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Honnan jött az alpaka tartás gondo-
lata?

A lányom, Cili, Hollandiában él, onnan 
kapták az ötletet, mikor azon tanakodtak, 
mivel lenne érdemes foglalkozni. A vőm 
teljesen beleásta magát e témába. Megkér-
dezték, mit szólnék hozzá, ha alpakákat 
tartanánk, hisz nálunk adott volt ehhez a 
terület. Beleegyeztem, de előtte azért én is 
kutakodtam. Emlékszem, a kezembe ke-
rült egy 1971-es kiadású könyv, amelyben 
két mondat volt az alpakáról: „Dél-ameri-
kai eredetű állat, a láma rokona. Ez idáig 
Európában nem sikerült meghonosítani.”  
Hollandiában, ahogy egyébként hazánk-
ban is, a föld kincset ér, csak kint jóval 
drágább. Megvettük a szomszédos telket, 
körbekerítettem, istállót építettem, és be-
lekezdtünk. A feleségem korábban jegy-
ző volt a faluban, én a csornai mezőgaz-
dasági iskolában tanítottam, ekkor már 
mindketten nyugdíjasok voltunk. Nem 
vaktában vágtam bele, a mezőgazdasági 
iskolai tanítás mellett a gyerekkori emlé-
keim is sokat nyomtak a latban. Mindig 
voltak állataink. A gyerekként szerzett ta-
pasztatok alapján tudtam, hogyan kell egy 
hagyományos paraszti gazdaságot felépí-
teni, fenntartani. 2008-ban született meg 
a gondolat, majd 2 év felkészülés után, 
2010-ben vásároltuk meg az első három 
alpakát. Szépen gyarapodott az állomány, 
mára tizennégy jószágot tartunk.

kategóriások a térd alatti részről, szügyről 
kerülnek le, amiből szigetelőanyag, kötél, 
szőnyeg lesz. Az alpakagyapjú egyébként 
a világ legjobb minőségű gyapjúi közé 
tartozik, a minőségét elsősorban a fi nom-
sága határozza meg.  Abban különbözik 
a juhgyapjútól, hogy nem tartalmaz lan-
olint, hipoallergén, tehát kisebb az esély 
arra, hogy a belőle készült ruha szúr, bőr-
kiütést okoz. A nyers alpaka gyapjú eladási 
ára átlagosan 10 ezer forint körül mozog. 
A nyírás után kiveszünk egy-egy tincset a 
gyapjúból, és a mintát bevizsgáltatjuk. Az 
ideit a brexit miatt egy fi nnországi labor-
ba küldjük el. Ez alapján tudjuk besorolni 
az alpakáinkat és a gyapjújukból készült 
fonalat minőség szerint.  Az előkészített 
gyapjúkból kettőt versenyre, a többit fel-
dolgozásra szánjuk.

Milyen árban mozognak a piacon az 
alpakák?

A hobbi minőségű állatok állatkertekbe, 
állatsimogatóba kerülnek, vagy olyanok-
hoz, akiknek nincs különösebb céljuk 
vele, ezek 2-300 ezer forint környékén 
mozognak. A tenyészthető állatok 5-600 
ezer forintnál kezdődnek, de a határ a 
csillagos ég. Amit érdemes megvenni, az 
olyan 1 millió forinttól kezdődik. Te-
nyésztésnél kancából akár a gyengébb, a 
ménből csak a jó minőségű jöhet számí-
tásba. Ha a gyengébb minőségű kancát 

Honnan származnak az alpakák?

A kistestű tevefélék közé tartoznak. 
A tenyésztett csoportban vannak az alpa-
kák és lámák, a vadonélők a vikunya és a 
guanakó. Az alpakát a dél-amerikai indi-
ánok 6000 évvel ezelőtt a Vikunyából há-
ziasították, a Guanakóból pedig a lámá-
kat. E négy teveféle genetikailag azonos, 
bármilyen relációban pároznak, az utód 
mindig szaporodóképes. Az alpakák kö-
zül a Huacaya a legelterjedtebb, a gyapjúja 
rövid szálú, tömött, meleg tapintású. A 
Suri alpaka ritkább előfordulású, gyapjúja 
hosszúszálú, egyenes, könnyebben meg-
munkálható, hűvös tapintású. 

