aszalt 

gyümölcsöket kemencében sült pereccel. A ’30-as és ’40-es 

években nagyböjt idején még zsírral sem főztek, hanem a va-

jat olvasztották ki. 

Nagypénteken volt a legnagyobb böjt. Ilyenkor a menü tejfö-

lös bableves volt zsiradék nélkül és vizes kalácsból készített 

mákos guba, a desszert pedig az előbb említett aszalt-főtt gyü-

mölcs. Az almát, körtét, szilvát a napon vagy a kemencében 

megszárították, ez volt akkor a tartósítás, és ha rákívántak, 

akkor csak meg kellett főzni az aszalványt annyi vízben, ami 

éppen ellepte, esetenként cukorrépával is édesítették. A dél-

ben megmaradt ételmaradékot az állatoknak adták, hogy a 

jószágok egészségesek maradjanak. A harangok elmentek Ró-

mába. Délután a kisebb gyermekek az édesanyjukkal a temp-

lomba mentek, puszival üdvözölték az oltár elé fektetett, ke-

resztre feszített Jézus szobrot, és pénz dobtak a mellette elhe-

lyezett perselybe. A helyi énekkar Verő igazgató-tanító vezeté-

sével passiót énekelt.  

Nagyszombaton délelőtt az asszonyok takarítottak, megfőzték 

a sonkát, és megsütötték a kerek húsvéti kalácsot zománcos 

pléhtepsiben a kemencében. Délután megfestették a tojáso-

kat hagymahéjjal, majd szalonnadarabbal megdörzsölték, 

hogy szép fényesek legyenek. A harangok visszajöttek Rómá-

ból. Estefelé elment az egész család a templom körüli zarán-

doklatra, amit ma feltámadási körmenetnek hívunk. Barkából, 

tavaszi virágokból, zöld leveles ágakból díszítést készítettek a 

kapukra, azzal üdvözölték a feltámadt Jézust. 

Vasárnap kora reggel volt az ételszentelés a templomban. A 

kosarakba tettek kalácsot, sonkát, tojást, reszelt tormát és fél 

liter bort, melyet a helyi plébános megszentelt. Ezt követően a 

család otthonában reggelizett a szentelt ételből. Ez volt az első 

húsétel, amit magukhoz vettek a nagyböjt óta. A morzsákat 

nem dobták ki, hanem az állatoknak adták vagy eltüzelték. A 

reggeli után elmentek a misére. Ezen a napon délután litánia 

volt a templomban húsvéti énekekkel, imádságokkal. Ekkor 

nem volt sem zene, sem mulatozás, a fiatalok sétáltak a falu-

ban. 

Húsvéthétfőn a még megmaradt szentelt ételekből megregge-

liztek. A kisebb fiúk és a nagyobb legények elindultak locsolni 

vödörrel vagy öntözőkannával, és felkerestek minden lányos 

házat. Délután a fiatalok pirostojás-játékokkal játszottak: 

pénzbedobással, gödörbe gurítással szórakoztak. Este bálba 

mentek, és hajnalig ropták a táncot. 

Hú své t égykörön  Hú své t égykörön  

Hú své t kicsit ma ské pp  
Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

A húsvét eddig olyan ünnep volt számomra, amibe többféle 

tevékenység is belefért: nagytakarítás, lakásdíszítés, istentisz-

teleten való részvétel, tojásfestés, sütés-főzés, családi ünnep-

lés, rokonlátogatás, kirándulás, pihenés. Vallásos nevelteté-

semből kifolyólag mind a családomban, mind az egyházi kö-

zösségben megélem a húsvét üzenetét. Követem a nagyszü-

lőktől, szülőktől tanult vagy ellesett hagyományokat, melyek 

keretbe foglalják ezt az időszakot. Nagypénteken elcsendese-

dünk, nincs nálunk hangos zene, mulatozás, böjti ételeket 

fogyasztunk és részt veszünk a passión. Szombaton rendsze-

rint kirándulunk a közelben, este ellátogatunk Felsőszölnökre, 

a nagytűzre és a durrogtatásra. Vasárnap elmegyünk a temp-

lomba, kisétálunk előrement szeretteinkhez a temetőbe, de a 

televíziós mise-közvetítéseket is szívesen megtekintjük. A dél-

után a pihenésről, relaxációról szól, vagyis szánunk időt a testi

-lelki megújulásra is. Húsvéthétfő délelőttjén izgatottan várjuk 

a lányokkal a locsolókat, akik jutalma a csokitojás és némi 

zsebpénz. Délután útra kerekedünk és felkeressük távol élő 

rokonainkat. Az idei évben kicsit másképp lesz, lecsökken a 

szokásos tevékenységek száma. A világot sújtó koronavírus 

elleni védekezés miatt csak szűk körben ünneplünk. Az óvin-

tézkedéseket betartva nem keressük fel személyesen szülein-

ket, nagyszüleinket, nem üljük körbe együtt az ünnepi asztalt, 

nem leszünk együtt az hittestvéreinkkel, nem húzzuk fel a 

túracipőt. Az idei ünnep a visszahúzódásról szól. Családi kör-

ben éljük meg az ünnepet, csendesen és szerényen. Úgy vé-

lem, ennek is van előnye. Jobban oda tudunk figyelni a másik-

ra és önmagunkra is, ami a mai, rohanó életünkben nem min-

dig sikerül. Lesz időnk beszélgetésre, társas játékokra, családi 

filmnézésre. Összegyűlünk az Úr igéje köré, megvitatjuk annak 

jelentését, bibliai történeteket olvasunk. Távol élő szerette-

inknek telefonon vagy videohívással kívánunk áldott ünnepe-

ket. Bízom abban, hogy ez a kis önmegtartóztatás a javunkra 

válik, és hamarosan visszatérhet életünk a régi kerékvágásba, 

valamint a jövőben jobban meg tudjuk becsülni mindazt, ami 

ezidáig természetes volt számunkra.  
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Töja sfésté s térmé szétésén, töja sfésté s hagymahé jjal  

Kedves Gyerekek! 

