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A kara csony to rté nété
Írta: Dr. Takács Gyula
Mi történt karácsonykor 2000 évvel ezelőtt,
és azóta minden ünnepen? Mi történik ezen
a karácsonyon is? Tudjuk, időtől függetlenül,
nemcsak alkalomhoz kötötten, kezdettelen
és korlátozhatatlan, végtelen és szüntelen:
kiárad a kegyelem. Kiáradt Isten kedvessége
az emberekre. Eljött hozzánk a mi emberszerető Istenünk jósága. Megjelent, és Ő az
ünnep ragyogása. Az Ő végtelen, tündöklő
szeretete, amellyel felkarolt minket. Felénk
fordította irgalmát, és irgalmas jóságával
fölemelt bennünket Önmagához.
Mi történt karácsonykor? Karácsonykor
megjelent az Istenben öröktől élő Szeretet.
Az Ő akarata láthatóvá lett, hogy Ő üdvözít
bennünket. Szeretetből alkotott meg, és
szeretete nem szűnt meg irántunk sohasem.
Isten mindig és kimondhatatlanul, végtelenül szeret minket. Ez történt tehát 2000 éve,
ez történt tehát karácsony ünnepén, ez történik az időtől, a helytől, mindentől független, ami Istenben örökké történik: kiáradt
reánk az üdvözítő kegyelem.
Karácsony éjszakán a nagy kicsinyke lett, a
végtelen Isten kicsiny ember, kisded, gyermek. És e kicsinyben megmutatta a szeretetet, a szeretet titkát mutatta meg, a lényegeset ebben a titokban. Azt mutatta meg,
hogy a szeretetnek nincs szüksége hatalomra. A szeretetnek nincsenek feltételei. A
szeretet feltétlen és kiáradó. A szeretet kegyelem. A kicsiny gyermek, a kicsiny emberré lett Isten mosolya, gyenge, gyengéd kitárt
karja ezt hirdeti. A szeretet feltétlen, feltétel
nélküli, a szeretet kegyelem. Ez a szeretet
lakik az Istenben. Ilyen szeretet jelent meg
karácsony éjjelén a kisdedben. Ennek a szeretetnek jele a gyermek.
Ez történt tehát karácsony éjszakán. És ez a
titok, ez a jel hív magához minden embert. E
csöppnyi gyermek gyenge karja minden
emberszívet, kérgeset és elesettet, minden
ember-lelket magához hívogat, átölel és
felmelenget. E kicsiny gyermek végtelen,

véghetetlen szeretettel minden embernek végéig minden ember számára. Vajon meüdvössége lett.
lyik angyalnak mondta valaha Isten: Fiam
vagy, édes gyermek, ma szültelek téged.
Ez történt tehát karácsony éjszakán, és még
Vajon melyik angyalnak adott hatalmat,
valami más: amikor odatérdelünk a betlehehogy így szólítsa meg: Atyám! Nekünk meg a
mi gyermek jászola elé, amikor szemléljük a
karácsony éjszakán hatalmat adott az Isten,
szeretet végtelen titkát, a kicsinységet, amihogy fiai legyünk valóban, hogy Atyának
kor látjuk a kegyelmet: e kicsinnyé lett végszólítsuk Őt, mint a gyermek. És Ő így szól
telen Isten kicsinységét, az irgalmas jóságot,
hozzánk: az én életemből, e végtelen, örök
akkor az Ő felénk kitárt karja arra bátorít
létből adtam teneked örök életet, fiam vagy
minket, hogy legyünk kicsinyek mi is, vessük
tehát, önmagamból szültelek téged. A karále emberlétünk minden álarcát, minden
csony éjszakán naggyá lett, és halhatatlanpózát, legyünk bátran gyengék, gyengék és
ná, dicsőséggel koronázta meg az embert az
gyengédek, a mi szeretetünk legyen kegyeIsten, az Ő koronáját adta reá, az Ő létének
lem, ajándék, irgalmas jóság testvéreink
szent létezésének tündöklő ruháját. Föliránt. Legyünk bátran kicsinyek ezen az éjemelt bennünket önmagához, fölemelte
szakán, szülessen meg bennünk is a gyerkicsinyke gyermek karjával, az Ő halhatatmek - erre tanít, erre bátorít minket az isteni
lan, törhetetlen erejével, és magához ölelt
kisded.
minket a végtelen Isten. Mint Atyánk, úgy
szeretett minket, és bevezetett az Ő házába,
felöltöztetett minket az ő ruhájába, és felékesített bennünket örökkévalósága ragyogásával. Ezért mi az ember, a porszem? Íme,
miénk az Isten! Az Isten örökkévaló palotája
az otthonunk, az Ő végtelen jósága a boldogságunk. Ott állunk a trónnál, az Isten
arca előtt. Színről színre látjuk. Ahogyan Ő
ismer minket, úgy szemléljük a végtelen
jóságot. És ahogyan barátjával beszélget az
ember, úgy szólunk az Atyához, és Ő úgy
szól mihozzánk, mint Atya édes fiaihoz.
Ott térdelünk a jászolánál, és kérdezzük
tovább ezt az éjszakát: Mi történt? Mi tör- Íme, ez történt meg 2000 éve, és történik
tént karácsony ünnepén? Mi történt akkor, meg minden találkozáskor, a kegyelem minden kapujában, amikor ott állunk Isten szeamikor a végtelen kicsinyke lett, mint a porszem az Istenember. És amikor az Ő mosoly- retetének megjelenése színében, amikor
gó tekintetének bátorítása nyomán bennünk leborulunk e kicsinység tündöklő fényében,
amikor magához ölel minket e kicsiny gyeris megszületik a szeretet kicsinysége, amikor
mekben megjelent végtelen Isten. Hatalmat
elindulunk ennek az igazságnak az útján,
akkor egyszerre csak kitárul előttünk az ég, kapunk arra, hogy Isten fiainak hívnak minés a végtelenbe látunk, és ott állunk az égi ket, és valóban Isten gyermeke lett az emtrónnál, ott állunk az Isten arcánál, fölemel- ber. Hatalmat kapunk arra, hogy Atyának
ten, és az Ő karja magához int minket, hogy szólítsuk Istent, és valóban Atyánk a végtelen. Hatalmat kapunk arra, hogy odalépjünk
Önmaga mellett, amelyet elkészített, helyet
adjon nekünk ebben a magasságban. És ez is a trónhoz, hogy részt vegyünk a szereteta történet. És ez is a karácsony éjjelén tör- ben, hogy örök részünk legyen az Isten ditént meg. Megtörtént 2000 éve, és minden csőséges életében.
ünnepnek karácsonyán. Történik az idők
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Az ez évben zajló önkormányzati fejlesztések közül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásával befejeződött az óvoda
felújítási projekt, melynek hivatalos
projektzárása 2020. november 30-án
volt. Sajnos a pandémiás helyzet miatt
az ünnepélyes átadás elmaradt. Mint
már előző számunkban is írtuk, mindenképp szeretnénk a kívül-belül megújult épületet, az új játékokat, bútorokat a falu lakói számára bemutatni egy
ún. nyílt nap keretében, mely az ünne-

pélyes átadó is lenne egyben. Reméljük, a jövő év tavaszán, április, május
körül sor kerülhet erre. A projekt zárásaként, a kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében a támogató által meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő sajtóközleményt
kell kiadnunk, melyet jelen számunkban megtalálhatnak. Tudom, hogy sok
benne lévő információt már közöltünk
Önökkel, de a pályázati elszámolás
teljesítése érdekében szükséges a sajtóanyagot megjelentetnünk.

Ugyancsak a TOP program által támogatott csapadékvíz-elvezetési, hivatalos
nevén „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében, Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén” című
projekt is befejeződött fizikailag.
Ugyanakkor a projektnek van egy ún.
kötelező lakossági szemléletformálási
része is, mely a felszíni és felszín alatti
vizek megóvását, a helyes vízgazdálkodást és egyéb praktikus és hasznos és
nem utolsósorban fontos környezetvédelmi tanácsot, információt tartalmazó
kiadvány minden háztartásba történő
eljuttatását és lakossági fórumok megtartását tartalmazza.

időpontjáról értesítjük Önöket, valamint egy a projekthez, valamint a vízvédelemhez, vízgazdálkodásához és
környezetvédelemhez kapcsolódó kérdőív kerül kiküldésre minden háztartásba, melynek keretében megfogalmazhatják véleményüket, kérdéseiket a
témával kapcsolatban. A kérdőívek
beérkezését, összesítését és kiértékelését követően kerül sor a TV-adásra,
ahol az érintett szakemberek, politikusok és településvezetők adnak választ a
kérdéseikre, valamint átfogó tájékoztatást adnak a projektről, a vizeink védelmének fontosságáról, környezetvédelemről, klímavédelemről. Előreláthatóan minderre 2021 januárjában kerül
sor.

A kiadvány elkészült és még ez évben
mindhárom település minden háztartása kézhez kapja. A lakossági fórumokat
a kialakult COVID-19 helyzet miatt nem
tudjuk megtartani „élőben”, ezért terveink szerint a Gotthárd TV közreműködésével online vagy fél online adás
keretében tájékoztatjuk Önöket és
válaszolunk a kérdéseikre. A TV-adás
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2. oldal

●○●○●
A szlovén-magyar Interreg program
által támogatott MURA-RABA-TOUR
projekt eredetileg október 31-vel zárult
volna, de a koronavírus helyzet miatt
elmaradt projektelemek pótlására minden egyes magyarországi és szlovéniai
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partner megkapta a hozzájárulást az
Mariborban székelő Irányító Hatóságtól
a projekthosszabbításra. Az új befejezési határidő 2021. április 30. Eddig az
időpontig kell pótolnunk az elmaradt
evezős fotónap második részét, valamint a rendezvényt, melyet valószínűleg
kicsit más formában fogunk megrendezni, mivel halászléfőző-versenyt áprilisban nem praktikus tartani, ezért egy ún.
szezonnyitó evezősversenyben gondolkodunk, melyet az ősszel elhunyt Pereházy Pál Adorján („Pepe kapitány”) emlékének adózva róla neveznénk el.

természetesen a tenni vágyó segítőket
is.

Ez évben az Akácfa Kemping a Magyar
Kajak Kenu Szövetségtől megkapta a
„két lapátos” evezős bázis, táborhely
besorolást, mely védjegy rangos elismerés, és igazolja az eddigi erőfeszítéseinket.
●○●○●
A 3Határlos projekt – közismert nevén
„kilátó projekt” – megvalósítása szépen
halad.

küldött képek, videófelvételek alapján
kaptam folyamatos információkat. Köszönet nekik érte.
Vannak olyan dolgok, amik a hosszú
előkészítés, a sok-sok befektetett munka által nagyon közel tudnak kerülni az
ember szívéhez, hisz az évek alatt az
álomból, a gondolatból a szemünk előtt
lesz valóság.

Pepe kapitány a Rába folyó szerelmese,
tapasztalt vadvízi evezős volt, aki 2006ban elültette a gondolatot, hogy Csörötneknek érdemes lenne foglalkozni a
víziturizmussal. Ekkor építettük a kempinget és ezt követően a folyamatos
fejlesztések által jutottunk el napjainkig,
amikor elmondhatjuk, hogy a környék
egyik legszínvonalasabb vízitúra megállóhelyét – talán nem szerénytelenség
kimondani – bázisát találhatjuk az Akácfa kempingben. A szezonnyitó evezősversennyel hagyományt szeretnénk
teremteni, és mint a vízitúraszezon kezdetét jelző rendezvényt „Pepe kapitány” emlékversenynek, túrának neveznénk el. Az elnevezéssel kapcsolatban –
a hozzájárulás érdekében – a közeljövőben felvesszük a kapcsolatot. A versenyhez kapcsolódóan jellegzetes helyi ételekből (pl. halászlé, vadpörölt, kemencés csülök, stb.) és italokból (helyi bor,
pálinka) álló gasztronómiai bemutató,
valamint kulturális műsor társulna. A
program szervezése kapcsán várjuk a
konstruktív javaslatokat, ötleteket és

A kivitelezési munkák során elkészült a
kilátórész szerkezete. Mind az alsó vasbeton, mind a felső ácsolt faszerkezet
kész. A tetőfedés, a villámvédelem is
elkészült. A faszerkezeteket – a „földön”
történt összeszerelését követően- egy
60 tonnás daru két részletben emelte
egy egész napos bonyolult, balesetveszélyes és nagy odafigyelést, precizitást
igénylő művelet során a vasbeton szerkezet tetejére, és rögzítették azt oda.
Mint az látható mindez tökéletesen, és
ami a legfontosabb: komplikáció és balesetmentesen sikerült. Gratulálunk a
kivitelezőnek és minden munkatársának
ezen látványos és precíz munkáért.
Itt engedjenek meg egy személyes megjegyzést. Sajnos személyesen nem lehettem ott e fontos munkafázisnál –
mivel az elkapott COVID-19 vírus miatt
karanténban voltam ebben az időpontban – de jobb híján otthon az udvarról
távcsővel követtem nyomon a daruzás
faluból is látható fázisait.

