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110 éves a Csornai Sportegyesület
Családi János elnök ünnepi gondolatai
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A Csornai Sportegyesület elődjét a 
Rábaközi Sportegyletet (RSE) 1910. feb-
ruár 21-én alapították meg, és elnökének 
Dr. Csánk Dezsőt választották. Az Egye-
sületnél az elmúlt évtizedek alatt 30 elnök 
dolgozott. 110 év alatt hosszabb-rövidebb 
ideig 16 szakosztály működött. Az Egye-
sületen belül 110 éves a labdarúgó szak-
osztály, ami működtet különböző után-
pótlás korosztályokat, és felnőtt csapatot. 
60 éves a kézilabda szakosztály, ifj úsági, 
tartalék, felnőtt csapattal működött. Szin-
tén 60 éves lenne az egyesületből kivált 
teke szakosztály, mely férfi  és női csapattal 
versenyzett Csornán.

110 év alatt volt az Egyesületnek kosárlab-
da, atlétika, úszó, ökölvívó, sakk, termé-
szetjáró, tenisz, céllövő, asztalitenisz, vívó, 
cselgáncs, karate és lovas szakosztálya is.

Ha tekintettel vagyunk arra, hogy az ok-
tatási intézményeknél lévő tornatermeken 
kívül minden sporttevékenység az Egye-

Az első évtizedekben az egyesületnek szá-
mos, de mindig ideiglenes székhelye volt. 
Kezdődött a Kis utcai Horváth házzal, 
folytatódott a Kis és Diófa vendéglőkkel, 
az Erzsébet kávéház különtermével, a régi 
községház helyén felépült pavilonnal, a 
Plénár vendéglővel, Vitéz Kovács kocsmá-
jával, a Gőgös féle vendéglővel, a sport-
pályán lévő vendéglő termeivel és végül a 
mai impozáns klubházzal. Ez a mostani és 
a jövőbeli igényeket is kielégíti, folyama-
tosan fejlesztik tovább.

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

Az Egyesület és annak szakosztályai ered-
ményes, sikeres kapcsolatot alakítottak 
ki az európai országok hozzájuk hasonló 
klubjaival, egyesületeivel. Ezek a kapcso-
latok mindig jó hatással voltak az egye-
sület sportolóira, vezetőire. A tapasztalat-
cserék élénkítették, tartalmasabbá tették a 
sportolók munkáját.

A közelebbi múltban az egyesület híres 
sportolókat is kinevelt. Itt bontakozott 
ki pályafutása a kézilabdázók közül Gó-
dorné Nagy Mariann világválogatottnak, 
Németh Erzsébet nemzeti válogatott 
és Drexler Bernadett ifj úsági válogatott 
sportolónak. A labdarúgók közül Kocsis 
István az argentin világbajnokságon kép-

sület létesítményeiben ment végbe, azt 
mondhatjuk, hogy a létesítmények maxi-
málisan ki voltak és ki vannak használva. 
A Sportegyesület pályáin rendezték meg 
évenként több alkalommal is a vidéki dol-
gozók spartakiádját, szakmák közötti ver-
senyeket, a városi-járási szakmaközi baj-
nokságokat tekében és labdarúgásban, az 
„öregek” labdarúgó és teke bajnokságát. 
Több sportágban községi, városi, megyei 
kupaversenyek színesítették a palettát. 
Jelenleg térségi alközpontként működő 
egyesület rendezi a Bozsikos utánpótlás 
tornákat és fesztiválokat.

Az Egyesület neve története során többször is 
változott, nevezték az Egyesületet Rábaközi 
SE-nek, Csornai Sportegyesületnek, Csor-
nai Kereskedő Ifj ak Társaskörének, Csornai 
Katolikus Legényegyletnek, Csornai Dol-
gozók Testnevelési Egyesületének, Szak-
szervezeti Sportegyesületnek, Édosz-Kinizsi 
Sportegyesületnek, Traktornak, MEDOSZ 
Sportegyesületnek.  