Készítsetek saját kezűleg ajándékot a családotoknak! Az újságba mellékeltünk egy kosárka sablont. Színezzétek ki a lapot, 

majd ragasszátok rá egy kartonpapírra, és vágjátok ki a kosárformát a vastag vonal mentén! A szaggatott vonal az összehajtás 

helyét mutatja. A füleket jól ragasszátok egymáshoz! Helyezzetek bele apró meglepetést (csokitojás, csokifigurák, hímes 

tojás)!          

Kozóné Keszti Ágnes 

Kedves fiúk, legények, férfiak!  

A következőkben összegyűjtöttünk a számotokra néhány versikét, melyet jól tanuljatok meg, mert jövőre hallani szeretnénk 

tőletek. Az idén próbáljátok ki őket otthoni környezetben!  

Húsvét másnapján,    

mi jutott eszembe, 

egy kis rózsavizet 

veszek a kezembe. 

Most hát kedves lányka 

kérlek szeretettel, 

hadd öntözzelek meg, 

egy kis szagos vízzel. 

Húsvét napján korán keltem, 

Ünneplőbe felöltöztem. 

Rózsavízzel elindultam, 

E kis házba bekopogtam. 

Üdvözlöm a ház lakóit, 

Keresek egy kis leányt itt. 

Rózsavízzel locsolkodom, 

Piros tojást elfogadom! 

Öröm, hogy itt a feltámadás! 

Elkészült a pirostojás! 

Húsvét ünnep emlékére, 

Keresztények örömére: 

Adjon Isten jó, bő áldást, 

Köszönöm a szíves látást! 

A következő praktikát Grazlné Siklér Erika ajánlja azon olvasók figyelmébe, akik nem szeretik a mesterséges színezékeket és 

a természetellenes színű tojásokat. A Grazl család mindig ezt a technikát alkalmazza a húsvéti tojások festésénél, és már a 

família legfiatalabb tagja, Marci is követi ezt a szokást. A kisfiú a hasznos időtöltés híve, szívesen kézműveskedik, és ilyen-

kor húsvét táján nagyon szép alkotásokkal örvendezteti meg családját. 

Írta: Grazlné Siklér Erika 

Gyérméköldal  

A száraz hagymahéjat lábasba rakjuk, rá az elkészített tojáso-

kat, majd héjjal befedjük. Felöntjük vízzel, és feltesszük főz-

ni. Főzés közben időnként lenyomkodjuk a tojásokat. (Kifújt 

és nyers tojást is felhasználhatunk a festéshez. A kifújt tojás 

nem igényel hosszasabb főzést.) 

Ha díszesebb tojást szeretnénk, akkor a kertben szedünk min-

denféle érdekes mintájú levelet, virágot (eperlevél, lóhere, 

sóskalevél, zöldség zöldje, pipitér, stb.). Ezeket belemártjuk 

vízbe a jobb tapadás végett, és rányomkodjuk őket a tojások-

ra. A növényekkel díszített tojásokat egyesével belerakjuk 

harisnyába, és jó szorosan meghúzva bekötjük. (Ha nem húz-

zuk meg jó szorosan a harisnyát, befolyik a levél alá a lé, és 

nem lesz olyan szép a tojás.) A főzési idő 35-40 perc a forrás-

tól számítva. Ha megfőtt, hagyni kell a lében kihűlni. Majd 

levesszük róla a harisnyát és a levelet. Ha fényes tojásokat 

szeretnénk, száradás után szalonnabürkével át lehet dörzsölni. 

Festhetünk még ugyanezzel az eljárással lilahagymahéjjal 

vagy céklalével is. 
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Írta: Vadász Ervin 

Nem állítok valótlant, ha azt mondom, hogy az idei tél rövidre 

sikerült, sőt az a kijelentés is helytálló, hogy nem volt telünk. 

Szerencsére a hajnali fagy mindig megcsípi a növényt annyira, 

hogy az teljesen még ne eredjen virágzásnak, kivétel ez alól a 

szilva és a barack, ami meglehetősen előrehaladott állapotban 

van a szőlőhegyen.  

A szőlőmetszés január közepétől február végéig tartott, ki 

mikor látta jónak és engedte az ideje, elvégezte a kötelező tava-

szi teendőket. Természetesen vannak, akik elmaradtak az elő-

készületekkel, rájuk a fattyazás nehéz feladata vár. A csörötne-

ki szőlőhegyen különböző szőlőművelési módok (comb-, szál-

vesszős-, ernyőművelés) honosodott meg, napjainkban kényel-

mi okok miatt a kordonos művelés a népszerűbb. 

A szőlőművelésen túl márciusban végezzük a gyümölcsfák 

metszését és ültetését, valamint az érzékeny típusok lemosó 

permetezését. Aki alkalmaz enyves gyűrűt, azt el kell távolíta-

ni. A kártevők elleni védekezést is elkezdhetjük, többek között 

levendulát ültethetünk virágjaink közé, mely riasztja a levéltet-

veket, illetve a dézsában átteleltetett növényeinket ajánlatos 

gyenge szappanos vízzel lemosni. Zöldségek és fűszernövé-

nyek (spenót, zöldborsó, sárgarépa, retek, hagyma) veteménye-

zése is elkezdődhet a szabadba. A veteményezést természetesen 

megelőzi a megfelelő talajelőkészítés, ehhez nagy segítség a 

szerves trágya alkalmazása. A komposztot a felső talajrétegbe 

kell bedolgozni. Csigák elleni védekezésre is fordítsunk figyel-

met. Az általam ismert legjobb módszer, ha összegyűjtjük őket, 

vagy összegyűjttetjük őket természetes ellenségeikkel, például 

indiai futókacsával.  

Áprilisban számos egynyári virág magja vethető, illetve a 

meglévők kiültethetők. A balkon- és dézsanövényeket lassan 

szoktathatjuk a naphoz. A veteményesketben is tovább folynak 

a munkálatok. Az uborka és a cukkini a melegebb napokon már 

kelésnek indul, később erősödik meg, fólia alá mehet a karfiol, 

karalábé, édeskömény, szabadföldbe a zöldborsó, a póréhagy-

ma, a sárgarépa, a retek, a hagyma, a saláta és a burgonya. 

Gyümölcsöseinkben lehet a bogyósgyümölcsűeket ültetni, 

alájuk terítsünk mulcsot, szaporításuk ilyenkor a lehajtás mód-

szerével könnyen megoldható. Szamóca közé terítsünk szalmát, 

e módszer megakadályozza, hogy később az földes legyen. Az 

őszibarackot virágázás idején lehet metszeni. 

