
2021.
AUGUSZTUS

5. ÉVFOLYAM 7. SZÁM5. ÉVFOLYAM 7. SZÁM5. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

RÁBAKÖZ
közéleti és 
információs 
MAGAZIN

SZÍVE

Részletek a 2., és a  3. oldalon

Amiért érdemes edzőnek lenni...
Beszélgetés Varga Péterrel a Csornai Sportegyesület Utánpótlás Szakmai Igazgatójával



Rábaköz Szíve Magazin. Megjelenik minden hónap első hetében a Rábaközben, ingyenesen terjesztve. Kiadja: Gant Stúdió Bt.  Felelős kiadó: Antal Adrián ügyvezető. 
A szerkesztőség levelezési címe: 9300 Csorna, Templom utca 2. E-mail: info@rabakozszive.hu. 
Nyomdai előkészítés: Kovács András. Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.  Terjesztés: Arrabona Post Kft. ISSN 2559-9046  

Mikor került az életébe a futball és hogy 
alakult pályája?

Csornán születtem. 1985-ben, 12 évesen 
kezdtem el futballozni a csornai egyesület-
nél előbb a serdülő, majd az ifj úsági csapat-
ban. 5 év múlva a felnőtt csapathoz kerül-
tem, 2 évvel később bevonultam katonának. 
A katonaévek után megyei szinten játszot-
tam Farádon, 26 évesen a farádi ifj úsági csa-
pat, majd egy évvel később a felnőtt csapat 
edzője lettem, ezt a posztot 3 évig láttam el. 
Nagyon fi atalon elkezdtem ezt a szakmát, 
és labdarúgó pályafutásom ezzel befejező-
dött. 2000-ben megszereztem az akkori 
alapedzői képesítést, a D licencet, 2001-ben 
pedig az UEFA által is elismert B licencet. 
2005-2015-ig egyhuzamban Csornán tevé-
kenykedtem, először az ifj úsági csapat, majd 
2007. április 1-től a felnőtt csapat vezetésével 
bíztak meg. 
A szakmai terveim nem egyeztek a klub ak-
kori elképzeléseivel, így 2015-ben a megyei 
I. osztályú Nyúl csapatához szerződtem, 
2018-ban pedig Lipót csapatának az edzé-
sével folytattam a munkám. Július 1-étől 
neveztek ki Csorna felnőtt labdarúgóinak 
az élére.

Mik voltak a legnagyobb sikerek az eddi-
gi pályafutása során?

Rögtön a bemutatkozó évemben az utolsó 
előtti helyezett Csornát sikerült benntartani 

Játékosállományban teljesen szabad kezet 
kaptam, és 5 új futballistát igazoltunk. A 
jó szervezettséggel, kitartással, fi atal, sike-
réhes brigáddal simán nyertük a megyei I. 
osztályt.

A szíve visszahúzta Csornára. Milyen volt 
a visszatérés? 

Munkámban mindig a motivációt és a ki-
hívásokat keresem. Az elmúlt 6 évben ren-
geteget fejlődött a klub mind felépítésében, 
mind eszközrendszerében. Az egyesület 
utánpótlás szintjén is jól halad előre, és en-
nek teljes koordinálása a feladatköröm, me-
lyet Körzetközpont szakmai igazgatóként 
látok el.  Az erre való felkérés nagy örömmel 
tölt el, mert ezt mindig is a szívügyemnek 
tekintettem.

Hogy látja a csornai klubot, ami az irá-
nyítása alá került?

A cél az, hogy a felnőtt csapatot is segítsem, 
hogy visszajusson az NBIII-ba. A tavalyi év-
ben játszó, az ifi ből érkező 19-21 éves játéko-
sok és a csapat nagy része itt maradt, és tettre 
készen állnak a feladatok elé. Azt gondolom, 
hogy a felnőtt labdarugóvá válásnak a taní-
tási folyamata több időt vesz majd igénybe, 
ezért más típusú munkát kell elkezdenünk 
az egyesületben, mint amit az elmúlt évek-
ben végeztem. A fi atalok nagyon reménytel-
jesek, de az egyensúlyt meg kell találni, és 

az NB III-ban. Kétszer nyertük meg a Ke-
glovich László Megyei Kupát. Fontos ered-
mény volt az NB III-as bronzérem, a megyei 
I. osztályban a bajnoki ezüst és aranyérem.
Nyúl csapatával két bronzérem, két Keglovi-
ch Kupa győzelem és egy bajnoki aranyérem 
volt a 3 év termése. 
A megyei I. osztályú Lipót csapatával egy 
alkalommal lettünk Keglovich Kupa győz-
tesek, valamint a 2018-19-es bajnokságot 
pontveszteség nélkül nyertük meg, és felke-
rültünk NB III-ba. Az újonc csapat számára 
ez az NB III-as bronzérem az egyik legna-
gyobb siker. Felemelő érzés volt mind a já-
tékosoknak, mind nekem, edzőnek, amikor 
a megyei bajnokságot megnyert Lipóttal 
az országos amatőr kupába jutottunk, és 
az MTK stadionban győztünk a döntőben 
Szarvas ellen. 
Lipót csapatából Zimonyi Dávid NB III-as 
gólkirály lett, majd átigazolt Zalaegerszeg 
NB I-es csapatához, ami egy óriási siker, 
nem az enyém, de volt hozzá közöm. Sajnos 
a csapat már nem tudta vállalni az NB III-
as indulást, viszont NB III élcsapatainak, az 
NB II-nek és NB I-nek is adott játékosokat 
abban a 3 évben. Ez is egy olyan dolog, ami-
ért érdemes edzőnek lenni.