 110 éves a Csornai Sportegyesület
Családi János elnök ünnepi gondolatai 

Idén ünnepeli alapításának 110. évfordulóját a Csornai Sportegyesület. A koronavírus 
járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben sajnos nincs lehetőség nagyszabású ünnepsé-
get szervezni, ezért újságunk hasábjain emlékezünk a gazdag történelmű városi sporte-
gyesület múltjára, valamint közzétesszük Családi Jánosnak, a Sportegyesület elnökének 
ünnepi gondolatait. 
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viselte hazánkat, a sporttelepet róla ne-
vezték el. Az atléták közül Csoma Ferenc, 
Németh Gyula, Lukács László, Pődör Pál, 
Krekó Imre, Király László, Papp László és 
Babos Rita ölthette magára válogatott via-
dalon felnőttek, juniorok, ifjúságiak vagy 
serdülők szintjén a nemzeti színeket.

Az Egyesület jelenleg két labdarúgó pá-
lyát, kézilabda- és atlétika pályát, öltö-
zőket és klubházat gondoz és üzemeltet. 
Jelenleg a Csornai Sportegyesület a követ-
kező szakosztályokkal működik: labdarú-
gás, kézilabda, cselgáncs, karate, sakk.

Családi János elnök köszöntője a Csor-
nai Sportegyesület alapításának 110 
éves évfordulójára

A múlt tisztelete tudja csak megalapozni 
a jövő sikereit. 1910-ben, amikor elődeink 
megalapították egyesületünket, bizonyára 
nagy lelkesedéssel és elszántsággal vágtak 
bele abba, hogy egyesületi formába űzzék 
szeretett sportágukat. Az országban is 
kevés még ma is működő egyesület van, 
aki elmondhatja magáról, hogy 110 éves 
múltra tekint vissza. Igazából ezen hosszú 
idő alatt mindig a labdarúgás játszotta a 
főszerepet a klub életében. Ez a sportág 
volt az, amit az egyesület sportolói a 110 
év alatt folyamatosan űztek. A 100 éves 
jubileumon köszöntöttük mindazokat, 
akik a Csornai Sportegyesület működé-
séért és működtetéséért az elmúlt idő-
szakban sokat tettek. Most, sajnos nem 
tudunk ilyen nagyszabású ünnepséget 
tartani. A koronavírus járvány és annak 
hatásai miatt szinte újra kell szerveznünk 
magunkat, az egyesület vezetése megpró-
bálja most is, mint ahogy az elmúlt 110 
év során mindenkor a működés feltételeit 
megteremteni. Az elmúlt 10 évben közel 
300 millió forint értékű fejlesztést tud-
tunk megvalósítani a Csornai Sportegye-
sület keretei között, melynek nagy részé-
vel Csorna város vagyonát gyarapítottuk. 
Azt szokták mondani, „a bajban ismerszik 
meg a barát”, ez saját tapasztalataim alap-

ján a mostani helyzetben is megtudom 
erősíteni, hisz az igazi támogatók és bará-
tok most is segítő kezet nyújtanak egye-
sületünknek. Jómagam 14 éve irányítom 
a Csornai Sportegyesületet, ezen időtar-
tammal Dr. Papp László után a második 
helyen vagyok az elnökök elnökségben el-
töltött idejének rangsorában. Éppen ezért 
szeretném megköszönni minden eddigi 
elődöm munkáját, hiszen nélkülük ma 
nem írhatnám le e sorokat. Szintén sze-
retném megköszönni, minden az egyesü-
letben eddig tevékenykedő sportoló, edző, 
alkalmazott munkáját és segítőkészségét. 
Természetesen az egész nem működhetett 
volna a támogatók nélkül, akiknek szin-
tén köszönöm segítségüket, de köszönet 
illeti a szurkolókat is a mindenkori buzdí-
tásért és kitartásért.

