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„Stabil város, stabil költségve-
tés!” – mondta dr. Bónáné dr. Né-
meth Katalin polgármester a képvi-
selő-testület februári ülésén, amikor 
tárgyalták a város 2020-as költségvetését. 

A polgármester tudatta, hogy a 2019 évi 
pénzmaradvány az idei évi bevételekkel 
együtt nagy biztonságban fedezi a 2020 
évi kiadásokat, és mindezek mellett tarta-
lékot is tud képezni a város, hitelük pedig 
továbbra sincs. 

Kiemelt feladat a város intézményrendsze-
rének színvonalas működtetése, és erre a 
szociális, a nevelési és a kulturális intéz-
ményekben is biztosított lesz a megfelelő 
forrás. A tavalyi évtől a Szociális és Gyer-
mekjóléti Központ egy felújított épület-
ben folytathatja a működését. A könyvtár 
épületének külső és belső felújítása is el-
kezdődik heteken belül, valamint a bútor-
beszerzések is megvalósulnak. Idén eme-
lik a közalkalmazottak cafetériakeretét is.  

Ahogy a korábbi években, 2020-ban is 
kiemelt feladat a város rendezettségének, 
tisztaságának fenntartása. A Vilmospark 
Kft. a zöldterület rendezést, a piacfenn-
tartást, a városszépítést és meghatározott 
építéseket is magas színvonalon látja el 
az önkormányzat fi nanszírozásában. A 
polgármester reméli, hogy a jövőben is 
hasonlóképp járnak el, munkájukat a tes-
tületi ülésen is megköszönte. 

kutat és a hozzá tartozó fejlesztési terü-
letet. Az önkormányzat erejéhez mérten 
lépésről lépésre kívánja korszerűsíteni, 
ennek megfelelően 2020-ban is jelentős 
összeget fordítanak rá a költségvetésben, 
amely összeg a kútfelújítás munkálatait 
tartalmazza. 

A civil szervezetekre az idei évben nagy-
ságrendekkel többet, több tízmillió forin-
tot biztosítanak egy pályázat segítségével. 

Az idei költségvetés tervezésénél összes-
ségében 328 millió forintos tartalékot 
képeztek, amiből 204 millió forint az ál-
talános tartalék.

Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin pol-
gármester köszönetet mondott Gyopáros 
Alpár országgyűlési képviselőnek, aki az 
elmúlt években rengeteget segített a vá-
rosnak. 

A városvezetés az idei évben is folytatni 
kívánja az utak és a járdák felújítását. Ed-
dig is rekordszámban újítottak fel utcákat, 
az elmúlt öt évben mindegy harminc utca 
újult meg Csornán. 

Az idei büdzsé tartalmazza még az Őran-
gyal temető kápolnájának felújítását is, 
ahol nemcsak az előtető, hanem az egész 
kápolna megújul, hogy méltóbb körülmé-
nyek között tudják majd búcsúztatni sze-
retetteiket a csornaiak. 

A kiscsornai óvoda felújítása is folytatódik 
idén. A beruházás elő üteme megtörtént, te-
tőcsere, nyílászárók cseréje, kerítés felújítás és 
egy új műfüves játszópálya is helyett kapott 
az óvoda udvarán. Az idei költségvetés tartal-
mazza a második ütem fejlesztési költségeit.

A nyertes pályázatok egy része már lezá-
rult, vagy zárás előtt áll. Több nagy be-
ruházás azonban még folyamatban van. 
Ilyen az ipari park fejlesztése, a barname-
zős beruházás, az új bölcsőde megépítése, 
a drogprevenciós program és a klímastra-
tégia pályázat. Feladat van bőven, azon-
ban mindig újabb és újabb elképzelések, 
tervek, megvalósítandó feladatok vannak 
a városvezetők szeme előtt, amelyek Csor-
na Város fejlődését és az itt lakók kom-
fortérzetének javítását szolgálják. 

