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Írta: Dr. Takács Gyula 

Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét 
ünnepeljük. A Szentlélek az első pün-
kösdkor leszállt az apostolokra. De 
nemcsak ezt az eljövetelt ünnepeljük. 

A Szentlelket megkaptuk mi is, hoz-
zánk is eljött a Szentlélek. Az ünneplé-
sünk azonban még ennél is több, mert 
nemcsak eljött a Szentlélek, a Szentlé-
lek itt van – ezt ünnepeljük ma. 

Itt van, és örökre velünk marad, és itt 
van életünk minden pillanatában. Itt 
van kezünk minden mozdulatában, a 
kezünkében, amellyel jót teszünk. Itt 
van velünk, amikor elindulunk a mun-
kába,  amikor a családunkról gondos-
kodunk, itt van, amikor leülünk az 
iskola padjába, amikor megtanuljuk az 
első betűt rajzolni, a Szentlélek ott 
van a mi kezünk mozdulatában, és 
együtt tanul velünk. 

A Szentlélek velünk van mindig és 
mindenben. Ott van, amikor összekul-
csoljuk kezünket imára. Minden imád-
ságunkban velünk van a Szentlélek és 
imádkozik kimondhatatlan sóhajtással 
a mi minden fohászunkban  imádkozik 
velünk a Szentlélek. Velünk tesz jót, 
velünk fáradozik, velünk együtt küsz-
ködik,  velünk együtt éli a mi keresz-
tény életünket és megszentel ben-
nünket – ezt ünnepeljük ma. 

Itt van a Szentlélek és nem hagy el 
bennünket sohasem,  hiszen Jézus 
azért adta Őt nekünk, hogy velünk 
legyen. Azért adta, hogy életünk 
egész útján ne maradjunk árván,  
hogy sohase legyünk egyedül, hogy 
fogja a kezünket,  hogy élje az életün-
ket, hogy tegye a jót, amit mi teszünk, 
hogy mondja az imát, amikor mi 
imádkozunk. 

Azért van velünk a Szentlélek, hogy a 
keserűségben el ne keseredjünk,  
hogy erősek legyünk, és mindig tud-
junk újra az Ég felé tekinteni. Velünk 
van a Szentlélek, velünk van ma, min-
den nap.  Ezt ünnepeljük, azt, hogy 
eljött, hogy úgy jött el, hogy itt ma-
radt. És ünnepeljük azt, hogy a Szent-
lélek velünk van életünknek abban a 
legnagyobb, a legünnepibb pillanatá-
ban,  amit halálnak nevezünk, de az 
élet. 

Velünk van a Szentlélek akkor, amikor 
erről a földi útról  odamegyünk az 
Irgalom trónjához és az Isten megkö-
zelíthetetlen,  tündöklő szentségében 
megállhatunk. Velünk van a Szentlé-
lek akkor, és úgy van velünk,  hogy 
erőssé tegyen minket, mert ekkor 
gyengék lennénk. Azért van velünk, 
hogy méltóvá tegye a megérkezésün-
ket,  mert nem lehetnénk méltók arra, 
hogy Isten színe előtt megjelenjünk. 
Azért van velünk a Szentlélek, hogy 
ott könyörögjön értünk, – ó milyen 
könyörgő szóval imádkozik! És az 
Atya, a mi Atyánk, a Szentlélek Atyja,  
és az Úr meghallgatja az Ő imáját. 

Ő irgalomért esedezik, irgalomért a 
mi számunkra,  és a Trón az irgalom 
trónjává változik a Szentlélek könyör-
gő szavára. 

Ott sem vagyunk árvák. Ezt ünnepel-
jük ma, a Szentlelket, a Szentlélek 
jelenlétét. 

S ha ünnepeljük, akkor számítsunk rá. 
Ő a mi legjobb Barátunk, Ő a mi leg-
hűségesebb Társunk, Ő a mi leghatal-
masabb Testvérünk. 

Számítsunk rá, bízzunk benne, kérjük 
Őt és támaszkodjunk az Ő erejére. 
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Írta: Kocsis Zsolt 

Az előző számunkban tájékoztattuk Önö-

ket, hogy az elmúlt időszakban milyen 

fejlesztések valósultak meg, illetve mi-

lyen beruházások zajlanak jelenleg tele-

pülésünkön, és milyen projekteket terve-

zünk a jövőben. 

A befejezett projektek tekintetében a 

támogatásokkal történő elszámolás, a 

projektek adminisztratív lezárása is meg-

történt. Ez gyakorlatilag ugyanolyan fon-

tos része egy beruházásnak, mint akár 

maga a megvalósítás, hisz ekkor kell iga-

zolnunk a támogató szervezetek 

(Minisztériumok, EU stb.) felé, hogy az 

elnyert támogatást a pályázati céloknak, 

előírásoknak megfelelően használtuk fel. 

Örömmel jelenthetem, hogy az eddigi 

elszámolásainkat minden egyes esetben 

elfogadták, jóváhagyták. Azt is meg kell 

említeni, hogy sok esetben az adminiszt-

ratív elszámoláson és annak dokumen-

tum alapú ellenőrzésén túl, számos alka-

lommal helyszíni ellenőrzésre is sor kerül 

a támogató szervezetek részéről. Ilyen-

kor gyakorlatilag áttekintik a projekttel 

kapcsolatos eredeti dokumentumokat 

(szerződések, számlák, könyvelés, tervek 

stb.), valamint a megvalósult beruházást, 

beszerzett eszközöket fizikai valójukban 

is ellenőrzik. Többek közt ellenőrzik, hogy 

a dokumentumokban, elszámolásokban 

szereplő mennyiségek, műszaki megoldá-

sok készültek-e el megfelelő minőség-

ben, illetve azok az eszközök kerültek-e 

beszerzésre, amelyekre a támogatást 

biztosították, illetve amelyek az elszámo-

lás bizonylatain szerepelnek. 

Mind maga az elszámolás, mind egy ilyen 

helyszíni kontroll előkészítése, lefolytatá-

sa komoly előkészítő munkát és odafi-

gyelést igényel a projektben résztvevő 

szereplőktől, hiszen egy hiba akár támo-

gatásmegvonást, visszafizetést is ered-

ményezhet. Eddig erre nem került sor, 

mely bizonyítja azt a jól összehangolt 

csapatmunkát, melyet évek óta végeznek 

a projektekben résztvevők: tervező, mű-

szaki ellenőr, projektmenedzser, közbe-

szerzési tanácsadó, pénzügyes és hivatali 

kollégák. Köszönet a munkájukért, mert 

az eredmények mögött az Ő szorgalmas 

és precíz munkájuk húzódik meg csönde-

sen. 

A folyamatban lévő fejlesztések közül az 

óvodafelújítás kivitelezési munkái befeje-

ződtek, 2020. május 15-én megtörtént a 

sikeres műszaki átadás. Az épületet má-

jus 25-től – a Kormány döntése értelmé-

ben – birtokba is vehették a kisgyerme-

kek. Jelenleg az óvodaudvar parkosítása, 

tereprendezése és az új kültéri játékok 

telepítése zajlik. Előreláthatóan július 

első hetében már az udvar is az óvodás 

lurkók rendelkezésére áll.  

Úgy gondolom, hogy, aki elhalad a Vasúti 

úton az óvoda megújult épülete előtt, az 

büszkén tekinthet – egy, a település épí-

tett örökségét képező – impozáns megje-

lenésű épületre, mely lakóhelyünk egyik 

csodaszép színfoltja. Talán büszkeséggel 

tölthet el minden csörötnekit, különösen 

azon szülőket, akiknek a kisgyermekeik e 

csodálatos falak között tölthetik vidá-

man, felszabadultan mindennapjaikat. 

A koronavírus veszély elmúltával szeret-

nénk ünnepélyesen is átadni az épületet 

a használóinak, a gyerekeknek, óvónők-

nek, szülőknek, csörötnekieknek, mely-

nek időpontjáról azt megelőzően értesí-

teni fogjuk Önöket. Ekkor majd 

„testközelből” nyílik lehetőség megcso-

dálni az épületet. Addig is remélem, hogy 

a településünkön élő kisgyermekes szü-

lők közül egyre többen – a vágyam, hogy 

mindenki – a megújult „Csillagvirág” óvo-

dát fogja választani gyermeke számára. 

Én a magam részéről büszke vagyok arra, 

hogy mi voltunk az első óvodások anno 

1975-ben, amikor megnyílt, és innen 

mehettünk a helyi általános iskolába, és 

kimondottan büszke vagyok arra, mely az 

Önök felhatalmazása alapján óriási meg-

tiszteltetés, hogy az épület teljes re-

konstrukciójának egy jó csapat tagjaként 

részese lehettem éppúgy, mint pár évvel 

ezelőtt az iskola felújításának is. Kérem a 

tisztelt szülőket, tiszteljenek meg ben-

nünket azzal, hogy a gyermekeik használ-

ják ezen intézmények falait, eszközeit – 

„koptatva” azokat, hogy 25-30 év múlva 

valakit – egy akkori jó csapat tagjaként – 

újra örömteli büszkeség töltsön el egy 

akkori felújítást követően. 

