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Csorna Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete Csorna Város Díszpol-
gára kitüntetésben részesítette Németh 
Lászlót, általános püspöki helynököt. 

László atya 1999-től 2007-ig teljesített 
szolgálatot a Csornai Jézus Szíve város-
plébánián. Az egyházközségi faladatok 
mellett a II. Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Iskola püspöki megbízottjaként az 
intézmény lelki vezetését is feladatul kap-
ta. Ideérkezését követően megszervezte az 
egyházközség közösségeit: a ministránso-
kat, az énekkart, az egyházközség képvise-
lő-testületét. Az irodai szolgálatot az atya 
kérésére önkéntesek látták el, hogy a hí-
vek minden nap tudják intézni ügyeiket, 
jelezhessék problémáikat. Felnőtteknek 
bibliaórákat tartott. 2005 novemberében 
első alkalommal került sor a Jézus Szíve 
Egyházközség családi báljának a meg-
szervezésére, ahol a gyermekek, szülők, 
nagyszülők együtt szórakozhattak. A bál 

káplán tanulhatott tőle, mindig vállalta 
a fiatal, kezdő lelkipásztorok felügyeletét, 
tanítását, segítését. Jó példát mutatott az 
emberek iránti szeretetről, a mérhetetlen 
hazaszeretetről, hivatástudatról. Fontos 
feladatának tekintette a templom orgoná-
jának felújítását, melyet 2006-ban meg is 
valósított. Sikerült összegyűjtenie a szük-
séges anyagi forrást hívektől, vállalkozók-
tól és az önkormányzattól. Nagy gondot 
fordított a városban lévő egyházi épületek 
megszépítésére, így elvégeztette a kiscsor-
nai kápolna felújítását, kerítésének építé-
sét, a Dózsa György utcai kereszt felújítá-
sát, a Laky Döme utcában lévő Nepomuki 
Szent János kápolna rendbetételét.
László atya már 13 éve elkerült Csornáról, 
de még nagyon sokan emlékeznek rá, és 
jó szívvel gondolnak vissza arra az időre, 
amikor itt volt lelkipásztor. Példaértékű 
közvetlensége, odafigyelése, hivatástuda-
ta, szolgálatkészsége, hazaszeretete min-
den hívő ember szívében megmaradt.

célja, hogy a hasonlóan gondolkodók ne 
csak a templomban találkozzanak, hanem 
kulturált körülmények között, családi és 
baráti körben tölthessenek el egy szép es-
tét. A jótékonysági bált azóta is megszer-
vezik, tavaly immár 15. alkalommal. A 
báli bevételeket a templom szépítésére for-
dítják. Így készült el a templom melletti 
térkövezés, a főbejárati árkádok lezárása, 
urnahelyek kialakítása. László atya fon-
tosnak tartotta, hogy a közösségek rend-
szeresen találkozzanak, ezért a plébánián 
közösségi termet alakított ki. A katolikus 
iskolában is nagy lelkesedéssel kereste fel 
a gyermekeket, pedagógusokat. 2001-
ben kezdeményezője és támogatója volt 
a katolikus óvoda elindításának. A városi 
rendezvényeken is rendszeresen részt vett. 
Kapcsolatot épített ki a város vezetésével, 
a képviselő-testületi tagokkal, a premont-
rei rend vezetőjével és szerzeteseivel.
Gyakran szervezett zarándokutakat a 
híveknek. Csornai szolgálata alatt több 

Interjú a Csornai Múzeum kollégáival

Hagyományosan az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án adják át Csornán a váro-
si kitüntetéseket. Németh László általános püspöki helynök, korábbi csornai plébános 
Csorna Város Díszpolgára címben részesült, Nagy Gábor Mihályné és Györkös László 
részére Csorna Város képviselő-testülete Csorna Szolgálatáért Díjat adományozott. Az 
alábbiakban bemutatjuk a díjazottakat.

Városi kitüntetések Csornán
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Csorna Város Önkormányzatának Képvi-
selőtestülete Csorna Szolgálatáért Díjat ado-
mányozott Nagy Gábor Mihálynénak.

