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Ha sportról, mozgásról van szó, a csornai 
származású Hudy Andrea, és az enesei Dö-
mötör Csaba neve külön-külön, és együtt is 
ismerős lehet a Rábaköz Szíve olvasóinak. 
Minden bizonnyal vagy önök, vagy valamely 
közeli ismerősük részt vett már az óráikon, 
legyen az funkcionális köredzés, Kangoo, 
aerobic vagy TRX, gyerekeknek vagy fel-
nőtteknek szóló mozgásforma, tanácsadás, 
étrend- vagy edzéstervezés. A napirendjük 
sűrű, a terveik bőségesek. Együtt dolgoznak, 
együtt álmodnak, mindezt harmóniában 
úgy, hogy két szoros kapocs köti őket össze: 
egymás és a sport szeretete.
 
Mióta része ilyen intenzíven a sport az éle-
tének?

Dömötör Csaba: Kigyerek korom óta mindig 
mozogtam, sportoltam, már akkor tudato-
sult bennem, hogy testneveléstanár szeretnék 
lenni, amit végül véghez is vittem. Jelenleg 
matematika tanárként dolgozom, a tantárgy 
szeretete még a középiskolában alakult ki ná-
lam. Ez a kettő egész jó párosítás, hisz míg 
az egyikben fizikálisan fáradok le, addig a 
másikban szellemileg, miközben egyik a má-
sikát felfrissíti. De kicsit visszakanyarodva a 
sporthoz, általános iskolában végzősként ko-
moly sikereket értünk el öttusában. Ez indí-
tott el, és adta a motivációt ahhoz, hogy atléta 
legyek. Emellett mint szinte minden gyerek, 
én is futballoztam, még a megye válogatott 
csapatba is bekerültem. Az atlétika viszont a 
középpontban maradt a közép-, és a főisko-
lán egyaránt. A tanári munka, a személyi, és 
csoportos edzések mellett fociedzősködöm 

Mindketten itt tanítanak Enesén, innen 
az ismeretség?  

Csaba: A főiskolán látásból már ismertem 
Andit, hisz bejártak edzeni az intézmény te-
rületére, mindketten atletizáltunk, de igazán 
a közös munkahelyen ismerkedtünk meg 
egymással. Pályakezdő korunk óta Enesén 
tanítunk, én matematikát, Andi testnevelést, 
az érkezése előtt viszont én vittem mindkét 
tantárgyat. 
Andrea: Aztán elhappoltam előle. A tanári 
pozíció az elsődleges, de emellé mindig ke-
restem valami plusz feladatot, valamit, ami 
még többet ad, és ami által én is többet ad-
hatok másoknak. Valahol az alkalmazott és 
vállalkozó típus között helyezkedem el, hisz 
egyfelől szükségem van a biztonságra, ugyan-
akkor az is kell, hogy a magam ura legyek. 
Ezek mentén építgetem magam, és a karrie-
rem immár 2003 óta. 

Úgy látom, ebben a szakmában is fontos 
a folyamatos fejlődés, önképzés, jönnek 
az új trendek a sportban, szabadidős tevé-
kenységekben. 

Andrea: A főiskolán lehetőségem volt a diploma 
mellett egy aerobic oktatói tanfolyam kedvez-
ményes elvégzésére. Akkor még úgy véltem, 
nincs különösebben érzékem hozzá. Az első 
órán, amit tartottam úgy éreztem, hogy elértem 
a teljesítőképességem csúcsát. Aztán persze ez 
változott, egyre jobban tolódtak ki a határaim, 
egyre tovább és többet bírtam, majd felvetődött 
bennem az igény a további fejlődésre. Így jött a 
„Kangoo Jumps”, ami egy speciális cipővel teszi 

az enesei labdarúgó egyesületnél. Jelenleg 
három csapatom van, heti kétszer az U11-es 
és az U13-as korosztálynak tartok tréninget, 
edzem az ifi csapatot, valamint futballozom 
a felnőtt csapatban. A több mint tíz évnyi at-
létika olyan alapot adott fizikailag, hogy sze-
rencsére a mai napig nincsenek problémáim, 
rendben vannak az ízületeim, nem vagyok 
sérülékeny. 