Abban bízom, hogy méltó utódai va-
gyunk az alapítóknak és remélem, hogy a 
következő 100 évben az egyesület ugyan-

olyan sikeresen fog tudni működni, mint 
ahogy eddig tette.
A mostani helyzetben összefogásra van szük-
ségünk, hogy át tudjuk vészelni ezen nehéz 
időszakot, ezért kérek mindenkit, aki tud 
segíteni az egyesület működésében, ha csak 
egy jó szóval is, az tegye meg. Ezúton szeret-
nék jó egészséget kívánni mindenkinek és 
bízom benne, hogy minden sportszeretővel 
mielőbb személyesen is találkozni tudunk 
versenyeken, mérkőzéseken, edzéseken. 

Elődeinknek is át kellet élni járványokat, világhá-
borúkat, az országunk szétszakítását, de mégsem 
adták fel soha a küzdelmet, ígérhetem mi, maiak 
sem fogjuk!  Egyesületünk sportolói az elmúlt 
110 év során nagyon sok örömet és boldogságot 
okoztak a helyi embereknek, mely révén erősítet-
ték az összetartozás és a Város iránti szeretetet. 

Egy régi törzsszurkolónkat idézve zárom 
gondolataimat: „Hajrá Csorna, Hajrá 
Csorna Város!”
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Immár egy éve, hogy helyi önkéntes cso-
port alakult Csornán a Győri Egyház-
megyei Karitász kötelékében. A 18 lelkes 
önkéntes több különböző területről (egész-
ségügy, közszolgálat, oktatás-nevelés és 
versenyszféra) csatlakozott a karitatív szer-
vezethez. Mindenki önkéntes alapon vál-
lalja a feladatokat a saját erejéhez és idejéhez 
mérten, amivel egyre jobb együttműködés 
alakult ki. Megalakulása óta számos mó-
don támogatta a helyi, krízishelyzetbe ke-
rült családokat. A tavalyi évben a városi ad-
venti vásárban jelent meg először a csoport, 
jótékonysági adománygyűjtéssel.  Az idei 
évben két alkalommal tartós élelmiszerrel, 
valamint tisztítószerekkel, pelenkával és 
Béres-cseppel segített.

A csornai Jézus Szíve Karitász Csoport 
önkéntesei az országosan is meghirdetett 
nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés során 
összesen 78 kg élelmiszert juttattak el 12 
helyi nehéz élethelyzetben lévő családhoz. 
A Katolikus Karitász jóvoltából, a Győri 
Egyházmegyei Karitász közvetítésével a 
helyi önkéntesek 4 családhoz vitték el a 
DM pelenka-csomagokat. Valamennyi 
családnak nagyon nagy segítséget jelent 
az adomány. Továbbá a helyi csoport 10 
fő (főként egyedülálló idős beteg) részére 
Béres-cseppet adott át, akik nagy öröm-
mel fogadták a felajánlást.
A koronavírus-járványra való tekintettel 
május hónapban az egyenként 10 kg-os 
élelmiszeradományt a helyi önkéntesek 

tisztítószerekkel egészítették ki (folyé-
kony szappan, fertőtlenítőszerek, moso-
gatószer). Ezúttal is igyekezett a csoport 
minél több, különböző élethelyzetben 
lévő családon segíteni: nagycsaládoson, 
gyermekeit egyedül nevelő édesanyán, sé-
rült gyermeket nevelő szülőkön, valamint 
betegséggel küzdő, idős egyedül élő vagy 
egyéb okból hátrányos helyzetbe került 
embereken. A 21 csomaggal (tisztítószer 
és élelmiszer) több mint 60 személyhez 
juttattak adományt, remélve, hogy a se-
gítségnyújtás ilyen formája valóban hasz-
nos a krízishelyzetben lévő embertársaink 
számára.
Tevékenységüket Ön is támogathatja a 
helyi plébániahivatalon keresztül átuta-
lással a 10403318-33111195-00000000 
sz. bankszámlán „Karitász” közleménnyel 
vagy személyes felajánlással.
Ezúton is köszönetet mondanak a nagy-
lelkű híveknek az adományokért, a Kato-
likus Karitász és a Győri Egyházmegyei 
Karitász felajánlásaiért, illetve a csornai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ segít-
ségéért.

