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2020. 07. 10-én a reggeli órákban utaz-
tunk ki Németországba. A megérkezést 
követően kora délutáni órákban a túrát 
egy kis település parkolójából Hammers-
bachról (758 m) kezdtük el – kezdte él-
ménybeszámolóját Véghelyi Patrik.

Az útvonalunk Bajorország legvadabb 
szurdokán (Höllentalklamm –Po-
kol-völgy szurdokon) vezetett volna egé-
szen a Höllentalangerhüttéig (1387 m). 
Ebben a hüttében töltöttük volna az első 
éjszakánkat és másnap reggel folytatódott 
volna a túra egészen a csúcsig. Sajnos a 
rossz időjárási körülmények miatt még 
jóval a szurdok bejárata előtt vissza kel-
lett fordulnunk és bőrig ázva sétáltunk 
egészen vissza a parkolóig. A kialakult 
nyári vihar rengeteg dörgéssel és villám-
csapással járt, ami egy nagyobb fenyőfa 
kidőlését eredményezte. A kidőlt fenyő 
keresztbe fordult a kijelölt útvonalunkon 
és nehezen tudtuk csak kikerülni. Nagy 
bánatunkra további időjárási előrejelzések 
keresztülhúzták számításainkat, ezért a 
csúcsmászást vasárnapra halasztottuk. 
Vasárnap hajnali 4 órakor keltünk, gyors 
mosakodás és reggeli után fél 5-kor indul-
tunk Oberau településről a Hammersbach 
parkolójába, ahol a túrát egy kevés készü-
lődés után megkezdtük. Ismét nekivág-
tunk a szurdoknak, ami a pénteki naphoz 
képest barátságosabb és nyugodtabb kör-
nyezetet mutatott számunkra.
A Zugspitze gleccsere által táplált Ham-

vettünk magunkon, mind szellemileg, 
mind pedig fi zikailag a következő szinten 
elhelyezkedő gleccser-túrához.
A gleccser 2200 m magasságtól kezdődött 
és 2450 m után egy via ferrta C nehézségű 
beszállóval ért véget. Szerencsére a glecs-
cser könnyedén járható, néhol latyakos, 
de inkább stabil hóréteg volt, így viszony-
lag könnyedén, pár szusszanással elértük a 
sziklás beszállórészt. 

A túránk során elérkeztünk ahhoz a rész-
hez, ahol gyakorlatilag már csak acél-
sodronyok biztosításával tudtunk felfelé 
haladni egészen a csúcsig. A szép időjárás 
miatt a távolból már látni lehetett a csúcs-
kereszt aranyra festett színét, ami min-
denkinek erőt adott, de a cél még nem volt 
annyira közel. 
Egyre fáradtabban, de lassan feljebb jutva 
elértük 2830 méternél az Irmerschartét 
(nyereg), majd 10-15 perces mászással cé-
legyenesbe érkeztünk.  A célba érve min-
denki büszkén és boldogan érezte magát, 
mivel MEGCSINÁLTUK!

Megpihentünk a csúcs mellett, beszélget-
tünk és néztük a többi felérkező mászót, 
közben értesítettük a családtagjainkat és 
elkészítettük a csúcsfotót. Ezután átmász-
tunk a csúcs mellett közvetlenül  található 
hatalmas, kiépített, többszintes étterem-
hez, ahova felvonóval lehet fel és le köz-
lekedni. Ismételten elfogyasztottunk egy 
jól megérdemelt pohár sört és így 2200 
m szintemelkedés, aktív, 7,5 óra mászás és 
24 km megtett táv után felvonóval leutaz-
tunk a parkolóig, majd kezdetét vette a 7 
órás hazautazás. 

mersbach folyó vájta ki az évezredek so-
rán a monumentális kanyont. A patakot 
követve jutottunk el a szikla szoros be-
járatához, a Hammersbach folyó, mint 
egy megvadult állat töri az útját a szűk, 
pár méter széles, függőleges, áthajló szik-
lafalak közt, fehéren tajtékozva, harago-
san fortyogva. Izgalmas utunk a falakba 
robbantott alagutakon, a sziklába vágott, 
örökké nedves ösvényeken mutatja be a 
természet eme csodáját. A szurdokból ki-
érve a modern Höllentalangerhütténél pi-
henhetünk és csodálhattuk a Zugspitzére 
nyíló lenyűgöző panorámát. 