A polgármester kitért arra, hogy 2017-ben 
megvásárolta az önkormányzat a termál-

Stabil város, stabil költségvetés
3,6 milliárd forintos főösszeggel fogadta el a város képviselő-testülete 
Csorna 2020-as költségvetését. Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin polgár-
mester szerint a rendelkezésre álló források nagy biztonsággal fedezik a 
szükséges kiadásokat, és fejlesztésekre is jut pénz. 
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 Major András alpolgármester szerint biz-
tonságos és stabil működést, illetve ambi-
ciózus jövőképet vázol fel Csorna 2020-
as költségvetése. Az ide költségvetésből 
kitűnik, hogy amint a tavalyi években, 
úgy most is a kisebb fejlesztések mellett 
a nagyberuházások folytatása és a további 
tervezése áll a középpontban. 

A költségvetési terv többek között bizto-
sítja Csornán a további út és járdafelújí-
tásokat, a közterületek és középületek 
további felújítását, a zöldterületeknek 
a magas szintű gondozását és jövőbeni 
fejlesztését, a fiatalok illetve a Csornán 
letelepedni szándékozók támogatását.  

Az alpolgármester rámutatott arra, hogy 
komoly összeg szerepel a tervben telkesí-

tésre. Véleménye szerint a csornai támo-
gatások a kormányéval együttesen már 
tényleg komoly segítséget jelentenek a le-
telepedni vágyó fiataloknak. 

Major András kiemelte még, hogy az idei 
költségvetés biztosítja az eddig megszo-
kott magas szintű kulturális és szabadidős 
tevékenységeknek a folytatását, a civilek 
támogatását és a településbiztonsági fej-
lesztések folytatását is. 

Az alpolgármester szerint 2014-ben ki-
jelöltek maguknak egy utat a település-
fejlesztési és településüzemeltetési szem-
pontokat figyelembe véve. Ezt az utat 
sikeresen tudjuk járni, ezt részben a város-
ban tapasztalható fejlődés, részben pedig 
a 2019-es önkormányzati választás ered-

ménye is visszaigazolja. A 2020-as költ-
ségvetés biztosítja azt, hogy a jövőben is jó 
gazda módjára tudják fejleszteni Csornát.

Néhány tétel a költségvetésből: térfigyelő 
kamerarendszer bővítésére 2, 54 millió fo-
rintot különítettek el. Az Őrangyal teme-
tő kápolnájának felújítására 20,3 millió 
forint kerül, a kiscsornai óvoda felújításá-
nak második ütemére 29,2 millió forintot 
tettek félre. Út- és járdafelújításra 73,6 
millió forint szerepel a büdzsében, a ter-
málkút felújítására pedig 38,1 millió fo-
rint. Építési telkek kialakítására 50 millió 
forint jut, a keleti iparterület fejlesztésére 
320 millió, a barnamezős beruházásra 
365 millió, a bölcsőde építésére 560 mil-
lió forint.

Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/
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Az Idősek Napközi Otthonába települt ki 
a Csornai Múzeum, hogy ezúttal múzeumi 
műtárgyak segítségével azt igazolják, sem 
történetünk, sem kulturális örökségünk 
értékeinek megalkotása nem lezárt fe-
jezet, hanem folyamatosan gyarapodó, élő 
valóság. A műtárgyak üzenetén túl ez volt az 
üzenete a többszörösen elismert szilsárkányi 
népművész alkotónak, a rábaközi pásztor-
faragásokat éltető Kálmán Gyulának, aki 
vállalta, hogy ezen a foglalkozáson mesél 
életéről, népművész munkásságáról, mo-
tivációjáról, tapasztalatairól, bemutatja a ritka 
mesterségének technikai és tartalmi hátterét, 
valamint az alkotásait.
Kiemelten érdekes volt, hogy az alkotásokat 
különböző fázisokban láthatták a résztvevők, 
miképp lesz egy egyszerű botból megbecsült 
alapanyag, majd csodálatra méltó műtárgy.
Előadása ismételten élmény volt a szak-
körösöknek és a múzeum munkatársainak is.
A tartalmas, különleges bemutató után a nép-

művészeti ágak egymásra épülését szemléltették 
áttételesen egy kis agyagozással, egy klasszi-
kus szimbólumot, az élet jelét középpontba 