Lipóton mi volt a siker titka?

Előttem 3 évvel már kacérkodott Lipót az-
zal a gondolattal, hogy bajnokságot szeretne 
nyerni és magasabb osztályban szerepelni. 

A Csornai Sportegyesület épületébe lépve szemem máris a focistákat felvonultató 
tablóképeket pásztázta. Az 1991-92-es CSSE Megyei Ifj úsági Labdarúgó Bajnok-
csapatát ábrázoló zöld mezes fi atalemberek között nyomban megleltem Varga Pé-
ter képét. A már akkor is a bajnokok között lévő ifj úból, a csapatait győzelemre 
vezető, kiemelkedő edző vált, aki újból a csornai futballistákat sarkallja sikerre. A 
következő beszélgetésből kiderül, hogy a sokak számára Puszta néven ismert fut-
balledzőt mi hajtja előre.

Amiért érdemes edzőnek lenni...
Beszélgetés Varga Péterrel a Csornai Sportegyesület Utánpótlás Szakmai Igazgatójával

Szerző: Vámos Annamária
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érettebb, tapasztaltabb játékosokkal is fel 
kell tölteni a felnőtt csapat keretét. Minden 
korosztályban, így a felnőtt csapatba is sze-
retnénk játékosokat igazolni. A következő 1 
évben derül majd ki, hogy milyen mértékű 
lesz a fejlődés. Minden tárgyi eszköz adott, 
sok edzéssel, minőségi munkával erős játé-
kosok fogják alkotni a Csornát.

Mi fogja jellemezni az egyesület csapata-
inak játékát?

Az elmúlt 6-7 évben a csapataimat a dinami-
ka és labdabirtokláson alapuló támadójáték 
jellemezte. Fontos az, hogy a nézők szeres-
senek mérkőzésre járni minden korosztály 
esetében. Szép játék, stílusos labdarúgás, 
szórakoztatás a cél, mert ha támadnak és 
gólt szereznek, akkor sokkal többen lesznek 
kíváncsiak a meccseinkre. Erre szeretném 
ösztönözni a klub minden játékosát. 

Mi az edzésterv?

A felkészülés időszakában hetente 4-5, a ver-
senyidőszakban heti 4 edzéssel dolgoznak 
csapataink a pályán. A mérkőzést követő 
nap a regenerálódásról szól, hét közben pe-
dig egy nap lehet a pihenésé. Az edzések csa-
patainknál különböző időpontokban kez-
dődnek és 90-100 percet tesznek ki. Fontos, 
hogy mindenki részt vegyen rajta az edzők 
által elvárt erőállapotban.
Az utánpótlásnál még nem, de a felnőtteknél 
fontosnak gondolom, hogy heti egyszer, más-
fél órás Crossfitt tréninggel váltsanak ki egy 
edzést, melynek alapja az intenzív és állan-
dóan változó edzésingerek biztosítása, célja a 
test erejének, teljesítő képességének növelése. 
Olyan izmokat mozgatunk meg ezáltal, ame-
lyek kevesebb hangsúlyt kapnak. Én már évek 
óta alkalmaztam ezt a hasznos, eredményes 
módszert. 
Eszközök tekintetében egy Polar játékoskö-
vető rendszer segíti a munkánkat, mind az 
utánpótlás, mind a felnőtt csapatok esetében, 
mellyel az edzéseken illetve a mérkőzések so-
rán folyamatosan követhetjük a labdarúgók 
futott kilométereit, sprintjeit, sebességét, a pul-
zusukat.
Amellett, hogy a kondicionális tulajdonságok 
fejleszthetők, a csapatjátékba és az egyénre sza-
bott képzésekre is nagy hangsúlyt fektetünk.

Hogy ösztönzi a játékosokat?

Aki Csornán labdarúgó, az áhítsa a si-
kert. Engem is ez mozgat. A siker minden 
korosztályban egy élcsapat kialakítása, 
egy bajnokság megnyerése. Diadal az, ha 
valaki eligazol tőlünk, magasabb osztály-
ba folytatja a futballt. Egy jó kvalitású és 
mentalitású embert egyedül a siker, vagy 
annak reménye ösztönözheti, emellett 
fontos, szeressük, amit csinálunk.