Pályafutását óvónőként kezdte a markotabö-
dögei óvodában. A győri Apáczai Csere János 
Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítói 
szakképzettséget szerzett. A pedagógus pályát 
szülőfalujában Bágyogszováton kezdte, majd a 
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola jogelődjénél vállalt tanítói mun-
kát. Azóta is a legkisebbeket, az 1-2. osztályo-
sokat tanítja betűvetésre, olvasásra, számolásra. 
Osztályfőnökként tanítványai nevelését, tanítá-
sát örök életre szóló feladatnak tekinti. Minden-
napos pedagógiai munkáját a gyermekszeretet, 

az elhivatottság, a rendszeresség és a folyamatos 
megújulás jellemzi. Következetes, önmagával 
szemben igényes, kiváló pedagógus egyéniség. 
Folyamatosan képezte magát, szívesen vett 
részt továbbképzéseken. Az alapfokú színjátszó 
rendezői képesítését rendszeresen kamatoztatta 
pedagógiai munkájában. Számos tanítványa si-
keresen szerepelt különböző tanulmányi verse-
nyeken, továbbá figyelmet fordított a hátrányos 
helyzetű és lemaradó tanulók felzárkóztatására, 
a tanulói képességek fejlesztésére. Ötleteivel, 
nyitott, vidám személyiségével gazdagította a 
rábízott diákok és a nevelőközösség minden-
napjait. Mindig türelemmel fordult tanítvá-
nyaihoz, azok szüleihez és pedagógustársaihoz 
is. Tapasztalatait szívesen megosztotta munka-

társaival, bátran fordulhattak hozzá segítségért. 
Rendszeresen vállalt feladatot a gyakorló taní-
tást végző tanítójelöltek felkészítésében, de 
a fiatal pályakezdőket is szárnyai alá vette 
és formálta, alakította kezdő lépéseiket. 
Több tanéven keresztül alsós szaktanács-
adóként, munkaközösség-vezetőként te-
vékenykedett. Az új tanítási módszerektől 
sem idegenkedett, kipróbálta a technika 
vívmányait is. A pedagógusminősítésre 
az elsők között vállalkozott. Értékrendje 
keresztényi alapokra épül. Hivatástudata, 
vallásgyakorlása követésre méltó minden 
kolléga számára. Munkája elismeréseként 
1999-ben a Szent Gellért-díj ezüst fokoza-
tában részesült.

Csorna Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete Csorna Szolgálatáért Dí-
jat adományozott Györkös Lászlónak.

Számos önkéntes tevékenységet végzett és 
végez ma is a Csornai Sportegyesületben.  
A sport iránti szeretete vezette az egyesület-
hez. 1992-től erősíti a rendező gárdát egészen 
napjainkig. 1998-tól főrendezőként végzi 
önkéntesként feladatát, ennek keretében ő 
tartja a kapcsolatot a játékvezetőkkel, az el-

lenőrökkel és a szurkolókkal. A sporttelep 
javítási, karbantartási és területrendezési 
munkáiból is rendszeresen kivette a részét. 
Műszaki beállítottsága révén sokat segített a 
kerítések, lelátók, korlátok, kispadok, ered-
ményjelzők elkészítésében és javításában. A 
munkája elismeréseként 2004-ben a Csornai 
Sportegyesület közgyűlése elnökségi taggá 
választotta, mely pozícióját mai napig betölti. 
Őszinte véleményével segítette és formálta az 
egyesület elnökségének döntéseit. Az elmúlt 