Karitász a Rábaközben

„Az élet semmire sem szolgál, ha nem szolgálunk egymásnak. Mert az éle-
tet a szereteten lehet lemérni.” (Ferenc pápa)
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Nyitvatartás: Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 9:00-17, •Szerda, 
Péntek 9:00-17 Szombat 9:00-12 óráig

Tel: 06-20-213-0864

Messengeren is elérhető vagyok
Szabóné Gyöngyi

Csorna, Erzsébet királyné út 1
/Korona udvar/

06 20 213 0864-es vagy a 06 30 193 3619-es 
telefonszámon

Ha sürgősen új szemüvegre lenne szüksége, 
vagy a régi javítására szorul, hívjon a:

MINŐSÉG, MEGBIZHATÓSÁG, ELÉRHETŐ ÁRON

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 június 25.
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A gazdasági társaságok ügyvezetéséről és képviseletéről
Kik számítanak egy cég vonatkozásában 
vezető tisztségviselőnek? Milyen szabályok 
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 vonhatja 
el. Egyszemélyes gazdasági társaságnál az 
egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást ad-
hat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles 
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 működő 
részvénytársaság részvénye kivételével - nem 
szerezhet társasági részesedést, és nem lehet 
vezető tisztségviselő olyan gazdasági társa-
ságban, amely főtevékenységként ugyano-
lyan gazdasági tevékenységet folytat, mint 
az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. 
Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztség-
viselői megbízást fogad el, a tisztség elfoga-
dásától számított tizenöt napon belül köte-
les e tényről értesíteni azokat a társaságokat, 
ahol már vezető tisztségviselő vagy felügye-
lőbizottsági tag. A vezető tisztségviselő és 
hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos 

ügyletei kivételével 
- nem köthet saját 
nevében vagy saját 
javára a gazdasági 
társaság főtevé-
kenysége körébe 
tartozó szerződése-
ket.

A vezető tisztségvi-
selők megnevezése 
a gazdasági társa-
ságok működési 
formája alapján 
többfé leképpen 
alakul. 

A közkereseti társaság ügyvezetését a ta-
gok közül kijelölt vagy megválasztott egy 
vagy több ügyvezető látja el, kijelölés vagy 
választás hiányában valamennyi tag ügy-
vezető. 

A betéti társaságok esetén a hatályos jogi 
szabályozás akként rendelkezik, hogy a 
kültag nem lehet a társaság vezető tisztség-
viselője. 

A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetését 
egy vagy több ügyvezető látja el. Az ügyve-
zető képviseleti jogának korlátozása, meg-
osztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy 
jóváhagyáshoz kötése harmadik személyek-
kel szemben nem hatályos. Ha a társaságnak 
több ügyvezetője van, az ügyvezetők önálló-
an jogosultak az ügyvezetés körében eljárni, 
azzal, hogy bármelyikük 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 ügyvezetését 
az igazgatóság látja el. Az igazgatóság három 
természetes személy tagból áll. Semmis az 
alapszabály azon rendelkezése, amely három-
nál 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 
nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyás-
hoz kötése harmadik személyekkel szemben 
nem hatályos. Az igazgatóság határozatait a je-
lenlévők szótöbbségével hozza. Az alapszabály 
ennél alacsonyabb határozathozatali arányt 
előíró rendelkezése semmis.

Csornán és környékén, 6+1 fő 
péntek estétől vasárnapig
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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

Magasban történő munkavégzés 
szerelőkosárral, illetve  

anyagmozgatás 18 m magasságig 
MANITOU MRT 1840 Easy 

forgóvázas teleszkópos  
rakodógéppel előjegyezhető!
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Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