Növényvédelemi jótanács: a szilvánál, ringlónál megjelenik a 

poloskaszagú szilvadarázs lárvája. A védekezés ellene nagyon 

egyszerű: a fa alá terítsünk ponyvát, az ágait rázzuk meg, a 

lehulló lárvákat pedig pusztítsuk el. A csonthéjasok virágzása-

kor monília ellen védekezzünk, illetőleg figyeljük a liszthar-

mat, ventúriás varasodás, tafrina tüneteit. 

Tavaszi ténnivalö k a kértbén é s a gyú mö lcsö sbén  

CSH információ 

Pénzes Panna Flóra, csörötneki diák, 

a VMSZC III. Béla Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskola gazdasági infor-

matika szakos tanulója, országos 1. 

helyezést ért el a Gyulán megrende-

zett Implom József Helyesírási Ver-

seny Kárpát-medencei döntőjében, 

szakgimnáziumi kategóriában. Panna 

három éve rendszeresen nyeri a me-

gyei helyesírási versenyeket, és kivív-

ja a jogot az országos döntőkben való 

szereplésre. Már kétszer megmérettet-

te magát az ELTE Bölcsészettudomá-

nyi Karán szervezett Simonyi- 

 

versenyen is, ahol igen szép teljesít-

ményt ért el. 

Az idei évben is ő képviselte iskolá-

ját, városát, sőt a megyét is az orszá-

gos döntőben. Panna mérhetetlen 

energiával, hatalmas szorgalommal és 

alázattal harcolt meg az előkelő 1. 

helyért. A tanulót Táncos Beatrix ta-

nárnő készítette fel a versenyre. A 

bélás diák kedvenc tantárgya a ma-

gyar nyelv - de a többi tárgyból is 

szépen remekel -, és nagy vágya, hogy 

lektor lehessen.  

Örsza gös sikér  
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Mésé a Csillagvira g Tagö vöda rö l  

Írta: Kovácsné Nardai Lilián 

(Lili mama meséje) 

 

Egyszer volt, hol nem volt…. An-

nak  bizony épp 45 éve volt, 

amikor három Rába menti  köz-

ség közös tanácsán döntés szü-

letett arról, hogy Csörötneknek 

legyen  óvodája.  

 

 Ennek helyéül a csak „Bekes 

villa”-ként emlegetett, patinás, 

műemlék jellegű épületet válasz-

tották a Vasúti út 16. szám alatt. 

Korábban - közvetlenül az álla-

mosítás után - itt működött a 

rendőrség. Az épület idővel több 

rendőr családjának is otthont 

adott, mint szolgálati lakás.   Az 

akkor már nem fiatal villát új fel-

adatának és az ehhez szükséges 

előírásoknak megfelelően jelen-

tősen átalakították. Két tágas, 

nagy légterű csoportszoba, mo-

dern gyermekmosdó, tágas főző-

konyha, valamint iroda, betegel-

különítő helyiség, személyzeti 

mosdó, öltöző adott helyet a 

közel 70 főnyi kisóvodás ellátá-

sának. Akkor a három község 

óvodáztatási igényét úgy tudták 

biztosítani, hogy a felvételi dön-

téshez  kritériumokat szabtak. 

Elsősorban az 5. évüket betöltött 

óvodaköteles gyermeket vették 

fel, esetleg a dolgozó szülőkét, 

ahol nem volt nagymama. Töb-

beket csak fél napra, mert maxi-

mum 30 gyermeket lehetett le-

fektetni (azt is úgy, hogy minden 

délben ki kellett pakolni az asz-

talokat, gyermekbútorokat a fo-

lyosóra). 

 

Telt- múlt az idő.  A 80-as évek 

elején kinőttük az óvodát, bőví-

teni kellett egy csoporttal. Ennek 

kapcsán a mi szépséges óvodánk 

fő épülete is új ruhát kapott. 

Nem meglepő, hogy még büsz-

kébben állt az öregedő, fényét 

vesztett kultúrház és a tanácshá-

za szomszédságában. Büszkél-

kedhetett is, hiszen a szorgos 

kezű fűtő-karbantartónk és a 

dadusok is mindent megtettek 

annak érdekében, hogy kora el-

lenére „jól tartsa magát”. A járda 

melletti legényvirág tenger, a 

szépen gondozott udvar, a for-

mára nyírt díszsövények, a lab-

darózsa bokor, a szegélyköves, 

murvás sétáló utak, a mindig 

rövidre kaszált fű és a rendsze-

resen karbantartott játékok nem 

csak esztétikusak voltak, de stí-

lusos környezetet is adtak e kü-

lönös épületnek. Büszkén állha-

tott azért is, mert falai közt ak-

koriban a járási óvodai szakfelü-

gyelő irányításával folyt a szín-

vonalas óvodai nevelés. Ám bel-

ső fényéhez, tartásához, a minő-

ségi szakmai tartalomhoz szintén 

nagyban hozzájárultak az óvoda 

dolgozói. Ki-ki a maga módján, 

tapasztalattal, szaktudással, 

szorgalommal, lelkesedéssel. 

Volt, aki a humorával vagy az 

emberségével, a közösségért 

tenni akarással, és volt, aki csak 

úgy, csendben, hétköznapiasan,  

tisztességből.  Sokan és sokfélék 

voltunk, akik valaha ebben, vagy 

inkább ezért az óvodáért  dol-

goztunk.   

 

A rendszerváltozás - ami me-

sénkben egyenlő  Csipkerózsika 

tűhegyes  orsójával – gyors és 

sok változást hozott e házra is. A 

társközségek szétválását, a la-

kosság, és ebből következően az 

elöljáróságok, önkormányzatok 

politikai és gazdasági átrendező-

dését, nem egyszer harcát ered-

ményezte. Mindez  látszólag 

nagy lehetőségekkel, de legin-

kább a rengeteg jogi változással, 

akadályokkal, és a gyermeklét-

szám drasztikus csökkenésével 

járt. A „Mi kis falunk”–nak is 

mindez  nagy anyagi terhet, óvo-

dánknak financiális gondokat 

okozott, ami idővel többszöri  

intézményi átszervezéseket, le-

építéseket, kényszerűségből ha-

logatott, elmaradt felújítási mun-

kákat eredményezett. Bár  a jó 

tündérek közreműködésével köz-

ben pályázati támogatással  tör-

tént néhány nagyobb részfelújí-

tás (pld. tetőcsere, világítás- és 

fűtéskorszerűsítés), ám az épület  

és környezetének szépsége egy-

re gyorsabban kopott. Óvodánk 

pedig szép lassan alvó Csipkeró-

zsikává változott.  