Önkormányzatunk szilárd elhatározása, 

hogy a kisgyermekes szülőknek, csalá-

doknak, fiataloknak helyben biztosítsa a 

gyermekeik számára a koruknak megfe-

lelő intézményi ellátást. 

Az előző számunkban „friss hírként” már 

tájékoztattuk Önöket arról az örömteli 

hírről, hogy a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Programra benyújtott 

pályázatunk kedvező elbírálásban része-

sült. A megítélt 147.126.695,- Ft összegű, 

100%-os támogatás által településünkön 

lehetőség nyílik minibölcsőde kialakításá-

ra. 

Az új minibölcsőde a régi orvosi rendelő 

(Petőfi út 1.) átalakításával és bővítésével 

kerül kialakításra. 

Időközben a támogató szervezet részéről 

megküldésre került a Támogatási Szerző-

dés tervezete, és jelenleg a szerződéskö-

tési folyamat zajlik.  

Az elkövetkező hetekben megindulnak az 

előkészítő munkák úgy, mint az engedé-

lyes és kiviteli tervek elkészítése, építési 

engedélyezési eljárás, valamint az enge-

dély birtokában a kivitelező kiválasztásá-

ra irányuló nyílt közbeszerzési eljárás 

lefolytatása. A tervezett ütemezés alap-

ján a kivitelezési szerződés megkötésére 

augusztus végén, szeptember elején 

kerülhet sor, mely egyben a kivitelezési 

munkák megkezdésének időpontját is 

jelenti. 

Tervezetten a projekt kivitelezési munká-

inak, a kapcsolódó eszköz (bútor, játék 

stb.) beszerzéseknek 2021 augusztusára 

be kell fejeződni, azaz jövő ősztől már 

fogadhatja a bölcsődés korú gyermeke-

ket az új intézmény. 

A beruházás előrehaladásáról folyamato-

san tájékoztatjuk Önöket újságunk követ-

kező számaiban. 

A végéhez közeledik a „Települési kör-

nyezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

Ö nkörmá nyzáti visszátekintö  
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a Rába völgyében, Csörötnek, Magyarlak 

és Rábagyarmat községek területén” című 

projekt zárása is. A koronavírus helyzet 

miatt sajnos nem kerülhetett sor arra a 

lakossági tájékoztató, szemléletformáló 

fórumra, mely kötelező eleme a projekt-

nek, ezért előreláthatóan a jelenlegi sza-

bályozás alapján ez csak augusztus 15-ét 

követően valósulhat meg.  

Amennyiben a rendezvényekre vonatkozó 

kormányzati intézkedések ezt korábban is 

lehetővé teszik, akkor arról értesítjük 

Önöket. 

A folyamatban lévő MURA-RABA-TOUR 

projekt előrehaladását ugyancsak kedve-

zőtlenül érinti a COVID-19 járvány. A Rá-

bán és Murán tervezett fotónapok máso-

dik, tavaszi ütemét sajnos halasztanunk 

kellett. Előreláthatóan ezt júniusban már 

tudjuk pótolni. Ugyanakkor a szokásos 

halászléfőző versenyt, mely a projekt ke-

retében került volna megrendezésre, ez 

évben el kell halasztanunk. Abban az eset-

ben, ha időközben a kormány enyhít a 

rendezvények tilalmára vonatkozó au-

gusztus 15-i időpont tekintetében, akkor 

esetlegesen egy későbbi időpontban meg-

tartjuk. Ha ez nem következik be, akkor ez 

évben sajnos elmarad ez a rendezvény.  

A 3Határlos projekt, mely az egykori cisz-

ter uradalom részét képező közös osztrák-

magyar Rába-völgy turisztikai kínálatának 

bővítése a Csörötneki Szőlőhegyen tevé-

kenység keretében  a Rába-völgye 

„Ciszter” kilátó és turisztikai információs 

pont kialakítását tartalmazza – esetében 

is van némi csúszás, de mivel a projekt 

zárása még távol van, ezért a lemaradás 

behozható. 

Jelenleg a kivitelező kiválasztására irányu-

ló nyílt közbeszerzési eljárás zajlik. Az 

ajánlatok beadási határideje 2020. június 

3. 12.00 óra. A beérkezett ajánlatok érté-

kelését követően kiválasztásra kerül az 

ajánlattételi felhívásban előírtak szerinti 

legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozás, 

akivel a beruházás megvalósítására szer-

ződést kötünk. Előreláthatóan a kivitele-

zési munkák július elején indulnak. 

Szőlőhegy villamosítása kapcsán az E-ON 

felé benyújtott energiaigényünk jóváha-

gyása megtörtént, jelenleg a szerződés 

előkészítése és aláírása van folyamatban. 

A Magyar Falu Program keretében be-

nyújtottuk a pályázatunkat az ún. Alsósze-

ri utak felújítására (Gyöngyös, Hársasalja, 

Templom és Erdő utak), melynek kereté-

ben az érintett utak finiselt aszfaltburko-

lattal lesznek ellátva. A 30 millió Ft-os 

100%-os támogatással bíró pályázati igé-

nyünkről döntés nyár végére várható. 

Kedvező döntés esetén optimálisan még 

ez évben megújulhatnak a nevezett utak. 

Ugyancsak a Magyar Falu Program kereté-

ben a közterületek még hatékonyabb 

karbantartásához szükséges eszközök 

(nagyteljesítményű fűnyírótraktor, pótko-

csi, stb.) beszerzésére is benyújtottuk 

pályázatunkat a napokban 15 millió Ft 

értékben. A döntés ebben az esetben is 

nyár végére várható. A fejlesztés kereté-

ben egy nagyteljesítményű, 130 cm mun-

kaszélességű vágóasztallal rendelkező, 

800 literes gyűjtőtartállyal bíró, 22 LE-s, 3 

hengeres dízelmotorral felszerelt fűnyíró-

gép kerül beszerzésre, mely gyorsan és 

költséghatékonyan képes gondozni a zöld-

területeinket. A géphez a téli időszakra 

egy 130 cm munkaszélességű, hidrauliku-

san állítható hótolólap is beszerzésre ke-

rül, mellyel a járdák, nagy géppel nem 

megközelíthető területek, parkolók stb. 

hóeltakarítása válik biztosítottá. A projekt 

keretében beszerzésre kerül a meglévő 

traktorhoz egy 3 tonna teherbírású, egy-

tengelyes pótkocsi, valamint egy nagytel-

jesítményű, 210 cm munkaszélességű 

fűnyíróasztal, mely az egyenetlenebb te-

rületek gondozását teszi lehetővé. 

Terveink között szerepel a Magyar Falu 

Program által kínált pályázati lehetőséggel 

élve a települési közterületi játszóterek 

felújítása. Részben a művelődési háznál 

lévő, de hangsúlyosan az alsószeri játszó-

tér megújítását tervezzük új játszóeszkö-

zök beszerzésével, telepítésével, parkosí-

tással. 

Az alsószeri játszótér esetében lakossági 

megkeresés alapján felvetődött új helyszí-

nen történő kiépítés is. Új helyszínként a 

volt erdészház területén történő megvaló-

sítást vizsgáljuk. Itt a játszóeszközök be-

szerzésén túl szükséges a gyermekek biz-

tonságát szolgáló kerítés kiépítése is. Az 

igényelhető maximális támogatás 5 millió 

Ft. A pályázat benyújtási határideje 2020. 

június 19.  

 

Az Önkormányzat tervezi egy ún. „20. 

századi emlékezés parkjának” kialakítását 

a Rába-híd melletti zöldterületen, mely 

megfelelő parkosítással, és egy háromol-

dalú obeliszkkel kíván emlékezni a ma-

gyarságot és ezen belül Csörötneket is 

érintő 20. századi tragikus eseményekre.  

Az obeliszk egyik oldala az I. világháború-

nak, az ott elesetteknek, míg a második 

oldala a II. világégés áldozatainak állít 

méltó emléket.  

A harmadik oldal pedig a magyarság, a 

nemzet tragédiájának a méltánytalan és 

igazságtalan trianoni békediktátumnak, a 

magyar nemzet egybetartozásának állít 

emléket.  

A parkosítás keretében elképzeléseink 

között szerepel az egykori (Trianon előtti) 

Magyarország 64 vármegyéjét szimbolizá-

ló – az adott vármegyére jellemző – fa 

ültetése, az egykori országon belüli elhe-

lyezkedésnek megfelelően, a fák előtt 

pedig egy kis tábla ismertetné az adott 

vármegyét. A pályázat benyújtására a 

Leader program keretében ősszel kerülhet 

sor. 

****** 

Új nőgyógyászati vizsgálószék az egészség-

házban: 

 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00080 azonosító-

számú, „Nő az ESÉLY!” projektet működ-

tető Konzorcium keretében településünk 

egy új nőgyógyászati vizsgálószékkel gaz-

dagodik, mely az egészségházban kerül 

elhelyezésre, és a hölgyek szűrését hiva-

tott szolgálni. 