közel 30 évben folyamatosan jóban-rosszban 
kitartott az egyesület támogatása mellett. Az 
egyesület sportolói, edzői elismerik tevékeny-
ségét. Györkös László a szeretett egyesülettől 
feléje érkező minden segítséget, kérést mindig 
lelkiismeretesen, önzetlenül, tejes odaadással 
teljesített. Közreműködése révén immár 28 
éve aktív részese a Csornai Sportegyesület 
sikereinek, elkötelezettsége bárki számára 
példaértékű lehet.
A kitüntetetteknek szívből gratulálunk! 
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Karitászcsoportunk a tavalyihoz hason-
lóan, az idei év júliusában is meghirdette 
tanszergyűjtési akcióját. Köszönjük szé-
pen a segítőszándékú adományozóknak 
a különféle tanszereket és iskolatáskákat, 
valamint a pénzbeli felajánlásokat is, 
mellyel hozzájárultak a helyi kezdeménye-
zésből indított segélyakciónkhoz.
Külön köszönjük a csornai Erdős Papír-
bolt adományát, mellyel még sikeresebbé 
tették jótékony célú gyűjtésünket.
Az összegyűjtött iskolai felszereléseket 
minden gyermek az osztályának meg-
felelően kapta meg. A csomagokat helyi 
önkéntesek személyesen juttatták el azon 
családokhoz, akiknek különösen nagy 
megterhelést jelent a tanévkezdés. Ily mó-
don 25 család összesen 35 gyermekének 
tudtunk segíteni, többek között a helyi II. 
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda 
és Általános Iskola és a Széchényi Álta-
lános Iskola tanulóinak. A tanszerekből 
- főként füzetek, írószerek és iskolatáskák 
- jutottak továbbá a Csornán működő 
Arany János (EGYMI) Óvoda, Általános 
és  Szakiskola részére is, akik köszönettel 
fogadták a felajánlást.
A Katolikus Karitász minden évben meg-
hirdeti, a Legyen öröm az iskolakezdés! 
elnevezésű segélyprogramot, melynek 
keretében, a Győri Egyházmegyei Ka-
ritász közvetítésével a helyi önkéntesek 
egyenként 5.000 Ft-os vásárlási utalványt 
adhattak át 15 gyermeknek. Ezúttal is kü-
lönböző élethelyzetben lévő családokon 
kívántunk segíteni: nagycsaládos, egye-
dülálló illetve fogyatékkal élő gyermekes 
szülőkön. 
Hálásan köszönjük az adományokat, a 
Katolikus Karitász és a Győri Egyházme-
gyei Karitász segítségét valamint az ön-
kéntesek munkáját.
Tevékenységünket Ön is támogathatja a 

helyi plébániahivatalon keresztül átuta-
lással a 10403318-33111195-00000000 
sz. bankszámla „Karitász” közleménnyel 

vagy személyes felajánlással. 

Jézus Szíve Karitászcsoport Csorna

„Emlékezzetek rá, hogy soha nem vagytok egyedül, Krisztus veletek van 
az úton életetek minden napján.” (Szent II. János Pál pápa) 

Idén is segítette a tanévkezdést a 
 csornai karitász-csoport
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•Tel: 06-30/193-3619 •www.gyongyioptika.hu
Csorna, Erzsébet királyné út 1(Korona Center)

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

NAPSZEMÜVEGEK -50%

•Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 9-17,  
•Szerda, Péntek 9-16 
•Szombat 8-12 óráig 

Iskolakezdési Akció:  
Monitorszűrős lencsék kedvezménnyel!

Nyitvatartás: 

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 szeptember 25.
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A munkáltató személyében bekövetkező változásról 
Napjainkban előfordul, hogy egy céget 
átvesz egy másik cég, esetleg beolvad az 
egyik a másikba. Mik a legfontosabb tud-
nivalók a munkavállalók számára ilyen 
esetben? 

A kérdéskör a munkáltató személyében 
bekövetkező jogutódlásnak minősül. Ek-
kor a munkaviszony akként változik, hogy 
egy másik munkáltató lép be a munkavi-
szonyba a korábbi helyett, az új munkál-
tató azonban átveszi a fennálló munka-
viszonyból származó valamennyi jogot 
és kötelezettséget, a munkaviszony tehát 
nem szakad meg, folyamatos marad. 

Jogutódlás esetén a munkaviszonyból 
származó jogok és kötelességek a jogutód-
lás időpontjában a jogelődről a jogutód 
munkáltatóra szállnak át. Ez az átszállás 
nem igényel változtatást a munkaszerző-
désen, annak módosítását azonban – a 
felek megállapodásával – nem is zárja ki. 
A munkaszerződés módosítására azonban 
a munkavállaló a munkajogi jogutód-

lás esetében sem 
kényszeríthető. A 
hatályos törvény 
alapján megálla-
pítható, hogy a 
gazdasági egység 
(anyagi vagy nem 
anyagi erőforrások 
szervezett csoport-
ja) jogügyleten 
alapuló átvételé-
nek időpontjában 
fennálló munka-
viszonyból szár-
mazó jogok és 
kötelezettségek az 
átadóról az átve-
vő munkáltatóra 
szállnak át. 