Lelkesítő, motiváló beszédeket szokott 
alkalmazni?

Igen, de ez önmagában nem elég. A lelkesí-
tő beszédnél többet ér a megszerzett tudás, 
ha az edző és a játékos is kitartóan dolgozik 
azon, hogy az edzések minősége jó legyen. 
A szerencse fontos tényező a futballban, de 
a jól elvégzett munka az mindig meghozza 
a gyümölcsét. A labdarúgás azért szép játék, 
mert hol ad, hol pedig elvesz, de elszántság-
gal és sok fáradozással elérhető, hogy többet 
kapjunk.

Mivel nyugtatja a játékosokat? Mivel ve-
szi le a terhet a vállukról? 

Ha egy csapat a bajnokságban élen akar 
járni, azon mindenképpen van nyomás. A 
labdarúgás nagyon egyszerű játék, amit a 
világon sokan szeretnek. Azzal tudom eny-
híteni a fiúk izgalmát, idegességét, ha szinte 
beléjük itatom azt a gondolatot, hogy rúgják 
örömmel a labdát, ne legyenek stresszhely-
zetben egy meccs miatt, mert a futball az, 
amihez értenek. 
Azzal vehetem le leginkább a vállukról a ter-
het, ha feltöltjük a hiányposztokat, és egy át-
gondoltan összeállított, együtt jól működő 
csapat tagjai lehetnek, és a fejlődésük nem 
törik meg. 

Mennyire idegeskedő típus?

22 év edzőséggel a hátam mögött ugyanúgy 
izgulok egy mérkőzés előtt, mint amikor 
játékosként léptem fel a pályára, vagy mint 
amikor kezdő edző voltam. Amikor elindul 
a meccs, lehiggadok, habár megvallom, nem 
vagyok halk szavú, csendes edző. 
Képes vagyok a játékosaimról levenni a terhet, 
megfelelően tudom őket motiválni, nemcsak 
a sikert, hanem a sikertelenséget, a gondokat 
is jól kezelem. Ehhez már talán megvan a ta-
pasztalatom. Ugyanúgy várja az ember a mér-
kőzéseket, mint fiatal korában, mert az, amit a 
futball ad, semmi más nem tudja adni. Az az 
izgalmi állapot, ami a mérkőzéseken megada-
tik, élteti a játékost, az edzőt és a szurkolót is. 
Ez a legszebb ebben a sportban. 

Milyen a kapcsolata a játékosokkal?

Mai napig tegeznek a játékosaim, a régi „fiaim-
mal” is tartom a kapcsolatot. Azt szeretném, 
hogy ahol én vagyok az edző, ott az edzések 
és a foci mellett a csapat egy erős közösséget 
alkosson, amelynek tagjai jól érzik magukat 
együtt, ezt Körzetközpont Szakmai Igazgató-
ként minden csapatunknál szeretném elérni.. 
Edzői szemléletemben nagy hangsúlyt kap a 
csapaton belüli összetartás elősegítése, megte-
remtése. Ha a fiúk a sporttársaikkal töltik a 
szabadidejüket is, együtt szórakoznak, akkor 
már valamit elért az ember. Rendkívül lénye-

gesnek tartom, hogy aki nem ebből él, találja 
meg a boldogságát a futballban. A sport fele-
lősségre nevel, ami nélkülözhetetlen, főleg a 
mai világban. Nem az a legfontosabb a fiatal 
sportolóknál, hogy kiváló focista váljék belő-
lük, hanem az, hogyan nőnek fel. 

Dolgozik, ünnepelt fociedző. Mikor látja 
a családja?

Focis család vagyunk. Feleségem kozmetikus 
és gyógymasszőr. A 2014-15-ös csornai baj-
nokcsapatnak a gyúrója volt, és azóta is végzi 
ezt a munkát megye II-es csapatnál. Kisebbik 
fiam itt focizik Csornán az U14-ben, a na-
gyobbik fiam végigjárta Csornán a ranglétrát 
és most megye I. osztályban, Jánossomorján 
futballozik. A gyerekek ebbe nőttek bele, 
úgyhogy immár a családban mindenki foci-
val foglalkozik. Nemrég még négy különbö-
ző klub felé indultunk, négyfelé szurkoltunk. 
Az estéket viszont együtt töltjük és a vasárna-
pi ebédet is együtt költjük el. 

A vírushelyzetnek milyen hatása volt a 
futballra?

Ahogy az élet minden területére, a labda-
rúgásra is nagy hatást gyakorolt. Aki nem 
találkozott a pályafutása során azzal, hogy 
abba kell hagyni az edzéseket, és hónapo-
kon keresztül nem mozoghat, focizhat, 
nem mehet közösségbe, annak nagyon 
megterhelő volt. Az otthoni edzés nem 
tudja helyettesíteni a pályán a társakkal 
való közös erőpróbákat. Megváltoztatta 
világszínvonalon is, és amatőr szinten is az 
egész futballt, és annak gazdasági szféráját 
egyaránt.

