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„A gyógyulás mindig azon múlik leginkább, mennyire elszánt a beteg.” 
Beszélgetés Dr. Winiczai Zoltánnal a csornai margit kórház igazgató főorvosával
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A Csornai Margit Kórház napjainkban is 
egy családias jellegű és emberbarát kör-
nyezetet teremtő egészségügyi intézmény. 
Az, hogy nem tömegellátás folyik, fontos a 
kórházhoz közel élők, és ezen belül főként 
az idősek számára. Egy idős embernek sok-
kal több információra van szüksége ahhoz, 
hogy tájékozódjon, bátorságot nyerjen, és 
így a megfelelő ellátást megkapja. 
A Csornai Margit Kórház egyik fő szakirá-
nya a mozgásszervi betegségek kezelése és 
rehabilitációja, a másik a tüdőgyógyászati 
betegek kezelése és gondozása. A harma-
dik fontos csapásirány az agyi érbetegsé-
gek, központi idegrendszeri károsodások 
rehabilitációja fekvő és járóbeteg vonatko-
zásban is. Az egyes szakterületek összedol-
goznak, együttműködnek, így biztosított 
legfőbbképpen az idős betegeket érintő jó 
ellátás.

H – épület

A szakrendelések túlnyomó része ebben 
a 2015-ben megnyílt rendelőintézetben 
érhető el. Ez az új, reprezentatív szárny 
nemcsak azért kiemelkedő, mert ilyen épí-
tészetileg is magas színvonalú szakrendelőt 
nem nagyon látni, főként ilyen vidéki kis-
városban, hanem az ellátás szintjét is nagy-
ban felemelte, hogy teljesen új felszerelése 
lett a rendelőnek, aminek a karbantartása 
és fenntartása folyamatos. A szakorvosi el-
látásnak a teljes repertoárját kínálják a be-
tegek számára, a kisebb- és nagyobb szak-
mák is éppen úgy jelen vannak.
A legtöbb szakrendelésről elmondható, 
hogy táppénzes vagy egyéb okok miatt még 
aznap fogadják a betegeket. Ha szakmailag 
indokolt, előjegyzés hiányában is telefonos 
megbeszélés vagy beutaló mellett általában 
minden orvos nyújt ellátást.

Amit nagyon kevés intézmény tudhat ma-
gának, és amiben rendkívül innovatív a 
kórház, hogy perifériás és agyi mágneses 
ingerléseket alkalmaznak a neurorehabili-
tációkon kiváló szakemberekkel és beren-
dezésekkel, hosszú évek során megszerzett 
megfelelő tapasztalattal. Ez a kiemelke-
dő kezelés a betegek számára a Csornai 
Margit Kórházban a társadalombiztosítás 
terhére elérhető. A háziorvos javaslatára a 
rehabilitációs, a mozgásszervi és ideggyó-
gyászati szakrendeléseken keresztül beu-
talóval igénybe vehetőek ezek a kezelések. 
A nappali rehabilitációra járó betegeknek 
biztosított, és a krónikus fájdalmakban 
nagyon hatékony. További beszerzéseket is 
próbálnak eszközölni, mert ez egy sikeres 
ágazat lehet. 
„Aki nagyon szenved a fájdalomtól és ezt 
a fájdalmat ilyen kezelésekkel enyhíteni, 
esetleg kioltani lehetséges, akkor ennek 
mindenképpen létezni kell.” – mondta la-
punknak Dr. Winiczai Zoltán igazgató 
főorvos.
Bőrgyógyászati szakrendelés és nemi beteg 
gondozás – Beutaló és előjegyzés szükséges 
– 0696/590-575
Bár a bőrgyógyászat hiányszakmának 
számít, a csornai kórház rendelkezik bőr-
gyógyász szakorvossal. Rendelési időben a 
helyi ellátás biztosítva van, és vannak olyan 
technikai lehetőségek, amik szintén nem 
pusztán a megtekintéses gyógyításra korlá-
tozódnak, hanem kisebb beavatkozásokat 
is el tudnak végezni, ilyen a lézerkezelés.
Reumatológia – Beutaló és előjegyzés 
szükséges – 0696/590-575
Nagyon népszerű a mozgásszervi betegsé-
geket gyógyító szakrendelés. Rehabilitáci-
ós rendelés is támaszkodik a rehabilitációs 
osztályra. Minden hétköznap elérhető a 
bőrgyógyászati szakrendelés helyiségében 
az első emeleten.
Röntgen, ultrahang – Beutaló és előjegyzés 
szükséges – 0696/590-575
Digitalizált, hagyományos röntgennel 
rendelkezik a kórház, így lehetőség van 