 

Ugyanekkor – szinte varázsütés-

re - a pedagógiában egyfajta 

megújulás, szakmai átalakulás, a 

pedagógiai szabadság előtérbe 

kerülése lett a meghatározó. 

 Érdekes, hogy ez idő tájt vá-

lasztották a szülők a Csillagvirág 

nevet óvodánknak. Ez akkor ki-

csit túlzónak, meseszerűnek 

tűnt, de mindenképpen biztatóan 

és reménykeltően csengett. A mi 

ovinkban is új igények, elvárások 

jöttek, ezért új célok, ebből ere-

dő új feladatok fogalmazódtak 

meg a szakmában, és a mi sajá-

tosságainkra épülő helyi nevelési 

programunkban is. Ám ettől 

messze elmaradtak az anyagi 

lehetőségek. Így vívtunk csatá-

kat éveken át a fenntartóval a 

saját óvodájáért. Ez a helyzet 

hozta nekünk, hogy minden pá-

lyázati lehetőséget mint forrást 

meg kell célozni! Így lett a kör-

nyéken elsők közt nekünk torna-

szobánk. Így sikerült több száz 

órányi szakmai képzést, képes-

ség fejlesztő tréningeket, mo-

dern pedagógiai módszereket 

magunkénak tudni, a gyerme-

keknek tartásjavító tornát helybe 

hozni, minőségi készségfejlesztő 

eszközöket vásárolni, tapaszta-

latszerző kirándulásokat szervez-

ni. Vagy épp a hátrányos helyze-

tű gyerekeknek egyéni eszköztá-

mogatást nyújtani, a szülők kö-

zösségének ismeretterjesztő elő-

adásokat, tréningeket, közös 

programokat szervezni. A közel-

múltban pedig az EFI támogatá-

sával sikerült a falubeli babák-

nak, kismamáknak ízelítőt adni 

Hohrein Judit zenés babaringató 

foglalkozásaiból.  Örülünk, hogy  

Judit mentális közérzetet javító, 

zenei és mozgáskészségeket fej-

lesztő foglalkozásai ma már 

rendszeresek óvodánkban. Az 

elmúlt évtizedben minden támo-

gató lehetőséget megragadva, a 
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sokéves szakmai tapasztalatunk-

ra, tudásunkra, gyermekszerete-

tünkre, de leginkább az elfogadó 

szociális érzékenységünkre épí-

tettük nevelőmunkánkat.  

 

A 16 fős jelenlegi csoportunk 

szinte családias méretű. Tagjai 

korban, képességben, mentali-

tásban, de még kultúrájukban is  

nagyon eltérő, sokszínű, szemé-

lyiségek. Évről évre igyekszünk 

őket jól működő kis közösséggé 

formálni. Szeretnénk elérni, 

hogy egyéniségüket nem felad-

va, egymást elfogadni tudó, tár-

sakhoz, szabályokhoz alkalmaz-

kodni igyekvő óvodásokból - fo-

kozatosan - iskolai munkára 

érett 6 évesekké váljanak. 

 A személyi muníciónk ehhez 

megvan, és már biztosan tud-

juk, hogy az ehhez szükséges 

környezeti, tárgyi  feltételeink 

óráról  órára javulnak. Szépen 

épül, szépül a Csillagvirág Óvo-

da, lassan felébredhet Csipkeró-

zsika! 

 

 Itt a vége, de ne fuss el véle!!! 

Mert itt, most, a mese végén 

szeretném megköszönni minden 

valaha volt kollégámnak, hogy 

az elmúlt negyven évben tanul-

hattam tőlük, osztozhattam örö-

mükben, bánatukban, segíthet-

tem, ha tudtam, és köszönöm, 

hogy segítették a munkámat, 

második otthonuknak tudták az 

óvodánkat. Örülök, hogy sokan 

voltatok, és hogy még vagytok. 

Polgármesterünknek pedig külön 

köszönöm, hogy e mesében ő 

volt a „bátor királyfi”, aki feléb-

resztette „Csipkerózsikát.” 

 

Áprilisi tréfa:   

   

Ez úton értesítjük Csörötnek la-

kosságát, hogy a mi törekvése-

ink és a GYSEV korábbi ígérete 

ellenére sem fogja a 

„Szentgotthárd - Szombathely 

vasútvonal” érinteni a Vasúti út 

16.-ot. Ezért a „Legszebb ma-

gyar vasútállomás” címért be-

nyújtott pályázatunkat vissza-

vonjuk: óvodánkat megtartjuk, 

Bekes mérnök úr elképzelései-

nek vonalát követve az épület 

felújítását a csörötneki kisgyer-

mekek örömére folytatjuk!  
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Magúkra hagyött iskölapadök  
Írta: Kovács Zsuzsanna 

A nyári szünet csendje telepedett általános iskolánk folyosó-

ira, tantermeire. Magukra hagyva árválkodnak a padokban 

hagyott tornacipők, rajzeszközök, vonalzók, a cipőtárolók-

ban sorakoznak a cserecipők. Mindent csend takar. A ragyo-

gó napsütés sem tölti meg gyermeknevetéssel az udvart. 

2020. március 14-én, pénteken éjjel Orbán Viktor bejelen-

tette az iskolák bezárását és a digitális tanrend bevezetését. 

Egy éjszaka és egy nap, vasárnap maradt előkészíteni, elindí-

tani egy olyan tanrendet, amelynek még egyetlen percét 

sem próbálta ki sem pedagógus, sem gyerek, és pláne nem 

egy több műszakban dolgozó, esetleg külföldre ingázó, több 

gyermeket nevelő szülő. Az idő sürgetett. Tájékoztatni kellet 

az érintetteket a tanrend megváltoztatásáról, össze kellett 

gyűjteni az elérhetőségeket, tudatosítani kellett mindenki-

vel, hogy nem előrehozott szünetről, hanem megváltozott, 

eddig nem alkalmazott tanítási és tanulási módról van szó. 