Illetve a kivitelező tulajdonosa, ügyvezetője, valamint a műszaki ellenőr által
3. oldal

Hát ez kilátó nekem ilyen, az egyik a sok
-sok megvalósult közös álmunk, tervünk
közül. Kicsit olyan, mint amikor a házaspárok a gyermek születését várják, hisz
tervezték, eldöntötték, hogy akarják
közösen, és amikor a születés pillanata
eljön, akkor óriási öröm közepette beteljesedik az álmuk. Ma szokás bent
lenni a szülőszobán az apának is… Én
sajnos e fránya kór miatt nem lehettem
ott a kilátó „szülőszobájában”, de büszke vagyok mindazokra, akik dolgoztak
és dolgoznak településünk talán egyik
jövőbeni jelképének létrejöttén.
A munkálatok jövőre folytatódnak a
lépcsők, korlátok beépítésével, valamint
megkezdődik a kilátó melletti ún.
„Ciszter” fogadóépület építése is. Előreláthatóan a munkák a jövő év derekára,
nyarára fejeződnek be az épületek körüli parkosítást, parkolóépítést követően.
A kilátó látogatók előtti megnyitására is
ekkor kerül sor, addig a kilátó épülete
munkaterületnek minősül. A kilátó épületébe történő be- és felmenetel baleset
- és életveszélyes, kimondottan TILOS!!!
Kérjük, legyenek türelemmel! A látvány
megvárja Önöket, de egészségük és
testi épségük fontosabb a türelmetlenségnél.
Folytatás a következő oldalon
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Indul a bo lcso dé é pí té sé
Önkormányzatunk kiemelt feladatának
tekinti a település lakosságmegtartó
erejének folyamatos biztosítását. E cél
vezérel bennünket a fejlesztési céljaink
megfogalmazásakor, és e célok beteljesítése végett nyújtjuk be pályázatainkat a hazai és uniós támogatásokra.
Szilárd elhatározásunk, hogy a kisgyermekes szülőknek, családoknak, fiataloknak helyben biztosítsuk gyermekeik
számára a koruknak megfelelő intézményi ellátást. Tudom, hogy építkezni
alulról szokás, de vannak helyzetek és
objektív körülmények, amikor a sorrend más. Ez a nevelési-oktatási infrastruktúra esetében most így adódott.
Hiszen két éve sikerült megújítanunk
oly hosszú várakozás után az iskolánkat, idén az óvoda esetében teljesí-

tettük e célunkat. Ugyanakkor elérkeztünk a legkisebbeket szolgáló, és településen eddig még nem biztosított új
szolgáltatás bevezetésére, és az ehhez
szükséges beruházás megvalósításához.
Az előző számainkban már tájékoztattuk Önöket, hogy a Terület- és településfejlesztési Operatív Programra
benyújtott és kedvező elbírálásban
részesült pályázat támogatási szerződésének megkötését követően megkezdődött a 147.126.695,- Ft összegű
100%-os támogatási intenzitású minibölcsőde projekt megvalósítása.
Az új minibölcsőde a régi orvosi rendelő (Petőfi út 1.) átalakításával és bővítésével kerül kialakításra.

Az elkészült kiviteli tervek alapján a
jogerős építési engedély birtokában
lefolytattuk a Kbt. 115. § szerinti nyílt
eljárást, mely eredményes volt, és a
kivitelezési munkák elvégzésére kiválasztásra került a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozás.
A kivitelezési szerződés 2020. december 8-i aláírását követően december
17-én sor került a munkaterület átadására is, mely egyben szerződésszerű
teljesítés, azaz az építkezés megkezdésének kezdetét is jelenti. A vállalkozónak összesen 270 napja (9 hónap) van
a beruházás megvalósítására, azaz
2021. szeptember végére kell elkészülnie az új bölcsinek. Ismerve a kivitelező szakmai felkészültségét és tapasztalatát ez biztonsággal teljesíthető.

Ú j ko ztéru lét-karbantarto gé pék, észko zo k
A Magyar Falu Program keretében a közterületek még hatékonyabb karbantartásához szükséges eszközök beszerzésére
benyújtott pályázatunkat Magyarország
Kormánya tartaléklistáról az újabb források biztosítása által támogatásban részesítette. A Támogatási Szerződés megkötését követően a közel 15 millió Ft támogatást mint előleget leutalta a Magyar Államkincstár az önkormányzat számlájára.
Azért, hogy tavasszal már rendelkezésre
álljanak az új gépek, eszközök és szolgálják közterületeink gondozását, karbantartását, lefolytattuk az eszközök szállítására
irányuló egyszerű beszerzési eljárást. Az
eljárás eredményeképp a legkedvezőbb
ajánlatot az Agrolánc Kft. adta, akivel a
gépek szállítására vonatkozó szállítási
szerződést 2020. december 15-én aláírtuk. Az eszközök, gépek szállítási véghatárideje: 2021. március 31.
A beszerzésre kerülő eszközök vételára
bruttó: 14.998.700 Ft.
Beszerzendő/szállítandó új gépek, munkaeszközök:
1 db Gianni Ferrari PG 220 D multifunkcionális fűnyírógép Kubota dízelmotorral
A speciális fűnyírógép alkalmas a település közterületeinek gyors és esztétikus
gondozására a levágott fű összegyűjtésével, és annak akár pótkocsira történő
ürítésére. Továbbá számos kiegészítő
csatlakoztatható hozzá évszaknak megfelelően. Pl. a téli időszakban 110 cm mun-
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tonsági övvel, tartályemelővel, világítással rendelkezik.
Valamint csatlakoztatható munkaeszközként 110 cm hótolólap tartozik hozzá.
1 db Ilmer ZMG 210 fűnyíróasztal
A fűnyíróasztal a meglévő traktorhoz
csatlakoztatható, és a gazosabb, egyenetlenebb területek fűnyírására lesz alkalmas. A robosztus, erősített kivitelnek,
műszaki megoldásnak köszönhetően
kaszélességű hótolólap, mely járdák, parnem okoznak gondot a fűnyírás
kolók, kisebb helyek hóeltakarítására
során a fűben lévő vakondtúrások és
alkalmas, beszerzésre kerül. Továbbá a
kisebb ágak, gallyak sem.
későbbiekben akár lombszívó, por- vagy
hóseprű és hómaró is beszerezhető, csat- Ezzel pl. a település belterületén lévő
lakoztatható hozzá.
töltések nyírására is alkalmas, mely
„esztétikusabb” felületet biztosít a töltésA multifunkcionális fűnyírógép 3 hengeoldalnak a frekventáltabb helyeken.
res 22 LE Kubota dieselmotorral, hidraulikus (szervo), hátsókerék kormányzással, A 210 cm munkaszélességű, hátkidobós
hidrosztatikus, fokozatmentes 2 kerék eszköz első és hátsó felfüggesztéssel,
meghajtással, differenciál zárral, telített- kardántengellyel, oldalirányú kitolhatóségjelzővel ellátott és akár 200 cm ma- sággal is rendelkezik.
gasra is üríteni képes 800 l fűgyűjtőtar1 db Ravenna RTE 300 egytengelyes póttállyal, digitális üzemóra számlálóval,
kocsi
szerviz időprogrammal, hibakódjelzővel,
130 cm munkaszélességű mulcs kittel A 3 tonna teherbírású ráfutófékes pótkoellátott fűnyíróasztal, bukókerettel, biz- csi 300 x 180 x 40 cm nagyságú, 3 oldalra,
hidraulikusan billenthető platóval biztosítja az önkormányzat számára, hogy
saját maga tudja megoldani a
településen belüli különböző szállítási feladatait (pl. levágott fű, gally, valamint utak
javításához szükséges anyagok szállítása
stb.).
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Ro vid hí rék
Szőlőhegy villamosítása
A Szőlőhegy villamosítása kapcsán az előző számunkban már említett helyszínbejárást követően
elkészültek az előzetes tervek, mely az ún. előzetes
tervzsűrin is átesett. Ez alapján elmondható, hogy az
eredeti koncepció alapján a szőlőhegyi elosztóvezeték földkábellel kerül kiépítésre és az összes ingatlan számára 18 db elosztószekrény biztosít csatlakozási lehetőséget. A nyomvonal mentén geodéziai
bemérések készültek a vezetéknek helyet szőlőterületek kerítései nem a telekhatáron, hanem az önkormányzati úton vannak. Ez a jogtalan elkerítés átlagban 0,5-1,0 m közötti, de némely esetben több métert is eléri. A vezeték biztonságos elhelyezése és a
jövőbeni útfelújítás érdekében egyes esetekben
szükséges lehet a kerítések áthelyezése.
Kérjük a szőlőhegyi ingatlantulajdonosokat, hogy,
aki még nem jelezte csatlakozási szándékát – és
szeretne villamos áramot az ingatlanára – azt jelezze
haladéktalanul az Önkormányzatnál. Ingatlanonként
adó szőlőhegyen lévő utakról. Sajnos több helyen
tapasztalták a geodéták, hogy a maximum 1x32 A
teljesítményt lehet igényelni. Az igényeket továbbítjuk az E.ON felé, és még a jövő évi beruházással egy
időben kiépül a csatlakozás.

○●○●

Utak, játszótér és ravatalozó
Sajnos a Magyar Falu Programra benyújtott további
pályázataink mindegyike tartaléklistára került, és
várhatóan forráshiány miatt ez évben nem részesül
támogatásban. De jövőre újult erővel benyújtjuk az
alsószeri utak felújítására, az alsószeri új játszótér
kialakítására és művelődési ház melletti játszótér
felújítására, valamint a ravatalozó rekonstrukciójára
irányuló támogatási kérelmünket.

Aja ndé koza s a
Polga ro r Egyésu létnék
Írta: Horváth Tiborné
2020. december 11-én 13 órakor szűk körben, a biztonsági előírások
maximális betartása mellett, mégis ünnepélyes keretek között Szabó
Ferenc nyugállományú rendőr ezredes egy 400 ezer forint értékű
hőkamerát és egy távcsövet ajándékozott a Csörötneki Polgárőr
Egyesületnek, melyet Gratzl László, az egyesület elnöke vett át. Az
ajándékozási ceremónián jelen volt Kocsis Zsolt, Csörötnek község
polgármestere és Horváth Gyula, az egyesület tagja.
Szabó Ferenc úr jelenleg Budapesten él, de szülőfaluját, Csörötneket
gyakran látogatja. Szívügyének tekinti a polgárőrség támogatását,
hiszen rendvédelmi múltja és egykori falujához való kötődése miatt
fontosnak tartja a közbiztonság erősítését, megőrzését a településen. Ezért hosszú évek óta önzetlenül kiáll a csörötneki polgárőrök
mellett anyagi és erkölcsi támogatóként. Vállalkozó lévén előtérbe
helyezi az adományozást, hiszen ezzel gazdagíthatja az egyesület
technikai eszköztárát, erősítheti önként vállalt feladataik színvonalát.
Gratzl László köszönetét fejezte ki az egyesület tagjai nevében is.
Elmondta, hogy az ajándékba kapott kamera nagy segítséget fog
nyújtani szolgálataik során, hiszen nemcsak a faluban, hanem a településhez tartozó szőlőhegyen is ügyelnek a biztonságra. Az ajándékba kapott eszközök megkönnyítik munkájukat.
Az egyesület elnöke azt is elmondta, hogy tagságuk nagy része az
idősebb korosztályhoz tartozik, így a járványügyi időszakban kissé
nehezebben oldható meg a szolgálatellátás. A fiatalabb tagok munkahelyi elfoglaltságuk miatt ritkábban tudnak szolgálatot teljesíteni,
de mindenki próbál segítséget nyújtani minden téren. Szolgálataikat
általában személygépkocsival végzik, különös figyelmet fordítva az
idősek lakta portákra. Ebben a pandémiás helyzetben is számíthat
rájuk a falu lakossága akár bevásárlás, vagy gyógyszerkiváltás és
egyéb elintéznivalók terén.
Az adományozó ünnepség kötetlen beszélgetéssel zárult.