Beutalót nem igénylő ellátások esetében 
az időpont egyeztetés előnyös. Anélkül is 
oda lehet menni, azonban a várakozási idő 
hosszabb lehet.
A beutalót igénylő szakrendelések esetén, 
ha gondozási kontrollról beszélünk, tehát 
abban az évben már járt náluk a beteg, és 
ismert betegsége miatt kontrollra jelentke-
zik, elég az időpont egyeztetés is, sőt leg-
többször vissza is rendelik a pácienst egy 
meghatározott időn belül és már a rendelés 
egyeztetéssel zárul.
Kardiológiai szakrendelés – Beutaló és elő-
jegyzés szükséges – 0696/590-514 
A várható élettartam egyik alapja, hogy a 
szív- és érrendszerünknek milyen az álla-
pota. Napjainkban is ez képezi a halálozá-
sok döntő részét. Idővel nagyon sok olyan 
ellátási forma került ide, amivel korábban 
kevesebbet tudtak foglalkozni, ilyenek a 
szívultrahang vizsgálatok, komoly gyógy-
szeres beállítások, és ami nagyon fontos, az 
ilyen problémákkal küzdő betegek hosszú 
távú gondozása.
Anyagcsere, hipertónia, diabetológia – Be-
utaló és előjegyzés szükséges – 0696/590-
519
Túlnyomórészt a cukorbetegek ellátásával, 
kezelésével foglalkoznak.
Gasztroenterológia – Beutaló és előjegyzés 
szükséges (11-15 óráig) – 0696/590-520
A gyomor- és béltükrözéses vizsgálatokat 
helyben el tudják végezni, kiváló felszerelés 
mellett két szakorvossal a rendelés fenna-
kadását el tudják kerülni. Ennek ellenére is 
hosszú a várakozási idő, ami nyilvánvalóan 
az emberek megbetegedésének gyakorisá-
gából is fakad.  
Neurológiai rehabilitációs szakrende-
lés – Beutaló és előjegyzés szükséges – 
0696/590-575

A Csornai Margit Kórház igazgató főorvosa, Dr. Winiczai Zoltán volt segítségünk-
re, hogy pontos rálátást kapjunk a számos, az intézményben igénybe vehető, társa-
dalombiztosítás által támogatott, kimagasló ellátásról. Kérem, tartsanak velünk, 
legyenek elszántak egészségük érdekében!