Höllentalangerhütténél (1378 m) elfo-
gyasztottuk a jól megérdemelt sörünket és 
viszonylag rövid pihenés után tovább in-
dultunk a csúcs felé, közben gyönyörköd-
tünk az elénk táruló panorámában. 
Az 1540 méteres tengerszint feletti ma-
gasság után előkészítettük a via ferrata 
felszereléseinket, és acél sodrony bizto-
sításával tovább indultunk az A és B ne-
hézségű útvonalon. Az útvonal nem volt 
annyira technikás, de a sok víz és a csú-
szós sziklákba rögzített vasrudak (vasdü-
belek), néhol kitett részek miatt picit több 
koncentrációt vett igénybe, mint az előző 
részeken. 
A nagyjából fél órás via ferrata rész után 
további utunk törpe fenyvesekkel körül-
vett útvonalon vezetett végig, ahol kis pi-
henés alkalmával elfogyasztottuk szendvi-
cseinket és energiaszeleteinket , majd erőt 

Interjú a Csornai Múzeum kollégáival

A Zugspitzével, Németország legmagasabb pontjának meghódításával közelebb került 
alakulásának céljához a Rábaközi-Hiking Team, nevezetesen ahhoz, hogy meghódítsák 
az európai országok legmagasabb pontjait. A baráti társaság meghódította már Szlovéna 
és Ausztria legmagasabb hegyét, a Triglavot és a Grossglocknert. A túra élményeiről Vég-
helyi Patrik számolt be újságunknak.

Németország tetején
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Véghelyi Patrik: 

Csornán lakom, 29 éves vagyok, jelenleg egy 
állami cégnél dolgozom raktáros-adminisztrá-
tor beosztásban. Sportolással gyermekkorom 
óta foglalkozom és aktív része az életemnek. 
A túrázás és a hegymászás fogalmával egy 
barátomnak köszönhetően 2016-ban ismer-
kedtem meg. Egy ausztriai 2277 m-es hegy 
megmászásával kezdődött minden. Így már 
négy éve aktív túrázónak és hegymászónak 
mondhatom magam. Céljaim közé tartozik 
az európai országok legmagasabb hegyeinek a 
meghódítása, köztük: a Mont Blanc, amely az 
Alpok, Nyugat-Európa és egyben az Európai 
Unió legmagasabb hegye is (4810m). 

A Rábaközi-Hiking team tagjai

Szabó János:

Hobbim a kajakozás, bringázás, hegymászás-tú-
rázás. A csapatban én vagyok az ötletgazda, ter-
vező, és legidősebbként a hátulkullogó. Gyulai 
származású vagyok, így alföldiként mindig 
misztikus csodálattal tekintettem a hegyekre. 
2012-ben jutottam fel először a Schneebergre, 
ami megadta a kezdő lökést hegyek felé. 2017-
ben a Rysy csúcsmászás után jött a gondolat, 
hogy ha már megvan Lengyelország teteje, foly-
tatni kellene a sort. A többiek partnerek voltak 
ebben az ötletben, s néhány közös hegy után így 
alakult meg a RHT. Én a hegyek közt általá-
ban nem a sportteljesítményt keresem, sokkal 
inkább a természet végtelenségéből és időtlensé-
géből próbálok a mindennapokra inspirálódni

Böröczki Ádám: 

Idestova 29 éve koptatom a földet. A sport 
már fiatalon megismert, a hegyi túrázás 2 
éve része az életemnek, emellett még ver-
senyszerűen ultimate frizbit űzök. Jelen-
leg egy csornai cégnél dolgozom raktáros-
ként. Örülök, hogy most már csapatként 
hódítjuk meg Európa  mászható csúcsait.