Múzeumi tárgyakat mutattak be a csornai Idősek Napközinában

Betegek világnapja a Csornai Margit Kórházban
A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapján a Csornai Margit 
Kórház kápolnájában bemutatott szentmise keretében Varga Balázs atya, 
a Jézus Szíve-templom plébánosa 30 betegnek szolgáltatta ki a betegek 
szentségét, további 57 ápolásra szoruló pedig a betegágynál részesült a 
betegek kenetében. Balázs atya segítségére volt Tóth Miklós rábatamási 
plébános. A hét folyamán és az ünnepi szentmise előtt is szentgyónást 
végezhettek a betegek, hogy a szentséget felkészülten fogadhassák. A 
szentmisében Balázs atya felidézte az 1858-as lourdes-i eseményeket. 
Megemlékezett arról, hogy Szent II. János Pál pápa 1992-ben ezt a napot 
a betegek világnapjává nyilvánította. A betegek a szenvedő Jézus képét 
kapták ajándékba, emlékeztetve arra, hogy tőle nyerhetnek erőt, vigasz-
talást. A kórház Kalkuttai Szent Teréz-kápolnájában Varga Balázs atya 
minden kedden 14 órakor mutat be szentmisét. A katolikus lelkipásztori 
szolgálat folyamatosan elérhető a betegek számára a csornai intézmény-
ben. Szöveg és fotó: Dr. Lukács Margit

állítva. A múzeum dolgozói köszönik az ot-
thon munkatársainak türelmét és segítségét, és 
megköszönték figyelmüket, gondoskodásukat.

Csornán és környékén, 6+1 fő 
Szeptembertől már hétköznapokon is! 
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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!

Nyitvatartás: Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 8:30-17, •Szerda, 
Péntek 8:30-17 Szombat 8:30-12 óráig

Tel: 06-20-213-0864

Ingyenes Látásvizsgálat!

BEJELENTKEZÉS:
06-20/213-0864

Csorna, Erzsébet királyné út 1
Korona Center (volt Prizma Optika)

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS! ELSŐ PÁR LENCSE INGYENES!
Akciónk a készlet erejéig érvényes, részletek az üzletben

Márkás keretek:
Esprit, Jaguár, Joop,   Reebok...... stb. 

FÉLÁRON!

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

TÉLI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben
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Néhány órára az országgyűlési képviselők 
bőrébe bújhattak a hunyadis diákok és a 
Demokráciajáték keretében törvényhozókká 
válhattak. Az Országgyűlés Hivatala által 
szervezett programra Szalay Balázzsal az em-
berismeret órákon kezdték el a felkészülést a 
pedagógia tagozatos tanulók.

A Demokráciajáték egy ideális helyzetet mo-
dellez, ahol a képviselők egy előre megadott 
téma vitája során megegyezésre törekednek. 
Az ország négy középiskolájából érkező diá-
kok – a hunyadisokon kívül egy celldömölki 
és két budapesti gimnázium tanulói vettek 
részt a programon – négy fiktív párt képvi-
selői lehettek. A programban résztvevő négy 
középiskola csapata egy-egy eltérő világnéze-
tű párt bőrébe bújva követte végig a politikai 
döntéshozatal menetét, pár órába sűrítve a 
törvényhozást a javaslattételtől egészen a sza-
vazásig. A hunyadisok kormánypárti frakci-
ójának neve Téli Menedék Fórum volt. „A 
mi pártunk az olyan falusi és kisvárosi közép-
korúakat képviselte, akik fontosnak tartják 
a rászorulók segítését, a felesleges pénzköltés 
beszüntetését, a hazai kistermelők támogatá-
sát és a vidékfejlesztést.” – jellemezte a pártju-
kat Horváth Csaba, aki jegyzői teendőket is 
ellátott. Décsei Vivien Virág szerint azért is 
állt közel hozzájuk a kapott pártprofil, mert 
a párt erősségei, az optimizmus, a lelkesedés, 
a szociális érzékenység és a nők parlamenti 
részvételének növelése hozzájuk is közel áll.

Az előzetesen megkapott törvényjavaslat 
középpontjában az állt, hogy bevezessék a 
környezettudatos fogyasztást az országban. 
A játékban a törvényjavaslatot egy ellenzé-
ki párt nyújtotta be, de a hunyadis diákok 
úgy döntöttek, hogy támogatják a javasla-

tot, hiszen a környezet védelme számukra is 
fontos. „Támogattuk az egyszer használatos 
műanyag eszközök betiltását, a csomagolás-
mentes boltok támogatását, a komposztálást 
és az iskolai Zöld-órát. A javaslathoz három 
módosítót is kidolgoztunk, de végül kettőt 
nyújtottunk be.” – mondta el Berta Bianka 
frakcióvezető. „Az egyik javaslatunk az volt, 
hogy a családoknak juttatandó ingyenes vá-
szonalapú csomagolóanyagokat megváltozott 
munkaképességű személyeket foglalkoztató 
vállalkozások állítsák elő, amivel megbecsü-
lést és munkát biztosítunk a különleges bá-
násmódot igénylő társainknak.” – számolt be 
az indítvány benyújtója, Gál Dorottya.