Az átadó mun-
káltató az átszál-
lást megelőzően 
köteles tájékoz-
tatni az átvevő 

munkáltatót az 
átszállással érin-
tett munkaviszo-
nyokból, valamint 
a versenytilalmi 
megállapodások-
ból és a tanulmá-
nyi szerződésekből 
származó jogokról 
és kötelezettségek-
ről. A tájékoztatás 
elmaradása az át-
vevő munkálta-
tóval szemben e 
jogviszonyokból 
származó igények 
érvényesítését nem 
érinti. Az átvevő 
munkáltató az át-
szállást követő ti-
zenöt napon belül 
a munkáltató azo-
nosító adatainak 
közlésével köteles 
írásban tájékoz-
tatni a munkavál-
lalót a munkáltató 
személyében be-
következett válto-
zásról, valamint a 
munkafeltételek 

megváltozásáról. Az átadó és az átvevő 
munkáltató egyetemlegesen felel az át-
szállást megelőzően esedékessé vált mun-
kavállalói követelésért, ha a munkavállaló 
az igényét az átszállást követő egy éven 
belül érvényesíti. Megszüntette azonban a 
törvény a jogelőd munkáltató kezesi fele-
lősségét a munkavállalót a munkaviszony 
megszűnésekor megillető járandóságokért 
abban az esetben, ha a jogutód munkálta-
tó az átszállást követő egy éven belül szün-
teti meg a munkaviszonyt. 

A törvény lehetővé teszi, hogy a munkavál-
laló felmondja a munkaszerződést amiatt, 
hogy a munkáltató személyében bekövetke-
zett változás miatt a rá irányadó munkafel-
tételek lényeges és hátrányos megváltozása 
következtében a munkaviszony fenntartása 
számára aránytalan sérelemmel járna vagy 
lehetetlenné válna. A munkavállaló tehát 
ebben az esetben köteles megindokolni a 
felmondását. A munkavállalónak erre az 
okra alapított felmondása esetén a munkál-
tató köteles a munkavállalót a felmondási 
idő legalább felére felmenteni a munka-
végzés alól – távolléti díj fizetése mellett –, 
továbbá végkielégítés fizetésére is köteles. 
A munkavállaló a munkáltató személyé-
ben bekövetkezett változásra hivatkozva a 
változás időpontját követő harminc napon 
belül mondhat fel. 
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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

I� úsági ház felújítása Csornán 
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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 

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

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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Major András alpolgármester kiemelte, hogy 
régóta várják az Ifjúsági lakótelepen élők, 
hogy létesüljön egy játszótér az udvarban. Kö-
szönetét fejezte ki a körzet képviselőjének, az 
önkormányzatnak és a kivitelező Vilmospark 
Kft.-nek.
Antal Krisztián a környék önkormányzati képvi-
selője elmondta, hogy 2014-ben, amikor először 
választották meg önkormányzati képviselőnek, 
készítettek egy problématérképet. Az Ifjúsági la-
kótelepet tekintve három megoldandó feladatot 
állapítottak meg. Az első és talán a legfontosabb 

az Ifjúsági lakótelep csapadékvíz elvezetési prob-
lémája volt. Ezt néhány évvel ezelőtt sikerült or-
vosolni. A képviselő emlékeztetett arra, hogy egy 
kisebb esőzéskor is állt a víz az Arany János utca 
és a lakótelep sarkán, az üzletekbe és garázsokba 
befolyt a víz. A beruházás keretein belül új csa-
tornarendszer került kiépítésre, mely az esővizet a 
lakótelep udvarán kialakított szikkasztóba vezeti. 
A fejlesztést követően az Ifjúsági lakótelep útját 
is felújították. A másik megoldandó probléma, 
hogy nem volt megfelelően kihasználva  a belső 
udvar. Sok kisgyermekes család él a környéken, 