Mi a véleménye az idei Labdarúgó Euró-
pa Bajnokságról és a magyar csapat telje-
sítményéről?

Szurkolóként szorít az ember a nemzeti 
csapatnak, viszont a válogatott játékot is 
edzői szemmel nézem. Rengeteget fejlő-
dött a magyar labdarúgás, és az úgyne-
vezett „halálcsoportban” várakozásaimon 
felül szerepelt. Szervezettségben szembe-
tűnően jó volt a csapat. 2016 után meg-
ismételték és túl is szárnyalták az akkori 
teljesítményüket. Szurkolóként persze azt 
mondom, lehetett volna nagyobb szeren-
csénk.

Miben kellene még fejlődni a magyar 
labdarúgásnak? 

Ha nagyobb lesz a merítési lehetőségünk 
és több nemzetközi szintű focistánk lesz, 
erősebbé válik a válogatottunk. Ha azok a 
játékosok, akik nagyon szép jövő előtt áll-
nak, befutják azt a karriert, amire esélyük 
lehet, akkor várható erősödés.
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Ez a fő üzenete a Pannon-Víz Zrt. idei gyer-
mek programjainak.
Társaságunk a soproni és a mosonmagyaró-
vári szolgáltatókkal együtt pályázaton nyert 
lehetőséget arra, hogy minél több kisdiákkal 
ismertesse meg ezeket a hasznos és mind-
annyiunk számára fontos gondolatokat.
A projekt a Széchenyi 2020 program kere-
tében valósul meg - tudtuk meg Bertha Zol-
tántól, a Pannon- Víz Zrt Csornai üzemegy-
ség vezetőjétől 
Múlt héten a csornai sport tábor csapata 
az önfeledt játék mellett  a helyes csator-
nahasználattal és a vízbázis védelemmel  is 
ismerkedett a csornai vízműtelepen.
A viziközmű terepasztalon megtudhatták a 
gyermekek, hogyan jut el a víz a vízcsapok-
ba és azt is , hogy mi lesz az elfolyó víz sorsa.

A program után a gyerekeket kérdeztük él-
ményeikről.
Kriszti Bősárkányból érkezett. Szüleivel 

együtt nagyon várták már, hogy elkészüljön 
az új bősárkányi szennyvíz csatorna, melyre 
néhány hónapja már rá is kötöttek. Krisz-
tiéknek nem kell többé s szippantó kocsira 
várni. Megtudta azt is, hogy szennyvizük a 
csornai szennyvíztisztítóba kerül egy hosszú 
távvezetéken. Kriszti  szülei sosem öntenek 
a lefolyóba festéket, higítót, vagy a permet-
szer maradékát. Ez károsítaná a szennyvíz-
tisztító telep eleven iszap kultúráját, csök-
kenne a tisztítás hatásfoka.

Béláéknak szép nagy akváriumuk van ott-
hon. Béla most tudta meg, hogy az akvá-
riumuk szűrőjében is olyan baktériumok, 
algák és parányi élő szervezetek vannak, 
amik a szennyvíztisztítóban is tisztítják a 
szennyvizet.

Timi csornai, a Szent István téren lakik. 
Néhány hete látta, amikor a pannon-vizes 
hibaelhárítók daruval felemelték a közeli 

szennyvízátemelő szivattyúját és úgy nézett 
ki, mintha egy hatalmas rongy gombolyag 
lett volna. A nedves törlőkendők ráteke-
redtek a szivattyú kerekére, az nem tud-
ta rendesen elnyomni a szennyvizet, ami 
majdnem kifolyt az átemelőből. Ugye nem 
kell mondani, milyen kellemetlen, amikor 
szennyvíz szivárog az úton és  a talajba szi-
várogva szennyezi  a környezetet.  

Gergő, az egyik pannon-vizes kulacs nyerte-
se a műanyag hulladékokról beszélt. Hallott 
róla, milyen gondot okoznak az elhasznált 
műanyag palackok, melyeket tonnaszám 
halásznak ki a tengerekből. Ezért, Gergő 
hacsak lehet , a csapvizet választja.
Ha Önök is szeretnének hasonló foglalko-
zást, keressék a Pannon-Víz Zrt. szakem-
bereit, az iktato@pannon-viz.hu    címen, 
vagy a 96/592 175 -ös telefonszámon. !