Fel kellett mérni, hogy a családok rendelkezésére állnak-e a 

szükséges technikai eszközök, tudják-e azokat alkalmazni. 

Tudtam, hogy hosszú időre ez lesz az utolsó alkalom a gye-

rekekkel való személyes kapcsolatra. Igyekeztem megnyug-

tatni mindenkit, hogy rám és a többi pedagógusra számít-

hatnak. Ugyanakkor azt is tudatosítani, hogy ilyen oktatási 

formában még senki nem tanított, biztosan lesznek hullám-

völgyek, nehézségek, problémák, amelyeket közösen köny-

nyebben tudunk megoldani.  

Hétfőn már csak pedagógusok lépték át az iskola küszöbét. 

Megbeszéltük, milyen módon tartjuk a kapcsolatot a gyere-

kekkel, mire helyezzük a hangsúlyt a tananyag kiválasztása-

kor, és mindenki megkapta a kapcsolattartáshoz szükséges 

tanulói és szülői elérhetőségeket. Nem mondom, hogy teljes 

magabiztossággal hagyták el az iskola épületét a kollégák. 

Mindenkiben sok-sok kérdés, az ismeretlentől való félelem 

bujkált. Ugyanakkor az új iránti érdeklődés, a gyerekek iránti 

felelősségtudat, a pedagógusszív tettekre ösztönzött min-

denkit.  

A gépezet lassan, kicsit döcögősen, de beindult. A KRÉTA 

napló soha nem tapasztalt érdeklődésre tett szert. Látoga-

tottsága, kihasználtsága látványosan nőtt. Most már nem-

csak a pedagógusok, de gyerekek és szülők leggyakrabban 

látogatott internetes portálja lett. A levelező programok 

fotókat továbbítanak a megoldott feladatokról, és kijavítva 

viszik vissza azokat a feladónak. Szülők, akik jobb esetben 

eddig csak hallottak az e-mailről, most leveleket írnak, elekt-

ronikus üzeneteket olvasnak.  

Az eltelt három hét kihívásai próbára tettek gyereket, szülőt, 

pedagógust egyaránt. Köszönöm mindenkinek a kitartó 

munkát. Köszönöm a gyerekeknek, akik rendszeresen küldik 

a megoldott feladataikat, elárasztanak a kérdéseikkel, várják 

a válaszokat, akik lelkesek. Köszönöm a szülőknek, akik 

munka után nap mint nap képesek leülni a gyerekek mellé, 

és matematika feladatot oldanak meg, verset tanulnak, szá-

mítógép, mobiltelefon segítségével kommunikálnak a peda-

gógusokkal. Köszönöm a kollégáimnak az egész napos ké-

szenlétet, hogy nem adják fel. Töretlen lelkesedéssel próbál-

ják tanulásra bírni azokat a gyerekeket, akik még mindig úgy 

érzik, szünet van, nem kell tanulni. Sajnos, még mindig je-

lentős ezeknek a gyerekeknek a száma! Ezúton is kérek min-

den szülőt, gyereket, értsék meg, csak gyerek és pedagógus 

összehangolt, egymást segítő munkája vezethet eredmény-

re! Ez eddig is igaz volt az oktatásra, de most elmondhatjuk, 

ha bármelyik láncszem gyenge, a többi munkája is ered-

ménytelen lesz. 

Az elkövetkező időszakban azt kérem a gyerekektől, legye-

nek szorgalmasak, ne kelljen azzal tölteni az időt, hogy fi-

gyelmeztetjük őket kötelességükre! A szülők ne adják fel, 

tartsanak ki, figyeljenek oda gyermekeikre, ellenőrizzék ta-

nulmányi munkájukat, tartsák a kapcsolatot a pedagógusok-

kal. 

Mutassuk meg, hogy a két nap alatt bevezetett digitális tan-

rendben is képesek leszünk eredményesen tanulni, tanítani, 

egymást segítve dolgozni! 

Az április 9-én kezdődő tavaszi szünetre jó pihenést, kelle-

mes húsvéti ünnepeket és jó egészséget kívánok minden 

tanítványunknak, családtagjaiknak és minden olvasónak! 
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Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

 

Kitől tanulta, Sándor ezt a mesterséget? 

A szomszédomtól és az iskolában Gergely tanár úrtól, aki 

politechnikát tanított. Ő sok mindennel megismertetett 

bennünket, például a kölésszedéssel is. 

Miből készül a kosár? Mi az alapanyag? Hol lehet besze-

rezni? 

Vidra- és fűzvesszőből. Az előbbi előnyösebb, mert hajléko-

nyabb, könnyebb vele dolgozni. A fűz a Rába-parton és a 

Malom-csatorna mentén fellelhető, míg a vidravesszőt ott-

hon termesztem. 

Hogy készül egy kosár? Milyen mozzanatai vannak a ko-

sárkötésnek? 

Először a feneket fonom meg jó szorosan, majd beletűzöm 

a karóvesszőket, felhajtom azokat, és oldalirányban folyta-

tom a fonást, kettőn be, kettőn ki. Nagy türelmet és kéz-

ügyességet igénylő munka ez.  

Milyen eszközökkel dolgozik a mester? 

Furdancs, speciális kés, metszőolló, kalapács, meg a tulaj-

don kezem. 

Milyen termékek kerülnek ki a keze közül? 

Fáskosár, népies néven silinga, bevásárlókosár, zöldségko-

sár, gombászókosár, gyerekkosár húsvétra vagy szirmok 

szórásához. 

Mennyi ideig tart egy kosár megkötése? 

2-3 óra alatt meg lehet kötni egyet, de akkor csak arra lehet 

koncentrálni. 

Mi az eredeti foglalkozása? 

Kőművesként dolgoztam, és mellette, főleg esténként és a 

téli időszakban foglalatoskodtam a kosárfonással. Most 

nyugdíjasként több időm jut rá. 

Van igény a kosarakra? 

Hogyne, nagyon keresik, és mindig van lehetőség választás-

ra, sosem egy darabot készítek el. 

Ágseprűket is köt? 

Sajnos már nem tudok, mert nincs nyírvessző a közelben. 