A játék elején felállva köszöntötték a választó-
kat, majd megszavazták, hogy a házszabály-
tól eltérve egy nap tárgyalják a törvényjavasla-
tot. Ezt követte a vezérszónokok felszólalása. 
Josziv-Szolga Szabina így kezdte a beszédét: 
„Ha megkérdezném a tisztelt képviselőtársa-
imat, hogy mi a korunk három legnagyobb 
problémája, akkor valószínű, hogy pártállás-

tól függetlenül szinte mindenki megemlítené 
a természettel kapcsolatos gondokat.” Ezután 
kezdődött az általános vita, ahol felváltva 
kapták meg a mikrofont a kormánypárti és az 
ellenzéki „képviselők”. A vita itt sem nélkü-
lözte a szenvedélyt, de előfordultak szellemes 
odamondogatások is. 

A részletes vita a négy bizottságban zajlott, 
ahol megtárgyalták a módosító indítványokat 
is. A Népjóléti bizottság elnöke Répás Soma 
volt. Az ebédszünetben komoly egyeztetések 
zajlottak a többi párt vezetőivel. A frakcióü-
lésünk az Esterházy Jánosról elnevezett te-
remben volt, ahol megvitattuk, hogy melyik 
javaslatot támogatjuk, és melyiket utasítjuk 
el. A frakcióülés után a Törvényalkotási bi-
zottság munkáját is megismerhettük. Itt dőlt 
el, hogy melyik javaslatról szavaztunk. Elége-
dettek lehettünk, mert a törvénybe az egyik 
javaslatunk is bekerült. A nap végén aztán 
meggyőző többséggel fogadtuk el a javas-
latot, ami ugyan nem lett igazi törvény, de 
megismerhettük a törvényalkotás menetét. 
Az eredményt látva megtapsoltuk magunkat. 
A szavazást egy sajtótájékoztató követte, majd 
egy idegenvezetéssel fejeződött be a mozgal-
mas parlamenti nap.

A demokráciát tanulták a Hunyadis diákok

Az Országházba látogattak nemrégiben a csornai Hunyadi János Középis-
kola diákjai, hogy a Demokráciajáték elnevezésű program révén elsajátít-
sák a törvényalkotás folyamatát. 
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Bartos Erika az elmúlt évtized elhivatott 
magyar gyermekkönyv írója és illusztrátora. 
Meséivel megnyugtató, harmonikus világot 
közvetít, történeteit maga illusztrálja. Ver-
seit több zenekar is megzenésítette, klasszi-
kus gyerekkari kórusművet is komponáltak 
szövegeire. Bogyó és Babóca sorozatából 
rajzfilm is készült, mely a rendszerváltás 
óta az első magyar animációs mesesorozat. 
Szintén a Bogyó és Babóca sorozattal kelt 
életre tíz éves csend után a magyar diafilm-
gyártás, ez volt az első diafilm, melyet digi-
tális technikával gyártottak.

Bartos Erika kisfilmjeihez a csornai Garabonciás Együttes írt zenét

35 millió forint templomfelújításra a Rábaközben
A magyar kormány támogatásának köszön-
hetően hat rábaközi templom újulhat meg 
a közeljövőben mintegy 35 millió forint ér-
tékben. A templomfelújításokról Gyopáros 
Alpár országgyűlési képviselő adott tájékoz-
tatást közösségi oldalán. Bogyoszlón a Szent 
Kozma és Damján templom homlokzatának 

felújítása folytatódhat 6,7 millió forintból, 
a kisfaludi egyházközség szintén homlokzat 
felújításra nyert 5 millió forint támogatást.
Magyarkeresztúron a templom teljes felújító 
belső festése kezdődhet meg a kormány 6,3 
millió forintos támogatásából, míg Rábacsa-
nak temploma 7,5 millió forintból kezdheti 

meg a homlokzat felújítását.
Rábacsécsényben statikai megerősítésre, utó-
lagos falszigetelésre költhetik a megítélt 8 
millió forintot, míg Rábapordányban szin-
tén 8 millió forint értékben készülhet el a 
katolikus templom utólagos falszigetelése.