Nemrég volt a tenyésztők és az állatok 
számára is az év fénypontja, az alpaka 
nyírás ideje. 

A nyírást Ausztriából ékezett szakembe-
rekre bíztuk, köztük volt az ausztriai alpa-
kaszövetség elnöke. Az eljárást általában 
április végén, május elején tartjuk, ezúttal 
néhány hetet csúsztunk a nyírással. Úgy 
kell végezni, hogy az a lehető legkevesebb 
stresszel járjon az állatok számára. Elő-
ször a hátrészt nyírják a szakemberek, az 
kerül az „A” kategóriába, ez a legjobb mi-
nőségű, ebből főként ruházati termékek 
készülnek. A nyak körüli szőrzet „B” ka-
tegóriás, ez ugyancsak jó minőségű, csak 
a hátrészen találhatónál rövidebb. A „C” 

Gomb szemek, kíváncsi tekintet, selymes bunda. Ilyen külső jegyekkel ki ne akar-
ná megcsodálni, megsimogatni az alpakákat. A jobaházi farmon van is belőlük 
bőven, számszerint tizennégy. Hajnalka, Ibolya, Gyula, Előd, sorolja név szerint 
a barátságos állatokat gazdájuk, Demjén Mihály. Megszokták az ember közelsé-
gét, bátran járhatunk-kelhetünk közöttük. Misi bácsi, és lánya, Demjén Cecília 
készségesen elkalauzolt bennünket az alpakák világába, visszautaltak a kezdetek-
re, elmesélték, hogy indult e különleges állat tartása, ami mára olyannyira kinőtte 
magát, hogy hazánk elsőszámú tenyésztőinek számítanak.

Alpaka, a gombszemű kedvenc Szerző: Kustor Réka
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jó minőségű ménnel pároztatják, az utód 
mindig jobb lesz. Így lehet javítani az állo-
mányon. Ha az ember a csúcsra akar érni 
a tenyésztésben, akkor csúcsminőségű 
szülőpárt kell vásárolnia, ami horribilis 
összegű.  Az Egyesült Államokban 5-6 
évvel ezelőtt árvereztek egy fehér mént, 
vörös szőnyegen kísérték a lakókocsijából 
az árverési csarnokba, a licit végösszege 
675 ezer dollár volt, ami átszámítva több 
mint 190 millió forint. Mindegy mit ér 
valójában, abban a pillanatban az az érté-
ke, amennyiért eladták. 

Mik azok a fontosabb tudnivalók, 
amikre az alpakatartóknak ügyelnie 
kell? 