Mit érez, amikor elkészül egy alkotás? 

A fonás is élvezetes, mert sok elképzelést, ötletet be tudok 

vinni pl. a díszítésbe, a forma tervezésébe, tehát ha valami 

újat kitalálok, az örömet szerez. De a legjobb érzés, amikor 

elkészül a termék, és elnyeri végleges szépségét. Az meg 

boldogsággal tölt el, ha látom a vásárlók arcán a tetszést és 

az elégedettséget. 

Kukor Sándor nemrég töltötte be 70. életévét, kívánunk 

neki nagyon jó egészséget és azt, hogy sokáig tudjon hódol-

ni kedvenc időtöltésének.  

Méstérsé gék nyöma ban  



Csörötneki Hírharang 

2020.04.09 14. oldal 

Hönismérét  
A Csö rö tnéki Ö nké ntés Tú zöltö  Egyésú lét 100 é vé ú jsa gcikkékbén  

Összeállította: Domina Imre 

1889. április 11. Budapesti Közlöny, 23. évf. 86. szám 

A Csörötnek községi tűzoltóegylet alapszabályai a m. kir. bel-
ügyminisztérium által f. évi 21,751 sz. alatt, a bemutatási zára-
dékkal ellátattak. 

 

1891. augusztus 7. Budapesti Közlöny, 25. évf. 179. szám 

Ő császári és apostoli királyi felsége a csörötneki tűzoltó-
egyletnek 50 frtnyi segélyösszeget méltóztatott magánpénztá-
rából legk. adományozni. 

 

1892. október 1. Herkules 9. évf. 19. szám 

A szentgotthárdi önk. tűzoltó-egylet szeptember 18-án ünnep-
lé 20 éves fennállásának emlékünnepét … A szerházba vonulva 
megtartatott a díszülés, mely jegyzőkönyvbe vétetett, s a többi 
között a vidéki egyletek főparancsnokai névleg, az egylet jelen-
lévő tagjai számszerint jegyzőkönyvileg megörökítettek u. m. 
… Vogler Lajos parancsnok Csörötnekről 27 tűzoltóval… 

 

1913. október 29. Budapesti Közlöny, 47. évf. 249. szám 

Ő császári és apostoli királyi Felsége legfelső felhatalmazása 
alapján a tűzoltás és mentés terén 25 éven át teljesített érde-
mes tevékenység jutalmazására alapított díszérmet: … a csö-
rötneki önkéntes tűzoltóság kebeléből : Kuntár József egyleti 
alelnök … részére adományozta. 

 

1914. november 24. Budapesti Hírlap, 34. évf. 299. szám. 

A király legfelső felhatalmazása alapján a belügyminiszter a 
tűzoltás és mentés terén huszonöt éven át teljesített érdemes 
tevékenység jutalmazására alapított díszérmet a következők-
nek adományozta: … a csörötneki önkéntes tűzoltóság kebelé-
ből: Peyerl Alajos pénztáros, Magyarics Péter, Vadász József és 
Szukics László szivattyusok … 

 

1926. november 12. Budapesti Közlöny, 60. évf. 258. szám  

A Gödöllőn 1911. évi május hó 27. napján kelt legfelsőbb fel-
hatalmazás alapján a m. kir. belügyminiszter a tűzoltás és 
mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység jutal-
mazására alapított díszérmet a csörötneki tűzoltóság kebelé-
ből Gerencsér Mihály alparancsnok, Varga Vincze pénztáros és 
Kozó Imre csővezető részére adományozta. 

 

1927. május 29. Budapesti Közlöny, 61. évf. 121. szám 

A Gödöllőn 1911. évi május hó 27. napján kelt legfelsőbb fel-
hatalmazás alapján a m. kir. belügyminiszter a tűzoltás és 
mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység jutal-
mazására alapított díszérmet a csörötneki önkéntes tűzoltóság 
kebeléből Kuntár Jenő parancsnok és Molnár Gyula helyettes-
parancsnok részére  adományozta. 

 

1930. augusztus 10. Pesti Hírlap, 52. évf. 181. szám 

A vasmegyei csörötneki polgári lövészegylet sikerült lövészver-
senyt rendezett, amelyen 192-en vettek részt, és amelyen a 
következő eredmények alakultak ki: az 1. és 7. díjat Kovács 
Gyula erdőőr, a 2. és 3. díjat Kukor Gyula tűzoltó, a 4. és 6. 
díjat Molnár Gyula tűzoltóparancsnok, az 5. díjat Müller Károly 
kondorfai leventeoktató nyerte meg. 

 

1930. szeptember 10. Nemzeti Újság, 12. évf. 204. szám 

A belügyminiszter felhatalmazás alapján a tűzoltás és mentés 
terén 25 éven át teljesített érdemes tevékenység jutalmazásá-
ra alapított díszérmet … a csörötneki önkéntes tűzoltóság ke-
beléből Fébert Imre rajvezető kürtös részére … adományozta. 

 

1940. június 7. Függetlenség, 8. évf. 127. szám 

A vasvármegyei tűzoltó szövetség most tartotta közgyűlését 
Csörötneken, ahol a Csörötneki Önkéntes Tűzoltóegyesület 
félszázados fennállását ünnepelte. A megyei tűzoltószövetség 
elnökévé Horváth Kálmán alispánt választották. 

 

1941. február 15.  Budapesti Közlöny, 75. évfolyam 38. szám 

A m. kir. belügyminiszter a Gödöllőn 1911. évi május hó 27. 
napján kelt legfelsőbb felhatalmazás alapján a csörötneki ön-
kéntes tűzoltótestület kötelékébe tartozó vitéz László Emil 
díszelnök, Tóth György parancsnok, Kukor József szakaszpa-
rancsnok, Dancsecs Gyula rajparancsnok, Tóth József szertá-
ros, Kozó Lajos és Laczó József tűzoltók részére a tűzoltás és 
mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység jutal-
mazására alapított díszérmet adományozta. 

 

1959. szeptember 17. Vas Népe, 4. évf. 218. szám 

Jól sikerült vasárnap a megyei tűzoltó verseny … A kocsifecs-
kendősök versenyében elsők lettek: a Sárvári Állami Gazdaság 
férfi, a sároslaki női, a csörötneki ifjúsági és a rádóckölkedi 
leány csapatok. 