A vízmérő leolvasásokkal kapcsolatban sze-
retnénk kérni, hogy akihez eljuttattuk a bedo-
bólapot, szíveskedjen az ott megadott módon 
eljuttatni hozzánk a vízmérő állását. Csorna 
térségében még több távleolvasós mérő is van a 
rendszerben, ezeket ahol megoldható, „leolvasó 
kocsiból” olvassuk. Kérjük, szíveskedjenek a 
vízmérő aknák tisztaságát ellenőrizni, a vízórá-
nak látszani kell, nem lehet elfedve. Ahol még 
nem vették le a vízóra téli szigetelését, ott min-
denképpen vegyék le. Hasznos, ha ilyenkor jól 
átszellőztetjük az aknát, így kevésbé rozsdásod-
nak a szerelvények, vezetékek. Természetesen a 
szellőztetés idején nagyon kell fi gyelni arra, bele 
ne essen valaki az aknába. A viziközmű szol-
gáltatásra vonatkozó kormányrendelet szerint a 
vízmérő akna tisztaságának megőrzése, karban-
tartása a fogyasztó feladata.  Köszönjük, hogy 
egyre többen választják a korszerű elektronikus 
kapcsolattartást, az e számlát vagy az utalást. 
Ennek előnyét majd később is érezni fogjuk, hi-
szen otthonról kényelmesen, sorban állás nélkül 
intézhetjük vizes ügyeinket. A járvány idején a 
megszokottnál is fontosabb volt, hogy zökkenő-
mentesen működjön a víz és szennyvízelvezetés. 

Ehhez pedig az is kellett, hogy időben rendez-
zék víz és csatornadíj számlájukat. Örömmel ta-
pasztaljuk, hogy ezt egyre több fogyasztónk  át-
érzi. Csornán befejeztük a vízhálózat mosatást, 
szeretnénk megköszönni az itt élők türelmét. A 
vízhálózat karbantartás jelenleg a Rábaközben 
folytatódik, rövidesen végezni fogunk.
Kónyban folytatjuk a Petőfi  utcai vezeték cserét, 
a Kis-Kossutth és a Győri út közti szakaszon, a 
harmadik ütemmel. Először megépítjük a 357 
méteres vezeték szakaszt, majd nyomáspróba és 
fertőtlenítés után, előre egyeztetett időpontban 
kötjük át fogyasztóinkat az új vezetékre.
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
viziközművek energia hatékonyságát célzó 
pályázaton sikeresen szerepeltünk. Csorna és 
Szany szennyvíztisztítóiban 6 illetve 10 millió 
forint értékben új légfúvókat fogunk beszerezni. 
Szintén ebből a forrásból fi nanszírozzuk majd 
a térségi szennyvízelvezető hálózat szivattyú 
beszerzéseit valamint a Szilasárkányban és Rá-
bacsécsényben telepítendő  hálózati szivattyúk 
beszerzését. Az új berendezések közös tulajdon-
sága, hogy a korszerűbb, magasabb műszaki 
színvonalú, drágább gépegységekkel energia 

megtakarítás érhető el. Nagy örömmel tapasz-
taltuk a járvány idején fogyasztóink felől érkező 
empátiát, jó szándékot. Együttműködésük so-
kat segített ebben a nehéz időszakban Szeret-
ném megköszönni munkatársaim helytállását 
is ebben a nehéz időszakban. Munkájukkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy a járvány idején sem 
kellett nélkülöznünk az egészséges és biztonsá-
gos viziközmű szolgáltatás kényelmét. Minden-
ki természetesnek veszi, éppen ezért talán nem 
is értékeli azt, ha megnyitja a vízcsapot és abból 
tiszta és friss víz folyik, olyan amit megihat. 
Mi pontosan tudjuk, hogy ehhez mi kell, 
mekkora odafi gyelés, szakértelem, hányszor 
és hányszor kell olyankor is elindulni, amikor 
mindenki más szívesebben maradna otthon.
Vizet adni szép és jó dolog, miénk az egyik leg-
szebb hivatás!

Jó híreket kaptunk Bertha Zoltántól, 
a Pannon-Víz Zrt. üzemmérnökség vezetőjétől.
A járvány után a vízszolgáltatónál is kezdik visszaállítani a megszokott üz-
letmenetet.  Újra indítjuk a vízmérők cseréjét. Munkatársaim a fokozott 
óvatossággal dolgoznak, kérjük Önöket is, hogy saját maguk és dolgozóink 
egészsége érdekében tartsák be az óvintézkedéseket!

Szeimann Botond, a Pannon-Víz Csornai Szennyvízágazatának munkatársa 

Bognár Tímea, a Pannon-Víz Zrt. 
Csornai Szennyvíztisztítójának megbízott vezetője 
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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!