○●○●

Megújul a „kis” iskola
Ugyanakkor örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Magyar Falu Programból a Csörötneki Római Katolikus Egyházközség 30 millió Ft támogatást kapott az
egykori „kis” iskola felújítására. A munkák a napokban a tető cseréjével el is kezdődtek. Ezzel településünk egy régi, patinás középülete újul meg. A fejlesztés részleteiről a következő számunkban Dr.
Takács Gyula plébános atya ad részletes ismerte-

tést.
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TA JE KÖZTATÖ —
Az o stérmélo i tévé kénysé g va ltoza sairo l
Írta: Kertészné Horváth Eszter
Jövő évtől kedvezőbb működési és adózási környezetben
folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások, miután a Parlament elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett törvénytervezetet.
A változásokat tartalmazó jogszabály 2021. január 1-jén lép
majd hatályba. Célja az, hogy az őstermelői igazolvány idén
kivezetésre kerüljön és a 2020. december 31. napján érvényes őstermelői státusszal rendelkezők határozatlan időre,
további ügyintézés nélkül is őstermelőnek minősüljenek.
Ezzel egyidőben (2021-től), az értékesítési betétlap nem képezi az őstermelői igazolvány részét, megszűnik az érvényesítési és hitelesítési funkciója is. Azonban megmarad a lehetőség, hogy az alapnyilvántartási kötelezettséget ily módon
teljesítse a gazdálkodó. Ez esetben letölthető lesz a Nebih,
vagy NAK honlapjáról. Ha a gazdálkodó nem őstermelőként
szeretne tovább működni, vagy a tevékenység végzésével
felhagy, azt továbbra is tizenöt napon belül kell bejelentenie.
Az őstermelőkre vonatkozó szabályok változása a következőképpen alakulna.
Kibővülne az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a
földforgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységek körével (pl. mezőgazdasági
bérmunka, falusi és agroturizmus tevékenységekkel). Ennek
bevétele megjelenhet a teljes őstermelői bevétel legfeljebb
25%-áig.
Az őstermelői tevékenységgel összefüggésben folyósított
támogatások nem minősülnek bevételnek majd, így azok
adómentessé válnak. Azokat sem a bevételi értékhatár, sem
a jövedelem számítása során nem kell figyelembe venni.
Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér felére nő (kb. 1
millió forint) az értékhatár, amelyet el nem érő éves bevétel
esetén az őstermelőnek nem kell jövedelmet megállapítania,
azaz nem keletkezik személyi jövedelemadó-kötelezettsége
sem.
Az éves minimálbér tízszeresét (kb. 20 millió Ft.) el nem érő
bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelők automatikusan átalányadózókká válnának. Természetesen választhatják a tételes költségelszámolást is, melyet majd külön kell
jelezniük.
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A bevételből egy kulccsal kell majd jövedelmet számolni,
ami a bevétel 10 százaléka lenne.
•

Az éves minimálbér ötszörösének – a 2020-as minimálbérértéken megközelítőleg 10 millió forintnak –
megfelelő éves, támogatás nélküli bevételig az őstermelők adómentesek maradhatnak, a tervek szerint
nem fizetnének szja-t és szochót.

•

Azon őstermelők, akik a minimálbér ötszörösét meghaladó, de annak tízszeresét (2020-as értéken körülbelül 20 millió forintot) meg nem haladó éves támogatás nélküli bevételt érnek el, szintén kedvezményes
szabályok szerint adóznak. Nekik a 10 millió forintot
meghaladó bevétel 10 százaléka után kell személyi
jövedelemadót fizetni. Az adómentes sáv átlépése
esetén csak az afeletti összegre vetítve kell megfizetni
az adót.

20 millió forint felett tételes költségelszámolást kell alkalmazni.

A közös őstermelői igazolvánnyal gazdálkodók és a jelenlegi
családi gazdaságok számára az őstermelők családi gazdasága
(ÖCSG) állna rendelkezésre. Csak 16 éven felüli őstermelőkkel lesz alapítható, de a jelenlegi családi gazdaságok fiatalabb
tagjai maradhatnak az ÖCSG-ben az átalakulás után is. A
tagok hozzátartozói láncolatban álló, de nem feltétlen közös
háztartásban élő személyek. Nem kell élethivatás szerűen
folytatni a mezőgazdasági tevékenységet egyetlen tagnak
sem. Tehát nem lesz feltétel, hogy a gazdálkodásból származó árbevétel éves szinten meghaladja az egyéb forrásból
származó bevételeket, és nem lesz a képesítés vagy a gyakorlat kitétel. A családi gazdaságok tagjai szerződésben állapodnak meg a bevitt eszközökről, földterületről, stb, valamint a
költség és jövedelem arányokról.
A közös igazolvánnyal rendelkezők 2021. 01.01-től automatikusan ÖCSG-ként működnének tovább, melyről az első negyedévben az Agrárkamara egyeztetést folytat az érintettekkel.
Adózás szempontjából itt is változás lesz. A kedvezményes
adózás nem sokszorozódik végtelenségig a tagok számával,
viszont értékhatára növekszik. Tehát legfeljebb 4 főre számított átalányadózási értékhatár számítható kedvezményként
(várhatóan 80 millió Ft körül), kevesebb tag esetén természetesen fejenként nem haladhatja meg a személyes határt.
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Új kategóriaként fog megjelenni a családi mezőgazdasági társaság (CSMT), ami a társasági, vagy szövetkezeti
formában működő gazdaságokra lesz alkalmazható.
Kizárólag mező-, erdőgazdasági-, illetve kiegészítő tevékenységet folytató, egymással hozzátartozói láncolatban álló természetes személyek vehetnek részt a CSMTben.
Adókedvezmény ebben a gazdálkodási formában az EUs szabályrendszer miatt nem adható, ezért a részt vevő
magánszemélyek vonatkozásában van lehetőség kedvezményszabály kialakítására. A törvény jellemzően a
mezőgazdasági tevékenységek során keletkező jövedelmeket mentesítené (gazdaságonként maximum évi 50
millió Ft.) adófizetés alól, mint a
•

termőföld bérleti díja (ha a tag a cégnek bérbe
adja a földjét)

•

tagnak átengedett támogatási összeg

•

földhitel törlesztés (jelzálog)

•

földvásárlásra adott összeg (a cég ad a tagjának
olyan termőföld vásárlására, amit a cég legalább
15 évig használ)

A nyilvántartásba vételt, és nyilvántartás vezetést is az
Agrárkamara fogja ellátni. A nyilvántartásba vétel kérelemre történik.

Mivel a változások nagyban érintik az adózási szabályokat, bizonyos estekben érdemes lehet könyvelővel konzultálni.
Kertészné Horváth Eszter,
falugazdász
30/416-9453
kerteszne.eszter@nak.hu
●○●○●

TA JE KÖZTATÖ
Kutak éngédé lyéztété sé
Írta: Dr. Markó László, jegyző
A vízilétesítmények megépítéséhez és átalakításához
vízjogi létesítési engedély, használatbavételéhez és
üzemeltetéséhez vízjogi üzemeltetési engedély, megszüntetéséhez megszüntetési engedély szükséges. Az
engedély nélkül vagy attól eltérően megépített vízilétesítményre fennmaradási engedélyt kell kérni.
Vízilétesítmények minősülnek a vizek mennyiségét a
vizek hasznosítása céljából befolyásoló műtárgyak, így a
felszín alatti víz kitermelésére szolgáló kutak is. A kutakra vonatkozó engedélyeket az igénybevett vízkészlet
típusától függően a területi vízügyi hatóság (megyei és
fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság) vagy a települési önkormányzat jegyzője adja ki. Az alábbiakban a

helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó háztartási vízigényt
kielégítő talajvízkutakra vonatkozó engedélyezés főbb szabályait
ismertetjük.
A települési önkormányzat jegyzőjének helyi vízgazdálkodási hatósági hatáskörébe tartozó kutak jellemzői:
A kút nem vehet igénybe és nem érinthet kijelölt, kijelölés alatt
álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai
védőidomot, védőterületet (községünkben ilyen nincs), valamint
karszt- vagy rétegvízkészletet. Vagyis a kútból származó víz kizárólag talajvíz és parti szűrésű víz lehet.
A kútból legfeljebb 500 m3/év mennyiségű víz termelhető ki.
A kútból származó víz magánszemélyek háztartási igényeinek vagy
házi ivóvízigény kielégítését szolgálja. Házi ivóvízigény kielégítésére
szolgáló kút (saját célú ivóvízmű) létesítése nem engedélyezhető,
ha az ingatlant határoló közterületen az ivóvíz-törzshálózat műszakilag elérhető és rendelkezésre áll a szükséges ivóvízmennyiség.
A kút olyan ingatlanon van, amin épület található vagy az ingatlant
érintően építési engedély (ideértve az egyszerű bejelentést is) rendelkezésre áll.
Az ismertetett együttes feltételeknek nem megfelelő kutakkal kapcsolatos engedélyezési eljárások a katasztrófavédelmi igazgatóság
hatáskörébe tartoznak.
Az engedély iránti kérelmet írásban, papír alapon vagy elektronikusan (Ügyfélkapus azonosítást követően a személyre szabott ügyintézési felületen:
https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal, illetve az ePapír általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatással:
https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani, a 41/2017. (XII. 29.) BM
rendelet 2. melléklet I-III. pontja szerinti tartalommal és mellékletekkel. A kérelem benyújtásához a hivatalban és a hivatal honlapján (https://csorotnekkorjegyzoseg.dokumentumtar.hu/) elérhető
formanyomtatványok is használhatóak. Az eljárás illeték- és díjmentes.
Fúrt kút létesítése esetén kivitelezést csak olyan személy végezhet,
aki a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben meghatározott képesítési és technikai feltételekkel igazoltan rendelkezik. A műszaki előkészítés és a munka megkezdése előtt ezek ellenőrzését feltétlenül
javasolt megtenni. A létesítés során indokolt biztosítani a kút épületektől, esetleges szennyező forrásoktól (pl. trágyatároló), szomszédos ingatlantól és közművektől való kellő távolságát.
A meglévő kutak esetében az ingatlantulajdonosnak az üzemeltetési / fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha a kutat
nem használja (például a kutat lefedte). Amíg ugyanis a kút nem
kerül megszüntetési engedély birtokában szakszerűen eltömedékelésre, addig a kút létezik.
Az 1992.02.15. után engedély nélkül létesült ásott, vert (norton-)
vagy fúrt kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni. Az
1992.02.15. előtt létesített valamennyi kútra – egyes ásott kutak
kivételével – üzemeltetési engedélyt kell kérni. E szabályok csak a
háztartási (háztáji gazdasági) célok kielégítésére szükséges vízmennyiséget adó talajvízkutakra vonatkoznak.
A 2020.07.01. előtt engedély nélkül vagy attól eltérően létesített
vagy üzemeltetett kút fennmaradási engedélyezési eljárásában a
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesül a létesítő vagy
üzemeltető, ha az engedélyezési eljárást 2023.12.31-ig kérelmezi.
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Névélé s-oktata s—„Mondd, té kit va lasztana l? …
Öly néhé z a va laszta s”
Írta: Kovács Zsuzsanna
Az iskolaválasztás fordulópont a gyermekek és a családok életében. Minden
szülő szeretné, ha ebben a fontos kérdésben jó döntést hozna, a legmegfelelőbb iskolát választaná óvodát elhagyó
gyermekének. Ez a döntés nemcsak a
családok, de az iskolák jövője szempontjából is meghatározó, létfontosságú. Gyerekek nélkül nincs iskola, ami
minden település közösségének egyik
fontos összetartó ereje. Csörötnek és
Magyarlak községek lakói számára ezt a
szolgáltatást a mi iskolánk adja.
Milyen a mi iskolánk?
Valljuk: „A tanítás csak információt tölt
a fejekbe, de a nevelés: növel. Nem
mennyiséget ad, hanem minőséget.
Segít egy rózsának igazi rózsává válni.
És egy gyereknek megtalálni és kibontani önmagát.” Müller Péter
Mindennapjaink:
Tanulócsoportjaink heterogének, mert
a mindennapi életben sem egy elszigetelt, homogén környezet veszi körül a
gyermekeket. Az a célunk, hogy megtanulják, nincs tökéletes ember, de minden ember jó valamiben. Ezáltal kialakul reális önértékelésük, egészséges
önbizalmuk, megtapasztalják a segítségnyújtás, az adni és kapni örömét.
Éppen azért, mert különböző adottságú
gyerekekkel dolgozunk, differenciált,
egyénre szabott oktatást alkalmazunk,
ami segíti a felzárkóztatást, hatékonyabbá teszi a tehetséggondozást.
Szeretettel, megértéssel – de következetes követelményekkel fordulunk tanulóink felé. Alapvető nevelési célunk a
gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, a személyre, egyénre szabott
nevelés.
Sajátos arculatunk:
Összevont osztályok: Célunk, hogy ezt a
tanítási-tanulási formát, amelyet a
kényszer hozott létre, erősséggé tegyük.
A mi iskolánkban 1-3. és 2-4. összevonásban tanulnak a gyerekek az alsó
tagozaton, amiből előnyt kovácsolhatnak a következők:
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•