„A gyógyulás mindig azon múlik leginkább, 
mennyire elszánt a beteg.” (Rados Virág) Szerző: Vámos Annamária
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digitális képküldésre. Egy bonyolultabb 
csonttörés esetén, illetve balesetből eredő 
műtéti következményt is maga után vonó 
esetnél, vagy ha ennek a kérdése felmerül, 
akkor a képeket át lehet küldeni az interne-
ten, és lehet konzultálni a győri vagy más 
városban lévő traumatológus kollégákkal, 
hogy mihamarabb teljesüljön a beteg ellá-
tása. Házon belül is lehetséges ez, mert az 
elkészült röntgenfelvételek lekérhetőek egy 
adott beteg esetében a szakorvosok számá-
ra. Az ellátó orvos az illetőnek a más vá-
rosban készült leleteit is meg tudja nézni, 
ki tudja nyomtatni, így a beteget érintően 
a tévedés lehetősége sokkal kisebb, ami az 
ellátás biztonságát nagyban javítja, különö-
sen az idős, hiányosabb emlékezetű embe-
rek esetében, vagy ha az illető olyan mér-
tékben beteg, hogy nem tud kórelőzményt, 
információt szolgáltatni. 
Ebben a hónapban Dr. Winiczai Zoltán 
főigazgató úr kiadott egy közleményt, mi-
szerint a röntgen szakrendelésen kialakult 
asszisztenshiány miatt sajnos a röntgen 
vizsgálatok mennyiségének csökkentésére 
kényszerült a kórház, melynek értelmé-
ben a területi ellátási kötelezettséggel nem 
rendelkező személyek tüdőszűrését fel kell 
függeszteni. A röntgen és UH vizsgálatok-
ra tehát kifejezetten fontos az előjegyzés 
kérése. A sürgős ellátást igénylő betegek 
röntgen ellátása változatlan.
Pszichiátria, addiktológia – Előjegyzés 
szükséges – 0696/590-574
Minden hétköznap van ideggondozói ren-
delés, ami az egészség megtartása szem-
pontjából nagyon fontos. A pszichiátriai 
rendelésen az addiktologiai feladatokat is 
ellátják.
Pszichológus – Előjegyzés szükséges – 
0696/590-500/613
Nőgyógyászati szakrendelés – Előjegyzés 
szükséges – 0696/590-575
A terhesgondozás, a nőgyógyászati szürő-
vizsgálatok és a szakorvosi ellátás folya-
matosan rendelkezésre áll, a megfelelő 
felszereltség biztosítása mellett. Rendkívül 
korszerű ultrahanglehetőség áll a szakor-
vosok rendelkezésére, valamint nőgyó-
gyászati citológiai laboratórium működik 
helyben, ami felgyorsítja az ellátást és ja-
vítja annak minőségét. Végeznek egynapos 
sebészeti nőgyógyászati beavatkozásokat, 
és amennyiben szükséges, biztosítva van a 
műtét utáni megfigyelés is. Van rá kapaci-
tás, hogy területen kívülieket is fogadjon a 
kórház. Magas szintű ellátás, jó felszerelt-
ség, elérhetőség és a várakozási idő is kivá-
ló. 
Mammográfia – Előjegyzés szükséges – 
0696/590-590
Hagyományosan mammográfiai állo-
más működik a kórházban, emlőszűrés, 
valamint ennek a szakszerű klinikai gon-
dozása, véleményezése is megtörténik. A 

mammográfiás röntgenen kívül vezérelt 
biopsziát, ultrahangvizsgálatot tudnak biz-
tosítani és a műtéti lehetőségek is adottak, 
nem helyben, hanem a környező kórházak-
kal együttműködve. 
Fül-orr gégészeti szakrendelés – Előjegyzés 
szükséges – 0696/590-587
 A hét minden napján fogadják a járóbete-
geket beutaló mentesen.
Szemészet – Előjegyzés szükséges  
– 0696/590-575
Beutaló nem szükséges a szemészeti szak-
rendelésre. Rendelési idő után sürgősségi el-
látás minden nap 17:30-ig elérhető Győrben 
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház ren-
delőintézetében a Szent I. út 41. szám alatt. 
Nefrológia – Előjegyzés szükséges  
– 0696/590-575
A  belgyógyászat vesebetegségekkel foglal-
kozó ága, mely foglalkozik a vese gyulla-
dásos betegségeivel, veseelégtelenséggel és 
a magas vérnyomás betegséggel, valamint 
más szisztémás betegségek veseszövődmé-
nyeivel.
Urológia – Előjegyzés szükséges  
– 0696/590-575
Ortopédia – Előjegyzés szükséges  
– 0696/590-575
Onkológia – Előjegyzés szükséges  
– 0696/590-520
Időpontot csütörtöki napokon 11-13 óráig 
lehet kérni szakrendelésre illetve gondozás-
ra.
Sebészet – Előjegyzés szükséges 
Két szakorvossal, minden hétköznap elér-
hető 8-16 óráig

További szakrendelések az intézmény 
egyéb épületeiben:

A épület

Belgyógyászati szakrendelés – Beutaló és 
előjegyzés szükséges – 0696/590-575
Haemorheológia – Beutaló és előjegyzés 
szükséges – 0696/590-500/626
Az érbetegeknél a vér áramló képességét 
vizsgálják, vérhigításos eljárásokat alkal-
maznak, infúziókat kap a beteg, ami javítja 
a vér áramlóképességét.