A vizsgálószék a védőnő által végzett szak-

mai munka színvonalának emelését segíti, 

valamint a településen és védőnő által 

ellátott társtelepüléseken (Magyarlak, 

Rábagyarmat) élő nők egészségügyi ellátá-

sának helyben történő elérhetőségét biz-

tosítja. 

A vizsgálószék ünnepélyes átadására 

2020. június 3-án kerül sor Körmenden, a 

Vas Megyei Család- és Karrier PONT-ban 

Dr. Balázsy Péter megyei főjegyző és Tuc-

zainé Régvári Marietta, a Szombathelyi 

Egyházmegyei Karitász igazgatója által.  
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Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

Csörötnek Község Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a 2020. február 20-i ülé-

sén a településen fellelhető nemzeti 

értékek azonosítására, nyilvántartására 

és a települési értéktár létrehozására, 

gondozására létrehozta a Csörötneki 

Települési Értéktár Bizottságot. A bizott-

ság elnökének Varga Imrét, tagjainak 

Kozóné Keszti Ágnest, Laczó Brigittát, 

Mezeiné Kiss Katalint és Varga Georgi-

nát választották. A bizottság a megala-

kulást követően elkezdte a gyűjtő- és 

feldolgozó munkát, és a május 14-i gyű-

lésen döntött a települési értéktárba 

javasolt értékek felvételéről. Jelenleg a 

felvett települési értékek adatbázisba 

kerülésének folyamata zajlik. A csöröt-

neki értéktár 2020 májusában az alábbi 

helyi nevezetességeket, tárgyi és szelle-

mi termékeket tartalmazza szakterületi 

kategóriák szerint: 

A gyűjtemény folyamatosan bővíthető, 

a bizottság várja a lakossági ajánlásokat. 

Bármely személy, intézmény, szervezet, 

vállalkozás nyújthat be javaslatot. A 

Javaslattételi lap Csörötnek község hiva-

talos honlapján (www.csorotnek.hu) 

elérhető, de a tagok szívesen fogadják a 

személyes előterjesztéseket is, és segí-

tenek a dokumentációban. 

Az alábbiakban bemutatunk egy beérke-

zett javaslattételt mintaként. 

Az értéktár bizottság elsődleges célja a 

helyi értékek ápolása, átörökítése a 

következő generáció számára, de ki-

emelt feladatának tekinti a települési 

értékek bemutatását és népszerűsítését 

is. Így már regisztrált az Agrárminisztéri-

um által kiírt Hungarikum pályázatra, és 

szakmai programot dolgoz ki további 

értékgyűjtő-értékmentő tevékenységé-

re vonatkozóan. Köszönet illeti Molnár 

Piroskát, a szentgotthárdi Honismereti 

Klub elnökét, aki szakmai tanácsokkal 

segíti a bizottság munkáját.  

Telepü le si e rte ktá r le trehözá sá  
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Kedves Gyerekek! 

Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, akit leggyakrabban 

fehér galamb alakjában ábrázolnak. Készítsétek el saját kezűleg a szim-

bólumot az ünnep alkalmából! Az újságba mellékeltünk egy galambde-

koráció sablonját. Vágjátok ki a galamb testét a vastag vonal mentén! 

Vágjátok be a farktollakat a rajzolt vonalnál! Hajtsátok össze a kivágott 

madárkát a szaggatott vonalak mentén! Ragasszátok össze a formát a 

fejénél! Vágjátok ki a szárnyat is! Vágjátok be a szárnytollakat is a raj-

zolt vonalnál! Hajtsátok be a szárnyat a szaggatott vonalak mentén, és 

folyékony ragasztóval illesszétek a szárnyat a galamb testére!  Helyez-

zétek ki a kész alkotást otthonotokban!  

Az alábbi videó segítséget nyújt: https://www.youtube.com/watch?

v=Kp_Lt_cQMO8  

Gyermeköldál  

Március 16-tól karanténban élek,  

És bevallom, a COVID-19-től félek. 

A Classroom lett az osztálytermem, 

Bezártságban élhetem az életem. 

 

Reggel nyolckor már a gép előtt ülök,  

És a tanórákra becsülettel készülök. 

PPT-t jegyzetelek, vázlatot tanulok, 

És több tárgyból rendszeresen zoomolok. 

 

Fotókat és videókat készítek, vágok, 

Kérésre matekból korrepetálok. 

Önállóságot igényel a digitális tanrend, 

További előnye, hogy nem változik az óra-
rend. 

 

Hiányzik a kontakt és magyarázat, 

Ez a vírus mindenkit kiszolgáltat. 

Embert próbáló napjaink vannak, 

Elmaradnak a közösségi alkalmak. 

 

Tolódik a kirándulás és ballagás, 

Van helyette home office és otthonmaradás. 

A liszt és élesztő a legfontosabb árucikk, 

Sok háziasszony kenyérsütéssel próbálkozik. 

 

Korlátozva van a kijárás és vásárlás, 

A multiknál jellemző a Kurzarbeit és a leállás. 

Olcsóbb lett a tankolás, ingyenes a parkolás, 

 Hobbivá vált a lakossági felhalmozás. 

 

Jönnek sorban a kormányrendeletek, 

Hogy mit szabad, és mit nem tehetek. 

Szívet rajzoltam hálából az ablakba, 

Gyakran vágom magam maszkba. 

 

Minden nap beszélek idős rokonokkal, 

És csetelek a haverokkal. 

Kérem őket szép szavakkal,  

Hogy törődjenek ők is másokkal. 

 

Dolgosan és aktívan telnek napjaim, 

Sokszor a Béla körül keringenek gondolataim. 

Naponta hallgatom a híradásokat, 

Megfogadom az operatív törzsi tanácsokat. 

 

Legyen már vége e helyzetnek, 

És legyen megnyugvása a nemzetnek! 

Tűnjön el végre ez a rút járvány, 

Hogy ismét élet honoljon a járdán! 

 

Térjünk vissza a régi kerékvágásba, 

Járjunk ismét plázába és iskolába! 

Az elmúlt időszakban minden átértékelődött, 

Az emberből még jobb ember edződött. 

 

Ismét bebizonyosodott a nagy igazság: 

Nem a vagyon és a rang a gazdagság. 

A legnagyobb kincs e földi létben: 

Az egészség, a család és a szeretet a szívben. 

   (Csörötnek, 2020. május 5.) 

E rovatunkban közzéteszünk egy csörötneki diák által írt verset, mely felkerült egy neves irodalmi portálra is. Pénzes Panna 

Flóra, a szentgotthárdi III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója a koronavírus okozta helyzetből fakadó érzé-

seit, élményeit és eseményeit öntötte verses formába. 

Pénzes Panna Flóra: Karanténvers 
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Írta: Vadász Ervin 

Május kezdetével az utolsó fagyos éjszakáknak is búcsút int-

hetünk, sokunknak talán a legkedvesebb időszak, minden vi-

rágzik és zöldül, ugyanakkor a kártevők is megjelennek. A 

továbbiakban ismertetem, milyen teendőink lesznek a követke-

ző időszakban a kiskertekben. 

Fagyosszentek elmúltával a fagyérzékeny virágok is kiültethe-

tők, mint például a dália. Időszerű az egynyári virágok vetése: 

oroszlánszáj, körömvirág, napraforgó. A tökéletes pázsitgyep 

kedvelői ilyenkor javíthatják ki, illetve vethetik újra a problé-

más területeket. A földlabdás, konténeres és tűlevelű növények 

ültetésének az ideje is eljött. A hagymás virágok hagymáit 

hagyjuk visszahúzódni, az elszáradt leveleket távolítsuk el. 

Rózsák gondozása is aktuális feladat. A virágzás kezdetekor 

az elszáradt virágokat óvatosan távolítsuk el, gondoskodjunk a 

tápanyag utánpótlásról. A rózsa betegségei, mint a lisztharmat 

vagy a rózsarozsda ritkán lépnek fel, azonban ha előfordul, a 

beteg leveleket vágjuk le, de ne adjuk a komposzthoz. A fris-

sen ültetett rózsa meghálálja, ha esténként beiszapoljuk vízzel, 

de a leveleket ne öntözzük. A szerves trágyától a növény erő-

sebb lesz, és gazdagabban virágzik. 