akiknek jogos elvárásuk volt, hogy kerüljön ki-
alakításra egy játszótér. Ezt sikerült most meg-
valósítani. A harmadik, még megoldásra váró 
feladat szintén a lakótelep belső udvarában, a 
garázsok előtti út felújítása. Ez is régi vágya az 
itt élőknek, a képviselő szerint már folyamatban 
van ennek a beruházásnak is az előkészítése, bízik 
abban, hogy mihamarabb jó hírekkel szolgálhat.
A városvezetők kérik a lakosságot, hogy 
vigyázzanak az új játszótérre, mely Csorna 
Város tulajdona, így mindenki szabadon 
használhatja.

Átadták az újonnan megépült játszóteret Csornán, az Ifjúsági lakótelepen. 
Az átadáson Major András alpolgármester elmondta, hogy szinte minden 
városrészben van új vagy felújított játszótér. Antal Krisztián a környék ön-
kormányzati képviselője szerint három megoldandó feladat közül kettőt 
már sikerült megoldani. 

Új játszóteret építettek az Ifjúsági lakótelepen 
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Az alig száz lelket számláló Maglócán 
évközben szombat délutánonként van 
hetente egyszer szentmise, most a bú-
csúra három is jutott. Augusztus 23-án, 
vasárnap a búcsúi szentmisét követően a 
hívekkel elsétáltunk a három út keresz-
teződésében álló ősi Szentháromság-szo-
borhoz, majd a falu határában álló hétan-
gyalos Mária-oszlophoz, ahol különféle jó 
szándékokért imádkoztunk. Visszatérve a 
templomba, bemutatásra kerültek annak 
ékességei és régiségei, „kincsei”, megannyi 
hozzájuk fűződő emlék felelevenítésével.  
Ezek közül fontos kiemelni a monstran-
ciát, amely a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra való készület jegyében 
újult meg. Ezt követően a kihelyezett 
Oltáriszentség előtt szentségimádást tar-
tottunk, majd vesperással és Angelussal 
zártuk az estét. 

Szent Bertalan ünnepén, hajnalban az 
egyházközség kitartó tagjai együtt imád-
kozták a matutinumot. Amikor világo-
sodott, tucatnyi férfiember érkezett meg, 
hogy a közös program részeként először 
állítsa fel a Magyar Falu Program pályáza-
tán nyert 60 négyzetméteres rendezvény-
sátrat. 
Az ünnepi szentmise főcelebránsa But-
sy Lajos hegyeshalmi plébános atya volt, 
aki erre az alkalomra magával hozta plé-
bániatemploma páratlan kincsét: Szent 
Bertalan hiteles ereklyéjét. A szent alakját 
bemutatva példákkal lelkesített bennün-
ket a tanúságtevő életre. Sokaknak külön 
élmény volt őt negyedszázad után itt vi-
szontlátni, hiszen néhány évig döri plébá-
nosként ellátta ezt a települést.
A szeretetvendégséget követően Kinczer 

József iskolaigazgató, helytörténész előa-
dást tartott Maglóca történetéről. Az ün-
nepet az esti szentmisével és a kompletóri-
ummal zártuk.  

A Magyar Falu Program támogatásával 
megvalósuló programsorozat a további-
akban programelemenként meghirdetve, 
reg i szt rációhoz 
kötötten folyta-
tódik terveink 
szerint; különö-
sen is szeretettel 
fogadva azokat, 
akik a vidék jö-
vőjén, a szülőföld 
megtartó erejéért 
fáradoznak. Re-
ményeink szerint 
októberben sor 
kerülhet a hábo-
rút követő idők-
ben 38 évig Mag-
lócán szolgáló 
tudós plébános-
ról, Kövér József 
Fidél premontrei 
kanonokról, szer-
zetestanárról – A 
Hanság földrajza 
című, a szak-
ember számára 
megkerülhetetlen 
tanulmány szer-
zőjéről – szóló 
konferenciára.