RÁBAKÖZ SZÍVE

211Rábaköz szíve magazin - hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu 11



12

RÁBAKÖZ SZÍVE

Rábaköz szíve magazin- hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu

A koronavírus-járvány ellenére is töretlen 
népszerűségnek örvend a Magyar Falu pro-
gram, melynek egyes elemei iránt hatalmas 
az érdeklődés. A helyi életminőség javítását 
célzó különböző pályázati kiírásokra idén 
eddig több mint 5000 kérelmet adtak be a 
kistelepülési önkormányzatok és a történ-
elmi egyházak - áll a Miniszterelnökség 
közleményében.
A program keretében eddig hat pályázati 

kiírás zárult le. Orvosi rendelők fejlesz-
tésére és orvosi eszközök beszerzésére több 
mint 1000 kérelem érkezett, a rendelkezés-
re álló támogatási keretösszeg összesen 4 
milliárd forint.

Önkormányzati tulajdonú út-, híd,- 
járdaépítés és felújítás esetében meghaladja 
a 2000-et a beérkezett pályázatok száma, 
a kormány 10 milliárd forintot biztosít 
erre a célra. A Magyar Falu Programnak 
köszönhetően közösségi terek fejlesztésére 
és közösségszervezők foglalkoztatásának 
támogatására is pályázhattak a falvak 
önkormányzatai és a történelmi egy-
házak, 5-5 milliárd forint keretösszegben. 

A beérkezett kérelmek száma itt is megha-
ladja a 2000-et.

A két pályázati kiírás továbbra is nyitva áll, 
óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 
fejlesztésének támogatására és közterület 

Idén is több ezer pályázat érkezett a Magyar Falu Programra

Ekkor jöhet a második hullám

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rek-
tora szerint nyáron nem kell tartanunk egy 
újabb járványtól, de az ősz végén érkezhet 

a második hullám. Megvannak a magyar-
országi koronavírussal kapcsolatos kereszt-
metszeti felmérés eredményei. A számok 
értelmezése nézőpont kérdése, de az biztos, 
hogy az aktív fertőzöttek száma a vizsgált 
időszakban kétezer főnél is kevesebb, és 
néhány tízezer főben becsülhető a lakossá-
gi fertőzöttség március elejétől május elejé-
ig, mondta Merkely Béla az InfoRádiónak.

A Semmelweis Egyetem rektora szerint jó 
esélye van hazánknak arra, hogy a nyáron 
nem alakul ki újabb járvány. Persze ehhez a 
mostanihoz hasonlóan folyamatosan elle-

karbantartását célzó eszközbeszerzésre 
június 19-ig lehet a kérelmeket benyújtani. 
A két programra együttesen 5 milliárd fo-
rint áll rendelkezésre. A közeljövőben még 
további két pályázati kiírás várható.
A Magyar Falu Programnak köszönhetően 
a tavalyi évben összesen mintegy 150 
milliárd forint értékű fejlesztés valósulha-
tott meg a hazai kistelepüléseken. 2020-ban 
pedig megközelítőleg 170 milliárd forint 

támogatást biztosít a kormány a falvakban 
élők életkörülményeinek javítására - ismer-
tette Gyopáros Alpár, a Modern Települések 
Fejlesztéséért felelős kormánybiztos. 

nőrizni és figyelni kell az újabb megbetege-
déseket. Merkely úgy véli, érdemes lenne 
ősz elején megismételni a korábban emlí-
tett vizsgálatot, hogy az év végi időszakra 
megfelelő stratégiát lehessen kidolgozni.