Andrea, az Ön esetében mikor dőlt el, 
hogy a sport lesz élete egyik fő irányvo-
nala? 

Hudy Andrea: A szakmaválasztást illetően 
nekem nincs ilyen tudatosan felépített tör-
ténetem, mint a Csabinak. Visszagondolva 
olyan, mintha automatikusan jött volna, 
adódott volna minden. Szerettem nyilván a 
testnevelés órákat, jó voltam a futásban, ug-
rásban, folyamatosan mentem versenyekre. 
Jött is egy-két olyan eredmény, ami sikerél-
ményt adott, és vitt tovább az úton, de nem 
szerepelt a hosszútávú céljaim között, hogy 
kiemelkedő szintű atléta legyek. Magával 
ragadott a lendület. Nyolcadikban, mi-
kor pályaválasztás elé kerültem, két út volt 
előttem, vagyis két olyan terület, ami iránt 
érdeklődtem. Az egyik a sport, a másik a 
kézművesség, a kreatív alkotás vonala. Mi-
vel az utóbbi nem adott volna érettségit, így 
a szombathelyi sporttagozatra jelentkeztem. 
Itt aztán tényleg minden a sportról szólt. 
Miután lediplomáztam, két Csornához kö-
zeli településre kerestek testneveléstanárt, 
ezek egyike volt az enesei általános iskola, 
ahova felvételt nyertem.

A kapocs egymás és a sport szeretete 
Beszélgetés Hudy Andreával és Dömötör Csabával
Lendületes, örökmozgó, impulzív, inspiráló, e szavakkal lehetne jellemezni a Hudy 
Andrea-Dömötör Csaba párost, de a felsorolás végére még a „folyton megújuló” jelző is 
odakívánkozik. A házaspár életében a fő helyen a mozgás áll, eköré építették fel mun-
kájukat, hobbijukat, mindennapjaikat. A másik fő irányvonaluk, hogy minél több em-
bert bíztassanak a sportolásra úgy, hogy abban mindkét fél örömét lelje.

Szerző: Kustor Réka
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lehetővé a hatékony sportolást. Ez egy vidám, 
önfeledt mozgásforma, az órákra leginkább 
olyan típusúak jönnek, mint amilyen én is va-
gyok. Aztán egy kis szünet következett az éle-
temben a sport tekintetében, kicsit elfáradtam, 
belefáradtam, de nem tartott sokáig a pihenő. 
Jött egy új lehetőség Enesén, ami új távlatokat 
nyitott, és új lendületet adott. Egy üres épületbe 
megálmodtunk egy olyan közösségi teret, ahol 
bár a mozgásé a főszerep, más kreatív foglalko-
zásoknak is teret adunk.  Belevágtunk, és egy 
elég érdekes szezont kezdtünk, majd zártunk. 
2019 decemberében készült el belülről az épü-
let, januárral megnyitottunk, de márciusban 
már be kellett zárnunk. A nyár elejétől egészen 
novemberig újra működtünk, majd újabb zárás 
következett. Mindezek ellenére jól alakultak 
a dolgok, mert áprilisban sikerült megvásárol-
nunk az épültet, amit elneveztünk Fittipaldi-
nak. Korábban nem gondoltam erre, hogy majd 
egyszer nyitok egy közösségi/fitnesztermet, már 
csak azért sem, mert nagy kötöttségekkel jár. 
Nagyon mellé kell állni, hogy felépítsünk ebből 
valamit. Úgy tűnik, legbelül még is akartam, 
hisz itt vagyunk. A „Fittipaldi” filozófiája nem 
a kockahason, tökéletes megjelenésen, szigorú 
étkezésen alapul. Egy élményközpontú helyet 
szeretnénk, olyat, ahol az ember szívesen spor-
tol, azért jön hozzánk, mert itt jól érzi magát, 
szereti az itteni közeget, az óráinkat, szeretné 
az idejét aktívan eltölteni. Összességében egy 
élményközpontú közösség kialakítása a célunk.  