Helyes csatornahasználattal nagyon is sokat  
tehetünk a vízbázisok védelméért! 
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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

Magyar Falu Program „Iskolai felújítások – több részben” keretében
iskolaépület valamint tornacsarnok felújítása Szil községben
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„Büszkék lehetünk áldozatokkal megval-
lott szabadság-szeretetünkre is, melyből 
sokszor adtunk példát és erőt Európának 
és a világnak”- hangzott el a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei ünnepi Díszköz-
gyűlésen, kedden, ahol Görbicz Anita, a 
Győri ETO Kézilabda Club sportolója a 
Győr-Moson-Sopron Megye Díszpolgára 
Kék Szalag Kitüntető címben részesült. 
Németh Zoltán köszöntőjében kiemelte, 
hazánk Szent István óta a keresztény Eu-
rópa része, ezért a magyarság számára a ke-
reszténység identitásképző és nemzetmeg-
tartó szerepe kultúránk és történelmünk 
szerves része.
„Európa politikai vezetőinek jó része mó-
dosított tudatállapotban van. Úgy visel-
kednek, mint a szenvedélybetegek, akik 
nem urai önmaguknak, akik nem tudják, 
hogy tetteiknek milyen káros következ-
ményei vannak önmaguk és közösségük 
számára. Az önpusztító európai politi-
ka drogja a globális pénztőke. A beteg 
dühöng, fenyeget, hazudik, össze-vissza 
beszél, az ápolóval, orvossal, baráttal, sze-
rető családtaggal szemben is ellenségesen 
viselkedik. Méltatlan egykori, egészséges 
énjéhez”- utalt a megyei közgyűlés elnöke 
a hazánkkal méltatlan EU-s bánásmódra.
Hozzátette, segíteni kell, hogy a beteg le-
győzze a démonait: Európát, az Európai 
Uniót sem hagyhatjuk magára akkor sem, 

ha folyamatosan hazug és méltatlan táma-
dásoknak vagyunk kitéve.
„Magyarországnak Szent István óta fon-
tos Európa, fontos a keresztény Európa, 
Közép-európai szemszögből ugyanakkor 
sokszor úgy tűnik, hogy európai barátaink 
közül néhányan út közben szem elől té-
vesztették az eredetileg meghatározott célt, 
azaz az erős nemzeteken alapuló, erős Eu-
rópa megteremtését és megtartását. Éppen 
ezért nem szabad teret engedni a XX. szá-
zadban többször megbukott neoliberális és 
neomarxista törekvéseknek, - csomagolják 
azokat zöld mozgalomba, vagy szivárvány-
színű zászlóba, - amelyek erőszakos, de 
hangos kisebbségként olyan tanokat és 
elvárásokat akarnak széleskörűen elfogad-
tatni, amelyek alapvetően szemben állnak 
azokkal az értékekkel, amelyek életünk és 
gondolkodásunk alapját képezik”- han-
goztatta Németh Zoltán. A megye elnöke 
beszédét Mádl Ferenc szavaival zárva arra 
emlékeztetett, hogy büszkék lehetünk ál-
dozatokkal megvallott szabadság-szerete-
tünkre is, melyből sokszor adtunk példát 
és erőt Európának és a világnak. 
A díszközgyűlés ünnepi beszédét Berényi 
József, Nagyszombat megye alelnöke tar-
totta, aki többek között arra emlékezte-
tett, hogy Felvidék területe a szlovákokkal 
közös kincs, amire mindkét országban 
büszkének kell lennünk. Felidézte azt is, 

hogy a magyar történelem jelentős ese-
ményei Pozsonyban is zajlottak, s határon 
túli és az anyaországbeli magyarok közös 
kötelessége megőrizni ezeket az értékeket. 
Berényi József arra is emlékeztetett, hogy a 
közösen alapított Rába-Duna-Vág Térségi 
Társulásnak köszönhetően a megyei veze-
tők hatékony együttműködésével többmil-
liós forráshoz jutott számos település, civil 
szervezet és az önkormányzat.
„Mi, felvidéki magyarok itt is otthon érez-
zük magunkat, ezért tekintsenek úgy a ha-
táron túli magyarokra, akik egy kultúrát, 
egy nyelvet beszélünk és közösen őrizzünk 
a szentistávni örökséget”- zárta gondolatait 
Nagyszombat megye alelnöke.
Görbicz Anita beszédében köszönetet 
mondott szüleinek csapatának és edzőinek, 
akik nélkül ezeket a szép sikereket nem ér-
hette volna el csapatával. „Győr mindig az 
otthonom marad, Győr-Moson-Sopron 
megyében rendkívül inspiráló és sportba-
rát a környezet. Szívből remélem, hogy a 
jövőben is sok eredményes sportoló ott-
hona lesz a megye”- tette hozzá az idei év 
megyei díszpolgára.