Ha az illető már minden pénzét beleölte, 
és vett 2-3 állatot, utána megnyugodhat, 
mert onnantól kezdve az állat tartása na-
gyon olcsó. Egy állat napi költségkerete 
nagyjából 70 forintot tesz ki. Mi magunk 
állítjuk elő a takarmányt, így ez még ked-
vezőbb. Az alpaka a leveles takarmányt 
szereti. Fontos a jó minőség, hisz attól lesz 
jó kondícióban az állat. A fő táplálékuk a 
széna és a fű, abból is a rövid, zsenge, de 
kapnak lucernaszénát, és tápot. Növénye-
vő és kérődző állatok.  
Aki alpaka tartásba szeretne kezdeni, an-
nak előtte meg kell ismernie az állatot. 
Sajnos sokan felelőtlenül belevágnak, ha 
nem tartanak szem előtt alapvető felté-
teleket, annak tragédia lehet a vége. Egy 
állat nem marad meg, minimum kettővel 
kell kezdeni, ők így alkotnak egy csapatot, 
megvan köztük az alá-fölé rendeltségi vi-
szony. Ebben érzik jól magukat. A három 
állat a legideálisabb kezdésnek, mert ak-
kor kialakul egyfajta hierarchia közöttük. 
Sok tenyésztővel kapcsolatban állunk. Az 
elmúlt tíz év elegendő volt ahhoz a szak-
mában, hogy felkeressenek bennünket 
azok, akik az alpaka tartásában gondol-
kodnak. Minden állományban adódhat-
nak problémák, így előbb-utóbb emiatt is 
megtalálnak bennünket. Hétről hétre fo-
gadjuk a látogatókat, tanfolyamokat szer-
vezünk, melyet kezdetben élőben, majd 
alkalmazkodva a kialakult helyzethez, az 
utóbbi időben online tartottuk. A szemé-
lyes tanfolyamokat egyébként jobban ked-
velem, ott erőteljesebb az interakció. Aki 
az ott elhangzottakat megfogadja, nagy 
bajt nem követhet el az állat tartásában. 
Akik nálunk végeznek, azokkal kapcsolat-
ban maradunk, tudunk róluk, figyelem-
mel kísérjük a pályafutásukat. A számuk 
nagyjából húsz körül van. Ugyanígy a 
mi tevékenységünket is nyomon követik, 
kapcsolatban állunk új-zélandi, és több 
európai tenyésztővel, akiktől az állatokat 
vásároltuk. 

Demjén Mihály lánya, Cecília a Rába-
köz Szíve magazin Olvasóinak arról 
beszélt, miként változott az alpakák 
népszerűsége az elmúlt években.

 Mondhatni világviszonylatban is berob-
bantak a köztudatba az alpakák, az utóbbi 
években nagyon megnőtt a népszerűsé-
gük.  Hatalmas rá a kereslet. Két típusú 
alpakatartó van, vannak a tenyésztők, 
akinél a minőség a lényeg, az állatok és a 
gyapjú minőségének szempontjából egya-
ránt, illetve a hobbitartók, utóbbiak jóval 
többen vannak. A minőségi tenyésztést 
kevesen végzik, szűk a keresztmetszet. 

Önöket egyértelműen az utóbbi kate-
góriába sorolhatjuk, talán az ország-
ban is az élen járnak ezen a területen.

Hosszú évek munkája van abban, hogy 
ez a gazdaság megálljon a saját lábán, az 
utóbbi években értünk el oda, hogy profi-
tot hozzon. Úttörők voltunk ezen a terü-
leten, aki most kezd bele, annak már jóval 
könnyebb dolga van. 

Manapság előszeretettel rendelnek es-
küvőkre, születésnapokra, vagy épp 
névnapokra alpakákat.

Az alpaka haszonállat, elsősorban nem a 
rendezvényekre lett kitalálva, de bizonyos 
keretek között ezek a kérések is teljesíthe-
tők. Lehet ezt úgy is végezni, hogy az em-
ber-állat összhangban legyen. Egyre többen 
keresnek meg bennünket a rendezvények 
miatt, szem előtt tartva az állatok érdekeit, 
évente maximum 3-5 alkalomra mondunk 
igent, arra is ménekkel érkezünk.

Vannak kifejezetten alpakáknak szóló 
versenyek?

A tenyésztők az úgynevezett minősítőn visz-
szajelzést kaphatnak az állataikról, a tenyé-
szállatok között a felső szegmensben egyéb-
ként már nagyon kicsi a különbség. Van 
egy nemzetközi standard, aminek része a 

gyapjúvizsgálat is, az ott felállított pontrend-
szer alapján besorolják az állatokat. A 90-95 
pontos alpaka nagyon jó minőségű, 80 pont 
alatt gyengébb. Versenyeket több országban 
is tartanak, vannak a zárt, egyesületen belüli, 
és a nyitott megmérettetések. Ezek mindig a 
pillanatnyi állapotot mutatják, azon állato-
két, amelyek jelen vannak, ezért a szubjekti-
vitása miatt érdemes több versenyre is elvinni 
a jószágokat. Az alpaka show is egyfajta ver-
seny, aminek megvan a szociális része, hisz 
ott találkoznak a tenyésztők egymással, 
felfigyelnek a másikra az emberek. Kiválóan 
alkalmas a hálózatépítésre. Érdekesség, hogy 
míg Észak-Amerikában, vagy Ausztráliában 
vannak árverések, addig Európában fix árat 
kérnek az alpakáért.