A gyerekek az idősebb gyerekek- Együttműködés a nevelőtestületen betől is tanulnak, nemcsak a peda- lül:
gógustól;
Minden munkahely értékmérője a jó
•
A kisebbek számára a nagyobbak munkahelyi légkör. Különösen fontos ez
egy iskola esetében, hiszen boldognak a
például szolgálnak
gyerekeket csak boldog pedagógusok
•
a nyelvi kifejezőkészség terén
nevelhetik, és ha mi pedagógusok nem
•
a szociális és érzelmi fejlődés támogatóan, pozitívan viszonyulunk
egymáshoz, akkor ezt hogyan várhatterén
nánk el a gyerekektől? A mi nevelőtes•
Gyermekjátékok, dalok, viselke- tületünk összeszokott, több éve együtt
dési szabályok hatékony tovább- dolgozó, egymást segítő közösség. A
adása;
problémákra kihívásként tekintünk, a
•
Differenciált és egyénre szabott kudarcok új utak keresésére ösztönöznek bennünket. Nemcsak a megyei és
oktatás.
országos versenyeken elért eredméÖrökös ökoiskola: 2020-ban nagy öröm nyek, hanem egy hibátlanul elmondott
érte iskolánkat: Sikeres pályázatunknak vers, sikeresen közös nevezőre hozott
köszönhetően megkaptuk az Örökös törtek, egy önállóan megoldott házi
ökoiskola megtisztelő címet. Amivel feladat is boldoggá tud tenni bennünkiérdemeltük: A környezeti neveléssel a ket. Büszkék vagyunk a terematlétikai
gyerekek kezébe „eszközöket” adunk, versenyeken tornaterem nélkül is doboamelyekkel a környezeti problémákat gós helyezéseket elért tanulóinkra, az
legalább részben orvosolhatják, és így Illés Akadémia csapatába válogatott kis
saját életminőségükön is javíthatnak. focistára ugyanúgy, mint a beteg kislány
Megismertetjük a tanulókkal az élővilág számára kupakokat gyűjtő gyerekeinkszépségét, sokféleségét, felébresztjük re. Valljuk, hogy minden gyermek jó
bennük a szeretetet és a felelősséget, valamiben, csak meg kell találni, hogy
hogy felnőttként ne pusztítsák majd, miben.
hanem védjék és becsüljék azt. Fontosnak tartjuk, hogy életmódjukban a ter- A mi kis iskolánk színes, mint az épülemészet tisztelete, a felelősség, a kör- te, sőt sokszínűbbek vagyunk még a
nyezeti károk megelőzésére törekvés szivárványnál is!
váljon meghatározóvá. E célok elérését Zárszóként:
szolgálják az iskolakert, tündérkert,
madárbarát kert, az udvaron kialakított Szeretettel várunk minden iskolába
Rába tanösvény, a szelektív hulladék- készülőt! Várjuk azokat a szülőket, akik
gyűjtés, versenyek, projektnapok a kör- azonos nevelési elveket vallanak velünk, akiknek fontos, hogy gyermekeik
nyezetvédelem témakörében.
örömmel járjanak iskolába, mert ott
Hagyományőrzés: Valljuk: „Múlt nélkül otthon érzik magukat. Ezzel az érzelmi
nincs jövő, s mennél gazdagabb a múl- biztonsággal biztos alapokat kapjanak
tad, annál több fonálon kapaszkodhatsz ahhoz, hogy majd boldog, sikeres fela jövőbe.” (Babits Mihály) Nem felejt- nőttekké váljanak.
hetjük el, hogy honnan jöttünk, hogyan
éltek szüleink, nagyszüleink, miben A továbbiakban volt tanítványaink emhittek, milyen ünnepeik voltak. Már a lékező sorait osztom meg a kedves olnyomdai előkészítés fázisában van az vasókkal:
Örökségünk munkatankönyv, mely négy „A magyarlaki iskolához csak pozitív
mikrotérség (Őrség, Vendvidék, Rába- emlékek fűznek, hiszen rengeteg élvölgye, Szentgotthárd) természeti, épí- ményt és tapasztalatot szereztem ott.
tészeti, kulturális, gasztronómiai értéke- Úgy gondolom, hogy egy nagyon összeivel ismerteti meg a hetedik évfolyamos tartó osztály volt a miénk, mivel az iskotanulóinkat és családjaikat. A könyv lán kívül is egy jó csapatot alkottunk. Itt
szerkesztésében tagintézményünk pe- ismertem meg a legjobb barátnőmet is,
dagógusai is aktív szerepet vállaltak.
akivel azóta is töretlen a barátságunk.
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Nagyon sok különböző programot szerveztünk az osztályfőnökünk közreműködésével, akár egy nyári sátrazásról, egy
fürdőzésről vagy éppen egy osztálytermi
pizsamabuliról volt szó. Zsuzsa néni mindenben támogatott minket.

„Mindenekelőtt talán azt emelném ki,
hogy nagyon jó közösségi programok
voltak, melyeken a diákok nagy része
szívesen és aktívan vett részt. Fontos az
is, hogy több tantárgyból megfelelő alapokat kaptam a későbbi tanulmányaim
abszolválásához. Végezetül pedig nem
Mindezek mellett pedig a legfontosabb,
lehet elmenni szó nélkül a tömegsportok
hogy egy biztos alappal tudtuk folytatni
és a táncszakkör pörgős és jó hangulatú
a tanulmányainkat, hiszen kellőképpen
órái mellett.”
átadták nekünk azt a tudást, amire a
középiskolában szükségünk volt ahhoz,
Kovács Máté
hogy ott is jól tudjunk teljesíteni.
Az első tanítóimnak köszönhetem, hogy
én is ezt a szakmát választottam hivatásomnak és remélem, hogy azt a gondoskodást, gyerekekkel való bánásmódot és
szakmai tudást, amit kaptam tőlük, kamatoztatni tudom majd a későbbiekben.
A mai napig, amikor elmegyek az iskola
előtt, rápillantok arra a fára, amit az
osztályunkkal ültettünk a ballagásunk
napján és mindig szeretettel gondolok
vissza az ott töltött boldog és önfeledt
évekre.”
Brückner Boglárka

faktra jártam és ez nem történik meg,
ha Zsuzsa néni nem szeretteti meg velem. Jancsi bácsi annyi szabadidőt áldozott ránk, es olyan extra dolgokat tanultunk meg tőle, amit a mindennapjainkban már könnyedén használunk. Sorolhatnám még a példákat, de a lényeg
annyi, hogy ezt az iskolát a környékbeli
gyermekek és azok a tanárok, akiket
most még nem értékeltek igazán tartják
életben és ilyen színvonalon.”
Pap Eszter

„Tanulmányaim és gyermekkorom egyik
fontos állomása volt a magyarlaki suli.
Számomra a sport és matematika versenyek a legemlékezetesebbek, de a technika órák barkácsolásaira és néptánccsoport fellépéseire is nagy örömmel gondolok vissza. Megannyi élmény, tudás és
jótanács az, amit itt kaptam és nagyon
hálás vagyok mindezért. Kívánom, hogy
a soron következő generáció diákjai is
legalább akkora örömmel vegyék a kihívásokat az iskola falai között, mint ahogy
én is tettem.”

„Számomra rengetek élményt nyújtott
Magyarlak- Csörötnek Általános Iskolája,
főként pozitívat. Számomra nagyban
könnyítette a családiasabb légkör a tanulást, valamint a társaimmal való kapcsolatok építését, ennek tanulását. A
tanárok egytől egyig a diákok javát nézik, és bármit megtennének az ő jólétükért, valamint az oktatást is rendkívül
magas, érthető, és mindemellett érdekes úton bonyolítják le, ezzel a diákokat
is motiválva. Számomra fantasztikus
élmény volt oda járni, és bátran ajánlaKovács Bence
nám mindenki számára.”

„Számomra nem kérdés, hogy a csörötneki általános iskola jó iskola. Jó és kész.
Nem kell megvédeni. Családunk több
generációja tanult itt különböző korszakokban és lehetőségek között. Az itt
szerzett tudásnak mindig is értéke volt a
továbbtanulásban és a munka világában
is. Mit veszít az a gyerek, aki ingázik?
IDŐT! A legfontosabbat az életben... Aki
a friss levegőn sétálva maximum 20 perc
alatt eljuthat az iskolájába, időt és élményt nyer. Az unokám kezdő ovis. A
csörötneki oviba jár. Ceruza a jele. A
fiamnak is az volt... Véletlen? Nem. Az
óvónénik figyelmessége. Egy kis kedvesség. Számomra nagy dolog. Jólesett.
Ezért jó, ha a gyerekünk a saját falujában
járhat iskolába is, mert egy kis közösségben több idő jut megismerni, szeretgetni
őt, kicsit továbbvinni számára a család
melegét. Ez nagy kincs. Kár lenne lemondani róla. A minap meséltem az unokámnak, hogy alsós koromban hazafelé
az iskolából szinte minden nap megkergettek bennünket a libák. Ő ezt nagyon
viccesnek találta és kijelentette, hogy
most már egészen biztosan a csörötneki
iskolába fog járni. Megkért, hogy addigra intézzem el, hogy újra legyenek libák
az árokparton...”