Példát adunk Európának és a világnak
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Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem 
program hagyományos megyei búzagyűjtő 
ünnepséget rendeztek a csornai Csukás-iskola 
tangazdaságában.
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin polgármes-
ter az ünnepségen elmondta, hogy nekünk, 
magyaroknak, a Magyarok Kenyere ünnep 
a munka gyümölcsét jelenti, az idő múlását, 
a nyár végét és az aratási munkák lezárását. 
Benne van a dolgozó, tettre kész ember, az 
összefogás, a közös munka.  A kenyérben ben-
ne van maga az élet, a „magyarok kenyerében” 
pedig 15 millió magyar közös múltja, közös 
történelme, közös öröme és szenvedése, közös 
szellemisége, nemzeti összetartozása, és ami a 
legfontosabb: közös jövője.
A polgármester szerint az agrárközösség, a 
termelők által összegyűjtött és felajánlott ga-
bonával, ha nem is az egész világ, de számos 
rászoruló embertársunk - köztük a jövő zálo-
gai, a gyermekek - életét szebbé, könnyebbé 

Magyarok kenyere rendezvény Csornán

Megyei elismerésben részesült a Csornai Sportegyesület
A Csornai Sportegyesületnek, Győr-Mo-
son-Sopron megyei sportélet területén végzett 
kiemelkedő tevékenységéért, Bauer Rudolf 
díjat adományozott Győr-Moson-Sopron me-
gye Önkormányzatának közgyűlése.
Az elismerést Családi János elnök vehette át 
Németh Zoltántól, a megyei közgyűlés elnö-
kétől.
A Csornai Sportegyesület és jogelődje, a Rába-
közi Sportegylet 1910 óta működik 15 külön-
böző szakosztállyal. A legrégebbi a labdarúgó 
szakosztály, amely az egyesület megalakulása 

tehetjük. Bizonyíthatjuk számukra, hogy nin-
csenek egyedül, mindig van, aki segítő kezet 
nyújt a bajban, határon innen és túl.
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin köszönetet 
mondott mindenkinek, aki akár csak egy kis 
részt is vállalt abban, hogy ez a kezdeményezés 

létrejöjjön, és egy évtizede fogja egyre szoro-
sabbá a gazdák közösségét, támogatja a nehéz 
helyzetben levőket, akár terményfelajánlással, 
akár szervezőmunkával vagy a rászorulókkal 
való közvetlen kapcsolattartással.

óta folyamatosan fennállt felnőtt és utánpótlás 
csapatokkal. A másik kiemelkedő szakosztálya 
az 50 éves kézilabda szakosztály, amelyen belül 
ifjúsági, tartalék és felnőtt csapatok is működ-
nek. Az egyesületben jelenleg több, mint 300 
fő sportol aktívan. Napjainkban a sportnak, 
elsősorban a tömeg-és szabadidősportnak pe-
dagógiai és egészségügyi szempontból egyaránt 
kiemelt szerepe van.
A 2020-ban 110 éves Csornai Sportegyesület 
a lakosság sportolási lehetőségeinek biztosítá-
sa mellett a versenysportban is jeleskedik. A 

sportegyesület pályái otthont adnak nagyobb 
rendezvényeknek, legyen az sport, zenei ren-
dezvény vagy gyermeknap.
A Csornai Sportegyesültből több sportoló ért el 
jelentős sikereket kézilabdában, atlétikában és 
labdarúgásban, az elért eredményeik révén így 
példa értékűvé váltak a jövő generációja számá-
ra. A fejlődés folyamatos, az Egyesület Csorna 
város szerves részévé vált és országos hírnévre 
tett szert a fennállásának 110 éve alatt.
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2021. augusztus 10.-től (keddtől) a Csornai Margit Kórház  
Oltópontján is lehetőség nyílik a harmadik körös oltás beadására. 
Időpontot a www.eeszt.gov.hu oldalon lehet igényelni!
Az oltópont az „A” épület első emeletén található, megközelíté-
se az udvar felől. Telefonszám: 06-96/590-541. Munkanapokon 
13:00-15:15 -ig hívható.
Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus 
elleni harmadik védőoltás felvételét. Az eeszt.gov.hu időpont-
foglalóban a kórházi oltópontok már meghirdették a foglalható 
időpontokat.
Az új, agresszív vírusmutánsok megjelenése indokolttá teszi, 
hogy megerősítsük azok immunvédelmét, akik korán, az elsők 
között kapták meg az oltást.
A harmadik oltás is önkéntes és ingyenes. Az időpontfoglalóban 
az foglalhat időpontot, aki elmúlt 18 éves, és a második oltását 
már több mint 4 hónapja kapta meg. (Az egydózisú Janssen vak-
cina esetében természetesen az első oltástól számítják a 4 hóna-
pot).  
Az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, és a legyen-
gült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik 
oltás felvétele. A vírus és annak mutánsai ellen nem a lezárások és 
a korlátozások jelentik a megoldást, hanem az oltás.
A kormányzati vakcinabeszerzéseknek köszönhetően van bőven 
vakcina az újabb oltásokhoz is. Aki nem tud interneten foglalni, 
a háziorvosánál is kérheti a harmadik  oltás beadását.