Kézműves és ruházati termék, sálak, 
plédek, ajándéktárgyak. Van választék 
az oldalukon az alpakás, és a gyapjúból 
készült termékekből. 

Egy feldolgozó van Magyarországon, utá-
na a legközelebbi Grazban. A webáruház 
mellett a látogatóink is keresik a terméke-
ket, ez is egy plusz szolgáltatás, egyébként 
a feldolgozáshoz szükséges eszközöket is 
forgalmazunk. Az ajándéktárgyak Ma-
gyarországon készülnek, tűnemezeléssel, 
horgolással, abban már a saját gyapjúnk 
is benne van. Érdekességképp, a gyapjút 
alpakánként dolgozzák fel, így azt vissza-
kapva pontosan tudjuk, melyik állatunk-
tól származik.

Misi bácsi, mit jelent az Ön számára az 
alpakákkal való törődés, foglalkozás?

Természetesen megszereti őket az ember, 
anélkül nem lehet ezt a feladatot végezni, a 
hajtóerő ugyanakkor a kötelesség, és felelős-
ség. Amíg tudom, amíg bírom, ellátom őket 
- „Egy biztos, ha valakit megfertőzött az 
„alpaka vírus”, az állat szeretete, nem keve-
redik ki belőle.” – tette hozzá végül Cecília. 
Bár csak rövid ideig élvezhettük a Demjén 
család vendégszeretetét, a kis gombszemű 
állatok minket is levettek a lábunkról.
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LISS Patrongyártó,  
Töltő és Forgalmazó Kft. 

Répcelak

CSALÁDIAS KÖRNYEZET, 
MEGBÍZHATÓ MUNKÁLTATÓ,
KIEGYENSÚLYOZOTT ÉLET,

EZ A LISS KFT!

13. - 14. havi juttatás!!!

A LISS Kft. a világ vezető patrongyártó vállalatainak egyikeként, jelenleg több, mint 500 
fővel gyárt és forgalmaz különböző patronokat, valamint szóda- és habszifonkészülékeket.

A vállalat termékeivel többek közt az élelmiszeriparban, építőiparban, egészségügyben 
és a sport területén van jelen, illetve különleges felhasználású patronjai között életmentő 

eszközök is megtalálhatóak.

Jelentkezzen Ön is az alábbi munkakörök betöltésére:

- GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS 
(termelési terület - 2 és 3 műszakban)

- GÉPKEZELŐ
 (termelési terület - 2 és 3 műszakban)

- VEGYI GÉPKEZELŐ
 (3 műszakban)

AMIT KÍNÁLUNK:
• Klasszikus 3 műszakos munkarend   • 40% műszakpótlék 

• 100% tömegközlekedés bérlet támogatás
• Cafetéria (OTP SZÉP kártya) • Kiemelt jelenléti bónusz  
• Egészségbiztosítási csomag • 13. és 14 havi juttatás 

• Ingyenes buszjárat Sárvár, Celldömölk és Csorna irányból

Bővebb infó: www.liss.hu
Jutassa el önéletrajzát a karrier@liss.hu e-mail címre,

vagy postai úton 
a LISS Patrongyártó,  Töltő és Forgalmazó Kft. részére. 