Dzsida Anna

„Emlékszem, amikor még ide jártam,
hatalmas fák álltak az udvaron. Játszótér még nem volt, de feltaláltuk magunkat az árnyékban. Itt laktam a szomszédban mégis minden reggel elkéstem egy
kicsit. De szerettem az iskolát, a tanáraimat, az osztályomat, azt hogy épp csak
át kellett lépni az udvaron és már ott is
voltam. Napközibe jártam, de erre nagyon nem emlékszem, mert részt vettem
majdnem minden választható különórán. Zongoráztam, szolfézsra jártam,
majd zenetörire. Tanulmányi és sport
versenyekre jártunk. A vöröskereszt és a
néptánc se maradhatott ki valamint még
angolra és tömegsportra is jártam. Ki
gondolná, hogy egy ilyen pici iskolában,
mint a miénk, már 10+ éve is ennyi lehetőség volt? Valószínűleg nem sokan. De
biztos vagyok benne, hogy ma már ennél
is több és jobb program várja a gyerkőcöket. Van viszont még valami, amit
nem hagyhatok ki. Én itt tudást szereztem. Bár "csak" általános iskoláról beszélünk, mégis ez az alapja mindennek.
Tudom, amikor ezt szajkózza a tanár
néni, csak nézünk bambán, de aztán a
későbbiekben megtapasztaljuk. Az egyetemen is előnyöm származott még abból, hogy Attila bácsi rendes testnevelés
Kozó Krisztina
órákat tartott nekünk. A gimiben matek
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„A magyarlaki iskolában eltöltött nyolc
év számomra vegyes emlékeket, tapasztalatokat adott, azonban annál fontosabbakat. Itt megtanultam együttműködni, elfogadni és egy társaság tagja
lenni. Eközben, mint egy kis család
vettünk részt a tanórákon, így minden
tanulóra jutott külön figyelem, ezzel sokkal személyesebbé téve az oktatást. Egykori osztálytársaimmal gyakran nosztalgiázunk rosszaságainktól kezdve, az osztályprogramokon át, a tanárainkról vett
példákig. Ezek az évek még mindig nagyban segítenek a mindennapokban és
büszke vagyok arra, hogy az iskola egykori tanulója lehetek.”
Jandrasics Eszter

„Tartalmas programokat szerveztek a
tanárok, kiemelném a Madarak és fák
napi kirándulásokat, a közös szánkózásokat és a néptáncórákat. A tudást illetően
biztos alapokat kaptam a további tanulmányokhoz, és mindezt itthon, ismerős
környezetben. Sok szép emlék fűz a helyi
iskolához, egykori tanítóimhoz, tanáraimhoz és diáktársaimhoz, szívesen gon-
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dolok vissza az itt töltött évekre és az NYIRE VÁLSZ A KÖZÖSSÉGÜNK AKTÍV, Tiszteletet az embertársainkkal személményekre.”
HASZNOS TAGJÁVÁ.”
ben, toleranciát, mások véleményének
tiszteletben tartásával saját véleméMezei Gergő
nyünk mellett történő következetes kiál„Családias légkör, természetközelség, „Miért szerettem a csörötneki iskolába lást.
remek alapok, és a legfontosabb emberi járni?
Felelősséget önmagunkért, tetteinkért,
értékek; ezeket adta nekem iskolánk,
Mert nagyon jó hangulata volt a délutáni családunkért és nem utolsósorban kömelyek mind a mai napig meghatározszakköröknek, sportfoglalkozásoknak.
zösségünkért.
zák az életemet, szülőfalumhoz való köMert óráinkon a szigor és a fegyelem Kötelességtudatot, hogy ne csak azt vártődésemet.”
mellett nem hiányzott a változatosság, a juk, hogy mit kaphatok, hanem hogy mit
Kocsis Ádám
humor és a jókedv sem.
tudok én tenni a közösségért, mely része
vagyok.
Mert nagyon jó barátságok alakultak ki.
„A délutáni osztályprogramok, erdei Nálunk még az adott szónak volt súlya és Nem utolsósorban végzős főiskolásként
séták, akadályversenyek, Rába-parti működött a betyárbecsület. Ha kellett a próbatanításom, tanári szárnypróföldrajzórák, atlétikaversenyek mind- kiálltunk egymásért, de az iskolánkért is. bálgatásaim legszebb heteit, melyet egymind hozzájárultak ahhoz, hogy 34 év
kori tanárom, Kovács Attila tanár Úr seMert mi sem voltunk szentek, de tudtuk,
távlatából is úgy gondoljak rá vissza,
gítő „felügyelete” mellett volt alkalmam
mikor mit és meddig lehet megtenni.
mint életem legmeghatározóbb, legmegtenni.
szebb élményére. Köszönöm iskolám, Mert felejthetetlenek az akadályverseApaként és szülőként ettől az iskolától
nyek, az atlétikai és fociversenyek, vetélhogy 2. családom voltál!”
kaptam meg gyerekeim számára is a
kedők és honvédelmi versenyek.
Kocsisné Molnár Lívia
biztonságot nyújtó családias hangulatot
Mert ebből a kis iskolából jutottunk el árasztó, de gyermeki buksikat okosító
Vas megyét képviselve egy tízfős csa- oktatási intézményt is. Soha, egy percig
„Egy hely, ahol a földrajz és biológia pattal Zánkára, az országos úttörőgárda sem fordult meg szülőként a fejemben,
órákat Rába_parti séták színesítik.
versenyre mint ifjú határőrök, ahol 3. hogy más, városi iskolába járassam a
helyezést
értünk
el.
gyerekeimet. Úgy gondoltam, hogy ha
Egy hely, ahol a testnevelés órák téleninnen indulva – oly sok egykori iskolatárnyáron főként a szabadban, a friss leve- Mit kaptam ettől kicsi iskolától, közössammal egyetemben – én is el tudtam
gőn zajlanak.
ségtől?
érni az életcéljaimat, akkor valószínűleg
Egy hely, ahol a természet közelsége Megalapozott tudást, melyre tudtam gyerekeimnek is megfelelő alapokat bizszámtalan lehetőséget tartogat.
építkezni a gimnáziumban és még a főis- tosíthat. Nem bántam meg…
kolán is.
Egy hely, ahol a családias létszámnak
Végezetül egy olyan gondolat, amely
köszönhetően nem csak egy vagy a sok Nyolcévnyi sok-sok élményt, melyek felnőttként, mindig is foglakoztat, amiközül.
még 50 évesen is megbizsergetik a lelke- kor belépek az ún. felső „nagy” iskolába.
met, és
néha „párássá” teszik a Iskolásként az épület hatalmasnak tűnt.
A hely, ahol én is koptattam az iskolapaszemem…
Elfértünk benne sokan, és mindig volt
dot, és a HELY amire azóta is meleg szívegy kis sarok, ahol egyedül tudtál lenni,
vel gondolok.”
Emberi tartást, tiszteletet, kötelességtuelfértünk benne, amikor DISCO volt, eldatot és felelősségérzetet, melyre tanáKocsis Flóra
fértünk benne tesiórákon, elfértünk benraink neveltek.
ne ünnepélyeken és szünetekben. Szóval
Emberi tartást, hogy tudjuk, kik vagyunk, nekünk, akkor a „NAGY” iskola volt.”
„Egy természetközeli, családias iskola, kivé, mivé váltunk, de soha ne
Kocsis Zsolt egykori diák,
ahol nem az számít, KI VAGY ÉS HONfelejtsük, hogy honnan indultunk
Csörötnek polgármestere
NAN JÖTTÉL, hanem hogy MIT TESZEL és hova tartozunk.
TUDÁSODÉRT, ÖNMAGADÉRT ÉS MENY-
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’56-os emlékfutam
Írta: Mezeiné Kiss Katalin
Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája
az idén is rendhagyó módon emlékezett
meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulójáról. Az alsós nevelők sportvetélkedőt és emlékfutást
szerveztek az ’56-os hősök emlékére az
1-4. évfolyamos tanulók részére.
A program játékos bemelegítéssel indult, majd ügyességi és gyorsasági játékok következtek. Szerepelt a feladatok
közt erőfutás és medicinlabda-hajítás.
Az esős időjárás miatt a fűben végzendő
feladatokat, így a gránáthajítást és akadálypályán történő végighaladást törölték a szervezők. A legnépszerűbb versenyszám ezúttal is az 1956 m-es emlékfutam volt. A kijelölt futópálya a Rába
folyó árvízvédelmi védművén, közismertebb nevén a „gáton” haladt keresztül.
Minden tanuló eredményesen teljesítette a távot.
Az 1956-os emlékfutam győztesei:
Fiú 1. kategória: Szabó Emilián, Fiú 2.
kategória: Horváth Lionel és Török Sándor
Lány 2. kategória: Doncsecz Viktória. A
legügyesebb versenyzők emlékpólót
kaptak jutalmul.
A rendezvény lebonyolításában iskolánk
nyugdíjas pedagógusa, Tarjányi Lászlóné, Márta néni nyújtott segítséget. A
szép természeti környezet, a gyerekek
lelkesedése és öröme láttán a szervezők
az esemény folytatását tervezik.
Az iskola felsős tanulói az 1956-os eseményeket bemutató faliújság segítségével emlékeztek meg a nemzeti ünnepről.

Egészségtúra a
csörötneki szőlőhegyre
Írta: Mezeiné Kiss Katalin
Iskolánk tanulói az egészségnevelési hónap alkalmából november 6-án, pénteken egészségtúrán vettek részt. Az úticél ezúttal a csörötneki szőlőhegy volt.
Az alsó tagozatos diákok és a tanító nénik izgatottam gyülekeztek az iskola aulájában, mert tudták, hogy egy emelkedővel tarkított pályát kell leküzdeniük. A
túraszabályok ismertetése után, 10 órakor indult el a kiscsapat. Útközben jó
volt hallani a gyerekek dicsérő szavait: „Milyen ötletes a főtéri dekoráció!”,
„Milyen hangulatos a felfelé vezető út!”, „Milyen jó együtt lenni!”, „Milyen
szép értékeink vannak, csak körbe kell néznünk!”. A gyerkőcök élvezettel
„gázoltak bele” az avarszőnyegbe, és vidáman kiáltottak fel, ha egy-egy makktermés a fejükre hullott.
A hegyre felérve egy rövid pihenőt iktattak be a nevelők az üdvözlő- és ismertető táblánál. Itt fotók készültek, és megismerkedtek a szőlőhegy történetével
is. A séta egyenes terepen folytatódott tovább a nemrég felújított szószékig.
Ezen az állomáson tájékoztatót kaptak a kultikus hely szerepéről, felújításáról,
és megcsodálták, hogy a közösségi összefogás csodákra képes. Ezt követően
egy kedves szülő, Kozó Renáta és a tanítók jóvoltából megterült a szeretet asztala, melyről mindenki jóízűen falatozott. Hálásan köszönjük az anyuka finom
házi sütijét és Czotterné Ili néni zamatos, muskotályos ízű szőlőadományát. A
piknik után a gyerekek és pedagógusok imára kulcsolták kezüket, és közösen
fohászkodtak az Úrhoz a Miatyánkot mondva a járvány mielőbbi megszűnéséért és a betegek gyógyulásáért.
Ezt követően utunk az épülő kilátóig vezetett, közben spontán nótakör alakult,
és dalunk bezengte a szőlőhegyet. A kilátónál éppen ácsok dolgoztak, de így is
sikerült megtudnunk néhány információt az építményről: 18,6 m magas lesz,
daru helyezi végleges helyére a faszerkezetet, közösségi tér épül hozzá, szabadon látogatható lesz megfelelő időjárási feltételek közt. Többen meg is jegyezték: „Jöjjünk el újból, ha elkészül!”, „Elhozom ide a szüleimet is!”, „De szeretném majd megmászni és fentről megnézni a panorámát!”
A kilátó kordonon túli megszemlélése után hazafelé vettük az irányt. A dalárda
szüreti és egyéb népi nótákkal szórakoztatta a csapatot és a szőlőhegyi gazdákat, elhangzott többek közt: „Érik a szőlő, hajlik a vessző”, „Ettem szőlőt, most
érik”, „Csörötneki szőlőhegyen két szál vessző”, „Ha jó a kedved, üsd a tenyered!” stb. kezdetű dal.
Egy órakor érkeztünk vissza az iskolába és elégedetten állapítottuk meg: a háromórás, hat kilométeres hegyi túrával sokat tettünk az egészségünkért és
testünk-lelkünk felfrissüléséért.
A felsőbb évfolyamok tanuló is túracipőt húztak ezen a délelőttön. Kevesebb
lelkesedéssel ugyan, de az őszi napsütés melengető simogatása közben ők is
felértek a szőlőhegyre. Érdeklődéssel szemlélték az épülő kilátón dolgozó ácsokat. Hazafelé letértek a kavicsos útról és feledve az oda felé vezető út fáradalmait, a frissen lehullott levelekből álló lombszőnyegben gázolva szaladtak le a
szőlőhegyről.
Az egészségtúra program kiemelt célja volt, hogy a gyerekek megtapasztalják
az egészséges életmód fontosságát, a mozgás nyújtotta élményekkel gazdagodjanak és közben a település értékeit is felfedezzék.
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Lakossa gi ta jé koztato —
Tégyu nk a té li ido ja ra s vészé lyéi éllén!
A hideg évszak beköszöntével a megváltozott időjárási körülmények felkészülést és elővigyázatosságot igényelnek
részünkről. Jóllehet a javaslatok nagy
része unalomig ismételt, érdemes lehet
pár percet szánni az alábbi lista áttekintésére. Mit tegyünk…
… az otthonunkban?
A tüzelőberendezés és a hőleadó berendezések állapotát a fűtési szezon megkezdése előtt, illetve az üzemelés időszakában rendszeresen ellenőrizzük, a szükséges karbantartásokat végeztessük el.
A tüzelő- (különösen a nyílt lánggal működő) és a hőleadó berendezések közelében éghető anyagot ne tároljunk,
egyéb tárgyakat is biztonságos távolságban helyezzük el.

megállni, ezért az úttesten történő áthaladás előtt alaposan körül kell nézni.

csapját.