Csornán is lehetőség nyílik a harmadik 
körös oltás beadására

Karitász-segítség a Rábaközben
A csornai Jézus Szíve 
Karitászcsoport 3 
szociális intézmény-
be szállított fela-
jánlásból származó 
dinnyét, valamint 
egészségügyi maszko-
kat. Összesen 400 kg 
gyümölcsöt és 2000 
db maszkot szállítot-
tak az önkéntesek a 
döri Katalin Otthon-
ba, a jobaházi Ujvári 
János Református 
Szeretetotthonba és a 
pásztori Felnőttkorú 
Fogyatékosok Ot-
thonába. Az in-
tézmények köszönet-
tel és hálás szívvel 
fogadták az adomán-
yokat. Köszönet a 
Győri Egyházmegyei 
Karitásznak és az 
önkénteseknek!

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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Mint ismert, Gyopáros Alpár országgyűlési 
képviselő kezdeményezésére ismét lesz Csor-
nán önálló Járásbíróság. 1976-ig működött 
Járásbíróság Csornán egy olyan épületben, 
amit 1928-ban építettek. Legutóbb a Mar-
git Kórház használta, de az új kórházi szárny 
megépítése óta, 2015-től üresen áll az impo-
záns épület, állapota jelentősen leromlott. Az 
Országos Bírói Hivatal ezt az épületet válasz-
totta ki, mint a Csornai Járásbíróság székhe-
lyéül szolgáló épületet. Az épület felújításához 
elengedhetetlen a rendezési terv és az építési 
szabályzat módosítása. A csornai képvise-
lő-testület rendkívüli ülés keretében döntött 
arról, hogy az épület rekonstrukciója és bő-
vítése céljából, a mielőbbi megvalósítás érde-
kében módosítja a településszerkezeti tervet, 
valamint a helyi építési szabályzatot és a mel-
lékletét képező belterületi szabályozási tervet.  
A városvezetők a területet kiemelt fejlesztési 
területnek is nyilvánították azzal a céllal, hogy 

Elkészültek a felújítási tervek, megújul a Járásbíróság épülete Csornán

Trónok harca íjászversenysornán
A Trónok harca sorozat inspirálta az idei 
íjászverseny szervezőit a pálya felállításakor. 
Szabó Ferenc szervezésében régi hagyo-
mánya van a versenynek Csornán, melyet 
sajnos a tavalyi évben a vírushelyzet miatt 
nem tudtak megrendezni, éppen ezért fo-
kozott hangulatban várták a versenyzők a 
különlegesnek ígérkező napot. A versenyző-
ket Major András, Csorna Város alpolgár-
mestere köszöntötte. A városvezető külön 
megköszönte Szabó Ferencnek, hogy évről 
évre megszervezik ezt a versenyt, öregbítve 
vele Csorna hírnevét. Major András szerint 
mindig különleges célokat állítanak fel a 
szervezők, idén 50 éves Csorna, és ez a re-
mek jubileum is visszaköszönt a pályán, az 
egyik célállomásnál. A versenyen szinte min-
den korosztály képviseltette magát, az egész 
kicsik is, ezáltal biztosítva van ennek a szép 
hagyományokkal rendelkező sportág jövője.

a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv 
szükségszerű módosítási eljárását meggyorsít-
sák, ezáltal elősegítsék a Járásbíróság épületére 
vonatkozó építési engedélyezési eljárásnak, 
majd kivitelezésének mielőbbi megkezdését. 
Nemcsak a hagyomány indokolja a Járásbíró-
ság kialakítását Csornán. Győrnek 4000-5000-
es, míg Sopronnak 2000-2500-as az ügyforgal-
ma, sőt a két városban együttesen 
évi 4000 végrehajtási ügy is folyik. 
Ezeknek mindegy 20-30 százalékát 
a csornai és a kapuvári illetékességi 
területről érkező akták teszik ki, így 
a rábaközi járásbíróság jó eséllyel 
1200-1500 közötti üggyel számol-
hat évente, tehermentesítve a győri 
és soproni ügyforgalmat. Háncs 
Károly önkormányzati képviselő 
a testületi ülésen elmondta, hogy 
1993-ban megpróbálták elintézni, 
hogy Csornára visszakerüljön a 

Járásbíróság. Az akkori miniszter hajlott is rá, 
Csorna volt a huszonkettedik település, aki visz-
szaigényelte a bíróságot. Sajnos akkor nem ke-
rült rá sor, mert kormányváltás történt, és ezt a 
folyamatot az új kormány már nem támogatta. 
A képviselő szerint nagy öröm, hogy végre sike-
rült elérni, hogy újra járásbíróság működjön a 
Rábaközben.

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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A koronavírus járvány miatt idén ünnepe-
li alapításának 110. évfordulóját a Csornai 
Sportegyesület.  Major András alpolgár-
mester közösségi oldalán tudatta, hogy a 
programok mellett sokat beszélgettek az 
egyesület múltjáról, történelméről. Többek 
között arról, hogy az egyesület neve és szí-
ne többször is megváltozott, illetve milyen 
híres sportolókat nevelt ki, akár a kézilabda, 
az atlétika vagy a labdarúgás területén. Cik-
künkben bemutatjuk a 110 éves Csornai 
Sportegyesület múltját. 