Cím: 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.
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TELEFONTOKOK ÉS
ÜVEGFÓLIÁK

 
KEDVEZŐ ÁRON, NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
 
 Nemesacél ékszerek,

bizsuk
 
 CSORNÁN A TESCO ÜZLETSORÁN, 

KAPUVÁRON A HANSÁGGAL SZEMBEN, 
BELEDEN A POSTA MELLETT!
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Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Jó hír, hogy Csornai Üzemmérnökségün-
kön újra működik a személyes ügyfélfoga-
dás.
Kedden, szerdán és csütörtökön 7 órától 
13 óráig várjuk ügyfeleinket.
Szeretnénk megköszönni fogyasztóinknak, 
hogy egyre többen választják az online 
ügyintézést.
Kényelmesebb, gyorsabb és biztonságo-
sabb, ha otthonról, sorban állás nélkül in-
tézhetjük ügyeinket.

Csornán - néhány fogyasztó kivételével - 
sikerült befejeznünk a vízérők leolvasását.
Munkatársaim többségében már csak oda 
mennek vissza, akiknél utóellenőrzésre lesz 
szükség.

A nyár a csúcsfogyasztások időszaka, a 
máskor alig 2000 köbméteres napi víz-
fogyasztás ilyenkor 3000 köbméter fölé 
emelkedik. A vízkészletekkel jól állunk, 

van elég víz a rábaközi altalajban.
Az összetétele ugyan kicsit más, lágyabb 
min a környező vízbázisokon.

Ez az év nagyon más volt, mint az eddigi-
ek. A járvány miatt szinte minden iskolai 
és pályaorientációs programunk elmaradt.
A korlátozások enyhítése után viszont an-
nál nagyobb örömmel fogadjuk a nyári 
táborozókat.
Képeink Kapuváron, a Pátzay iskola vizes 
délelőttjén készültek. Csornára is várjuk a 
táborozókat. 

Az idei év újdonsága, hogy cégünk vezeté-
se új programot, egy road show-t indított, 
mellyel a helyes csatornahasználatot nép-
szerűsítjük.
Játékos formában szeretnénk felhívni a 
résztvevők figyelmét fontos dolgokra. 
Vendégünk lesz az állatkertből Csövi az 
aligátor teknős, akit néhány éve csator-

natisztítás közben fogtak be a győri csa-
tornahálózatból. Szelídített patkányokat 
is láthatnak, valamint velünk lesz néhány 
csótány is, szintén az állatkertből.
Sok érdekes program mellett vizes játékok, 
viziközmű terepasztal, szerencsekerék lesz 
majd látható.
Győrben a Föld Napján nagy sikere volt 
a bemutatónak, lapzártakor már a Nyúli 
bemutatóra készülünk. 

Bertha Zoltánnal a Pannon-Víz Zrt. Csornai Üzemmérnökség  
vezetőjével beszélgetünk.
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Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9. Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1. I.emelet/9. 

• email: kovacsbau@kovacsbaukft.hu. • honlap: www.kovacsbaukft.hu

A Magyar Falu Program „Polgármesteri hivatal felújítása” c. pályázatának
keretében a Gyóró, Hunyadi u. 1. sz. alatti épület felújítási munkái
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A Csornai Margit Kórházban idén is meg-
rendezésre került a Semmelweis Nap, me-
lyen köszöntőt mondott dr. Bónáné dr. 
Németh Katalin polgármester, és átadták 
a kitüntetéseket az egészségügyi dolgozók-
nak.
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin kiemel-
te, hogy 1992 óta ünnepeljük a Magyar 
Egészségügy Napját, köszöntjük azokat, 
akik hivatásuk gyakorlásával méltóak az 
anyák megmentőjének emlékéhez.
A polgármester ünnepi beszédében el-
mondta, hogy egészen a XIX. század kö-
zepéig milyen magas volt a gyermekágyi 
lázban elhunyt édesanyák száma. Semmel-
weis Ignác volt az, aki felismerte, hogy a 
gyermekágyi lázat tulajdonképpen az or-
vosok okozzák azzal, hogy boncolás után 