A pünkösdi ünnepkör jellegzetes virága, a pünkösdi rózsa is 

említést érdemel. A pünkösdi rózsa szaporítása ősszel történik, 

leghatékonyabb módja a tőosztás, mely folyamat a következő 

pontokból áll: 

• a növény kiásása 

• a gyökérzet földtől való megszabadítása (kerti tömlővel, 

gyenge vízsugárral) 

• a gyökeret több részre is oszthatjuk (fontos: a piros 

vagy kerti bazsarózsa gyökérnyakán lévő gumókat óv-

juk, amely gyökéren ez megtalálható, az kihajt) 

• a fehér vagy más néven illatos bazsarózsa szaporításá-

hoz kifejlett hajtások szükségesek 

• próbáljuk úgy osztani, hogy minden növénynek leg-

alább 3 gumója legyen 

• ültetéskor figyeljünk a mélységre, a gumókat nem sza-

bad 2-3 cm-nél mélyebbre ültetni, a növény védelmére 

használjunk kéregmulcsot 

A zöldség- és fűszerkertben a gyomnövények is erőre kapnak, 

ezek megfelelő kezeléséről gondoskodni kell, a permetezést 

hanyagoljuk a konyhakertben. Jó tanács: virágzó gyomnövényt 

ne komposztáljunk, mert magról elszaporodhat! Időszerű a 

káposzta, karalábé, póréhagyma saláta és zeller ültetése. Az 

uborkát, paradicsomot és paprikát a hónap közepétől lehet ül-

tetni, illetőleg bármely egynyári növényt. Ha májusban elma-

radt, júniusban még ültethető a paradicsom, karfiol, karalábé, 

brokkoli, édesburgonya, dísztökfélék. Vethető: bokorbab, zöld-

borsó, édeskömény, retek, cékla, karalábé, fejes saláta, sütőtök, 

karós bab. Fűszernövények közül: kapor, zsázsa, turbolya, pet-

rezselyem. Paradicsom gondozásakor ügyeljünk a hónaljhajtá-

sok és a felesleges levelek eltávolítására, így növelhetjük a 

terméshozamot. 

A kártevők elleni védekezés szintén kiemelt tennivaló. A 

hagymalégy, répalégy, hagymamoly, káposztalégy hatékonyan 

távoltartható egyszerű fényáteresztő fóliával. 2-3 hétig hagyjuk 

a növényen, ezzel megakadályozzuk, hogy a kártevők lerakják 

petéiket. A cseresznyelégy május végén rakja le a petéit, idő-

ben kihelyezett sárga lapokkal megakadályozhatjuk túlzott 

szaporodásukat. Levéltetűcsapdák kihelyezéséről se feledkez-

zünk meg! A sárgabarack és meggy száraz ágait vágjuk le, 

monília esetén azokat jól elkülönített helyre, akár a települé-

sünkön működő faágak gyűjtésére alkalmas helyre depózzuk, 

elkerülve így a további fertőzést.  Júniusban akcióba lendül az 

almamoly is, ellenük feromon csapdával védekezhetünk. Amit 

pedig nem kapunk el feromon csapdával, azt elkaphatjuk kar-

tonpapírból készített lárvagyűjtő övekkel. Ezeket rögzítsük a fa 

törzsére, mert jó búvóhelynek fogják találni a bábozódáshoz, a 

madarak pedig rátalálnak, és kicsipegetik az övből a benne 

levő lárvákat. 

Aktüá lis teendö k á kertben  
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Ö köhí rek áz iskölá bö l  
Írta: Mezeiné Kiss Katalin  

Mivel tagintézményünk az elmúlt 

hét év során kétszer is elnyerte 

az Ökoiskola címet, és a környe-

zeti és fenntarthatóságra nevelés 

rendszerszerűen jelen van a napi 

gyakorlatban, így az ökoiskolai 

munkaközösség pályázatot 

nyújthatott be az Emberi Erőfor-

rások Minisztériumához Örökös 

Ökoiskola cím elnyerésére. A pá-

lyázat célja azon intézmények 

elismerése, amelyek egészintéz-

ményes módon foglalkoznak a 

fenntarthatósággal, és hozzájá-

rulnak ahhoz, hogy a fenntartha-

tóság elvei a jövő nemzedékek 

számára a mindennapok részévé 

váljanak. 

 

Iskolánk pedagógiai programja 

és helyi tanterve tartalmazza a 

környezet- és egészségtudatos-

ság alapelveit és az azokat célzó 

pedagógiai tevékenységeket. 

Munkatervünk meghatározza az 

adott tanév ökoiskolai feladatait, 

a felelősöket és a határidőket. Az 

elmúlt években számos vállalást 

sikerült megvalósítanunk és 

fenntartanunk. Életre hívtuk a 

már hagyománnyá vált kistérségi 

természetvédelmi versenyt, 

melyre a környék iskoláit hívjuk 

meg. Kibővítettük a szemlélet-

formáló programok körét az 

„Európai Hulladékcsökkentési 

Hét”-tel. Csatlakozunk a Fenn-

tarthatósági témahéthez, meg-

emlékezünk a környezetvédelmi 

jeles napokról, a témához kap-

csolódóan projekt napot tartunk. 

Évek óta önkéntes munkát vég-

zünk a Te szedd! országos sze-

métszedési akcióban. Értékőrző 

tevékenységet is végzünk: bázis-

intézményi szerepet vállaltunk az 

Örökségünk hálózat nyugat-

dunántúli kiszélesítésben. Peda-

gógusaink a Rába völgye mik-

rotérség írócsoport tagjaként 

speciális, helyi értékeket bemu-

tató tananyagot fejlesztettek ki 

négy mikrotérség tanulói számá-

ra. A tananyag tesztelésébe be-

vonjuk iskolánk hetedik osztá-

lyos tanulóit. Helyismereti túrá-

kat rendszeresen szervezünk ta-

nulóink számára (Hársas-tó, Őr-

ség, Szőlőhegy). Tanulóink részt 

vesznek természetismereti, kör-

nyezeti, egészségvédelmi és 

sportversenyeken. Minden évben 

szervezünk papírgyűjtést, hogy 

felhívjuk tanulóink figyelmét az 

újrahasznosítás fontosságára. 

Szelektíven gyűjtjük a hulladé-

kot. Arculatunkat úgy alakítjuk, 

hogy vendégeink lássák ökoisko-

lai hitvallásunkat. Iskolakertet 

művelünk biogazdálkodással, a 

konyhakertben a térségre jel-

lemző zöldségféléket termelünk. 

A zöld hulladékot komposztáljuk. 

A legaktívabb osztályközössé-

geknek év végén Zöld osztály 

címet adományozunk. Az órá-

kon, foglalkozásokon előnyben 

részesítjük a természetes anya-

gokat, törekszünk a takarékos 

felhasználásra és újrahasznosí-

tásra. Önkéntes munkát válla-

lunk a faluszépítő napokon és a 

települések rendezvényein. A 

beszerzéseknél előnyben része-

sítjük a helyi beszállítókat. Ma-

dár- és természetvédelmi beren-

dezéseket készítünk, gondosko-

dunk a madarakról. A zöldfelület 

kialakítása során őshonos és a 

tájegységnek megfelelő növény-

fajokat telepítünk. A könyvtár-

ban megtalálhatók a környezet-

védelmi témájú kiadványok. 

Együttműködünk a térség kör-

nyezetvédelmi egyesületeivel. 

Támogatjuk más köznevelési in-

tézmények ökoóvodává és ökois-

kolává válási törekvését. A tag-

intézmény honlapján, az Ökois-

kola link alatt, valamint az iskola 

közösségi oldalán rendszeresen 

tudósítunk környezeti neveléssel 

kapcsolatos tevékenységeinkről. 

A helyi médiák segítségével gya-

korlatunkat a kistérség körében 

is ismertté tesszük. 

 

A jövőt illetően három vállalást 

fogalmaztunk meg az egé-

szintézményes fenntarthatóságra 

nevelés területén:  

1.) Tematikus túrák szervezése: 

adott téma (éledő természet, 

vadnyomtúra, gyógynövénytúra, 

helyi épített értékek, pincetúra, 

különleges állatok tartása, gaszt-

rotúra, gombaszedés, szemét-

gyűjtés) iránt érdeklődő tanulók, 

pedagógusok, szülők számára 

túrákat szervezünk és dokumen-

tálunk.  

2.) Örökségünk témahét tartása, 

ahol megismertetjük a környező 

hat iskola diákjait a négy mik-

rotérség (Őrség, Vendvidék, 

Szentgotthárd, Rába völgye) ér-

tékeivel: történelmével, földraj-

zával, természeti- és építészeti 

értékeivel, gasztronómiájával, 

híres szülötteivel és egyéb sajá-

tosságaival. A témahét célja az 

élményszerű ismeretszerzésen 

túl a helyi és térségi közösség-

formálás.  

3.) Bionövény-termesztés ered-

ményességének növelése érdek-

ében magaságyi növénytermesz-

tési módszer bevezetése. A nap-

jainkban terjedő művelési mód 

megismertetése a gyerekekkel 

és a szülőkkel, a kistérség lakói-

val. A tervezéstől kezdve a kivi-

telezésen át a gondozásig min-

dent önerőből szeretnénk meg-

valósítani. Vannak céljaink, van-

nak feladataink, de készen állunk 

a közös munka folytatására.  