A régi, hézagosan záródó nyílászárókat
szigeteljük (pl. ragasztott vagy mart gu- … a szabadban tartózkodás, sportolás
miszigeteléssel, fóliával vagy csak ablak- alkalmával?
betéttel).
Viseljünk réteges öltözetet. A fagyásveA kültéri csapok víztelenítését végezzük szélynek jobban kitett testrészek, mint a
el a vezetékek elfagyásának megelőzése fül, ujjak védelméről gondoskodjunk.
Különösen fontos a meleg, száraz, vízzácéljából.
ró lábbeli használata.
Nem romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből képezzünk néhány napra ele- Tartózkodjunk az alkohol fogyasztásától.
gendő tartalékot.
Használjunk védőfelszerelést (pl. fejvéLegyen otthon gyufa, elemlámpa.
dő).
… az utakon?

… az ünnepekben?

Kövessük nyomon a közlekedési viszo- Az adventi koszorú, meggyújtott mécsenyokról, valamint a várható időjárásról sek, illatgyertyák közelébe éghető társzóló híradásokat.
gyat ne tegyünk.

Gondoskodjunk a házunk, melléképüleA fűtőberendezéseket körültekintéssel
teink megközelítését szolgáló gyalogjákezeljük, a felforrósodott felületeket az
rókon és az ingatlanunk előtti járdaszaégési sérülések elkerülése érdekében
kaszon a hó eltakarításáról és síkosságszabad kézzel ne érintsük meg.
mentesítésről. A burkolatok és a nöA tüzelőberendezésben robbanásveszé- vényzet védelme érdekében só helyett
lyes anyagot, hulladékot ne tüzeljünk el. javasolt a fűrészpor, esetleg a hamu
használata.
A PB gázzal üzemelő fűtőkészülék esetén
biztosítsuk a helyiség rendszeres szellőz- Az elérhető magasságban lévő veszélyes,
tetését.
járda fölé lógó jégcsapokat távolítsuk el.
Gondoskodjunk elegendő és megfelelő Végezzük el a gépkocsi téli műszaki felminőségű tüzelőanyag felhalmozásáról készítését, és tegyünk az autóba jégkaparót, jégoldót, hólapátot, vontatóköteés előkészítéséről.
let, elemlámpát, autós mobiltöltőt, takaIgyekezzünk alternatív fűtési megoldást
rót.
is biztosítani.
Tanácsos az induláskor a gépjárművet
Szerezzünk be szén-monoxid érzékelőt.
teletankolni, az ablakmosót fagyálló
A tökéletlen égés során létrejövő színtefolyadékkal feltölteni, az akkumulátor
len, szagtalan szén-monoxid gáz kis konkapacitását, a fényszórók és az ablaktörcentrációban is rendkívül mérgező (ha a
lők működését ellenőrizni.
lakásunk levegőjének 1,28 térfogatszázalékát eléri, három percen belül halált Induljunk el időben, hiszen a menetidő
okoz). Szén-monoxid akkor keletkezhet, várhatóan megnő.
ha 1. nem megfelelő a nyílt lánggal égő
A baleset kockázatát csökkenti az időjáberendezés műszaki kialakítása, 2. a nyílt
rási körülményeknek megfelelően meglánggal égő berendezés levegő utánpótválasztott vezetési stílus és sebesség. Ne
lása nem biztosított vagy 3. elmaradt a
hajtsunk gyorsan, kerüljük a hirtelen
berendezések karbantartása, tisztítása, a
gyorsítást és kormánymozdulatokat,
kéményseprés. A katasztrófavédelmi
bánjunk óvatosabban a pedálokkal, tartszervezet által biztonságosnak minősísunk nagyobb követési távolságot.
tett szén-monoxid érzékelők itt találhatók:
https:// Gyalogosként is közlekedjünk óvatosan.
katasztrofavedelem.hu/33883/szenNemcsak a csúszásveszély, hanem a gázolás veszélye is nagyobb rossz látási és
monoxid-erzekelok
útviszonyok esetén. A hosszabb fékút
A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása
miatt a járművek nehezebben tudnak
esetén el kell zárni a fűtőkészülék záró-
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Ellenőrizzük az izzósor és a fényfüzérek
sérülésmentességét.
Kérjük meg a „Jézuskát”, hogy a karácsonyfát stabilan rögzítse.
A karácsonyfán gyertyát lehetőleg ne
gyújtsunk. A csillagszóró szikrái önmagukban nem tudják meggyújtani a fát,
viszont ha rosszul helyezzük el – hozzáér
a díszekhez – a felizzó, szikrát vető része
könnyen meggyújthatja azokat, majd a
fenyőfát. A karácsonyfatűz rendkívüli
gyorsasággal terjed, akár egy perc alatt
leéghet az egész fa. Egy átlagos méretű
helyiség két-három perc alatt füsttel
telítődhet és öt-tíz perc alatt teljesen
kiéghet.
Ha elhagyjuk a lakást, oltsuk el a nyílt
lánggal égő karácsonyi díszítést, adventi
koszorút, mécseseket, más gyertyákat,
illetve áramtalanítsuk az elektromos
világító eszközöket, díszeket, fényfüzéreket és égősorokat.
A pirotechnikai eszközöket, tűzijátékot
használni ez évben még szilveszterkor is
az 587/2020. (XII. 16.) Korm. rendelet
alapján SZIGORÚAN TILOS! A petárda
használata és birtoklása tiltott. A petárda használata és birtoklása tiltott.
Ne feledkezzünk meg a háziállatokról
sem! A fény- és hanghatások elől biztonságos helyre zárjuk őket, és jelenlétünkkel is nyugtassuk meg kedvenceinket.Az
összeállítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság lakosságvédelmi
tájékoztatója alapján készült.

Csörötneki Hírharang
nek. Alapellátásukról a szociális és egész- kerül-e a postaláda, az ebéd kiszállítását
ségügyi szolgáltatók, Polgárőrség bevoná- kérők be is viszik-e az ebédet, életmentők
Szeretnénk felhívni a figyelmet a lakásuksával szükség esetén gondoskodunk.
lehetnek.
ban egyedül élő, magukat nehezen ellátni
tudó, idős emberekre. Önkormányzatunk Kérjük a lakosságot, hogy figyeljenek a
Köszönjük!
ez évben is felmérte azokat a személye- környezetükben élő egyedülálló, idős
Csörötnek Község Önkormányzata
ket, akik helyzetükre tekintettel különö- szomszédokra. Az olyan apró jelek, mint
sen kitettek lehetnek a kihűlés veszélyé- hogy füstöl-e a házuk kéménye, ürítésre
FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!

Hulladé ksza llí ta si ta jé koztato
Tisztelt Lakosok!

az eseti, megrendelés alapján történő elszállítás esetében, itt a számlázást teljesíTelepülésükön társaságunk, az STKH Kft.
tés igazolás alapján végezzük. Az ügyfelek
látja el a kommunális és szelektív hulladékürítésre vonatkozó igény bejelentésüket
gyűjtési feladatokat.
annak időpontja előtt legalább 48 órával
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az írásban szükséges jelezni felénk.
NHKV Zrt. 2020. IV. negyedévi számla melFontos tudnivalók a matrica ellenőrzésről,
lékleteként újra kiküldi ügyfelei részére az
szankciókról:
edényazonosító matricákat. A matrica
kommunális hulladékgyűjtő edényzetre Arról, hogy az STKH Kft. munkatársai a
való kiragasztásával igazolható, hogy a teljes szolgáltatási területén megkezdi a
2021. évben az adott ingatlan jogosult az matricák ütemezett ellenőrzését, egy-két
adott űrméretű és darabszámú edény- héttel a folyamat megkezdése előtt tájézettel a hulladékszállítás igénybevételére. koztatjuk Önöket.
Várhatóan az érvényesítő matricát is tarA kollégáink az érvényesítő matrica nélküli
talmazó számlalevél 2021. január hónapedényeket beazonosítatlan edényként
ban kerül kézbesítésre.
fogják kezelni.
Fontos tudnivalók a matrica megérkezéseAz ellenőrzések során kollégáink a beazokor:
nosíthatatlan edényre figyelemfelhívó
A számla mellékleteként átvett edényazo- matricát helyeznek el, amellyel felhívják az
nosító matrica ellenőrzése. Amennyiben ügyfelek figyelmét a szerződés aktualizálánem kapott, vagy nem a szerződésüknek sára. Ügyfeleinknek az aktualizálásra 15
megfelelő űrtartalmú, darabszámú hulla- nap áll rendelkezésre.
dékgyűjtőre vonatkozó érvényesítő matriAz ellenőrzés ellőtt a türelmi idő alatt,
ca került a mellékletbe, kérjük, ügyfélszolamennyiben nem kaptak, vagy nem a szergálati irodánkkal vegyék fel a kapcsolatot.
ződésüknek megfelelő űrtartalmú, darabAz edényazonosító matricát az ellenőrzést számú hulladékgyűjtőre vonatkozó érvékövetően a kukaedényre jól látható helyre nyesítő matrica került a mellékletbe, kérszíveskedjenek felragasztani a levélben jük, a számlalevélen megjelölt ügyfélszoltalálható felragasztási tájékoztató alapján. gálati irodánkkal mindenképp vegyék fel a
kapcsolatot a további kellemetlenségek
Fontos tudnivalók az ügyfelek részére a
elkerülése végett.
matricákról:
A kukát úgy kell kihelyezni gyűjtésre, hogy
Közös használatban lévő edények esetén
a matricás oldala az úttest felé nézzen.
(társasházak), minden edényhasználó ragassza fel a saját matricáját a közös kuká- Az érvényesítő matricák visszavonásig,
ra.
vagy új matrica megküldéséig lesznek érvényesek.
Akik több edénnyel, illetve több telephelyen veszik igénybe a hulladékszállítást Az érvényesítő matricákat a szerződés
(jellemzően gazdálkodó szervezetek) külön módosításakor, lemondásakor minden
levélben fogják megkapni a tájékoztató esetben csatolni kell a kérelemhez.
levéllel ellátott matricákat.
Amennyiben a matricák roncsolódásmentesen nem eltávolíthatók, úgy a darabokÉrvényesítő matrica nem kerül kiküldésre
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ban leszedett, de még beazonosítható
matricákat is elfogadjuk.
A beazonosítást akadályozóan sérült matricák pótlását, külön díj ellenében, ügyfélszolgálatainkon biztosítjuk.
Nem mindenki kap matricát! Az időszakosan szerződött ügyfelek esetében a 2020as matrica vagy pótmatrica meglétét fogjuk vizsgálni.
Ügyfeleink tájékoztatására ügyfélszolgálati
elérhetőséget biztosítunk:
9900 Körmend, Szabadság tér 10.
Személyes ügyfélfogadási idő*: kedd 8:0014:00, csütörtök 8:00-16:00.
Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő, kedd,
szerda 8:00-14:00, csütörtök 8:00-16:00.
Elérhetőség: 06/94/200-560
Elektronikus
lat@stkh.hu

ügyintézés:

ugyfelszolga-

Aktuális és általános információk a
www.stkh.hu honlapunkon megtalálható.
*A kialakult járványügyi helyzet miatt a
tájékoztatóban megadott rendes nyitva
tartásaink és elérhető szolgáltatásaink
átmenetileg módosulhattak. Kérjük aktuális információkért hívja Ügyfélszolgálati
Irodáinkat vagy keresse fel honlapunkat
(www.stkh.hu).
Kérdés esetén kérjük, forduljanak hozzánk
bizalommal valamelyik elérhetőségünkön!
Szíves együttműködésüket köszönjük.
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.,
postacím: 9401 Sopron, Pf. 101
telefon: 99/505-790, fax: 99/505-799,
e-mail: stkh@stkh.hu, honlap:
www.stkh.hu
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Pályázati felhívás
Iskolás leszek
Magyarlak- Csörötnek
Általános Iskolája
rajzpályázatot hirdet
leendő első osztályosoknak
Téma: Várom az iskolát!