Bartos Erika írónő hamarosan meg-
jelenő új könyvéhez kapcsolódó kis-
filmek zenéjének elkészítésére kérte fel 
a csornai együttest. A Brúnó Budapes-
ten sorozat ötödik része a Duna fővárosi 
szakaszát mutatja be a legkisebbeknek.  
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Gőzerővel épül az M85 gyorsforgalmi út 
folytatása Csornától, Kapuvár elkerülésével 
Sopronig. A 20,5+15,6 kilométeres Csorna 
– Fertőd-Endrédmajor – Nagylózs szakaszok-

kal együtt Sopron, és a környező települések 
bekapcsolása az országos gyorsforgalmi 
úthálózatba ez év végére tervezett. 
Az útépítésen a Strabag, a Belfry Kft., az Eu-

Kezd hasonlítani egy igazi gyorsforgalmira, épül Csornától Sopronig az M85-ös

Elkezdődik a csornai könyvtár felújítása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Nemzeti Kulturális Alap összesen 27,5 millió 
forinttal támogatja a könyvtár belső átalakítását, 
bútorzatának cseréjét, mely a gyermekkönyvtá-
rat, valamint a felnőtt kölcsönzőteret fogja érin-
teni. A bejelentést hamarosan egy másik örven-
detes hír követte a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter részről. Gyopáros Alpár közbenjárására 
a megindult fejlesztéshez újabb 30 millió forint 

támogatás érkezik az épület külső rekonstrukció-
jának megkezdéséhez. „Sokaknak a könyvtárról 
csak annyi jut eszébe, hogy könyveket és egyéb 
dokumentumokat lehet innen kölcsönözni.  
De a sikeres, jól működő könyvtárak közösségi 
térként is működnek, és ez a csornaira nagyon 
igaz. Gazdag rendezvénypalettával büszkélked-
hetnek, külön említést érdemelnek az olyan 
innovatív megmozdulások, mint a nyári strand-
könyvtár, vagy a külső rendezvényeken való 
kitelepülés. Folyamatosan szervezik változatos 
programjaikat, melyeket évről évre tovább is 
gondolnak.” – vélekedett Gyopáros Alpár a csor-
nai könyvtár szerepéről. Kiemelte, hogy Magyar-
ország Kormánya is úgy tekint a könyvtárakra, 

mint információs és közösségi helyekre, ezért az 
elmúlt években egész Magyarországon jelentős 
könyvtárfejlesztések zajlottak. Eddig leginkább a 
megyei, az egyetemi, illetve kistelepülési könyv-
tárak esetében indult meg ez a fejlesztési hullám. 
A kisvárosokban eddig leginkább önerőből 
történhettek rekonstrukciók, ezért különösen 
értékelendő, hogy a Rábaköz két fontosabb vá-
rosában is történik ilyen átalakítás jelentősebb 
kormányzati beavatkozás segítségével. Bízzunk 
benne, hogy ezzel elindul egy hullám a kisvárosi 
könyvtárak renoválásával kapcsolatban, s a csor-
nai ennek lenne egy mintaprojektje – fogalma-
zott a térség országgyűlési képviselője.

roAszfalt Kft., a Swietelsky Magyarország Kft., 
a Betonútépítő Zrt., a Dömper Kft. és a Sub-
terra-Raab Kft. dolgozik.

Március 9-től április 14-ig a felújítási munkála-
tok miatt zárva tart a csornai Martincsevics Ká-
roly Városi Könyvtár. A kölcsönzésre április 15-
től lesz újra lehetőség a Művelődési Központban. 
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A gazdasági társaságok ügyvezetéséről és képviseletéről
Kik számítanak egy cég vonatkozásában 
vezető tisztségviselőnek? Milyen szabá-
lyok vonatkoznak rájuk? 