B épület

Tüdőgyógyászat, allergológia – Beutaló és 
előjegyzés szükséges
A tüdőgyógyászat hörgőtükrözéses illetve 
légzésfunkciós mérési lehetőségekkel fel-
szerelt. Korábban működött a kórházban 
aktív tüdőgyógyászati osztály, annak a 
szakembergárdája, felszereltsége megma-
radt. Kiemelkedő, megyei szintű ellátást 
biztosít szakrendelési szinten. Igyekeznek 
a hiányosságokat pótolni, fejleszteni, hogy 
ezt a színvonalat megtartsák, emeljék. 
Több szakember is rendelkezésre áll, köz-

tük Prof. Dr. Bártfai Zoltán, aki PHD-vel 
rendelkező, országos hírű, neves szakem-
ber.
Immunológia – Beutaló és előjegyzés szük-
séges
Nappali rehabilitációs ellátás – Beutaló és 
előjegyzés szükséges
Az érbetegeknél a vér áramló képességét 
vizsgálják, vérhigításos eljárásokat alkalmaz-
nak, infúziókat kap a beteg, ami javítja a vér 
áramlóképességét. Agyi érbetegek kúraszerű 
kezelését végzik. Krónikus fájdalmak kúra-
szerű ellátásában nyújtanak segítséget. 

C épület

Neurológia, elektrofiziológia, epilep-
sia – Beutaló és előjegyzés szükséges – 
0696/590-575
A szervi idegrendszeri megbetegedéseknek 
is minden hétköznap van rendelési ideje. 
Jelentős szerepet játszik az idegrendszeri 
megbetegedések kiszűrésében az elektrodi-
agnosztika. A kórház különlegessége, ami 
általában csak megyei kórházakban fordul 
elő, hogy EEG és elektrofiziológiai vizsgá-
latokat tudnak végezni és mindezt rövid 
várakozási idő mellett tudják teljesíteni. 
Bár agyi képalkotó vizsgálat sajnos nincs, 
mivel általában csak megyei jogú városok-
ban van CT és MRI vizsgálat, de a diag-
nosztika teljes.
Fizio-mozgásterápia – Beutaló és előjegy-
zés szükséges – Előjegyzés személyesen

Csorna a megyei közlekedés egyik legfőbb 
csomópontja, az ellátási területhez nagyon 
sok kis falu is tartozik, melyeknek nehe-
zebb a megközelíthetősége, és az itt élő 
embereknek a Győrbe jutás komoly gond, 
kihívás lehet. Kiváló a mentőszolgálat, a 
szakemberek jó ellátást biztosítanak. Csor-
na, mint közbülső állomás nagyon jó a be-
tegnek, a mentőknek egyaránt.

A sürgősségi ellátás esetében a mentőszol-
gálat dönti el, hogy hova szállítja a beteg 
személyt.
A páciensek a szakma kritériumai szerint 
kerülhetnek a kórház 30 ágyas belgyógyá-
szati osztályára. A kórház ambulanciáján 
fogadják a sürgősségi betegeket, azon-
ban olyan beavatkozás esetén, például 
szívinfarktus, szélütés gyanúja, komoly 
operálandó betegség, gyomorvérzés, te-
hát, ahol csak az időt vesztenék el azzal, 
hogy Csornán kiegészítő vizsgálatokat 
végeznek, azokat Győrbe a sürgősségi osz-
tályra szállítják. Ugyanez érvényes a vég-
tagsérültekre, akiket hétköznap rendelési 
idő alatt a sebészeti szakrendelés ellát, de 
komolyabb, akár több testrészt érintő sé-
rülésnél, súlyos balesetnél egyértelműen 
Győrbe a sürgősségi osztályra kell szállíta-
ni a beteget, ahol CT és kellő szakemberháttér 
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áll rendelkezésre. Ha valakinek eltörik a karja 
napközben, azt itt is ellátják, gipszbe teszik, 
vagy bevarrnak egy repesztett sebet a sebészeti 
szakrendelésen, de komolyabb esetek ellátása 
centrálisan történik. A beteg biztonsága szem-
pontjából nagyon fontos, hogy a szakember 
megfelelő betegszállítással tovább küldje, és 
kellő megfigyelési időszakon belül, ha mégis 
operációra van szükség, ott legyen helyben. 
A kórház ügyelete 24 órás orvosi jelenlétet 
biztosít a megfelelő betegbiztonság érdekében, 
melyet a belgyógyászati osztály ügyeletes orvo-
sa lát el. A belgyógyászati osztály ambulanciája 
a sürgősségi fogadó hely, azon betegek számá-
ra, akiknél az elsődleges ellátásban is úgy gon-
dolják, hogy a csornai kórház belgyógyászata 
elégséges szakmailag. Bármilyen alapszintű 
belgyógyászati betegséget ellátnak, például 
időskori kiszáradás, tüdőgyulladás, így nem 
szükséges fokozni a győri sürgősségi osztály 
által ellátandók számát, megkímélve ezzel 
a beteget is a hosszú várakozási időtől, mely 
az egészségi állapotot sem javítaná, mivel ott 
rangsorolnak, súlyossági sorrendben kezelik a 
beérkezőket. 