Wolf Pál Péter 
plébános

Az Árpád-kori kistelepülés a Dél-Hanságban már tavaly elkezdte ünnepel-
ni fellelhető első írásos említésének 800. évfordulóját: 2019 szeptemberé-
ben Veres András megyéspüspök megáldotta a külsőleg megújult barokk 
plébániatemplomot. Idén, a 800. évben augusztus 23-án és augusztus 24-
én, Szent Bertalan búcsúünnepén is megemlékeztek  a jeles évfordulóról.

Szent Bertalan búcsúünnepe a 800 éves Maglócán

•www.gyongyioptika.hu
Csorna, Erzsébet királyné út 1(Korona Center)

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

•Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 9-17,  
•Szerda, Péntek 9-16 
•Szombat 9-12 óráig 

Iskolakezdési Akció:  
Komplett szemüveg már 15 000 FT-tól!!!
Részletekről és akciókról érdeklődjön az 

alábbi telefonszámon:
30/1933619

Nyitvatartás: 
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2020. szeptember 19-én Csornán is me-
grendezésre kerül az országos koordinálású, 
“Kulturális Örökség Napjai” program. A 
10:00 és 14:00 órakor induló rendhagyó 
vezetések “Kiállítótermeken túl - A Múzeum 
titkai” során ezúttal nem a kiállításokkal, ha-
nem a vendégek által nem látogatható, zárt 
múzeumi terekkel ismerkedhetnek meg 
az érdeklődők. Megtudhatjuk, mire jó egy 
krumplitároló a múzeumban, és hogy hova 
vezet az eldugott kis csigalépcső. Bekukkan-
tunk az igazgatói irodába, amelynek bár csak 
egy bejárata van, de több kijárata is - hogyan 
lehetséges ez? Hány konyhája van a múze-

Kiállítótermeken túl - A Múzeum titkai
umnak, és hol? A mintegy fél évszázada vilá-
giak által is elérhető prépostlépcsőt általában 
jól ismerik a csornaiak, de vajon látták már 
alulról is? Hány méter a történelmünk, mit 
rejt az adattár? Múzeumokban a jéghegy 
csúcsa a kiállítás, de hol van az alsó tömbje? 
Kolostori hangulat világi környezetben - néz-
ze meg a múzeumot kicsit másképp, ismerje 
meg városunk legrégibb és legösszetettebb 
épületét! A vezetés során kérjük fokozott 
figyelemmel ügyeljenek a járványügyi véde-
kezés előírásaira, viseljenek maszkot! A pro-
gram, valamint a Múzeum látogatása egész 
nap ingyenes!

Gyopáros Alpár: idén már több mint 15 ezer pályázat érkezett a Magyar falu programra
Idén már több mint 15 ezer pályázat érkezett 
a Magyar falu programra – közölte a modern 
települések fejlesztéséért felelős kormánybiz-
tos.

Gyopáros Alpár elmondta, hogy a Magyar 
falu program helyi életminőség javítását cél-
zó különböző pályázati kiírásaira idén eddig 
több mint 15 ezer kérelmet adtak be a kistele-
pülési önkormányzatok, a történelmi egyhá-
zak, a falvakban működő civil szervezetek és 
a területileg illetékes tankerületi központok. 
Hozzátette: az elmúlt hétvégén négy pályá-

zati kiírás zárult le. Szolgálati lakások felújí-
tására, kialakítására, faluházak felújítására, 
óvodai sporttermek, tornaszobák fejlesztésé-
re, valamint óvodaépületek felújítására pá-
lyázhattak a falvak önkormányzatai összesen 
14,5 milliárd forint keretösszegben.
Elhagyott ingatlanok közcélra történő meg-
vásárlására, építési telkek kialakítására és 
közművesítésre, önkormányzati kerékpárút 
építésére, egyházi közösségek illetve önkor-
mányzatok tulajdonában lévő temetők inf-
rastrukturális fejlesztésére szeptember 10-ig 
lehetett a kérelmeket benyújtani. Ezen felül 

iskolaépületek felújítására, valamint iskolai 
tornatermek, tornaszobák fejlesztésére szep-
tember 18-ig áll nyitva pályázati kiírás.
A Magyar falu programnak köszönhetően 
majdnem minden magyar kistelepülésen 
megvalósul valamilyen helyben fontos fej-
lesztés – tette hozzá a Miniszterelnökség kor-
mánybiztosa. Gyopáros Alpár kiemelte: az 
indulástól számítva idén év végéig várhatóan 
a tízezret is meghaladja a nyertes pályázatok 
száma, amelyen Magyarország 2870, ötezer-
nél kisebb lélekszámú települése osztozhat.