A társaság ügyvezetését a vezető tisztség-
viselő - a társasággal kötött megállapodása 
szerint – kétféleképpen, megbízási jogvi-
szonyban vagy munkaviszonyban láthatja 
el. A vezető tisztségviselő a társaság ügy-
vezetését a gazdasági társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján önállóan látja el. E 
minőségében a jogszabályoknak, a létesítő 
okiratnak és a társaság legfőbb szerve ha-
tározatainak van alávetve. A vezető tiszt-
ségviselőt a társaság tagja nem utasíthatja, 
és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhat-
ja el. Egyszemélyes gazdasági társaságnál 
az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást 
adhat, amelyet a vezető tisztségviselő kö-
teles végrehajtani. 

A Polgári Törvénykönyv szerint a társa-
ság legfőbb szerve a vezető tisztségviselők 
munkájának segítése érdekében egy vagy 
több cégvezetőt nevezhet ki. A cégveze-

tő feladatait munkaviszonyban látja el. A 
cégvezető egy olyan munkavállaló, aki a 
vezető tisztségviselő rendelkezései alapján 
irányítja a társaság folyamatos működését. 
A cégvezetőre a vezető tisztségviselőkkel 
kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi 
okokat megfelelően alkalmazni kell.  

A vezető tisztségviselői megbízatás öt évre 
- ha a társaság ennél rövidebb időtartamra 
jött létre, erre az időtartamra - szól. A ve-
zető tisztségviselő - a nyilvánosan műkö-
dő részvénytársaság részvénye kivételével 
- nem szerezhet társasági részesedést, és 
nem lehet vezető tisztségviselő olyan gaz-
dasági társaságban, amely főtevékenység-
ként ugyanolyan gazdasági tevékenységet 
folytat, mint az a társaság, amelyben veze-
tő tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő 
új vezető tisztségviselői megbízást fogad 
el, a tisztség elfogadásától számított tizen-
öt napon belül köteles e tényről értesíteni 
azokat a társaságokat, ahol már vezető 
tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. 
A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - 

a mindennapi élet 
szokásos ügyletei 
kivételével - nem 
köthet saját ne-
vében vagy saját 
javára a gazdasági 
társaság főtevé-
kenysége körébe 
tartozó szerződé-
seket.

A vezető tisztség-
viselők megneve-
zése a gazdasági 
társaságok műkö-
dési formája alap-
ján többfélekép-
pen alakul. 

A közkereseti tár-
saság ügyvezetését 
a tagok közül ki-
jelölt vagy megvá-
lasztott egy vagy 
több ügyvezető 
látja el, kijelölés 
vagy választás hiá-
nyában valameny-
nyi tag ügyvezető. 

A betéti társaságok 
esetén a hatályos 

jogi szabályozás akként rendelkezik, hogy 
a kültag nem lehet a társaság vezető tiszt-
ségviselője. 

A korlátolt felelősségű társaság ügyvezeté-
sét egy vagy több ügyvezető látja el. Az 
ügyvezető képviseleti jogának korlátozá-
sa, megosztása, és nyilatkozatának felté-
telhez vagy jóváhagyáshoz kötése harma-
dik személyekkel szemben nem hatályos. 
Ha a társaságnak több ügyvezetője van, az 
ügyvezetők önállóan jogosultak az ügyve-
zetés körében eljárni, azzal, hogy bárme-
lyikük a másik ügyvezető tervezett vagy 
már megtett intézkedése ellen tiltakozhat. 
Ebben az esetben a tiltakozást a taggyűlés 
bírálja el, a taggyűlés döntéséig a tervezett 
intézkedés nem hajtható végre. 

Ezzel szemben a részvénytársaság ügyve-
zetését az igazgatóság látja el. Az igazgató-
ság három természetes személy tagból áll. 
Semmis az alapszabály azon rendelkezése, 
amely háromnál kevesebb tagú igazgatóság 
felállítását írja elő. Az igazgatóság elnökét 
maga választja tagjai közül. Az igazgatóság 
jogait és feladatait testületként gyakorolja. 
Az igazgatóság tagjai képviseleti jogának 
korlátozása, megosztása, és nyilatkozatá-
nak feltételhez vagy jóváhagyáshoz köté-
se harmadik személyekkel szemben nem 
hatályos. Az igazgatóság határozatait a je-
lenlévők szótöbbségével hozza. Az alapsza-
bály ennél alacsonyabb határozathozatali 
arányt előíró rendelkezése semmis
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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 

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

 Csorna, Szent István tér 8. szám alatti társasház homlokzati hőszigetelése

www • Csorna,  Erzsébet királyné 
utca 15. 