Kóczán Balázs: 

Egészen kiskorom óta fontos szerepet ját-
szik az életemben a sport. Több formáját 
űztem az évek során, igazolt játékosként 
fociztam, terep- és akadályfutó verse-
nyeken vettem részt. Az utóbbi időben a 
sporttevékenységemet szinte teljes egé-
szében a túrázás teszi ki. Néhány évvel 
ezelőtt Norbi barátom szervezésében vet-
tem részt az első túrámon, ami után ez 
rendszeressé vált. Több szervezett utazá-
son vettünk részt, többek között Ausztria 
legmagasabb csúcsának megmászásán. Az 
idei évben saját szervezésben Németország 
tetejére, a Zugspitze-re jutottunk fel. Ezt 
a mászást már a Rábaközi Hiking Team 
tagjaként teljesítettük, támogatók bevo-
násával. Célunk Közép-Európai országok 
és Franciaország legmagasabb pontjának 
meghódítása, a Mont Blanc-al bezárólag. 
Személyes kedvenceim a fokozott figyel-
met és precíz kivitelezést igénylő techni-
kai mászások és meredek sziklafalak.

Németh Norbert:

29 éves vagyok és Győrben élek. Egész életem-
ben fontos szerepet tölt be a sport. Kis iskolás 
korom óta rendszeresen sportolok versenysze-
rűen, de sajnos erre egyre kevesebb időm jut. 
Egyesületi edzőim és testnevelő tanáraimnak 
köszönhetően sokat jártam sportversenyekre 
labdarúgás, röplabda és atlétika sportágakban. 
Napjainkban testnevelő tanárként dolgozom 
Bősárkányban, illetve utánpótlás edzőként 
tevékenykedem a falu labdarúgó és kézilabda 
szakosztályán. Szabadidőmben is mindig szíve-
sen sportoltam, ez nem változott. Szívesen járok 
úszni, futni, fallabdázni és baráti focikra. Mos-
tanában a via ferratázás is egyre gyakoribb, ha 
tudok időt szakítani rá. A hosszabb túrázással, 
hegymászással középiskolás koromban ismer-
kedtem meg. Sokszor vittek tanáraink, felsőbb 
évfolyamos diáktársaink a környező Pilisbe. A 
10. osztálykirándulás alkalmával például a Ma-
gas-Tátrában túráztunk, talán itt kezdődött a 
magashegyek utáni rajongásom. A középiskolás 
éveim után magunknak szerveztünk magashe-
gyi túrákat Ausztriába, Szlovákiába, Szlovéniá-
ba, ami egyre gyakoribbá vált. Baráti társaság-
gal többször jártunk a közeli kétezreseken (Rax, 
Schneeberg, Hochschwab). Kb. két évvel 
ezelőtt Jani fejéből pattant ki az ötlet egyik 
túránkról hazafelé, hogy megmászhatnánk 
Európa országainak legmagasabb hegye-
it. Jelenleg hármat már sikerült. Ausztria, 
Szlovénia, Németország mind közös siker. 
Németországból hazajövet tűztük ki célul 
a következőt, ami Lengyelország lesz. Az 
évek alatt kialakult egy állandó túrás társa-
ságunk, így már külön csapatként tudunk 
túrázni, de mindig akadnak új emberek is a 
kis csapatunkban. A csapat létrejöttének kö-
szönhetően már támogatókat is sikerült sze-
reznünk, akiknek nagyon hálásak vagyunk.