 

1963. július 17. Vas Népe, 8. évf. 165. szám 

75 éves fennállását ünnepelte vasárnap a Csörötneki Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület. Az évforduló alkalmából a szentgotthár-
di Selyemgyár csapatzászlót ajándékozott az egyesületnek. 

 

1966. július 17. Vas Népe, 11. évf. 168. szám 

Tűzoltószertár épült Csörötneken. Csörötneken az önkéntes 
tűzoltó testületben élénk munka folyik. Ezt igazolja az is, hogy 
közel kétszer annyi tagja van a testületnek, mint amennyire 
„hivatalosan” szükség lenne … 

 

1967. május 30. Vas Népe, 12. évf. 125. szám 

Kigyulladt a csákánydoroszlói kastély … A tűz hírére a helyszín-
re siettek a szentgotthárdi, a szombathelyi állami-, a csákány-
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doroszlói, ivánci, rátóti, rönöki, csörötneki és hegyhátszent-
mártoni önkéntes tűzoltók … 

 

1976. március 30. Vas Népe, 21. évf. 76. szám 

Szombaton a kora délutáni órákban erdőtűzhöz kellett kivo-
nulni a körmendi állami tűzoltóknak. Magyarlakon az Újjasal-
jai dűlőben mintegy nyolc hektárnyi területen 5-10 éves feny-
veserdő égett. A tüzet a csörötneki és a magyarlaki önkéntes 
tűzoltók segítségével sikerült megfékezniük. 

 

1980. április 29. Vas Népe, 25. évf. 99. szám 

Úttörő tűzoltórajok sikeres kétnapos versenye … Szombathe-
lyen a csörötneki (körmendi járás) fiúraj, a csepregi fiú és 
leányraj (szombathelyi járás), valamint a Bersek József Általá-
nos Iskola – Kőszeg – fiúraja és a kőszegszerdahelyi lányraj – 
kőszegi városkörnyék – szerzett elsőséget. 

 

1981. április 1. Vas Népe, 26. évf. 77. szám 

Rövid hírben közöltük a múlt héten, hogy Rábagyarmaton 
kigyulladt az erdő … A szélben a körmendi és a lenti állami, 
valamint a rábagyarmati, csörötneki önkéntes tűzoltók három 
órai munka után tudták megakadályozni a tűz továbbterjedé-
sét … 

 

1981. augusztus 14. Vas Népe, 26. évf. 190. szám 

Csörötnekről érkezett tűzjelzés szerdán valamivel dél után a 
körmendi állami tűzoltóparancsnokságra. A községben a Pe-

tőfi utca 27. alatt egy 60 négyzetméteres gazdasági épület 
tetőszerkezete és a padlásán tárolt húsz mázsa régi széna 
gyulladt ki. A helybeli önkéntes és a körmendi állami tűzoltó-
kon kívül tudomást szerzett az esetről és kivonult a Fagazda-
sági Kombinát rönöki fatelepének vállalati tűzoltóraja is. Az 
egységek gyorsan beavatkoztak, nagyobb kár nem lett. A tü-
zet elektromos vezeték hibája okozta. 

 

1985. április 3. Vas Népe, 30. évf. 78. szám   

Hétfőn délután Apátistvánfalváról érkezett jelzés: égett mint-
egy öt hektárnyi fenyves aljnövényzete, s egy hektáron már a 
fák is tüzet fogtak. A szombathelyi, körmendi és lenti állami 
tűzoltóknak a helyi, a szentgotthárdi és a csörötneki önkénte-
sek … segítettek. 
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Anyakö nyvi hí rék  
Dr. Radáné Pergel Csilla,Horváth Katalin, Kozóné Keszti Ág-
nes 
 

Az elmúlt egy évben születettek: Mezei Gergő és Mikóczi 
Lilla leánya: Léna, Krajczár Gábor és Nagy Zsófia leánya: Róza 
Lilla, Horváth Krisztofer és Racker Dalma fia: Noé Renátó, 
Sipos Tamás és Horváth Nikoletta fia Benett, Kövesdi Máté és 
Kraft Amália leánya Mira, Gaál László Ádám és Németh Virág 
fia: Noel Edvárd, Czotter István és Szukics Mónika fia Cson-
gor, Balaskovics Bálint és Panta Ildikó leánya Diána, Gyurko-
vics Csaba és Huszár Valentina leánya Léna, Doktor István és 
Horváth Alexandra fia Enrikó István, Horváth Roland és Veres 
Bettina fia Adonisz, Nieder Áron és Holczbauer Éva fia Gergő, 
Vilics Bálint és Széll Tímea leánya Odett, Horváth József és 
Novák Klaudia fia József Áron 

 

 

A közelmúltban elhunytak: Dr. Morva Miklós, Szukics Fe-
renc, Gaál Józsefné sz. Für Mária, Nyári Gizella 

 

Az elhunyt szeretetteiket még sokáig gyászolják családtagja-
ik, rokonaik, barátaik és a község lakossága. Dr. Morva Mik-
lós és Szukics Ferenc hiányát nem csak a hozzátartozóik, ha-
nem a volt lakóhely, az általuk szeretett Csörötnek is érezni 
fogja, hiszen a település intézményeinek, egyesületeinek 

életében mindketten aktív szerepet vállaltak a végsőkig. Ön-
zetlen, áldozatos munkájukkal nagyban hozzájárultak a ren-
dezvényeink sikeres lebonyolításához. A következő nekro-
lógban rájuk emlékezünk. 

Nékrölö g  
Írta: Szabó Krisztina 

Dr. Morva Miklós (1940. 02. 28.- 2020. 01. 26.) a 90-es évek végén 

költözött Csörötnekre, amihez már addig is sok baráti szál fűzte. 

Nagy lelkesedéssel próbált beilleszkedni a falu életébe. Szinte min-

den kulturális rendezvényen aktívan részt vett: a halászléfőző ver-

senyen zsűritag, a szüreti mulatságon bíró volt,  a helyi általános 

iskolában Mikulásként szerzett boldog perceket a gyermekeknek. 

Jó ember volt, mindenkihez volt egy kedves szava. Közvetlen, vi-

dám természete hiányozni fog. Miklós, nyugodj békében! 