• Nyitvatartás: h-p. 9-12, 
13-17, szo. 8-12 óráig.

Tavaszi kollekciónk  
folyamatosan érkezik!

www.facebook.com/hazsocipo
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Rajzpályázat

Nyeremények: értékes ajándékok, csalá-
di állatkerti belépők

Téma: VÍZ ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS - 
Mindenkinek van feladata!

Rajzold le, Te magad mit tudsz tenni! Mi-
vel tudsz segíteni?
Ötleteket a www.pannon-viz.hu oldalon 
találsz.

Korcsoportok:        óvodások, alsó és felső 
tagozatos iskolások
A pályázatra bármilyen technikával elké-
szített, A 3 vagy A 4-es méretű alkotáso-
kat várunk. Kérjük, a pályaműveket egyé-
nileg készítsétek el. Egy pályázó akár több 
rajzot is küldhet.

Víz-világnapi séta

Nyeremények: harmincfős, 
csoportos állatkerti belépő
három csoport részére

Látogassatok meg egy közeli 
vízműtelepet, kérdezzetek, fényképez-
zetek, rajzoljatok! A programhoz 
előzetes egyeztetés szükséges a 06 
96/522-600- 160-as telefonszámon, 
de kérhetitek bármelyik kollégánk 
segítségét is. Egy látogató csoport 
maximális létszáma 30 fő lehet. A lá-
togatásról készítsetek bármilyen tech-
nikával A3 méretű pályaművet.

A pályaműveket személyesen 
ügyfélszolgálatainkon vagy Győr, 

Országút út 4. címen  adhatjátok le.
határidő március 18. szerda 12 óra. 
Egyéb tudnivalók és részletes pályázati 
kiírás a www.pannon-viz.hu oldalon 

található. Rajzoljatok, fényképez-
zetek, pályázzatok és nyerjetek! 

VÍZ ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS Mindenkinek van feladata
Rajzoljatok, fényképezzetek, pályázzatok és nyerjetek!
A Pannon-Víz Zrt víz–világnapi pályázatai 
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A helyes megfejtést beküldők között értékes Rábaköz Szíve Magazinos ajándékcsomagot sorsolunk ki. A nyertest e-mailben értesítjük! 
A megfejtést ide várjuk: info@rabakozszive.hu. Kérjük ne felejtse el megírni a pontos nevét és címét! Beküldési határidő március 25.
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Mennyire ért váratlanul, hogy felkértek az 
első csapat edzőjének?

Miután kiderült, hogy Horváth Rudolfnak 
van egy szombathelyi felkérésre, felpörögtek 
az események. Családi János elnök úr azon-
nal leült velem, és felkért, hogy vállaljam el az 
első csapatnál az edzői munkát. Természetesen 

nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy elnök 
úr rám gondolt, és örömmel elfogadtam a 
lehetőséget. Szeretném folytatni azt az utat, 
amit megkezdett a csornai csapat a Rudolffal.

Milyen célt tűztetek ki magatok elé az idei 
évben?

A célkitűzések nem változtak. Szeretnénk, hogy 
a fiatal játékosaink a továbbiakban is folyama-
tosan fejlődjenek, illetve természetesen minden 
meccset szeretnénk megnyerni. Én azt gondo-
lom, hogy ezzel a csapattal reális cél a bajnoki 
cím megszerzése is.

Tehát nem feltétlen szükséges új 
játékosokat igazolni, hanem a rendelkezés-
re álló kerettel folytatja a munkát?

Azért azt tudni kell, hogy ebből a keretből három 
játékos is távozott Püspök Péter, Szücs Gergely 
és Simon András személyében. Szeretném meg-
találni a pótlásukat fiatal játékosokkal. Jelenleg 
két labdarúgót igazoltunk. Kapusposztra a 20 
éves Soós Benjamin, míg a támadó szekcióba 
Füleki Norbert érkezett. Bár Norbi ebben a csa-
patban a legrutinosabbak közé tartozik, ő is még 
csak 23 éves.