Egyéb ellátások, lehetőségek

A  gyermek és felnőtt körzeti orvosi ellátás il-
letve ügyelet és a fogászati rendelés is a kórház 
területén működik. A kórház helyet ad és segíti 
ezeket a tevékenységeket is, de ezek külön szer-
veződések. 
A gyógyászati segédeszköz boltban, a bejárat 

mellett rögtön balra, receptre is megvásárolha-
tóak a szükséges eszközök. 
Saját patikája a kórháznak nincs, de a közel-
ben kettő is adott, a legközelebbi 100 méteren 
belül.
A kórház bejáratánál bankautomata található.
Hátul az udvarban van parkolási lehetőség, az 
első fél óra ingyenes. A szakrendelésekre érke-
zők parkolási díj ellenében várakozhatnak. A 
díjfizetés alól a rokkantkártyások és a kórház 
dolgozói mentesülnek.
A kórház hivatalos internetes oldalán köny-
nyedén tájékozódhatunk a szakrendelésekről, 
a szakorvosok rendelési idejéről, az elérhetősé-
gekről. (www.margitkorhaz.hu)

Álláslehetőség 

A kórház facebook oldalán az álláslehetőségek-
ről is lehet informálódni. Takarítói munkára 
gyakran van felhívás, de nővérhiányról nem 
lehet beszélni. Néhány pozíciót kell időnként 
visszapótolni, de a távozások oka általában 
nyugdíjazásból vagy családi élethelyzetbeli 
változásokból adódik. Családias és megtar-
tó közösségről van szó a dolgozókat tekintve 
is. Szerettek volna egy nővérszállót nyitni, de 
erre nem volt pályázati lehetőség. Szakorvosok 
tekintetében is jobban áll a kórház, mint a na-
gyobb városok egészségügyi intézményei. 

Tervek, remények

Fürdőterápiás gyógyközpontot szeretne létre-

hozni a kórház kimondottan gyógyfürdetéssel, 
iszapkezeléssel, súlyfürdővel. A megfelelő szak-
embergárda már adott, a betegek szempontjá-
ból pedig hatalmas pluszt jelentene egy ilyen 
gyógyfürdő jellegű kezelés, mert a rehabilitá-
landó betegek túlnyomó részének nagyon jót 
tenne, kezdve a nőgyógyászati betegségektől a 
mozgásszervi kezelésekig bezárólag. 

Covid-korlátozások

Most jelenleg a járóbeteg forgalomra nézve a 
maszkviselésen kívül más korlátozás nincs, a 
fertőtlenítés ajánlott. Az oltópont folyamato-
san működik, ami intézményen belüli mun-
kaerőből szerveződik, orvosok, oltó nővérek, 
adminisztrátorok, nagyjából napi 10 ember, 
van igénybe véve. Nincs beléptető rendszer 
jelenleg, a rendelésen teszik fel a szokásos kér-
déseket, mérik a hőmérsékletet és ez zökke-
nőmentessé teszi a működést. Rendelési idő 
alatt is lehet érdeklődni és mindenben meg-
próbálnak segíteni, intézkedni. Nagy segítség 
az online medicina, amivel visszapótolható a 
coviddal kapcsolatos tevékenységek okozta 
időveszteség, mert tekintve a régóta kezelt 
betegek számára a receptfelírást, laboratóriu-
mi leletek megtekintését, igazolások kiadását 
telefonos úton, online ügyintézéssel a szabá-
lyosság határain belül gyorsabban működik

Az osztályos felvételre oltott embereket 
vesz fel a kórház. Akinek nincs oltása, an-
nak friss PCR-tesztre van szüksége.
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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!