A második hullámmal kapcsolatban el-
mondta, mindez azt jelenti, hogy közös-
ségi térben emelkednek meg jelentősen a 
megbetegedések, a becslések szerint ezekre 
októberben, novemberben lehet számíta-
ni, de meglátása szerint nem lehet majd 
nagyobb, mint az első volt.
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1919 áprilisában Csornán is megalakultak 
a Tanácsköztársaság szervei. A proletár-
diktatúrával elégedetlenek a Dunántúlon 
felkelést szerveztek. Június 6-án éjfélkor 
Csornán is megkezdődött a harc. A fel-
kelőket legyőzték, s felettük Szamuely 
Tibor ítélkezett. A vörös-terror áldozatai: 
Akóts Gyula, Glaser Ferenc, Laffer Lajos, 
Németh Gyula, Németh Lajos, Pozsgai 
Bálint, Takács Ferenc. Tarcsay István.

1919 pünkösd vasárnapján Kapuvárra ro-
bogott be Szamuely kétszáz terroristával. 
A Lenin-fiúk kézigránátokkal, tüzelésre 
kész géppuskákkal vonultak a faluba. A 

vendéglő előtt megálltak és kiparancsol-
ták a vendéglőst az utcára. Szamuely elé 
állították, aki kegyetlen pillantással vé-
gigmérte a megrémült embert. „Menjen a 
fa alá!” - mondta kurtán és két terrorista 
már készítette is a kötelet. Felakasztották.
Aztán végigjárták a Főutcát. Minden fa 
alá egy-egy embert állítottak. A foglyok-
tól legfeljebb a nevüket kérdezték meg. Az 
áldozatokat akasztás előtt véresre verték. 
Egy Pintér nevű csendőrőrmester alatt le-
szakadt a kötél. Két apró gyermeke sírva 
szaladt haldokló apjához és kegyelemért 
könyörgött. De a „hiéna” hajthatatlan 
maradt.

A csornai ellenforradalom leveretése után 
a közeli Győrből Csornára érkezett terro-
risták száznyolcvan embert szedtek össze 
túszként. A rabokat Győrbe vitték és egyet-
len szűk zárkába gyömöszölték őket. Még a 
rácsos ablakok vasredőnyeit is rájuk zárták. 
„Hadd fulladjanak meg!” - mondták a ter-
roristák kedélyeskedve. Győrben a Gom-
bos-féle terrorkülönítmény székelt. Néhány 
nap múlva Budapestről megjött az erősítés: 
Szamuely Tibor érkezett meg terrorcsapa-
tával. A forradalmi „hiéna” előtt vörösőrök 
„tisztították” meg az utcát, ordítozva ro-
hantak végig a városon: „Be a házakba!” 
Aki nem tudott idejében menekülni, arra 
rálőttek. Halálos csendben, üres utcákon 
robogott végig Szamuely géppuskákkal 
felszerelt autója a városon. A hírhedt ha-
lálmester statáriumot tartott. A szabad ég 
alatt asztalt állítottak a börtön előtti térre. 
Szamuely maga elé vezettetett vagy har-
minc foglyot. Senkit se hallgatott ki, csak 
azt kérdezte tőlük, megvan-e a vagyonuk? 
Nyolc embert az asztal bal oldalára állított. 
A többi a jobb oldalra került. Senki se tud-
ta, mi lesz a sorsa. A vésztörvényszék ura 
végre a baloldalt állókra ordított: „Mars a 
halálba!” A templom előtti térre hajtották 
őket. A terroristák a kivégzés előtt puska-
tussal agyba-főbe verték, leköpködték őket. 
Takács hadnagynak kinyomták a félsze-
mét. Egyik elítélt, egy csizmadiasegéd, a 
vesztőhelyre menet összeesett. Ott hagyták 
a kövezeten. Senki sem törődött vele többé. 
Akics malomtulajdonost az akasztófa alatt 
véresre pofozták, mert a szerencsétlen nem 
rúgta ki maga alól a zsámolyt. A kivégzés-
nél nem volt orvos. A Szamuely még ki sem 
hűlhettek, amikor a terroristák letépték 
róluk a ruhát. A kivégzetteket a többi letar-
tóztatottal temettették el

A vörös terror áldozataira emlékeztek Csornán

1919. június 9-én kilenc csornai és környékbeli ember esett áldozatul a 
Csornán és a járásban tomboló kommunista erőszaknak.



14

RÁBAKÖZ SZÍVE

Rábaköz szíve magazin- hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu



215

SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 