 

Az örökös ökoiskolai címre be-

nyújtott pályázatunkkal is tuda-

tosítani és megerősíteni szeret-

nénk környezet iránti elkötele-

zettségünket, valamint hozzá 

kívánunk járulni az ökoiskolai 

szemlélet és hálózat minél széle-

sebb körű elterjesztéséhez. 
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Bemütátközik á Csö rö tneki Pölgá rö r Egyesü let  
Írta: Mezeiné Kiss Katalin  

A Csörötneki Polgárőr Egyesület 
1995 őszén alakult meg. Hivata-
losan működő, bírósági nyilván-
tartásba vett szervezet. Kezdet-
ben nyugalmi állapot jellemezte 
az egyesület tevékenységét, 
mert az önkormányzat részéről 
nem történt további intézkedés. 
2002 őszén jött a fordulópont, 
mert az új önkormányzat a tag-
sággal együtt döntött a működés 
beindításáról. 2003 tavaszán 
megtörtént a tagok nyilvántar-
tásba vétele, az Országos Pol-
gárőr Szövetségi tagság rende-
zése, valamint az arcképes iga-
zolványok beszerzése. 2003 
márciusában a Belügyminisztéri-
um az egyesületet 1.500.000 Ft 
támogatásban részesítette. Eb-
ből az összegből valósult meg a 
polgárőrség helyiségének kiala-
kítása, használt gépkocsi vásár-
lása, valamint az egyenruházat 
beszerzése. A továbbiakban az 
anyagi lehetőségekhez mérten 
történt eszköz- és ruházatvásár-
lás. Mindvégig szem előtt tartot-
ták, hogy a településen nincs 
önkéntes tűzoltóság, ezért az 
alapvető katasztrófaelhárítási 
eszközök (aggregátor, szivattyú) 
beszerzése előnyt élvezett. 2010
-ben központi szigorítást vezet-
tek be, új nyilvántartási számot 
és igazolványt kaptak a tagok, 
valamint a megyei rendőrkapi-
tánysággal szerződést írtak alá. 
2012-ben kis térfigyelő, 2014-
ben nagy térfigyelő rendszer lett 
kiépítve. Ez utóbbi az egész tele-
pülést ellenőrzés alatt tartja. A 
polgárőrség gépparkja folyama-
tosan frissült. Kezdetben, 2003-
tól 2007-ig egy Lada Niva, majd 
Suzuki Sedan személygépkocsi 
segítette munkájukat. 2014-ben 
a Vidékfejlesztési Minisztérium 
támogatásával a Darányi Ignác 
terv keretében egy Suzuki Vitara 
autót kapott a szervezet.  
 
Az egyesület jelenleg 26 tagból 
áll, az önkéntesek átlagéletkora 
57 év. 2 fő: Korándi Gyula és 
Szabó Ferenc 80 év feletti. Be-
csülendő, hogy szép koruk elle-
nére aktív, segítő tagjai a közös-
ségnek.  Az éves szolgálati órák 
száma 1.200-1.400 között mo-

zog, 1 főre havi 3 szolgálat jut. 
A szervezet kiemelt feladata a 
helyi rendezvények biztosítása, 
a figyelő- és megelőző járőrszol-
gálat, de szívesen besegítenek 
más települések programjain is, 
pl. a szakonyfalui rönkhúzás, a 
rábakethelyi Brenner-kápolnánál 
celebrált boldoggá avatási mise. 
A koronavírus idején nagyobb 
intenzitással dolgoztak, ugyanis 
vállalták az otthon maradt gyer-
mekek felügyeletét. Az egyesü-
let működése pénzügyi szem-
pontból biztosított, köszönhető-
en a támogatóknak: Országos 
Polgárőr Szövetség, Vas Megyei 
Polgárőr Szervezetek Szövetsé-
ge, helyi önkormányzat, magán-
személy.  
 
A polgárőrség kiváló kapcsolatot 
ápol a helyi önkormányzattal. 
Példaértékű, hogy Kocsis Zsolt 
polgármester és Varga Imre 

képviselő is tagsági viszonnyal 
rendelkezik. Fontos jövőbeli fel-
adat a fiatalítás, vagyis a fiata-
labb generáció beszervezése a 
tagságba. A tervek közt szerepel 
néhány technikai eszköz (távcső, 
hőkamera) beszerzése, ez utób-
bi nagyban segítene esetleges 
eltűnés esetén és az éjszakai 
munkavégzésnél.  
Szukics Imre a kezdetektől fog-
va 25 éven át vezette az egye-
sületet, nemrég adta át a stafé-
tabotot Gratzl Lászlónak. Ezúton 
is köszönjük a korábbi elnök ne-
gyedszázados, lelkiismeretes 
munkáját, és sok sikert kívá-
nunk utódjának, valamint a lel-
kes és ambiciózus tagságnak! 
Köszönjük, hogy vigyáznak ránk 
és a település értékeire! Tiszte-
let és hála jár nekik, mert mind-
ezt önkéntes módon, szabadide-
jükben teszik.  
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Bü szkese gü nk—Interjü  Hörvá th Bettiná vál  
Riporter: Kocsis Ádám 

Bizonyára sokan hallottuk már egy-egy fellépésen, iskolai rendez-
vényen Horváth Bettinát. Sokat hallottuk furulyajátékát, azt 
azonban bizonyára kevesebben tudják már, hogy Bettina a grazi 
egyetem hallgatója. Az elért sikereiről és jövőbeni terveiről kér-
deztük. 

Mióta zenélsz, milyen hangszerrel kezdtél, és egyáltalán mi 
adta az indíttatást, hogy ilyen pályán tanulj tovább? 

8 éves voltam, mikor anyukámmal elmentünk meghallgatni a 
kultúrházba a zeneiskolások évzárókoncertjét, és ott nagyon 
megtetszett nekem a furulya. Be is iratkoztam egyből a zeneisko-
lába. Sosem készültem tudatosan a zenei pályára, egyszerűen 
csak szerettem zenélni, és nem akartam abbahagyni. Persze vol-
tak mélypontok, de Eszti néni (Sebestyénné Németh Eszter), a 
furulyatanárom mindig átsegített ezeken. Nélküle nem lennék 
most ott, ahol vagyok. 

Tudtommal már az általános iskolában is kiemelkedő sikereket 
értél el zenei téren, megosztanád velünk a számodra legfonto-
sabbakat? 

Minden évben részt vettem a szombathelyi Sistrum zenei verse-
nyeken. Kétszer nívódíjas lettem, a többi alkalommal pedig arany 
minősítést kaptam, de eredménytől függetlenül mindegyik nagy 
élmény volt számomra. A VII. Országos Czidra László Furulyaver-
senyen döntőbe jutottam. 

Az általános iskola után a szombathelyi művészeti iskolában 
folytattad tanulmányaidat. Mesélnél az ott eltöltött évekről, 
sikerekről? 

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium mind szakmailag, 
mind emberileg nagyon sokat adott. Rengeteg csodálatos embert 
ismertem meg, köztük Prehoffer Gábort, a furulyatanáromat, 
akinek szintén nagyon sokat köszönhetek. Az ő felkészítésével 
sikerült a IV. Országos Csembaló- és Blockflöteversenyen máso-
dik helyezést elérnem. Emellett életre szóló barátságokat kö-
töttem, és sok élményben volt részem. Ez a 4 év volt a legszebb 
és legmeghatározóbb az életemben. 

Honnan jött aztán az indíttatás, hogy külföldön, a szomszédos 
Ausztriában kezdd el az egyetemet? Gondolom, sok akadállyal 
kellett megküzdened Grazban: idegen kultúra, nagyváros, és 
nem utolsó sorban az idegen nyelv. Mennyire volt megterhelő 
ez az időszak? 

A Dunántúlon sajnos nincs lehetőség a felsőoktatásban furulyát 
tanulni, ezért a távolság is nagy szerepet játszott a döntésemben. 
Emellett az idegen nyelv és kultúra megismerése is nagyon von-
zott. Itthon is németet tanultam, de a gyakorlatban sokkal job-
ban el tudtam mélyíteni a nyelvtudásomat, ami a jövőben bizto-
san hasznomra válik majd. Emellett a grazi egy nívós egyetem, és 
hálás vagyok a szüleimnek, hogy a támogatásukkal lehetőségem 
van ott tanulni. Nem éreztem megterhelőnek a beilleszkedést, 
mert Robert Finster, a furulyaprofesszorom, (akinek, mint utólag 
kiderült, csörötneki felmenői vannak) nagyon sokat segített. 
Amellett, hogy kiváló a szakmában, lelkileg is támaszt nyújt min-
dig, mikor szükségem van rá, és némettanárnak is tökéletes. 

 

Mesélj kicsit a képzésről! Hogy telik egy napod, esetleg egy 
szemesztered? Tudom, hogy ellentétben az itthoni felsőokta-
tással, ahol a félév végén adott időszak áll rendelkezésre a vizs-
gákra, nálatok folyamatosan lehet vizsgázni. 

Zenészként az idő nagy részét a gyakorlat teszi ki, kamarázunk, 
zenekarban játszunk, külön órán tanuljuk többek között a díszí-
tést, a modern technikákat és rengeteget gyakorlunk. Jócskán 
vannak azért elméleti tárgyaim is, amik a nyelv miatt sokszor 
kihívás elé állítanak. Emellett rengeteg projektben veszünk részt, 
és sok lehetőség van koncerten játszani. Gyakran jönnek neves 
egyetemekről vendégprofesszorok, akiknek a kurzusán részt ve-
hetünk. 

Csak a statisztika kedvéért, hányféle hangszert tudsz már meg-
szólaltatni és melyeknek vagy mestere? 