Semmelweis-napi ünnepség a csornai kórházban
kézmosás, kézfertőtlenítés 
nélkül mennek át a szülé-
szeti osztályra, és ott fertőt-
lenítetlen kézzel vizsgálják 
a várandós nőket. Ez a fel-
ismerés, a kézfertőtlenítés 
bevezetése, akkor, abban a 
korban nem aratott osztat-
lan elismerést, furcsán, ide-
genül, megvetően tekintet-
tek rá. Az elért eredmények 
azonban – a gyermekágyi 
lázban elhunytak aránya 
jelentősen csökkent – ön-
magukért beszéltek.
Dr. Bónáné Dr. Németh 

Katalin szerint Semmelweis hatása a min-
dennapi életben is megfigyelhető: étkezés 
előtt, toalett-használat után kisgyerekko-
runk óta mindannyiunk számára termé-
szetessé vált az alapos kézmosás.
A város vezetője szerint ennek a jelentősége 
soha ilyen nagy nem volt, soha ekkora figyel-
met nem kapott, mint az elmúlt mintegy 
másfél esztendőben, a pandémia ideje alatt. 
Plakátok, oktató grafikák, animációk segítet-
ték a hatékony kézmosás elsajátítását, mely-
nek szerepe óriásira felértékelődött. Ma már 
nem csak az természetes, hogy evés előtt vagy 
tömegközlekedési eszköz használata után 
kezet mosunk, hanem a legtöbb női – és bi-
zonyára férfi – táskában is ott lapul egy-egy 
kis flakon kézfertőtlenítő, az üzletbe belépve 

vagy onnan kilépve automatikusan nyúlunk 
a kihelyezett kézfertőtlenítő szer után.
A polgármester rávilágított arra, hogy 
Semmelweis hatása, tanítása túlmutat a 
gyermekágyi lázon, a várandós nők meg-
mentésén. A XXI. században – köszön-
hetően a világjárvány kialakulásának – 
mindennapi életünk részévé vált. Tanítása 
talán soha nem volt ennyire időszerű, mint 
napjainkban.
Noha a város már nem fenntartója a kórház-
nak, úgy gondolom, ma is magáénak érzi, 
segíti, támogatja azt. Ezt a támogatást, a köl-
csönös együttműködést a járványhelyzet még 
inkább megerősítette, még inkább nyilván-
valóvá vált, hogy kölcsönösen szükségünk 
van egymásra, egymás segítésére, munkájára
-mondta beszédében a polgármester.
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin a kórházi 
dolgozóknak Csorna Város Önkormány-
zata nevében megköszönte áldozatos, fele-
lősségteljes munkájukat, kitartásukat és a 
pandémia alatt nyújtott helytállásukat.
Azt kívánta a kórház dolgozóinak, hogy 
a nehézségek ellenére őrizzék meg elhiva-
tottságukat, a szakma iránti elkötelezettsé-
güket, hitüket a munkájuk és az Önökre 
bízott betegek ápolásának során. Tudjanak 
minden nap a kudarcok, a szenvedések és 
az elmúlás láttán megújulni, erőt meríteni 
és bizakodva indulni a következő nap felé.

Karitász adomány a csornai kórháznak
A Csornai Margit Kórház-
ban lelki gondozást végez 
Varga Balázs, a csornai Jézus 
Szíve-templom plébánosa; 
minden kedden szentmisét 
mutat be a kórház Kalkut-
tai Szent Teréz anyáról el-
nevezett kápolnájában.
A helyi karitászcsoport 
önkéntesei legutóbb 
elkísérték Balázs atyát, hogy 
átadják szeretetszolgálatuk 
adományát az ápolási osztály 
harminc betege, valamint az 
ott dolgozó ápolók részére. 
A Győri Egyházmegyei 
Karitász központja ezer da-
rab szájmaszkkal segítette az 
akciót, amit szintén a helyi 
önkéntesek juttattak el az in-
tézménybe. Alma adomány 
is érkezett, melyet Családi 
János, a Hanság-Fertőmenti 
Szövetkezet elnöke ajánlott 
fel a kórházban ápolt betegek 
számára
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A hétvégén átadásra került Csorna egyik 
jellegzetes épülete, az Ifjúsági Ház. A lé-