Köszönet a támogatóinknak : 
Roland Trafik Csorna Vasútállomás, Csafi 
Gumi, Kristóf autóház, Y-Csapágy Kft.,  
Kevill Műszakibolt, rabakozszive.hu, Rábabrill 
Optika, KovácsBAU
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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 augusztus 25.
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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 cégvezető 

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 igazga-
tóság három természetes személy tagból 
áll. Semmis az alapszabály azon rendel-
kezése, amely háromnál kevesebb tagú 
igazgatóság felállítását írja elő. Az igaz-
gatóság elnökét maga választja tagjai 
közül. Az igazgatóság jogait és feladatait 
testületként gyakorolja. Az igazgatóság 
tagjai képviseleti jogának korlátozása, 
megosztása, és nyilatkozatának feltétel-
hez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik 
személyekkel szemben nem hatályos. Az 
igazgatóság határozatait a jelenlévők szó-
többségével hozza. Az alapszabály ennél 
alacsonyabb határozathozatali arányt elő-
író rendelkezése semmis.  
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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

„Férőhelykiváltás Pásztoriban” projekt
Kivitelezésünkben 10 db lakóház építése valósul meg az alábbi községekben:

Bágyogszovát – Bodonhely – Pásztori – Sopronnémeti – Szilsárkány – Vág 

A PÁSZTORI FELNŐTTKORÚ FOGYATÉKOSOK OTTHONÁNAK LAKÓI
SZEBB KÖRNYEZETBEN ÉLHETNEK A RÁBAKÖZBEN
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Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Tőke László 2007. április 27-től vette át az 
önkormányzati tulajdonú víziközmű cég 
vezetését.

A társaság akkor egymilliárd forintos fo-
lyószámla hitellel és százmilliós nagyság-
rendű beruházási hitellel rendelkezett.

Takarékos és óvatos üzletpolitikával az el-
múlt 13 évben gazdaságilag stabilizálta a 
céget.

Jelenleg azon kevés vízműcég közé tarto-
zik a Pannon-Víz, ahol stabil anyagi háttér 

mellett és kiváló szakemberekkel is rendel-
keznek.

Tőke László elnök-vezérigazgatói megbízá-
sa 2022. áprilisában járt volna le.
A cég igazgatósága és felügyelő bizottsága a 
társaság rendkívüli közgyűlését  augusztus 
27-re hívta össze.
Az elnök vezérigazgató 2020. augusztus 
31-i hatállyal nyugállományba vonul.

A Pannon-Víz Zrt. egyike az ország megha-
tározó víziközmű cégeinek, 123 településen 
közel 300 ezer fogyasztót lát el ívóvízzel

és végzi el a szennyvízelvezetés és -tisztítás 
feladatait.

– Nyugállományba vonulásom oka, sze-
rencsére nem egészségügyi probléma 
– mondta megkeresésünkre a távozó el-
nök-vezérigazgató. – 1970 szeptembere 
óta dolgozom a cégnél, ugyan nem folya-
matosan, volt 8 éves víziközmű tervezői 
kitérőm. Kevesem mondhatják el ma-
gukról, hogy egy életen át a hivatásukban 
teljesedhetnek ki, nekem ez megadatott. 
Olyan céget adhatok át az utódomnak, 
mely országosan elismert.

Nyugdíjba megy a Pannon-Víz Zrt. vezérigazgatója
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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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A csornai önkormányzat minden letele-
pedni kívánó fiatalnak 700.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújt. A ren-
deletet 2016-ban alkotta meg a képvise-
lő-testület, akkor 500.000 Ft-os támo-
gatást igényelhettek a családok, 2019 év 
végén emeltek a támogatás mértékén. Míg 
a rendelet megalkotásakor csupán a csor-
nai lakhellyel rendelkező fiatalok élhettek 
ezzel az egyszeri támogatással, ma már más 
településről Csornán letelepedni kívánó fi-
atal házasok is igénybe vehetik.
Nemcsak a fiatal házasokat, hanem a meg-
született csornai gyermekeket is kiemelten 
támogatja az önkormányzat. A fiatalok 
életkezdési támogatásáról szóló önkor-
mányzati rendelet értelmében egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatás jár a szüle-
tés évében minden csornai gyermeknek. A 
csornai városvezetés az állam által az újszü-
löttnek járó életkezdési támogatást egészíti 
ki 50.000 Ft-tal. A támogatás igénybevé-
telének egyik feltétele a START-számla 
nyitás.
A támogatások sorát a csornai városvezetés 
2019-ben a Gólyahír-program bevezetésé-
vel tovább növelte. A program keretében 
az újszülött kisgyermekek ellátásához egy 
húszezer forint értékű ajándékcsomagot 