Már maga a furulya is egy nagyon sokszínű hangszer, rengeteg 
fajtája van, nagyon sokat kipróbáltam már, és jó néhánynak 
büszke tulajdonosa is vagyok. Mindenképp szerettem volna egy 
második hangszert is választani, ezért próbálkoztam klarinéton, 
barokkfuvolán és másfél éve barokkfagottozom. Emellett kötele-
ző melléktárgyként Szombathelyen zongorát tanultam, Grazban 
pedig csembalozok. 

Sok új ismerősre szert tettél Grazban. Főleg a magyarok tarta-
nak kint össze és barátkoznak, vagy a más nemzetiségű hallga-
tótársaitokkal is szoros kapcsolatot ápoltok? 

Rengeteg magyar választja Grazot az egyetemi éveire. Vannak 
ismerőseim, jó barátaim, akiket ott ismertem meg, de vannak, 
akiket már középiskolából ismerek. De mellettük számos osztrák, 
spanyol, olasz, német és ázsiai is van a baráti körömben, akikkel 
általában németül beszélek. 

Mik a terveid a jövőt illetően. Gondolom a zene mindig is meg-
határozó szerepet fog betölteni az életedben? 

Februárban szeretném megszerezni a Bachelor diplomámat, és 
ezután szeretnék továbbtanulni mesterművész szakon. Mivel 
szívemhez nagyon közel állnak a gyerekek, szeretnék tanítani 
zeneiskolákban, ezért tervezem a pedagógusi diploma megszer-
zését is. Vannak nem zenével kapcsolatos álmaim is, amiket ké-
sőbb kívánok megvalósítani. 
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Riporter: Varga Georgina  

Interjú özv. Varga Vincéné cekkerkötővel 

Özv. Varga Vincéné, született Kovács Teréz házassága révén 

került Rábagyarmatról Csörötnekre. Nyugdíjba vonulásáig a 

helyi tsz-ben dolgozott. Munka mellett mindig jutott idő egy 

kis kézműves tevékenységre, a hímzés mellett kukoricacsuhé-

ból készített cekkereket, kosarakat.  

Mikor és kitől tanulta ezt a mesterséget?  

A nagybátyám felesége tanította, olyan 14 éves lehettem. 

Miből készül a cekker? Mi az alapanyaga?  

A cekker kukoricacsuhéból készül, régen a kukoricafosztáskor 

gyűjtötték a szép csuhét. Akkoriban összegyűltek az embe-

rek, közben beszélgettek, együtt csinálták. A cekkerkészítés is 

ilyen közös dolog volt.  Mindig máshol ültünk össze a velem 

egykorú lányokkal, és együtt alkottunk. Most nehezebb be-

szerezni már a jó csuhét. Fontos, hogy ne legyen penészes. 

Régebben más fajta kukoricát termesztettek, hosszabb csu-

héja volt, mint a mostaniaknak.  

Hogy készül a cekker?  

Először is be kell áztatni forró vízbe a száraz csuhét, hogy 

könnyebben lehessen dolgozni vele, majd pár darabot össze-

fogva sodorni kezdjük, amiből egy kb. fél centis szál lesz, ez-

zel tudunk aztán dolgozni. Fontos, hogy a szál mindig ugyan-

olyan vastag legyen, mert csak akkor lesz szép. Ezt azután 

rátekerjük a cekkerfára, amikbe szögeket verünk, hogy az 

megtartsa a helyén. Ha ez megvan, akkor lehet a fenekét és 

az oldalát megcsinálni. Abba lehet mintát is beletenni. Ami-

kor megszárad, akkor levesszük a formáról, és akkor fonunk 

rá fület nyolc szálból.  

Milyen eszközökkel dolgozik? Ezeket hol lehet beszerezni?  

Van a cekkerfa (faráma), egy olló és egy húzogató tűzőtű, 

amit furdancsnak és kücskülőnek is hívtak. A cekkerfát a csa-

ládból egy asztalos készítette.  

Mit lehet ezzel a technikával elkészíteni? Milyen terméke-

ket a cekkeren kívül?  

A cekkeren kívül kis kosarakat is kötöttem már, sőt korábban 

lábtörlőt és edényalátétet is. Leánykoromban, amikor tanul-

tam, így készült az iskolatáska, igaz annak más formája volt, 

mert szögletes volt. Akkoriban a lányok cipősámfára is fontak 

cipőt, de az fonással, nem pödréssel készült.  

Akkor ez a cekker már nem a hagyományos változat? Mikor 

kezdte ezeket készíteni?  

Úgy körülbelül 40 éve lett ez az új cekkerfa. Akkoriban ezt a 

modernebb változatot keresték, vittek belőle sokat Szent-

gotthárdra, Szombathelyre, de még Amerikába és Kanadába 

is került belőlük. Készítettem belőle fedeleset is, ezt én talál-

tam ki.   

Meddig tart egy cekker elkészítése?  

Hát egy cekkert két nap alatt meg lehet csinálni. Nem lehet 

folyamatosan ezzel foglalatoskodni, mert elfárad a kéz.  

Van igény a termékekre?  

Még kérdezgetik, csinálok-e. De már csak néhány darabot, 

azt is inkább a családnak.  

Ha lenne lehetőség, vállalná-e a cekkerkészítés tanítását?  

Persze. Volt pár asszony, aki kérdezte, megtanítanám-e, de 

aztán sajnos mégsem jött össze. 

Reméljük, hogy a közeljövőben szakmai műhelymunka keret-

ében megismerhetik az érdeklődők a cekkerkészítés folyama-

tát, és élőben is megtekinthetik özv. Varga Vincéné, Teri néni 

csodaszép alkotásait. A nemrég alakult értéktár bizottság 

ebben szerepet kíván vállalni, mert fontosnak tartja a helyi 

értékek felkarolását és szélesebb körben történő megismer-

tetését.  

 

Mesterse gek nyömá bán  
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Hönismeret: Csö rö tnek cástellümá 
Összeállította: Domina Imre 

A Rába vonalának Szentgotthárd és Csákánydoroszló közti hagyo-
mányos átkelőhelye volt Csörötneken. A régi híd nem a mai he-
lyén, hanem attól keletebbre, az egykori Nagycsörötnek területén 
volt. A török hódoltság idején különös jelentősége volt a folyónak, 
mint ellenőrizhető és valamennyire védhető vonalnak. Falábakon 
álló figyelőházakat - korabeli nevükön górékat - építettek azokon 
a pontokon, ahol ezt indokoltnak látták. A jelentősebb kastélyo-
kat és a szentgotthárdi ciszterci kolostort is védőfallal, bástyákkal 
övezték. A csákányi, körmendi, rábahídvégi, rumi, ikervári várkas-
télyok sorakoztak Sárvárig. Különösen Kanizsa várának török kéz-
re kerülése, 1600 után nőtt meg a Vas megyei Rába-szakasz jelen-
tősége. Ekkor kötelezték a szentgotthárdi uradalom úrnőjét, Pop-
pel Lászlóné Slamm Magdolnát Csörötneken is castellum építésé-
re. 1601-ben már 25 lovasból és 50 gyalogosból komoly őrség 
állomásozott itt. Az első ijedelem elmúltával aztán többet nem 
hallunk erről az erődítményről, csak a híd környékét szemmel 
tartó góréról (1651, 1655). A források hallgatásából persze nem 
következik az, hogy az épület ne élt volna tovább a következő 
évtizedekben is. 

Megjegyzem, amikor egy castellum építéséről szól az adatunk, az 
nem jelent okvetlenül új építkezést. Vonatkozhat az egy már meg-
lévő épületen történő további építkezésre, utólagos erődítésre is. 
Már 1549-ben is az akkori birtokos, Salm Miklós szolgáit írták 
ugyanis össze Csörötneken, ami általában a birtokos falubeli idő-
szakos tartózkodásával magyarázható. 

Mindeddig fogalmam sem volt, hol lehetett ez a castellum. A ka-
taszteri térkép általában nem sok hasznunkra van régi várhelyek 
azonosításánál, de néha mégis segíthet. Csörötneken is ez a hely-
zet: 

 

Az 1858-ban készült térképen már nem látható a Rába első kato-
nai felmérésen még ábrázolt régi hídja. A vékony zöld keretezés 
füves mélyedésre, azaz egykori védőárok helyére utalhat. A hely 
faluszéli fekvése, a paraszti portáktól való elkülönülése megfelel a 
középkori és a koraújkori kastélyok egyik jellegzetes elhelyezke-
désének.  

Ugyanez a Bing Maps műholdképén: 

(Forrás: Dr. Dénes József) 

 

 

Blokkunkban egy 1926-ban íródott újságcikket is megosztunk 
kedves olvasóinkkal (ld. 2. hasáb). Az első hasáb az eredeti cikk 
mai helyesírás szerinti átirata. Érdemes böngészni, összehasonlí-
tani a két dokumentumot, és szemügyre venni a különbségeket! 
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Csörötnek 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr!  

A magyarság nyaralási akciójára tisztelettel küldöm a kö-

vetkező értesítést: 

Csörötnek, Vas megye, vasútállomás Alsórönök, amely húsz 

percre van a községtől. Az 1100 lelket számláló község a 

Rába folyó két partján terül el. Kitűnő fürdő- és halászóhely. 