Átadták a megújult Ifjúsági házat Csornán

Hagyomány és Újjászületés című kiállítás a Csornai Művelő-
dési Központbankórháznak
Az Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egye-
sület kiállítása nyílt meg a Csornai Műve-
lődési Központban.
Az egyesület tagjai szorgalmas munkával 
és nagy szeretettel készítették el alkotása-
ikat, melyet a nagyközönség is megtekint-
het nyitvatartási időben! Mindenkit szere-
tettel várnak a szervezők.
A megnyitó beszédet Balázs Lívia néprajz 
kutatótól mondta. Az eseményen köz-
reműködött Szalayné Galambosi Tímea 
intézményvezető, Kiss Anna Luca és Kiss 
Csaba.
A kiállítás megnyitóján rendhagyó módon 
egy kis ruha bemutatót is láthattak a je-
lenlévők. Tervezte, rendezte és kivitelezte 
Némethné Andorka Klára.

tesítményben 1999 óta több száz gyermek 
és fiatal került kapcsolatba a népi kultúrá-

val, miközben erősödött a helyi identitás-
tudata, lokálpatriotizmusa.
Azonban az elmúlt években az épület ál-
lapota leromlott. A város szerette volna, 
hogy a mai kor elvárásainak megfelelő, 
kellemes hangulatú, modern épületben 
sajátíthatnák el a népi tánckultúra alapjait 
az ott tanuló gyermekek, fiatalok, ezáltal 
otthont adva a csornaiak szívében élő népi 
hagyománynak. A hagyomány, melyet a 
Timaffy László Alapfokú Művészeti Isko-
la, illetve a Pántlika Néptáncegyüttes éltet 
mind a mai napig, majd’ négy évtizede 
építve egy közösséget és színesítve a város 
civil életét és kultúráját.
Az ünnepségen köszöntőt mondott Gyo-
páros Alpár, Csorna Város országgyűlési 
képviselője, dr. Bónáné dr. Németh Kata-
lin, Csorna Város polgármestere és Lengyel 
Ágnes, a Timaffy László Alapfokú Művé-
szeti Iskola intézményvezetője.

Talajjavító mészpor eladó! 
Csornai meszezőanyag ( EK műtrágya: magnéziumos mészkő - 

szabványminőség)
Összetétel: dolomit és mészkő CaMg(CO3)2 CaCO3

Hatóanyag tartalom minimálisan: 
Ca 12%
Mg 8%

Semlegesítőképességi egyenérték: 49,15% 
1100 Ft+ÁFA / tonna, felrakva.
Szállításban tudunk segíteni! 