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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 Ősszel ingatlan tulajdonosként számos óvin-
tézkedéssel előzhetjük meg a fagykárokat a 
házi vízellátó hálózaton. Ha nem vigyázunk, 
kár fog minket érni: nemcsak az elfagyott 
mérő pótlásának költségei, de a kiolvadást 
követően az elfolyt víz díja is minket terhel. 
Érdemes tehát gondosan felkészülnünk még 
a tél beállta előtt. A téli időszakra magára ha-
gyott házban az egyik legfontosabb tennivaló a 
vízhálózat és a vízmérő víztelenítése, valamint 
a vízmérőakna gondos felkészítése a télre.
A fűtetlen ingatlanok, nyaralók belső vízveze-
tékeiből engedjük le a vizet. Ehhez zárjuk el 
a vízmérő aknában a főelzárót, majd a vízte-
lenítő-csonkon keresztül folyassuk ki a belső 
hálózatból a vizet. A víztelenítő-csonknak a 
fagyhatár alatti vezetékszakaszon, a belső háló-
zat legmélyebb részén kell elhelyezkednie. Ha 
ilyen még nincs, feltétlen alakíttassuk ki.

Ne felejtsük el a WC víztartályát kiüríteni. A 
fagyveszély érinti a bűzelzáró csőszakaszokban 
lévő vízdugókat is. Akár leszerelhetjük ezeket, 
vagy kipumpálhatjuk belőlük a vizet. Vannak, 
akik fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékot 
töltenek a bűzelzárókba. 
Víztelenítsünk gondosan, előzzük meg, hogy 
a magára hagyott ház vízvezetékeiben és a 
vízmérőben víz maradjon. Ez jelenti ugyanis 
a veszélyt, hiszen fagyáskor a térfogata megnő 
és szétfeszíti a vízcsöveket vagy kettéroppantja 
a vízórát. 
Az aknában lévő vízmérőt mindenképpen 
szigeteljük valamilyen nedvességet taszító szi-
getelőanyaggal beborítani, „felöltöztetni”, ha 
úgy gondoljuk, hogy „elég mélyen” helyez-
kedik el. Legjobb a többrétegűre hajtogatott 
építési fólia vagy bármi más nem nedvszívó 
szigetelőanyag.

Sokan megelégszenek azzal, ha „rádobnak egy 
rossz kabátot, vagy karton papírt a vízórára”.  
Ha a szigetelőanyag átnedvesedik, semmit 
nem ér, ugyanúgy átengedi a hideget. Hasz-
náljanak olyan szigetelőanyagot, ami nem 
nedvesedhet át!
Ne feledkezzenek el a kerti csapról sem, en-
gedjék le belőle a vizet és szigeteljék, csoma-
golják be a hideg ellen. A csővezeték könnyen 
„levezetheti a hideget az aknába”. 

Legjobb a vízmérőaknát felül is gondosan szi-
getelni. Jó szolgálatot tehet egy 4-5 cm vastag 
hőszigetelő (hungarocell) lap. Ezt vágjuk pon-
tosan akkora méretűre, amekkora az aknafed-
lapunk és alulról rögzítsük a fedőlaphoz.

Ha gondosan szigetelünk, nem érhet bennün-
ket meglepetés tavasszal.

Hogyan előzzük meg a fagykárokat a fűtetlen épületekben?
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Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

TÉLI 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” c. pályázat keretében