Van itt sík hely és van dombos. A falu közvetlen közelében 

hatalmas fenyveserdő terül el, mely ózondús levegőjével az 

egész községet eltölti. Az erdővel körülvett dombokról gyö-

nyörű kilátás nyílik a Rába völgyére. Aki eddig itt megfor-

dult, az mind gyönyörködött a szép vidékben. A község jóhí-

rű vendéglőjében lehet étkezni. A jelenlegi árak: leves 2000, 

főzelék feltéttel 8000, külön pecsenye 15-16 ezer, tészta 5-6 

ezer korona. Aki takarékossági szempontból maga akar főz-

ni, azokkal a következő jelenlegi árakat közlöm: 1 kilo-

gramm marhahús 20 ezer, sertéshús 26 ezer, 1 liter tej 3500, 

túró 14 ezer, tejföl 14 ezer korona. Kapható hal, rák, liszt, 

gyümölcs és minden élelmiszer bőven. Lakásul kaphatók 

tiszta, de egyszerű falusi bútorokkal berendezett szobák. 

Egy szoba az esetleg főzéshez szükséges tüzelőanyaggal 

együtt egy hónapra 500 ezer korona. Bővebb felvilágosítást 

bélyeggel ellátott levélpapírra készséggel nyújt László Emil 

róm. kat. tanító, Csörötnek, u. p. Szentgotthárd, Vas megye. 

 

Honismereti rovatunkat egy kis viccelődéssel zárjuk. :) 

Miként az ország más területén, így Vas megyében is minden 
községnek van rátótiádája. Ezek a falucsúfolók legtöbb esetben 
kitalált történetek, másik csoportjuk megtörtént események 
kifigurázása. Egyes falucsúfolókat vagy változatukat a megye más 
községére vonatkoztatva is mondják. Vannak olyanok is, melyek 
távoli országrészben vagy a szomszédos államok területén 
ugyancsak megtalálhatók. A rátótiádákkal más falubelieknek az a 
célja, hogy az illető község lakosságának elmaradottságát, tudat-
lanságát, gyengeségeit – minden rosszindulat nélkül - erősen 
túlozva kigúnyolják, tisztán viccelődés végett. Az alábbiakban 
bemutatunk egy ilyen csörötneki falucsúfolót:  

 

„Csörötneken rálődöztek a díványra, mert medvének nézték. A 
tanítónak volt egy rossz díványa, melyet amikor már nem hasz-
nált, kidobott a kertje végébe. Ott az erős széltől a dívány rugó-
zata búgó, morgó hangot adott. A csörötnekiek azt gondolták, 
hogy medve, ezért rálövöldöztek, amitől még jobban morgott. 
Végül is megállapították, hogy nem medve, hanem egy rossz 
dívány.” (Forrás: A Savaria Múzeum Közleményei Néprajzi 
adattár II. (Savaria Múzeum Közleményei 42. Szombathely, 1967) 

 

A fenti csörötneki rátótiáda egy kitalált történet. Annyira igaz, 
mint a rátóti csikótojás története. Negatív színben tünteti fel 
ugyan lakóhelyünket, pontosabban az itt élőket, de nem a sérte-

getés, a megbántás a célja, hanem csupán az, hogy humorral és 
némi tanulsággal gazdagítsa az olvasót. A negatív reklám is 
lehet reklám… :) 

Anyakönyvi hírek 
Közölte: Horváth Katalin 

Halálozás: Kokas Lajos, Horváth György  

Nyugodjanak békében! Vigasztalást kívánunk a gyá-

szoló családnak! 
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Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljöve-

telét és egyben az egyház megalapítását 

a húsvét utáni 50. napon ünnepeljük. A 

„mozgó” ünnepek közé tartozik, napja 

nem rögzített, hanem változó, de mindig 

május 10-e és június 13-a közé esik.  

Az evangélium szerint Krisztus mennybe-

menetele után az apostolok, Mária és a 

legközelebbi tanítványok közösen ünne-

peltek. Hirtelen hatalmas szél támadt, 

majd lángnyelvek jelentek meg, amelyek 

szétoszlottak és leszálltak az összegyűl-

tekre. Szent Péter ekkor prédikálni kez-

dett: „Zsidó férfiak és mindnyájan, kik 

lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek 

tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én 

beszédimet!... Térjetek meg és keresztel-

kedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisz-

tusnak nevében a bűnöknek bocsánatjá-

ra; és veszitek a Szent Lélek ajándé-

kát...” (Apostolok Cselekedetei 2. feje-

zet).  

A beszéd hatására sokan megtértek, be-

lőlük alakultak az első keresztény gyüle-

kezetek. A középkorban a Szentlélek eljö-

vetelét, a szélzúgást kürttel és harsoná-

val utánozták, a lángnyelveket égő kócok 

és rózsák jelképezték, melyek a templom 

padlásáról hullattak alá, néhol fehér ga-

lambokat eresztettek szét.  

Pünkösd megünneplésének kiemelkedő 

eseménye a csíksomlyói búcsú, amely a 

legjelentősebb vallási és nemzeti ünnep-

ségek közé tartozik.  Eredete: 1567-ben 

János Zsigmond erdélyi fejedelem a ha-

tárőr katolikus székelységet fegyverrel 

akarta az unitárius vallásra áttéríteni. Az 

összegyűlt székelyek azonban Nagyerdő-

nél legyőzték a protestánsokat, megvéd-

ték katolikus hitüket. Azóta minden pün-

kösd szombatján nagy búcsút tartanak, 

ahová több százezer ember érkezik a 

világ minden tájáról. 

Hazánkban a pünkösdöt illetően a ke-

resztény szokások keveredtek az ősi, 

pogány szokásokkal. A régi időkben szá-

mos népi hagyomány kapcsolódott e 

jeles naphoz. Néhol ősszel koszorúba 

font gesztenyét tettek a verembe, hogy 

pünkösdkor a ház előtt fogyasszák el. A 

pünkösd hagyományos étele a rántott 

csirke és liba uborkasalátával. Jellemző a 

bárányból való ételek készítése: bárány-

sült, báránypaprikás. Egyes helyeken 

édes tésztákat ettek, hogy sárga legyen a 

kender, a tésztákat friss eperrel, cseresz-

nyével töltötték meg. Pünkösdkor pün-

kösdi rózsát szórtak a mosdóvízbe, hogy 

egészségesek legyenek. A legények pün-

kösdi rózsát tettek annak a lánynak az 

ablakába, akinek udvarolni akartak. Jel-

legzetes népszokás volt a pünkösdölés, a 

pünkösdi király- és királynéválasztás. A 

pünkösdi királyválasztás a történetileg jól 

dokumentált szokások közé tartozik. Már 

a 16. században pünkösdi királyságnak 

nevezték az értéktelen, múló hatalmat. A 

16-19. századi adatok legtöbbször a ver-

seny keretében választott pünkösdi ki-

rályról szóltak. Gyermekek bothúzással, 

másutt lúdnyakszakítással és más ügyes-

ségi versenyek keretében választottak 

maguk közül pünkösdi királyt. Századunk-

ban a versennyel választott pünkösdi 

király eltűnt.  

Ma már sajnos a pünkösdi tradíciók kive-

szőben vannak, szerencsére néhány ha-

gyományőrző egyesület próbálja felkarol-

ni ezt a vallási és kulturális örökséget. 

Vas megyében, Gencsapátiban már ne-

gyed évszázados hagyománya van a Pün-

kösdi Fesztiválnak, ahol különböző közös-

ségi programokkal várják az ünneplőket. 

Számos helyen hagyományosan búcsút 

rendeznek pünkösd napjaiban, a keresz-

tény egyházak ünnepi miséket, illetve 

istentiszteleteket tartanak.  

A régmúltban nagy hagyománya volt a 

pünkösdnek a falvakban. A továbbiakban 

a 91 éves Kovács Józsefné, Sinka Bözsi 

néni visszaemlékezéseit közöljük. 

Pü nkö sdi szöká sök egykörön  
Írta: Kovács Józsefné 

Az első pünkösdölést 1939-ben, tíz éves koromban játszottam szü-

lőfalumban, Felsőmarácon.  Általában 20-25 kislány összejött pün-

kösd szombaton, és délután kimentünk a rétre vadvirágot: marga-

rétát, harangvirágot és csillagvirágot szedni. A nagyobb lányok 

segítségével koszorút kötöttünk mindenki fejére. A felnőttek az 

erdőről nyírfaágakat hoztak, és a kapukra tűzték ki, hogy elűzzék, 

ill. távol tartsák a gonoszt. Másnap, pünkösd vasárnapján délután 

mi, lányok csinos ruhát öltöttünk fel: piros pettyes szoknyát, fehér 

blúzt és kis köténykét, majd az iskolaudvaron gyülekezve ismét 

találkoztunk, és a csoport kiszámolósdi játékkal választott magának 

pünkösdi királylányt. A megválasztott királynő fejére pünkösdi ró-

zsából font koszorú került. Ezt követően végig vonultunk a faluban 

és pünkösdi dalokat énekeltünk:  

„Mi van ma? Mi van ma? Piros Pünkösd napja.  

Holnap lesz, holnap lesz a második napja.  