Csorna Város Önkormányzata 700.000 forinttal támogatja a letelepedő fiatalokat
állítanak össze a Védőnői Szolgálat köz-
reműködésével. Magyarország kormánya 
által nyújtott Családi Otthonteremtési 

Kedvezmény (CSOK), illetve az önkor-
mányzat támogatása már jelentős segítség 
lehet a fiatal házaspárok számára.

A csornai Rákóczis diákok nyári táborozáson vehettek részt
A rendhagyó tanév befejezését követően 
a csornai II. Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Óvoda és Általános Iskola tanulói 
számára háromféle nyári tábort is szer-
veztek.
Június 16-tól két héten át közel száz ta-
nuló vett részt a hagyományos „Rákó-
czió-Vakáció” elnevezésű napközis tábor-
ban. Délelőttönként a négy csoportban 
kézműves foglalkozások zajlottak, a 
gyermekek többek között gyurmáztak, 
kavicsot festettek, aszfalt-rajzoltak, szél-
csengőt készítettek. Délután sportoltak, 
kirándultak, ellátogattak a városi könyv-
tárba, a premontrei rendházba, és a tábor 
vendége volt az Acsalagi Alakuló Cser-
készcsapat is.
Július első hetében az ötödik évfolyam 
harminc diákja Dunaszigeten táboro-
zott. Változatos programok várták a 
résztvevőket: szappant készítettek, ke-
nyeret sütöttek, íjászkodtak, kenuztak. 
Nem maradt el a fürdés és a tábortűz 
sem. 
Július második hetében az alsó tagozatosok 
utaztak Szőcére. Az évek óta népszerű őrsé-
gi táborban harminchárom kisgyermek is-
merkedett meg az agyagozás, makramézás, 
batikolás rejtelmeivel. Saját maguk által 
díszített pólókban tért haza a lelkes csapat. 

A számháború és a lápi túra is bizonyára 
emlékezetes élmény marad mindannyiuk 
számára.

Forrás és fotó: II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Óvoda és Általános Iskola, 
Csorna
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Melyik faluhoz köthető a legkedvesebb 
élménye?

– Talán azzal kezdeném, hogy én városi gyerek 
vagyok, de a családom falusi származású. Az első, 
faluhoz kötődő élményemet az édesanyámmal 
éltem meg. Talán 6-7 éves lehettem, és arrafelé 
utaztunk, ahol az ő szülőfaluja, Táplánszentke-
reszt van. Tettünk egy kis kitérőt, hogy megke-
resse a régi házukat. Amikor megérkeztünk, ki-
szállt az autóból, megállt a ház előtt, és zokogott. 
Megható volt.

Azt mondja, városi gyerek. Az Ön emlékei 
hova kötődnek?

– Életem első felét Szombathelyen töltöttem, 
azóta pedig Csornán élek. Emellett egy olyan 
országrész, a Rábaköz és a Sokoróalja országgyű-
lési képviselője vagyok, amelyhez nagyon sok, 73 
kistelepülés, 10 ezer fő alatti község és kisváros 
tartozik. Szóval nagyon jól ismerem ezek min-
dennapjait is.

A családdal a nagyvárosi nyüzsgést, vagy a 
kistelepülések nyugalmát választja szabad-
idejében?