Szil községben iskola valamint tornaterem épület felújítási munkák  



8 Rábaköz szíve magazin - info@rabakozszive.hu

 Városi ünnepségen Dömötör Csaba parlamenti 
államtitkár mondott ünnepi beszédet, melyet 
változtatás nélkül közlünk. 
Tisztelt ünneplő közönség, kedves csornaiak!
1956. október 24-én egy utasítás indult útjára 
egy minden bizonnyal füstös budapesti szobá-
ból. Apró Antal, a rettegett kommunista vezető 
írta alá, és minden megyei végrehajtó bizottság 
megkapta. Egy erélyes felszólítás állott benne. Az, 
hogy „minden elvtárs személyes felelősséggel aka-
dályozza meg, hogy a rendbontás vidéki városok-
ra és községekre is kiterjedjen. A rendzavarókat 
vonják felelősségre” – harsogta az utasítás. A zord 
levelet kiküldték, de már késő volt. Mert amit ők 
rendbontásnak neveztek, az addigra forradalom-
má és szabadságharccá terebélyesedett. Csornán 
a nagyobb események október 26-án kezdődtek. 
Délelőtt már a mostani Szent István téren gyüle-
kezett a tömeg. Király László agronómus nem-
zeti színű zászlót adott a raktárból a fiataloknak, 
és a tömeg hozzálátott a kommunista jelképek 
eltávolításához.  Egy csoport a rendőrséghez vo-
nult, ahol a rendőrök önként távolították el a 
vörös csillagokat. A tömeg egyre csak bátorodott 
és gyarapodott, majd a felszabadulási obeliszkhez 
vonult. Tudták, hogy a beton-monstrumot ne-
héz lesz ledönteni. Ezért egy tejszállító teherau-
tót vetettek be, de az önmagában nem volt elég 
erős. A megoldást egy traktor jelentette, amelyet 
a Csepel teherautó elé fogtak, és így, együttes 
erővel ledöntötték a kommunizmus legnagyobb 
csornai szimbólumát. Az érzelmek kitörésére jel-
lemző, hogy az emlékműnek még csak a darabja-
it sem kímélték, kalapáccsal estek neki. Egyikük, 
Gulyás Imre azt kiabálta, széjjel kell verni, hogy a 
pora sem maradjon. Akkor, abban a percben úgy 
tűnhetett, a monstrumnak tényleg nem marad 
pora sem. Mint ahogy a kommunizmusnak sem 
ebben az országban. Minden egyes kalapácsütés 
ütés volt a rettegett diktatúra addig örökkévaló-
nak hitt építményébe. Mint tudjuk, a történe-
lem másként alakult, mint ahogy a csornai, és az 
ország számos pontján kiálló szabadságharcosok 
tervezték. Az eufória jeleneteit a terror napjai kö-
vették, és ezt a vidéket sem kímélték. Már a csor-
nai megmozdulások első napján megérkeztek az 
első baljós hírek. Ide egy motoros hozta őket. Azt 
mondta, Mosonmagyaróváron sortűz dördült, 
és egy csornai személy is az áldozatok között van. 
A hír igaz volt. Kovács István, a negyvenegy éves 
kőműves egyike volt azoknak, akik a legtöbbet 
adták a hazáért. Egyike a sortűz és a megtorlás 
sok száz áldozatának, 1956 ismert és kevésbé 
ismert hőseinek. A kommunista terror csak 
Mosonmagyaróváron legalább 50 ember életét 

vette el.  A szabadságkiáltások helyét csend, a 
lyukas zászlók helyét gyászért lángoló gyertyák, 
a közösségben megélt remény helyét a börtönök 
magánya váltotta fel. Sokáig úgy tűnhetett, ál-
dozatuk hiábavaló volt. Sokáig úgy tűnt, a múlt 
és az elnyomás erői, végérvényesen visszahúznak 
minket.Mi azonban egy különleges szabadság-
nemzet vagyunk. Eshet eső, fújhat metsző szél, 
jöhetnek tankok vagy lovasroham, azóta is ösz-
szegyűlünk szerte Magyarországon és a világon, 
mert emlékezni akarunk. Emlékezni akarunk 
azokra a csodálatos októberi napokra, amikor 
egy nép azt mondta elég volt, s megremegtek a 
kommunista rendszer tartópillérei. 1956 sokad-
jára bizonyította, hogy a magyaroknak a szabad-
ság fénye különlegesen csillog. Történelmünket 
birodalmak árnyékában, közelségében és szo-
rításában éltük le. A szabadságot így soha sem 
adták ingyen: küzdenünk kellett érte némettel, 
tatárral, törökkel, osztrákkal és orosszal is. Nagy, 
és annál is nagyobb elnyomókkal. 
Sokszor elbuktunk, de túléltük. Mi éltük túl. 
Mert míg ők csak területet, erőforrást láttak ben-
nünk, mi hazát, családot, évezredes kultúrát és 
közösséget. Nekik legfeljebb térkép volt a táj, ne-
künk az otthonunk. És mivel az otthonunkról 
van szó, mindig volt mit megvédenünk. Ezért 
bármennyire hosszúra is nyúltak a kommuniz-
mus évtizedei, mindvégig őriztük 1956 lángját. 
Megőriztük, és éltetjük. 
Tisztelt ünneplő közönség! 
A szabadságot kivívtuk, de küzdelmeink jellege 
nem változott. Mert ma is vannak, akik számára 
nem érték a nemzet ereje és szabadsága. Vannak, 
akik nem értik, vagy nem akarják érteni, mit is 
jelent az, hogy végre magunk hozhatjuk a jö-
vőnket meghatározó döntéseket. Vannak, akik 
szerint a nemzeti kultúra a múlt része. Ők azok, 
akik azt vallják, végülis nem számít, hogy mi, 
magyarok élünk-e majd itt a Kárpát-meden-
cében száz esztendő múltán. Azt hirdetik, ők a 
jövő. Pedig nem jövő ez, hanem a gúzsba kötő 
múlt. A múltunknak is az a része, ahol nemzeti 
értékeinket zárójelbe tették, gyarapodásunk fel-
tételeit hidegre, szabadságunkat pedig kalodába.  
Nem kérünk még egyszer belőle. Túl sokan ad-
ták az életüket ahhoz, hogy most feladjuk azt, 
amit vérrel, türelemmel és szívós építkezéssel 
századok alatt kivívtunk. 
Tisztelt egybegyűltek! 
Van még egy nehezen múló dolog, ami nem 
változott 1956 óta. Az az erőszakos politika, 
amely 65 éve is szégyenteljes terrort hozott a ma-
gyar utcákra. A felszín ma békésebbnek tűnhet, 
de attól még ott látjuk az erőszakosság csíráit. 