Gyermekeknek
Karácsonyfadíszek házilag
Kedves Gyermekolvasó!
A következőkben bemutatunk néhány olyan mesés díszt, melyet te is el
tudsz otthon készíteni. Nem kell sokat költened a hozzávalókra, és nem
igényel sok időt a megalkotásuk. Biztosan örömet szerzel a saját készítésű ajándékkal szüleidnek, nagyszüleidnek és barátaidnak. A kézműveskedés fejleszti a kézügyességed, kreativitásod és segít az ünnepre
hangolódni.

Beküldési határidő:
2021. január 31.
A készítő nevével ellátott rajzokat a
következő e-mail címre várjuk:
altiskmagyarlak@gmail.com
Minden beküldő jutalomban részesül.
A beküldött rajzokból készült virtuális
kiállítást honlapunkon tekinthetik meg.

Marton-napi projékt
Írta: Mezeiné Kiss Katalin
Iskolánk pedagógusai szívesen alkalmazzák a projektmódszert. Ez a tanulási módszer lehetőséget
ad az egyéni és csoportmunkára, valamint a tanár
és diák együtt munkálkodására. Nem egy tantárgyhoz kötődik, hanem a tárgyak közötti változatos
kapcsolódási pontok jellemzik. Egy projekt tervezése, előkészítése és megvalósítása sok munkát és
időt vesz igénybe, de nagyon motiválóan hat a
tanulókra, fejleszti az együttműködési képességet,
és aktív, élményszerű ismeretszerzést biztosít.

Ezúttal az alsós nevelők idézték fel a Márton-napi
hagyományokat projektóra keretében. A gyermekek megismerkedtek Szent Márton történetével,
jótevő cselekedeteivel, saját kezűleg készítettek
csodaszép libamotívumos lámpást, Márton-napi
mondókákat és dalokat tanultak magyar és német
nyelven. A jól megérdemelt munkájukért libazsíros
és libamájas falatkákat és csipkebogyóteát kaptak,
melyet jóízűen fogyasztottak el.
A program a segítségnyújtás, az önként vállalt jócselekedet, az egymásra figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Szent Márton üzenete ma is
időszerű: mindenkinek lehet „köpenye”, azaz figyelme, jóindulata, szeretete, amit megoszthat
másokkal.
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Iskolaatvétél
Forrás: www.martinus.hu
A Szombathelyi Egyházmegye
2020. december 7-14. között
nem hivatalos véleményfelmérést végzett a Szentgotthárd és
Térsége Általános Iskola Gimnázium és Kollégium fenntartói
jogának átvételéről. Az alábbi
eredmények születtek:
A leadott szavazólapok alapján a
Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium pedagógusainak 76%-a vállalna munkát
az induló egyházi iskolában. (A
pedagógusok 95%-a adta le a
szavazólapot.)

Püspöki levél az iskolaátvétellel kapcsolatos előzetes szavazás eredményéről
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Szülők!
Mint az Önök előtt is ismert, a Szombathelyi Egyházmegye 2020 januárjában kezdeményezte a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium, és ezen intézmény tagintézményeként a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola egyházi fenntartásba
vételét. A sajnálatos pandémiás helyzet miatt az átvételről szóló szülői szavazást 2020 márciusában nem lehetett megtartani.
Akkor ígértük, hogy a következő tanévben - azaz a jelenlegi 2020-2021-es tanévben – az átvételt újra kezdeményezzük. Ennek
megfelelően 2020. október/novemberben fölvettük a kapcsolatot a Szombathelyi Tankerülettel, az iskola szülői szervezetének
vezetőivel és az intézményvezetővel. Az egyeztetések után kialakult az átvétel lebonyolításának eljárásrendje. A hivatalos szavazást a Szombathelyi Tankerület fogja megszervezni, várhatóan 2021 márciusában. Ennek részleteiről a tankerület időben
tájékoztatást fog adni.
Azonban több szempontból fölmerült az igény arra, hogy ez előtt a szavazás előtt a Szombathelyi Egyházmegye is megkérdezze
a tisztelt szülőket és a pedagógusokat az egyházi átvételről. Ennek megfelelően a szavazást 2020. december 7-14-e között lebonyolítottuk, és azt az iskola szülői szervezete (SZM) közreműködésével valósítottuk meg.
Örömmel írhatom, hogy a szavazás eredménye megerősítette azt a reményünket, hogy a csörötneki és a magyarlaki szülők az
iskola egyházi fenntartásában látják biztosítottnak gyermekeik lelki, szellemi és testi fejlődését, valamint az iskola megmaradásának zálogát. A szavazásra jogosultak 85%-a szeretné az egyházi átvételt.

Szeretném hangsúlyozni, hogy bár a szavazás nem volt hivatalos, azaz nem helyettesítette a márciusi eljárást, mégis nagy téttel
bírt, hiszen a további lépéseket alapvetően meghatározta.
Köszönöm a szülői munkaközösség tagjainak, valamint a pedagógusoknak a segítő közreműködést, és a szülőknek a szavazásban való aktív részvételt!
Köszönöm polgármester úr támogatását!
A tegnapi nap, a szavazatok számlálásának napján Boldog Brenner János vértanúságának 63. évfordulója volt. Kérjük, hogy a
megismert eredmények után segítse munkánkat, és kísérje Ő is égi imáival, közbenjárásával törekvéseinket.
Áldott adventi készülődést, kegyelemteljes karácsonyt és boldog újesztendőt kívánok.

Szeretettel:

Dr. Székely János
szombathelyi megyéspüspök
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Honismérét - Hogy kotodik Moor Elémér Csorotnékhéz?
Összeállította: Domina Imre
Moór Elemér (Hárspatak, 1891. december 1. – Szeged, 1974. április
22.) magyar művelődéstörténész, nyelvész, a nyelvtudományok
doktora.
1910-től magyar–német szakos a budapesti tudományegyetemen,
ahol 1914-ben doktorált. 1923-ban írt dolgozatával elnyerte a berlini Collegium Hungaricum ösztöndíját. 1925-től a Berlini Egyetem magyar lektora volt. Ekkor kezdett szlavisztikával foglalkozni.
1929-ben hazatért és a szegedi polgári iskolai tanárképző főiskola
német tanszékének tanára lett egészen 1944-ig.
Irodalomtörténésznek indult, majd névtudománnyal, ős- és néptörténettel, illetve a településtörténet kapcsolódó kérdéseivel foglalkozott, továbbá a történelmi néprajz és művelődéstörténet művelője volt. A magyar, ill. más ős-és néptörténet terén nyelvészeti
jellegű hozzájárulása különösen jelentős. Ennek kapcsán sokak
megbecsülő tisztelete ellenére időről időre tudományon kívüli eszközökkel történt támadások is érték.
A Népünk és Nyelvünk című folyóirat szerkesztője volt, több cikke
jelent meg a Nyelvtudományi Közleményekben.
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (2). pp. 225-242. (1933) kiadványban jelent meg „A
községhatárok alakulása” című tanulmánya, melyben többek között Csörötnek községgel is foglalkozik. Ezt idézzük fel:
A nagyobb folyók az árterület szélén levő települések határaiként is
szoktak szerepelni. Arra alig van példa, hogy egy község lakott területe valamely nagyobb folyó mindkét partjára kiterjedne. Még kisebb folyóknak és nagyobb patakoknak mellékén is csak ritkán van
erre példa. Az olyan községek is, amelyek hídról kapták elnevezésüket, csupán a folyó egyik partján szoktak elhelyezkedni (pl. Rábahídvég).
Ez figyelhető meg általában a Rába mellékén is. Csupán egy falu
van a Rába mellett, amelynek nem csak közigazgatási határa terjed
ki a Rába mindkét partjára, hanem a tulajdonképpeni falu is. Ez a
község Csörötnek, Szentgotthárd közelében. Csörötnek belső területét a legújabb időkig három egymástól teljesen különálló falurész
alkotta, amelyeket az ottani nép Alsó-, Felső-, Túlsó- szernek nevez.
Az 1883. évi katonai felmérés Alsó- és Felsőszert Nagycsörötnek
néven foglalja össze, a Túlsószert pedig Kiscsörötneknek nevezi.
Meg kell említeni, hogy a Túlsószer nevű falurész szemben a Felsőszerrel a Rába bal partján foglal helyet. Ezt az állapotot már a II.
József császár féle I. katonai felmérés is feltünteti, jelenleg azonban
az Alsó- és Felsőszer teljesen egybeépült.

neket pedig a Szentgotthárd környéki vendek ma is Črětnik néven
ismerik, tehát nyilvánvaló, hogy a magyar Csörötnek név is a megfelelő szláv névalak átvételéből származott. Német-szláv vidéken
(pl. Csehországban ) több példa van arra, hogy olyan német település elnevezése, mely régibb szláv falu mellett létesült, a szláv falu
nevének lefordításából származott. Lehetséges tehát, hogy Csörötnek esetében is ilyesmiről lehet szó. Az sem lehetetlen azonban,
hogy a magyar Berekalja elnevezés a szláv Črětnik névtől függetlenül ugyanazon képzet alapján jött létre. A Rába-melléki szántóknak
és réteknek Csörötnek és Rábagyarmat között ugyanis ma is Berek
a neve, amint ezt a nevet az 1883. évi katonai felmérés is feltünteti. Ezek szerint a régi Csörötnek a mai Felsőszer lehetett, a régi
Berekalja pedig a mai Alsó- és Túlsószer.
Ennek a körülménynek a felismerése azonban még mindig nem
adhatja meg a magyarázatát annak, hogy miért foglal helyet a régi
Berekalja falu egyik része ma a Rába túlsó partján. Erre a kérdésre
feleletet kaphatunk, ha közelebbről megvizsgáljuk Csörötnek határait. Északnak faluhatárként a II. katonai felmérés térképe egy kacskaringós görbe vonalat tüntet fel. Hogy ez a kacskaringós vonal
valamikor a Rába medre volt, arra nézve két bizonyítékot is említhetünk. Ez a görbe vonal az említett térkép szerint haloványan
folytatódik Rábagyarmat irányába, tehát nyilvánvalóan folyómeder
volt valamikor a határként szereplő görbe vonal azon szakaszán is,
ahol ez a körülmény a földfelület alakulásán ma szembeszökően
már nem ismerhető fel. Ezt a nagyon kézenfekvő feltevést egy történeti adattal is igazolhatjuk. Csörötnekkel északról Alsórönök volt
határos. Alsórönök déli határaként pedig a falu 1336-os határleírása a Rábát említi. ( Anjou-kori Okmt. III. 290/298.)
Megjegyzendő, hogy a rábagyarmati nép a talaj alakulásán már fel
nem ismerhető, régi vízmedreket Boszorkányok útjának mondja és
arról ismeri fel ezeket a helyeket, hogy ezeknek mentén sokkal
gyengébb a termés a köves altalaj következtében, mint máshol.
Ezen körülményekből most már megérthetjük, hogy miért terjed ki
Csörötnek határa a Rába mindkét partjára és hogy miért fekszik az
egyik falurész a Rába túlsó oldalán. Nyilván a Rába medrének megváltozása vágta ketté a csörötneki határt és a régi Berekalja falut és
határát. A két falut pedig valószínűleg azért egyesítette a földesúr
(a szentgotthárdi cisztercita apátság), mert a csörötnekiek, vagyis a
mai felsőszeriek földjeinek egy része is a Rába túlsó partjára került,
aminek következtében közülük is többen költözhettek át a régi
Berekaljába, azaz a Rába medrének megváltozása után is épen
maradt részébe, vagyis a mai Túlsószerre.