– Egyértelműen a kistelepülést. Egy gyerme-
kem van, de a 3 éves kislányomnak október-
ben már lesz egy kishúga. Szeretünk itthon 
nyaralni, és ezt az érzést a gyermekeimnek is 
szeretném továbbadni. Különösen ügyelek 
arra, hogy a műemlékek, látnivalók megis-
merése mellett beszélgessek a helybeliekkel. 
Csodálatos történetekkel találkoztam már így. 
Most éppen Zala megyét és részben Veszprém 
megyét jártuk be a múlt heti szabadságom 
alatt.

A Magyar Falu Program kormánybizto-
saként a Falusi CSOK-ért is felel. Mit kell 
tudni róla?

– Fő vonalakban nem különbözik a Családok 
Otthonteremtési Kedvezményétől. Ebben az 
esetben is otthonteremtést célzó támogatásról 
van szó, amely a gyermekvállaláshoz-neveléshez 
köthető. Vannak azonban speciális szabályai. A 
leglátványosabb különbség, hogy míg a CSOK-
ot az egész ország területén igénybe lehet venni, 
addig a Falusi CSOK-ot 2486, kormányrende-
letben meghatározott településen igényelhetik 
a párok. Használt lakás vásárlására és egyidejű 
korszerűsítésére vagy bővítésére 1 gyermek esetén 
600 ezer, 2 gyermek után 2,6 millió, 3 gyermek 
esetén 10 millió forintot. Ha meglévő otthonuk 
felújítására kérik a támogatást, akkor a felsorolt 
összeg felére tarthatnak igényt. Fontos megje-
gyezni, hogy vissza nem térítendő támogatások-
ról beszélünk, nem hitelről!

Kizárólag falvakban kérhetik a támogatást?

– Nem feltétlenül. Főszabály, hogy csökke-
nő lélekszámú, 5000-nél kevesebb lakosú 
településeken igényelhetik függetlenül at-
tól, hogy városról vagy faluról beszélünk. 
Mondok két szélsőséges példát, hogy érthe-
tő legyek. Magyarország legkisebb lélekszá-
mú települése, amely városi rangot kapott, 
az 1100 lakosú Pálháza. Ezzel szemben ott 
van Solymár, amely a legnagyobb lélek-
számú község, több mint 10 000 lakossal. 
2486 olyan település van Magyarországon, 
ahol az elmúlt másfél évtizedben egyre ke-
vesebben élnek. Az a célunk, hogy javulja-
nak ezeknek a településeknek a demográfi-
ai mutatói. 

Tudják, mi a népességcsökkenés oka?

– A felmérésünkből az derül ki, hogy elsősorban 
a fiatalok költöznek el. Elkerülnek valamelyik 
nagyvárosba, ahol elvégzik a közép- vagy főisko-
lát, egyetemet. Közben megismerkednek életük 
szerelmével. Munkát is kapnak, gyermeket vál-
lalnak. És máris olyan sok szállal kötődnek egy 
városhoz, hogy nem költöznek vissza a szülőfa-
lujukba. Nyilván a magas szintű szolgáltatások, 
a közlekedés minősége vagy a bérszínvonal is 
a város felé billentheti a mérleg nyelvét. Mégis, 
amikor arra kerestük a választ, mi segíthetné a 
hazatérérésüket, 10-ből 7-en a közösségi életet 
említették, vagy azt, hogy a panel bérleményből 
saját tulajdonú kertes házba költöznének. A Ma-
gyar Falu Program tehát erre próbál reflektálni. 
Ezért van lehetőség az út- és intézmény-felújítá-
sok mellett például a közösségi élet működésének 
támogatására is. Ennek a programnak az egyik 
eleme, talán a legfontosabb része a Falusi CSOK 
is. Több szempontra kellett ügyelnünk. Ha la-
kásvásárlásra igényli egy pár a támogatást, akkor 
a felvehető összegnek csak a felét költheti el a vé-
telár kifizetésére. Ezzel akartuk elkerülni a támo-
gatás árfelhajtó hatását. Egyéves tapasztalat után 
mondhatom, hogy ez a szándékunk sikeres. A 
kezdetekkor emelkedtek ugyan az ingatlanárak, 
de tavaszra, nyár elejére visszaálltak a régi árak. 
Így annak a háromgyermekes családnak, amely 
talál egy felújításra szoruló 5 milliós ingatlant, 
még arra is marad 5 millió forintja, hogy korsze-
rűsítse a házat.