A Csornai Sportegyesület elődjét a Rába-
közi Sportegyletet (RSE) 1910. február 
21-én alapították meg, és elnökének Dr. 
Csánk Dezsőt választották. Az Egyesületnél 
az elmúlt évtizedek alatt 30 elnök dolgo-
zott. 110 év alatt hosszabb-rövidebb ideig 
16 szakosztály működött. Az Egyesületen 
belül 110 éves a labdarúgó szakosztály, ami 
működtet különböző utánpótlás korosztá-
lyokat, és felnőtt csapatot.60 éves a kézi-
labda szakosztály, ifjúsági, tartalék, felnőtt 
csapattal működött. Szintén 60 éves lenne 
az egyesületből kivált teke szakosztály, mely 
férfi és női csapattal versenyzett Csornán.

110 év alatt volt az Egyesületnek kosárlab-
da, atlétika, úszó, ökölvívó, sakk, természet-
járó, tenisz, céllövő, asztalitenisz, vívó, csel-
gáncs, karate és lovas szakosztálya is.

Ha tekintettel vagyunk arra, hogy az oktatá-
si intézményeknél lévő tornatermeken kívül 
minden sporttevékenység az Egyesület léte-
sítményeiben ment végbe, azt mondhatjuk, 
hogy a létesítmények maximálisan ki voltak 

és ki vannak használva. A Sportegyesület 
pályáin rendezték meg évenként több alka-
lommal is a vidéki dolgozók spartakiádját, 
szakmák közötti versenyeket, a városi-járási 
szakmaközi bajnokságokat tekében és lab-
darúgásban, az „öregek” labdarúgó és teke 
bajnokságát. Több sportágban községi, vá-
rosi, megyei kupaversenyek színesítették a 
palettát. Jelenleg térségi alközpontként mű-
ködő egyesület rendezi a Bozsikos utánpót-
lás tornákat és fesztiválokat.

Az Egyesület neve története során több-
ször is változott, nevezték az Egyesületet 
Rábaközi SE-nek, Csornai Sportegyesület-
nek, Csornai Kereskedő Ifjak Társasköré-
nek, Csornai Katolikus Legényegyletnek, 
Csornai Dolgozók Testnevelési Egyesüle-
tének, Szakszervezeti Sportegyesületnek, 
Édosz-Kinizsi Sportegyesületnek, Traktor-
nak, MEDOSZ Sportegyesületnek. 

Az első évtizedekben az egyesületnek szá-
mos, de mindig ideiglenes székhelye volt. 
Kezdődött a Kis utcai Horváth házzal, 
folytatódott a Kis és Diófa vendéglőkkel, 
az Erzsébet kávéház különtermével, a régi 
községház helyén felépült pavilonnal, a Plé-
nár vendéglővel, Vitéz Kovács kocsmájával, 
a Gőgös féle vendéglővel, a sportpályán lévő 
vendéglő termeivel és végül a mai impozáns 
klubházzal. Ez a mostani és a jövőbeli igé-
nyeket is kielégíti, folyamatosan fejlesztik 
tovább.

Az egyesület színe kezdetben zöld-fehér volt, 
majd fehér-piros lett és ezüstfehér-zöld, 
most pedig ismét zöld-fehér.

Az Egyesület és annak szakosztályai eredmé-
nyes, sikeres kapcsolatot alakítottak ki az eu-
rópai országok hozzájuk hasonló klubjaival, 
egyesületeivel. Ezek a kapcsolatok mindig 
jó hatással voltak az egyesület sportolóira, 
vezetőire. A tapasztalatcserék élénkítették, 
tartalmasabbá tették a sportolók munkáját.
A közelebbi múltban az egyesület híres 
sportolókat is kinevelt. Itt bontakozott ki 
pályafutása a kézilabdázók közül Gódorné 
Nagy Mariann világválogatottnak, Németh 
Erzsébet nemzeti válogatott és Drexler Ber-
nadett ifjúsági válogatott sportolónak. A 
labdarúgók közül Kocsis István az argen-
tin világbajnokságon képviselte hazánkat, 
a sporttelepet róla nevezték el. Az atléták 
közül Csoma Ferenc, Németh Gyula, Lu-
kács László, Pődör Pál, Krekó Imre, Király 
László, Papp László és Babos Rita ölthette 
magára válogatott viadalon felnőttek, ju-
niorok, ifjúságiak vagy serdülők szintjén a 
nemzeti színeket.

Az Egyesület jelenleg két labdarúgó pályát, 
kézilabda- és atlétika pályát, öltözőket és 
klubházat gondoz és üzemeltet. Jelenleg a 
Csornai Sportegyesület a következő szak-
osztályokkal működik: labdarúgás, kézilab-
da, cselgáncs, karate, sakk.

Remek hangulatban telt a 110 éves Csornai sporte-
gyesület jubileumi ünnepsége
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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 