Ennek a különös elhelyezkedésnek a magyarázatát a következő
körülményekben látja a szerző. Csörötnek mai határa a XVI. században még két községet foglalt magába. Az egyik a XVI. századi adójegyzékben Cheretnek néven szerepel, a másikat pedig Berekalja
néven említik. Az utóbbi név ma is megvan, mint Csörötnek egyik
határrészének elnevezése. A Csörötnek és a Berekalja név nagyjából egyet jelent : a szláv črětnik szó ugyanis berket jelent, Csöröt-
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Magyar Néprajzi Atlasz –
Kuntar Lajos gyujtéséi Csorotnékén—A gyujtés évé 1955.
Összeállította: Domina Imre
„Karácsony éjjelén az éjféli mise alatt a keresztúthoz kell kimenni a lucaszékkel. Itt ráülni és várni a boszorkányokat. Szukics tótpetjanku megtette ezt és jöttek is a boszorkányok
nagy szénás szekereken. Nyargalva jöttek és már messziről
kiabáltak, hogy fusson előlük, tótpet azonban csak ült a széken, mert ha felkelt volna, azonnal széjjeltépték volna a boszorkányok. A lucaszéken nem volt hatalmuk bántani őt, így
mind megismerte a falu boszorkányait.”
„Több öregasszony tud arról, hogy a boszorkányokat fel lehet
ismerni, ha valaki lucaszéken ült az éjféli misén, s kilyukasztott kanálon nézett. Hogy miről lehetett a boszorkányokat a
kanálon keresztül felismerni, nem tudnak ma már válaszolni.”
„Amitől fél az ember, azt undoknak, utálatosnak tartja. A boszorkányokat is visszataszító személyeknek képzelik el. Az
állatok közül a lomhán mozgó varangyos béka – nálunk tarbakos békának hívják – elég undort keltő, tehát ezt is összekapcsolták a boszorkányokkal. Szerintük ez szopja ki a tehenek

tejét és viszi a gazdájának, a boszorkánynak, agyon is ütik,
ahol érik.”
„Karácsony éjjelén abrincsba kell állítani a tyúkokat, hogy el
ne menjenek a háztól.”
„Az anya, aki éjféli mise alatt egy kis darabka gyertyát vesz
pénzért, annak leányai a jövő karácsonyig férjhez mennek.”
„Luca napján nem dolgoztak. Az a hiedelem járta, hogy az, aki
ezen a napon dolgozik, szénné válik.”
„Az éjféli misére menő lányok útközben kölest szórnak el
(boldog, ki mennél többet szórhat el), mert amennyi kölest
szór el, annyi kérő jelentkezik a jövő évben.”
„Aki először alszik egy szobában, olvassa meg a szoba sarkait.
Amit aznap éjjel álmodik, beteljesül.”
„Ahányat lép egy lány csak egyik lábán lévő cipőjében, annyi
évig nem megy férjhez.”
„Pénteken mosott ruhába beleüt a mennykő.”

Tisztelt Hívek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Karácsony szenteste tartandó szentmise („éjféli mise”) a rendkívüli helyzet okán délután 17 órakor lesz, melyre szeretettel várunk minden kedves lakost.
Dr. Takács Gyula plébános

Még vannak önzetlen, segítőkész emberek …
Nagyon nagy hálával köszönjük Csire József asztalosnak, hogy a Csörötneki Sportpálya, és a Sáfár-hegyi kápolna,
valamint néhány már elhasználódott közterületi pad ülőrészéhez az önkormányzat által vásárolt tölgy faanyagot
meggyalulta és az éleit körbemarta. A sportpályán az új padelemek már az ősz folyamán ugyancsak társadalmi
munkában elhelyezésre is kerültek. Köszönet a lelkes sportköri önkénteseknek mindezért! A Sáfár-hegyen és közterületi padokon pedig tavasszal a jó idő beálltával kerülnek elhelyezésre az új padburkolatok.
Köszönjük szépen Józsi, és jó erőt, egészséget kívánunk a nyugdíjas évekre!
Kocsis Zsolt polgármester
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A téli madarététés szabalyai
Írta: Mezei András

darak nem jutnak mindig annyi folyadékhoz, amennyire szükségük lenne. A fagyos időben nem találnak folyadékforrást. HelyezTélen nem minden madarunk vonul melegebb vidékre, számos faj
zünk ki sekély madárfürdőt részükre!
pl. széncinege, kékcinege, fenyőcinege, mezei veréb, feketerigó,
vörösbegy, tengelic, kis és nagy fakopáncs stb. itthon marad. Sőt, Segítsük ezeket a csodás teremtményeket, mert cserébe felbetőlünk északra fekvő országokból is érkeznek madárfajok, amik itt csülhetetlen értékű élményt nyújtanak, és sok új ismeretet is szetelelnek át. Ezek a kis élőlények zord időjárás esetén emberi segít- rezhetünk az egyes madárfajokról.
ség, etetés nélkül nem képesek túlélni a telet. A madarak téli eteAz idei évtől családi program lesz nálunk a madarak téli gondozátésének azonban fontos szabályai vannak. A legfontosabb, ha
sa. Kislányom a téli szünet előtti utolsó napon kis zacskónyi napegyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba! A madaraknak ugyanis nagy
raforgómaggal és papírra vetett madáretetési jótanácsokkal tért
szükségük van a kihelyezett táplálékra ahhoz, hogy megőrizzék
haza a helyi óvodából. Örömmel tölt el, hogy az óvónénik nagy
súlyukat és jó kondícióban legyenek a tavaszi költés idejére.
hangsúlyt helyeznek a kisgyermekek környezeti nevelésére. KöMikor etessünk? Az etetési időszak az első fagyok beköszöntétől szönet érte!
azok tartós megszűnéséig tartson.
Hova helyezzük az etetőt? Az etető olyan helyen legyen, ahol a
madarak biztonságban lehetnek a házi kedvencektől.
Mit helyezzünk az etetőbe? A téli etetés során alkalmazható madáreleségek: olajos magvak (napraforgó, köles), egyéb aprómagvak, állati zsiradék (faggyú, kacsa-, liba- vagy sertésháj, sertés
zsírszalonna, cinkegolyó), gyümölcs (alma).
Gondoskodjunk friss vízről is! Az olajos magvakkal táplálkozó ma-
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Anyakönyvi hírek
Születés: Petrovics Gábor és Kukor Noémi leánya: Anna
Isten hozott, Anna!
Halálozás: Horváth József, Czotter Gyuláné, Holczmann József
Tibor
Nyugodjanak békében! Vigasztalást kívánunk a gyászoló családnak!
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Únnépi récépték
Karácsonyi pulykasült
Közreadta: Mezei Imréné
Hozzávalók: Személyenként 1 db felső bőrös pulykacomb
(nagyságtól függően), Kotányi pulykasült fűszersó (ízfokozó
és tartósítószer nélküli), házi füstölt szalonna

Elkészítés: A megtisztított pulykacombot mélyen beirdalom,
a füstölt szalonnával megtűzdelem, hústűvel összetűzöm,
hogy ne nyíljon szét és ne száradjon ki a sült. Ezt követően
alaposan befűszerezem. Zsírral kikent tepsibe helyezem a
húst, kevés vizet is öntök alá. Fóliával befedve félig megsütöm, majd fólia nélkül zsírjára sütöm, hogy szép, ropogós
legyen a bőre. Sütés közben saját levével többször locsolom.
Párolt rizzsel/hagymás tört burgonyával és céklasalátával
tálalom. A családom vargányapörkölttel/franciasalátával is
szereti az omlós húst.

Mákos, diós bejgli
Közreadta: Tóth Tiborné
Hozzávalók a tésztához: 80 dkg liszt, 25 dkg margarin, 1 dl
tej, kevés cukor, 4 dkg élesztő, 2 tojás sárgája + kenéshez, 1
citrom héja, 10 dkg porcukor, tejföl
Hozzávalók a töltelékhez: 25 dkg mák/dió, citromhéj, cukor,
vaníliás cukor, mazsola, rum/rumaroma, tej
Elkészítés: 80 dkg lisztet 25 dkg margarinnal elmorzsolok. 1
dl tejben kevés cukorral 4 dkg élesztőt felfuttatok, a liszthez
és a margarinhoz öntöm. 2 tojássárgájával, 1 citrom reszelt
héjával, 10 dkg porcukorral és annyi tejföllel, amennyivel
kelttészta-keménységű tésztát lehet készíteni, tésztát gyúrok. Négy bejglit készítek belőle. 1 bejgihez 25 dkg tölteléket
számítok, amit citromhéjjal, vaníliás cukorral, kristálycukorral, mazsolával és rummal/rumaromával ízesítek. Nagyon
kevés tejet adok hozzá, csak annyit, hogy morzsalékos legyen a töltelék. Különben szétrepeszti a tésztát. Betöltöm a
tölteléket, majd a rudakat tojással lekenem, és hűvös helyre
teszem egy órára kelesztés céljából. Sütés előtt még egyszer
is megkenem a bejgliket, így lesz szép márványos. Ajánlatos
villával megszurkálni, hogy ne repedjen meg a tészta.
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intelligenciával rendelkező „uralkodó” faj, de még ennek ellenére sem vagyunk sebezhetetlenek - még egy evolúciós mérNem egy egyszerű, szokványos év van mögöttünk, hisz min- cével mérve alacsony fejlettségű - parányi vírussal szemben
den eddiginél komolyabb kihívás fogadott bennünket tavasz- sem.
szal a COVID-19 vírus megjelenésekor, melyen akkor sikerült Aranyosi Ervin gondolataival kívánok nagyon boldog, áldott,
közös erőfeszítéssel rövid ideig úrrá lenni. A nyár hozott kis szeretetteljes Karácsonyt, és kívánom, hogy a KARÁCSONY
felüdülést, majd jött az őszi második hullám, sokkal komo- misztériumának csodája adjon erőt, hitet örömet, sikert és
lyabban, sokkal több kellemetlenséget, és sok esetben fájdal- mindenek előtt jó egészséget Önöknek, Nektek az új évre!
mat okozva embertársainknak szeretteik elvesztésével. SokaAranyosi Ervin: Mosoly legyen az ajándék!
kat elért, kit erőteljesebben, kit enyhébben, és sokak életét
nehezíti nap mint nap.
Közeledik a karácsony,

Kedves Csörötnekiek!

De látszik az emberi mivoltunkból fakadó összetartozás,
együttérzés, felelősségérzet, segítőkészség, és ez ad nekünk
bizakodást és hitet, hogy úrrá leszünk e megpróbáltatáson is,
mint az emberiség történelme során már annyiszor sikerrel.

Köszönet illeti az első vonalban dolgozó egészségügyi, szociális dolgozókat, óvodai és iskolai nevelőket, tanárokat és minden közszolgáltatásban dolgozó személyt, az eladókat, a postásokat, buszsofőröket, hivatalok dolgozóit és mindenkit, aki
lehetőségeihez mérten segít abban, hogy betegeink megkapják a legjobb ellátást, hogy az idős rászorulók megfelelő ellátásban részesüljenek, hogy a gyermekeink biztonságban járhassanak óvodába és tanuljanak az iskolában, valamint, hogy
mindig legyen mit vennünk a boltban, és időben megkapjuk
leveleinket, valamint, ha szükséges, el tudjuk intézni hivatali
ügyes-bajos dolgainkat és még sorolhatnám…
Nem utolsósorban köszönöm minden csörötneki LAKOSNAK,
hogy fegyelmezetten betartották és betartják a járványhelyzettel összefüggésben hozott szabályokat. Köszönöm, és kívánom, hogy jövő ilyenkor mindez már csak egy rossz emlék
legyen!
De okoljunk is belőle, hogy bár mi, az emberek vagyunk e
bolygón a legnagyobb szellemi és technológiai tudással és
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a szeretet ünnepe.
A ránk váró szebb napokat,
mivel tölthetnénk tele?
Mi lehetne az ajándék,
ami szép is, és komoly?
Legyen idén a jó szándék,
és arcunkon szép mosoly!
Nem kerül egy filléredbe,
mégis szívből melegít,
enyhíti a fagyott lelkek,
rideggé vált teleit.
Add hát szívvel, szeretettel
mindenkinek mosolyod,
s fénybe borul a világunk,
ha minden szív mosolyog!
Ajándékozd mosolyodat,
legyen ez egy égi jel,
amitől a szív felderül,
s arcunk ünneplőt visel!
Mosolyoddal hadd terjedjen
másra is a szeretet!
Hadd kívánjak szeretettel
mosoly-gazdag ünnepet!