Lehet ma 5 millióért házat venni?

– A kistelepülések jelentős részében lakható álla-
potú házat nagyon olcsón lehet találni. Ez persze 
elsősorban a nagyvárosoktól távolabbi telepü-
lésekre igaz. A komplett Falusi CSOK ugyan a 
preferált területekre szól, de ez alól kivétel a tanya, 
arra ugyanis akkor is felvehető a támogatás, ha 
akár egy megyei jogú város közigazgatási terüle-
téhez tartozik.

Elsősorban a fiatalok költöznek el a kistelepülésekről. Közülük sokan visz-
szatérnének a szülőfalujukba, ha ott fellendülne a közösségi élet, és saját 
tulajdonú ingatlanuk lehetne. Erre az igényre ad választ a Falusi CSOK 
– mondta a csalad.hu-nak adott interjúban a Modern Települések Fejlesz-
téséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár megjegyezte: az egy éve in-
dult támogatást eddig több mint 11 ezren igényelték.

Aki felújítja a falusi otthonát, nem akar elköltözni  
– program a falvak megmentéséért
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Vannak már adatok arról, hogy mely 
területen a legnépszerűbb?

– Legnagyobb számban Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében igényelték, a ké-
relmek 14 százaléka innen érkezett. Ezt 
követi Borsod-Abaúj Zemplén megye, de 
hasonlóan népszerű Baranya, Heves és 
Nógrád megyében is.

Az említett településeken hogyan alakul a de-
mográfia?

– Annak tudatában vagyunk, hogy ezzel a 
támogatással nem 1-2 év alatt lehet látvá-
nyos eredményt elérni. Ahhoz más fejlesz-
tésekre is szükség lesz, például a hiányzó 
orvosi praxisok betöltésére, óvodák, isko-

lák felújítására, az utak, járdák javítására. 
Ennek ellenére eddig több mint 11 ezren 
éltek a lehetőséggel, összesen mintegy 60 
milliárd forint értékben. Az eltelt egy év 
alatt pedig a korábban csökkenő lélek-
számú falvak harmadában megindult a 
népességszám-emelkedés. Ez óriási ered-
mény!

A helyi lakosok igénylik inkább, vagy 
megkezdődött a visszavándorlás?

– Fele-fele arányban érkeznek az igény-
lések. A támogatást felhasználók fele 
ugyanis a városokból költözik a faluba – 
sokszor vissza, esetleg haza. De nagyon 
örülünk a felújítóknak is, hiszen ők po-
tenciális elköltözők voltak. Azzal, hogy 

arra ösztönöztük őket, hogy újítsák fel az 
otthonukat, jó esélyünk van arra, hogy a 
közel, sőt a távolabbi jövőben sem hagyják 
el a falujukat. Ugyanakkor azt is érdemes 
megemlíteni, hogy idén január elsejétől 
kizárólag a Falusi CSOK-os településeken 
élők élhetnek az áfa-visszatérítés lehetősé-
gével. Ebben az esetben gyermekvállalási 
kötelezettség és korhatári megkötés sincs.

A kormányrendeletben meghatározott 
települések listája fix vagy változhat?

– Azt a vállalást tettük, hogy időközön-
ként felülvizsgáljuk a listát, így oda utólag 
is felkerülhet egy település, sőt le is kerül-
het róla.
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ez évtől a KELLO-val közvetlenül számol el az 
Emmi, ami könnyíti az oktatási intézmények 
bürokratikus terheit is - jelezte az államtitkár.
 