BE-VA Sped Kft .  •+36 30 226 69 03 
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Minden Ostffyasszonyfán kezdődött a 2000-
es években. Révhelyi Péter a párjával járt 
gyorsulási versenyekre nézőként, illetve a 9 
fős mikrobusszal be is álltak kipróbálni ma-
gukat. Ott lett a száguldás szerelmese a ma 
már ezeken a versenyeken Fenstermen néven 
elhíresült pilóta. A bősárkányi fiatalember 
maga mögé utasítva minden hazai résztvevőt, 
Magyarország leggyorsabb dragsterét vezette a 
célba, illetve Horvátországban, Ausztriában, 
Szlovákiában és Romániában sem futottak 
jobb eredményt nála, így egyben közép-euró-
pai csúcsot állított fel.
A gyorsulás, mint sport az Amerikai Egyesült 
Államokból származik, ahol a vadászgépek 
pilótái biztosították maguknak az adrenalin-
bombát azzal, hogy 1/4-ed mérföldön milyen 
maximális sebességet tudnak elérni a V8-as 
izomautókkal. Péter a versenyzést egy Chevy 
Nova típusú amerikai autóval kezdte, ami jó 
tanulóautó volt 2 évig. Azonban 5 kis hiba 
összeadódásából majdnem balesetet szenve-
dett, és ekkor megvált a kocsitól, mert az el-
érte határait. Ezután Németországból érkezett 
hozzá az „imádom-autó”, egy Chevy Coupe 
37, ami 8 éve van a birtokában. 2 évig tanul-
ta az autót és 2013-ban indultak vele először 
versenyen. Méltán kapta a Büntető nevet az 
1200 lóerős jármű, mivel 2-3 éven keresztül 
megnyerték vele az országos bajnokságot. 
Ezután a 8 méteres dragster is csatlakozott a 
csapathoz. - Tévedés néven emlegetjük ma-
gunk között, mert egy pillanatnyi elmezavar 
okozta a vásárlást. Kétségbe vonták az autó 
képességeit és igazolni akartam ennek az ellen-
kezőjét. - Nem tévedett, mivel ezzel az 1900 
lóerős géppel lett a leggyorsabb szerte Kö-
zép-Európában, ugyanis 1,2 másodperc alatt 
100 km/h, 2,6 másodperc alatt 200 km/h, 5,7 
másodperc alatt 300 km/h sebességre gyorsult 
fel, és a csúcs eléréséhez 6,6 másodpercre volt 

szükség, amikor is 337 km/h-ra ment fel a 
mutató 402 méteren. 
-11 éve versenyzek, de a 6,6-os eredményt 
ugyanúgy megsirattam- vallotta be a gyor-
sulási versenyző. -Mikor legelőször beindul a 
motor a versenyen, minden egyes alkalommal 
megdobban a szívem. BUMM, újra itt va-
gyunk, megint egy jó adag adrenalin.
Ebben a hosszú dragsterben nincsen semmi-
lyen lengéscsillapítás, rugó, csupán a csőváz és 
4 kerék. Az aszfalt és Péter között 5,5 cm van. 
A kormány egy kar, amibe inkább kapaszkod-
ni kell, mert minimális kormányzásokat sza-
bad végrehajtani a nagy sebesség miatt.
-A verseny szabályait nagyon meg kell tanulni, 
ami rutin nélkül nem működik, mert ennek 
megszerzésével tudsz nyugalommal menni a 
rajtba. Minden külső tényezőt kizárni, fejben 
teljesen összeszedettnek lenni egy nagyon ne-
héz dolog- mondta Révhelyi Péter.
Legfőbb támaszai féltő felesége, a család és há-

rom kiváló barát, Fekete Krisztián, Tóth Csaba és 
Sebestyén Gábor. Csapatot alkotnak, mindenki-
nek megvan a feladata, így idegeskedés nélkül 
ülhet az autóba, és tud figyelni a legapróbb rész-
letekre is. – Ha abban, amit csinálsz, nincs nálad 
jobb, s mégis meg tudod élni feszültség nélkül, az 
nagyon-nagyon jó érzés- mondta a pilóta.
Az ország négy pontján csodálhatjuk meg a 
V8-asok gyorsulását, Fertőszentmiklóson, 
Tökölön, Kiskunlacházán és Kunmadarason, 
ahol augusztus 20-án rendezik meg a Motoros 
Európa Bajnokságot, hazánkból, Hollandiából, 
Németországból, Svájcból, Franciaországból és 
Angliából érkező versenyzőkkel. Révhelyi Péter 
és csapata meghívott vendégei lesznek ennek a 
versenynek, ahol akár 550 lóerős motorral is 
találkozhatunk. Idén és jövőre is szeretné meg-
védeni címét dragsterével, majd az autó kap 
egy kisebb motort és reményei szerint a fia ül 
a volán mögé és folytatja, amit Fenstermen el-
kezdett.

Száguldás. Szerelem.
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SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 