______________________________________________________ 

Írta: Szukics Imre, Kardos László, Horváth Gyula 

Szukics Ferenc alapító tagja és lelkes, elhivatott tagja volt a 2002

-ben létrehozott Csörötneki Polgárőr Egyesületnek. Őszintén 

vallotta, hogy a település mindennapjainak biztonságáért a hely-

beliek tehetik a legtöbbet. De nem csak szavakkal, hanem tettek-

kel is bizonyította ezt. Vállalta - szabadideje rovására - a szakmai 

képzéseket, a szolgálatban töltött órákat. Az esetlegesen meghi-

básodott technikai eszközöket lehetőségei szerint térítésmente-

sen javította. Az egyesület felvállalta azt is, hogy a temetési szer-

tartások idején vigyázza a temető parkolóját és az érintett család 

lakását. Ezen tevékenység döntő részét Szukics Ferenc vállalta 

magára, mióta nyugdíjba ment. Méltán kiérdemelte a Vas Me-

gyei a Vas Megyei Közgyűlés elnöke által adományozott kitünte-

tését, melyet a Polgárőr Szervezetek küldöttértekezletén vehe-

tett át. Szukics Ferenc gyerekkora óta aktív szereplője volt a csö-

rötneki sportéletnek is. Fiatalon kapusként tevékenykedett, majd 

a vezetőségben hosszú éveken keresztül különböző tisztségeket 

vállalt: ha kellett gyúró volt, ha kellett rendező, ha kellett, egyéb 

szervezési dolgokban segített. Elismert játékvezető volt. Kiemel-

kedő társadalmi munkát végzett a csörötneki KSK Egyesületnél, 

amíg betegsége engedte. Kedves lénye hiányozni fog. Emlékét 

őrizzük és szeretettel gondolunk rá. 
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Spörthí rék  
Írta:  Kocsis Ádám 

A Csörötnek Községi Sportkör 2019/2020-as szezonra is neve-

zett a Vas megyei harmadosztályú bajnokságba. A főként he-

lyiekből álló csapat a nyári átigazolás során néhány környék-

beli fiatallal is beerősített, így nagy reménységgel és a tavalyi-

nál jobb szereplést kitűzve kezdtünk neki az új szezonnak. Az 

őszi idény első fele sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt sokan 

elképzeltük: az első hét fordulóban nem jöttek a sikerek, bár a 

játékunk ezt nem tükrözte. Hét meccsből öt döntetlent ját-

szottunk, egy győzelemmel és egy vereséggel végződött. Ekkor 

az őszi szezon hátralévő hat meccsére fordult a kocka, és nagy 

meglepetésre idegenben vertük meg a listavezető Magyarsze-

csődöt 2-3-ra, ezt követően a dobogó második fokán álló rá-

bagyarmatiaktól szintén idegenben raboltuk el a három pon-

tot. Az őszt a lista ötödik helyén zártuk 5 győzelemmel, 6 dön-

tetlennel és mindössze 2 vereséggel. Az így összegyűjtött 21 

ponttal mindössze három pontra voltunk a kitűzött dobogós 

helyezéstől. 

A tavaszi szezont március elsején kezdtük hazai pályán: Rönö-

köt vertük meg 3-0-ás eredménnyel. A következő fordulót 

érdekes körülmények között le nem játszott meccsen 3-0-ás 

számunkra megítélt eredménnyel könyvelhettük el. 

A március 14-re tervezett nagyrákosi mérkőzésünket megelő-

ző napokban már vészhelyzet volt érvényben a koronavírus 

miatt, ám megelőzve a szövetség döntését, a két csapat fonto-

sabbnak tartotta az egészség megőrzését, és bár zárt kapuk 

mögött megrendezhető lett volna az összecsapás, közös meg-

egyezéssel a halasztás mellett döntöttünk. Az ezt követő hé-

ten meghozott MLSZ döntés is minket igazolt, hisz az ország 

összes labdarúgó bajnokságát bizonytalan időre felfüggesz-

tették. Nem tudjuk, mikor, milyen módon lesz újra mérkőzése 

a csapatnak, az is lehet, hogy a bajnokságot már be sem fejez-

hetjük. Bármi is legyen, számítunk a szurkolóinkra, és a vírus-

járvány után újra várunk mindenkit a pálya szélére. HAJRÁ 

CSÖRI! 
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Paraszt perec  

Írta: Köncz Károlyné 

Hozzávalók: 
60 dkg liszt 
pici só 
5 dkg élesztő 
4 dl tej 
kevés cukor az élesztő felfuttatásához 
1 evőkanál zsír 
 

Az élesztőt langyos tejjel és cukorral felfuttatjuk, majd 

hozzáadjuk a lisztet és a csipet sót. Jól összedolgozzuk, 

kidagasztjuk. Kelesztjük, cipót készítünk a tésztából, újra 

kelesztjük, a cipó közepére lyukat készítünk, megformáz-

zuk perec formájúra. Nagy tepsibe helyezzük, majd készre 

sütjük. Előszeretettel fogyasztjuk kenyér helyett sonkához 

vagy hideg sültekhez. De ízletes lekvárral megkenve is. 

Récépték az ú nnépékré  
Tökmagos kalács 

Írta: Laczó Brigitta 

Hozzávalók: 
A tésztához: 
1 kg liszt 
10 dkg porcukor 
5 dkg élesztő 
pici só 
2 tojás sárgája 
10 dkg vaj v. zsír 
kb. fél liter tej 

 
 
 
 
 
Töltelék: 
40 dkg darált tökmag 
20 dkg porcukor 
langyos tej 

Az élesztőt felfuttatjuk a cukros, langyos tejben. A liszthez 

adjuk a pici sót, a tojássárgáját, a tejet. Jól összegyúrjuk a 

tésztát, és a végén hozzáadjuk a vajat. Jól kidolgozzuk, me-

leg helyen kelesztjük. Miután megkelt a tészta, 4 részre 

osztjuk. Egyenként kinyújtjuk, megkenjük a tojásfehérjével, 

meghintjük a cukros tökmaggal és feltekerjük. Kikent tepsi-

be tesszük és tojássárgájával megkenjük. Pihentetjük 20 

percig, 180 fokos sütőben kb. 40 percig sütjük. 