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

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/
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Csornán és környékén, 6+1 fő 
Szeptembertől már hétköznapokon is! 

Csorna Város Önkormányzata is csatlako-
zott a Három Királyfi, Három Királylány 
Mozgalomhoz, ezért kitűzték a babazászló-
kat a hivatal épületére. Az akciót meghirde-
tők szivárványos helyett a babazászló kitűzé-
sére buzdítanak, egyre több önkormányzat 
csatlakozik a felhíváshoz. A szervezet köz-
leményében azt kérte a településvezetőktől, 
hogy így ünnepeljék meg a gyermekeket, 
a gyermekáldást. Az akció lényege, hogy 
amely önkormányzat egyetért a kívánt 
gyermekek megszületésével, tegye ki a pol-
gármesteri hivatal épületére az eredetileg 
újszülöttes házaknál használatos babazász-
lót. „A szivárványos zászló csupán ötletet 
adott ahhoz, hogy az egyébként Oberfrank 
Pál rendező-színész által a mozgalom 2009-
es indulásakor felvetett ötletet, a Három 
Királyfi és Három Királylány által akkor 
elindított babazászló-mozgalmat feleleve-
nítsük, és most nemcsak újszülöttes házak-
ra, hanem közintézményekre is kitegyük” 
– mondta el Skrabski Fruzsina a mozgalom 
elnöke. – „A képlete egyszerű: ha kitesszük a 
fekete zászlót, amikor valaki meghalt, miért 
ne jelezzük azt is, ha valaki megszületik? De 
természetesen tiszteletben tartva a családok 
magánügyét a gyermekáldás tekintetében, 
mégis arra szeretnénk inkább felhívni a fi-
gyelmet, hogy ily módon köszöntsük az 

Babazászlókat tűztek ki a Polgármesteri Hivatal épületére Csornán
újszülötteket.” Akinek nincs babazászlója, 
de csatlakozna a mozgalom felhívásához, itt 

Megyei kitüntetésben részesült a Csornai Bárdos Kórus
A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 
augusztus 20-i díszközgyűlés keretében Kor-
mos István-díjjal tüntette ki a Csornai Bár-
dos Kórus tagjaiból alakult Egyesületet.
A vegyeskar 1959-ben alakult Csornai 
Központi Énekkar néven, Nagy Kálmán 
karnagy irányításával, majd 1988-ban 
vette fel Bárdos Lajos zeneszerző, karnagy 
nevét. A kórus nyolc alkalommal kapott 

országos aranykoszorús minősítést, tizen-
öt alkalommal szerepelt a Magyar Rádió 
kóruspódiumán és közel hatszáz belföl-
di fellépése mellett járt Szlovákiában, 
Kárpátalján, Erdélyben, Ausztriában és 
Hollandiában is. Az alapító Nagy Kál-
mán 1996-ban adta át a karmesteri pál-
cát, amikor Budapestre költözött. Utódja 
Csorba János lett, akit Winklerné Palotai 

Ajnácska, majd 
Kövecs Hajnalka 
követett. 2007 óta 

rendelhet: babazaszlo@3kiralyfi.hu

Horváth József vezeti a kórust. A már 
említett fellépések mellett rendszeresen 
adnak koncertet a Csorna Város Önkor-
mányzatának szervezésében megvalósuló 
rendezvényeken. A kórus legfőbb célja 
az egyetemes zenekultúra, a népzene, a 
műzene, a világi- és egyházi zene érté-
keinek feltárása és ápolása. Ezen belül is 
kiemelkedő szerepet biztosítva a magyar 
zenei értékeknek. A Csornai Bárdos Lajos 
Kórus tavaly ünnepelte megalapításának 
60. évfordulóját. 
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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 