Piros pünkösd napján mindenek újulnak,  

a kertek, a mezők virágba borulnak.  

Megadta az Isten piros pünkösd napját,  

mi is meghordozzuk a pünkösdi királylányt.” 

 

Mit ü nneplü nk pü nkö sdkör?  
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Spört—A ví zi türizmüs Csö rö tneken  
Írta:  Kocsis Ádám 

Mint azt már olvashatták korábbi szá-

munkban, a szlovén partnereinkkel közös 

Mura-Rába Tour projekt keretében a vízi-

turizmus elősegítése érdekében egy olyan 

komplex fejlesztés valósult / valósul meg, 

mellyel szeretett folyónkon, a Rábán min-

den igényt kielégítően vezetett kenutúrá-

kat tudunk nyújtani a kalandvágyóknak, 

turistáknak. 

Az eszközöket tekintve beszerzésre került 

8 darab 3 beülős RTM Riviera törhetetlen 

polietilén túrakenu, komplett felszerelés-

sel: evezők, mentőmellények, vízhatlan 

zsákok, hordók, táskák. A kenutúra komoly 

logisztikai feladatot is jelent: a felszerelés 

részét képezi egy 8 hajót szállítani képes 

tréler is. 

A felszerelések mellé elengedhetetlen a 

személyzet: bár a Rába hazánk talán egyik 

legszebb és legvadregényesebb folyója, de 

mindezek mellett az egyik legveszélyesebb 

is: kiszámíthatatlan meder, bedőlt fák, 

kavicspadok, szűk átfolyások nehezíthetik 

utunkat egy-egy túra során. A program 

részét képezte egy síkvízi vízitúra-vezetői 

tanfolyam is, mely során 15 túravezető 

tett sikeres vizsgát, akik igény szerint biz-

tosítani tudják az élményteli és biztonsá-

gos kenuzást a Rábán.  

A túrák mint turisztikai programcsomag 

jelenleg összeállítás alatt áll, azonban a 

Weking Egyesülettel, akikkel szoros kap-

csolatot ápolunk, már több sikeres túrave-

zetésen vagyunk túl. Egyébként mind az 

elméleti, mind a gyakorlati tudást a 

„Wekingektől”, legfőképp a 

„Főwekingtől”, Horváth Attila Hodzsitól 

sajátítottuk el. A jövőben is nagyban szá-

mítunk a segítségükre, hisz ők mind vízijár-

tasságban, mind túraszervezés terén ha-

talmas tapasztalattal rendelkeznek. Kö-

szönjük nekik a tanácsokat és az önzetlen 

segítséget. 

Reméljük, mihamarabb elindíthatjuk e 

legújabb turisztikai szolgáltatásunkat, és 

minél több embernek megmutathatjuk a 

Rába talán eddig ismeretlen, de annál 

csodálatosabb szakaszait, rejtekhelyeit. 

Má jüs 1. (is) 

má ske pp  

Írta: Mezeiné Kiss Katalin 

Idén a koronavírus-járvány miatt 

kialakult rendkívüli helyzetre való 

tekintettel szerény körülmények 

között, szűk körben, de nagy sze-

retettel és a hagyományokat tisz-

telve került felállításra Csörötnek 

májusfája a pálinkafőzde előtt.  

Köszönet illeti Kardos Lászlót és 

édesapját, Kardos Gyulát a szép 

jelkép kivitelezéséért és kihelye-

zéséért, így lakóhelyünkön is áll a 

természet újjászületésének szim-

bóluma. 

 Reméljük, hogy jövőre újra 

együtt, közösségi szinten ünne-

pelhetjük meg e jeles napot! 

Házról-házra jártunk, és az erősebb lányok vitték kezüket össze-

fonva a királylányt. A lakók már vártak bennünket, a házigazdát az 

alábbi verssel köszöntöttük: 

„Áldja meg az Isten e ház gazdáját,  

tartsa meg egészséggel a kedves családját.  

Dicsértessék a Jézus Krisztust!” 

A háziak megköszönték a pünkösdi köszöntést, és süteménnyel, 

kaláccsal, kuglóffal kínáltak meg bennünket. 

Pünkösdhétfőn a nagylányok és legények bálba mentek, szólt a 

zene a kocsma udvarán, énekeltek, táncoltak. A későbbiekben, 

1947-ben és 1948-ban a leányegylet felelevenítette a pünkösdölés 

hagyományát. Jó lenne, ha a mostani ifjúság szerepet vállalna e 

feledésbe merült szokások felélesztésében, egyrészt a múltidézés, 

értékközvetítés miatt, másrészt ezen alkalmak jó lehetőséget kí-

nálnak a kulturált szórakozáshoz és közösség-kovácsoláshoz. 

Itt, Csörötneken is rendszeresek voltak a pünkösdhétfői zenés 

mulatságok, bálok. Szintén helyi szokás volt régebben, főként az 

’50-es, ’60-as években, hogy nagyünnepeken, így pünkösd idején 

is, az itt élő cigányzenészek járták a házakat és zeneszóval köszön-

tötték az ünnepet. A Peka, Bóska és a Gyurtán banda külön emlí-

tést érdemel. 
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Receptek  
Parasztpecsenye 

Írta: Laczó Györgyné  

A besózott hússzeleteket kizsírozott tepsibe szorosan, egymás mellé rakjuk. Ízlés szerint megszórhat-

juk őrölt borssal. Akkor lesz finom a sült húsunk, ha zsíros és száraz vagy szárazabb húst együtt sütünk. 

3-4 fej fokhagymát durvára vágunk, és a húsra tesszük. Annyi vizet öntünk rá, hogy a húst ellepje. Sü-

tőbe tesszük, ha az egyik fele szép rózsaszínűre sült, átforgatjuk. Addig sütjük, amíg a tepsi alján tiszta 

zsírt nem kapunk. Ha mindkét fele szép piros, akkor apróra vágott fokhagymát teszünk rá. Kivesszük a 

sütőből és fedeles edénybe rakjuk. Öntsünk rá egy kis maradék zsírt. Tökmagolajos krumplival tálaljuk. 

Pünkösdi epertorta 

Írta: Laczó Brigitta 

Hozzávalók: 25 dkg darált keksz, 10-15 dkg olvasztott vaj, 75 dkg túró, 1 színtelen tortazselé, cukor 

ízlés szerint, 2 cs vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja, 200 ml Hulala tejszín,  2 piros tortazselé, eper. 

Elkészítése: A kekszmorzsát összekeverjük az olvasztott vajjal, és egy tortaformába tesszük. A túrót 

kikeverjük a kétféle cukorral, a citrom héjával. Elkészítjük a színtelen tortazselét és felverjük a tejszínt. 

Mielőtt teljesen megdermed a zselé, gyors mozdulattal belekeverjük a túróba, végül beleforgatjuk a 

felvert tejszínt is. Felét rátesszük a kekszmorzsára, megrakjuk feldarabolt eperrel, és befedjük a mara-

dék túróval. 1 órára hűtőbe rakjuk. A hűtőből kivéve félbevágott eperrel feldíszítjük és a 2 piros elké-

szített tortazselét rámerjük. Hűtőbe tesszük tálalásig. Tejszín nélkül is készíthető.  

Trianon 100 
Írta: Horváth Zsuzsanna 

A 100 évvel ezelőtt aláírt trianoni béke inkább volt diktátum, mint szerződés. A 

háborúban vesztes Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, és a történelmi Ma-

gyarország elveszítette területének 2/3-át és lakosságának felét. Köztük 3 millió 

magyar került a határokon kívülre. Az égbekiáltó igazságtalanság ellenére a 

magyar kormányzat – tekintettel Magyarország gyengeségére és elszigeteltsé-

gére – a szerződés aláírására kényszerült, de minden politikai erő tiltakozott 

ellene. 2010 óta június 4-én, az emléknapon a különböző országokban élő ma-

gyarság nemzeti összetartozását hirdetjük.  

Csörötnek a trianoni békeszerződés aláírásának gyászos 100. évfordulóján rendhagyó módon emlékezik.  

Tisztelt Csörötnekiek! 

Kérem, hogy a 100 évvel ezelőtti igazságtalan békediktátum évfordulója alkalmából megsebzett nemzetünk egybetartozá-

sát szimbolizálva adjunk hangot fájdalmunknak. Fejezzük ki igazságérzetünket oly módon, hogy 2020. június 4-én 15 órakor 

akár otthon, akár az úton félreállva az autó kürtjével, dudájával 1 percen keresztül hangosan tiltakozzunk, és egyben fejez-

zük ki nemzeti összetartozásunkat, magyarságunkat. Akinek nincs erre lehetősége, az pedig este sötétedés után gyújtson 

egy mécsest az ablakban, kifejezve a sok-sok apró kicsi lángocskákkal magyarságunk és nemzetünk erejét.   

Gondoljunk e napon a határainkon túli NEMZET TAGJAIRA, akik még száz év elteltével is büszkék magyarságukra, talán 

büszkébbek is, mint mi, hisz nekünk nem idegen környezetben kell megélnünk és megőriznünk nemzeti hovatartozásunkat, 

magyarságunkat. 

Köszönettel: Kocsis Zsolt polgármester  