Azért kell figyelnünk rájuk, mert megtanultuk, 
hamar szárba szökkennek. 
Amikor ma is börtönnel fenyegetnek, amikor új-
ságírókat tiltanának el, amikor művészeket ten-
nének földönfutóvá, amikor a lámpavas haszná-
latáról elmélkednek, akkor tudjuk, semmit sem 
változtak. A kirakat változik, de a lényeg nem. 
Nincs két baloldal. 
Ezért van az, hogy a szabadságharc 50. évfor-
dulóját sem tudták méltóképpen megünnepel-
ni. Az ország 2006-ban felemelő szavak helyett 
gumilövedéket és könnygázt kapott. A felelősök 
meg kitüntetést. Ennek helyretétele kötelessé-
günk: soha többé nem történhet ilyen, soha töb-
bé nem jöhetnek vissza. 
Tisztelt csornaiak! 
Küzdelmeinkben erősítsen minket az a tudat, 
hogy a csornai szabadságharcosok ma egy olyan 
Magyarországot látnának, amely erősebben áll 
a lábán. Őrzi kultúráját, támogatja családjait, 
fenntartja biztonságát és a nemzetközi színtéren 
is hallatja hangját. Egy olyan országot látnának, 
ahol még sok a teendő, de minden napi küz-
delmei ellenére visszaszerezte önbecsülését. És 
mostani erősödésünkben, mostani szabadsá-
gunkban, és mostani reményeinkben a szabad-
ságharcosok akkori hite, akarata és bátorsága is 
benne van. Köszönet érte. 
Tisztelt ünneplő közönség! 
Amikor bátor csornaiak 1956 októberében le-
döntötték és porrá zúzták a kommunista obe-
liszket, arról a Szabad Európa Rádió is lelkesen 
beszámolt. Azokról a pillanatokról felvételek is 
készültek. A szabadságharcosok akkor még nem 
sejthették, hogy ezeket később felhasználják elle-
nük. Többek között arra, hogy velük fizettessék 
meg a később újra felállított kommunista em-
lékmű költségeit. A tankok tragikus napokat, 
hónapokat és éveket hoztak, és a kommunista 
emlékmű újra állt. Kő helyett bádogból verték a 
vörös csillagot. De már nem állhatott olyan ma-
gabiztosan, mint annak előtte. Mert mindenki 
tudta, hogy pár ezer bátor magyar ember rést 
ütött a kommunizmus pajzsán, olyan rést, amely 
már sohasem tűnt el, és egyre nagyobb lett. Kí-
vánom magunknak, legyen erőnk felismerni, 
hogy amiért egykor ezeken az utcákon küzdöt-
tek, az ma már karnyújtásra lévő valóság. 56 
hősei nagyot álmodtak, és nekünk adatik meg a 
lehetőség, hogy beteljesítsük. Hát éljünk vele! És 
ha ezt megtesszük, akkor a múltnak itt már nem 
osztanak lapot. 
Tisztelet a csornai bátraknak, köszönet 1956 
minden ismert és ismeretlen hősének, éljen soká 
a független és szabad Magyarország!

Csornán fáklyás felvonulás után emlékeztek meg az 1956-
os forradalom és szabadságharc reményt adó napjairól
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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 