2019 januárjától dolgozol a Csornai Spor-
tegyesületnél utánpótlás vezetőként. Hogy 
látod az utánpótlást? Vannak helyi fiatalok, 
akiket be lehet emelni a felnőtt keretbe, 

vagy mindenképp máshonnan kell lab-
darúgót igazolni?

Az elmúlt egy évben megismerhettem a csornai 
labdarúgókat. Jól látható, hogy sok tehetséges 
helyi fiatal kezdi bontogatni szárnyait, akiket 
be lehet építeni a felnőtt keretbe is. Az idei sze-
zonban Németh Balázs, Horváth Attila, Szalai 
Attila, Tarcsay Krisztián, Kristóf Levente, Selyem 
Bence, Horváth Milán, Varga Bálint és Han-
zel Máté személyében 9 saját nevelésű fiatal is 
pályára léphetett, és többen a csapat meghatározó 
játékosává váltak. A jövőben is bátran építhetünk 
utánpótlás csapatainkra, hiszen jó és szisztemati-
kus munka folyik Csornán, sőt a legjobb játéko-
sainkat mindig el is akarják vinni. Szerencsére 
meg lehet találni Csornán azokat a gyerekeket, 
akikre számíthatunk.
Csornán egykor több százan is kijártak mec-
csekre, az utóbbi években viszont visszaesett a 
szurkolók száma. Mit üzennél nekik?
Szeretném, ha támogatnák a csapatot a 
jövőben is. Én egy stílusosan játszó Csornát 
szeretnék, akik minden mérkőzésen nyerni 
akarnak. Tudom, hogy ez nem fog sikerül-
ni mindig, de küzdeni fogunk a pályán. 
Szurkolók nélkül ezt a játékot nem lehet 
játszani. Bízom abban, hogy egyre többen fog-
nak kijönni a meccsekre, hiszen a játékosok 
között a saját gyerekeiket láthatják, és abban 
is bízom, hogy év végén bajnoki címet ünne-
pelhetünk, és ezek a gyerekek NB-s szinten is 
megmutathatják magukat.

Mayer János: Stílusosan játszó Csornát szeretnék

Az ALT+F4-Az árulók csapata nyerte az idei teremlabdarúgó bajnokságot
Véget ért a Csorna Város Kupája teremlab-
darúgó bajnokság 2019/2020-as kiírása. Baj-
nok lett az ALT+F4 – Az árulók, második hely-
ezett a Jobaháza KSE, harmadik helyezett pedig 
az Ace Cargo United lett. A helyezetteknek járó 
érmeket dr. Bónáné dr. Németh Katalin pol-
gármester, és Antal Krisztián, az Ifjúsági, Sport 

és Kulturális bizottság elnöke adták át.
Molnár Csaba testnevelő tanár, a bajnokság 
szervezője az eredményátadáskor elmondta, 
hogy a csapatok létszámának alakulása, va-
lamint a behatárolt téli időszak november 
közepétől február végéig tartó intervalluma 
meghatározta a lebonyolítási rendet. A tavaly-

ihoz hasonlóan rájátszásos rendszerben rendez-
ték a bajnokságot, vagyis az alapszakasz utáni 
1-5, illetve a 6-10. helyezett csapatok ismét 
megküzdöttek egymással.
A szervező a játékosok létszámáról elmondta, 
hogy a tavalyi bajnokságban 147-en vettek részt, 
az idei bajnokság 148 játékosnak adott sportolási 
lehetőséget Az átlagos csapatlétszám 15 fő volt.
A bajnokság statisztikájáról Molnár Csaba el-
mondta, hogy 65 megrendezett mérkőzésen 
103 gólszerző 575 gólt szerzett, ami 8.8 gólátla-
gnak felel meg. A bajnokság gólkirálya 28 góllal 
Bolla Patrik, a Fehér Ló játékosa lett, őt követi 
Eőry Alex az Ace Cargo United játékosa 19 
góllal. A harmadik legtöbb gólt lövő játékos 18 
góllal Licskai Gergő lett, a bajnokcsapat ALT+F4 
játékosa.

Január elején Horváth Rudolf, a Csornai SE 
felnőtt csapatának edzője hosszas tárgyalások 
után az Illés Akadémiára igazolt. A Csornai SE 
elnöksége Mayer János személyében találta meg 
az új vezetőedzőt, aki emellett utánpótlás szak-
mai vezető feladatkörét a továbbiakban is ellátja.
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Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 