Maruzsa Zoltán beszélt arról, hogy mivel módo-
sult a Nemzeti alaptanterv, összesen 61 új vagy 
átdolgozott tankönyv készült el, amit 12 ezer 
oldalon, 130 szakértő írt, szerkesztett, tördelt, 
lektorált. 
Közölte, az idei tankönyvjegyzéken 52 kiadó 
2907 tankönyve szerepel, a jegyzéken szereplő 
könyvek csaknem 54 százaléka az Oktatási Hi-
vatal kiadásában készült el. Összesen 1918 álla-
mi kiadású tankönyv szerepel a jegyzéken, ami 
az összes könyv 65 százaléka.
Az államtitkár azt mondta, hogy az idén 4073 
iskola 13 millió 455 ezer könyvet rendelt, ami az 
elmúlt tanévhez képest 385 ezerrel több.
 
Tőczik Zsolt, a KELLO ügyvezetője arról 
beszélt, a járványhelyzet ellenére sikerült me-
goldani, hogy a tanévkezdésre eljussanak az is-
kolákba a tankönyvek, amelyek kiszállítása hét-
főn kezdődött meg.
 
Úgy fogalmazott, hogy a minőséget tekintve 
világszínvonalú tankönyvek kerülnek a tanulók, 
tanárok és szülők kezébe.

A kormány döntése értelmében 2020 
szeptemberétől minden nappali tagozatos 
diák, csaknem 1,2 millió tanuló ingyenes 
tankönyvellátásban részesül - mondta az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) köznevelésért felelős államtitkára.
Maruzsa Zoltán a KELLO Könyvtárellátó 
Nonprofit Kft. raktárában közölte, hogy a 
múlt évhez képest 150-160 ezer tanulóval 
több részesül térítésmentes tankönyvellátás-

Ingyen tankönyvet kap az összes diák

Hazai bronzérem a csornai női utánpótlás tornán
Újabb mérföldkövön van túl a Csornai SE, az egyesület első női utánpótlás tornáját szervezte meg, ahol a bronzérem mellett a 
legjobb kapusnak járó díjat is bezsebelték Ovádi Stella révén. 
 
A tornán a Nyergesújfalu, az Ajka és a Pápa mellett további két csornai csapat mérkőzött meg egymással. Kiegyenlített mezőny-
ben izgalmas mérkőzéseket vívtak a csapatok. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az utolsó forduló előtt még három csapat is 
pályázott a győzelemre. A Csornai SE fehér mezben játszó csapata 1-4. helyig bárhol végezhetett volna az utolsó mérkőzéstől 
függően, mivel 1-0-s vereséget szenvedett így, a 3. helyet szerezték meg. A zöld csapat az U16-os bajnokságban is fiatalnak 
mondható kerettel, nagy lelkesedéssel felvette a versenyt az idősebb játékosok ellen, bár pontot ez nem eredményezett, de min-
denki elismerően beszélt róluk. A torna legjobb kapus 2006-os születésű csornai játékos Ovádi Stella lett.  
Baracskai Ádám (edző): - Nagy öröm volt, hogy Csornán színvonalas leány tornát rendezhettünk, ahol két csapattal is képvi-
seltethettük magunkat. A foglalkozás elérte célját, minden játékosunk rengeteg játékperccel, élménnyel és tapasztalattal gazda-
godhatott. Szeretnénk a tornát hagyomány jelleggel folytatni a jövőben is.

ban, amire a költségvetésben 13,8 milliárd 
forintot biztosít az állam.
 
Hozzátette, hogy 2013-ban, amikor elindult 
az ingyentankönyv-program, szociális alapon 
a diákok 54 százaléka, 614 804 fő, 2019-ben 
pedig már a diákok 85 százaléka, 1 080 836 
fő részesült ingyenes tankönyvellátásban.
 
Egyszerűsödik az ellátás folyamata, mivel 
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