A koronavírus ahogy mindenütt, ezen a 
területen is megmutatta hatását. Hogyan 
hatott a vendégkörre a bezárás? 

Csaba: A személyes kontaktust igénylő 
órák esetében nem, az online órák tekin-
tetében viszont volt lemorzsolódás. Eleinte, 
az első bezárás alkalmával mi is az inter-
netre helyeztük a hangsúlyt, minden este 
tartottunk online edzéseket. Kezdetben 
nagy volt az érdeklődés, aztán a második 
hullámnál már az edzésszámokat is csök-
kentettük, és a nézőszám is kevesebb lett. 
A bezártság után az embereknek nagyobb 
volt talán az igénye a szabadtéri mozgásfor-
mákra, most pedig a személyes kontaktus-
ra. Szerencsére a bezárások előtti vendég-
körünkből szinte mindenki visszatért. A 
közvetlen környezetünkből, és a távolabbi 
településekről is érkeznek hozzánk Csorná-
tól Kapuvárig, a Rábaköz több településé-
ről vannak vendégeink. Személyesen azért 
sokkal hatékonyabbak az edzések.  
Andrea: Egy-két évvel ezelőtt senki nem 
gondolta volna, hogy jön egy vírus, és nem 
tudunk dolgozni, edzést tartani. Bár lehet, 
hogy lenne igény az online sportra, személy-
telennek tartom. 

Ahogy a honlapotokon láttam, változa-
tos a kínálat, nem csak a sport van kö-
zéppontban?

Csaba: az egyénitől kezdve a páros és csopor-
tos edzésekig, a trx-től a funkcionális köredzé-
seken át a Kangooig széles a repertoár. Több 
kreatív foglalkozást is szerveztünk már. Volt 
Halloween buli a gyerekeknek, töklámpás 
készítő tanfolyam, rajz-, és nyelvtanfolyam. 
Hirdettünk meditációs órát, szeretnénk majd 
főzéssel kapcsolatos foglalkozást, órát tartani, 
nyitottak vagyunk az újdonságokra.
Andrea: Továbbra is a sportra helyezzük a 
hangsúlyt, de emellett szeretnénk több lá-
bon állni, hogy ne legyünk egy területnek 
kiszolgáltatva. Széles körben igyekszünk 
megfogni az embereket, olyan dolgokat 
kitalálni, amiért akár távolabbról is elláto-
gatnak hozzánk. Fizikailag lehetetlen ennél 
több edzést tartani, mint amennyit tartunk, 
ezért nem az edzések számában, hanem a 
változatosságban, az újdonságok bevezeté-
sében gondoljuk a bővítést. Az sosem volt 
kérdés, hogy a sport köré építkezzünk, hisz 
mindketten ehhez értünk.  
Csaba: A kreatív, tervező részét rendszerint az 
Andi fogja össze, én pedig inkább a végrehaj-
tásból veszem ki a részem.
Andi tervez, Csabi végez. 
Andrea: Egyébként nagyon jól működik 
közöttünk a munkamegosztás, igyek-
szünk úgy beosztani az időnket, hogy 
jusson mindenre, úgy, hogy meglegyen az 
egyensúly. 

Akár a testnevelés órák, akár a mozgás 
tekintetében, általánosságban milyen a 
sportolási kedv, hajlandóság?

Andrea: Általános iskolában az alsósok 
még nagyon lelkesek, aztán az idő előre ha-
ladtával fogy a lendület, a 7-8 osztályosokat 
már nehezebb mozgásra bírni. Nem va-
gyok szigorú tanár, igyekszem változatossá 
tenni az órákat, hogy szívesen mozogjanak. 
Volt egy felmérés a tantárgyak között, és 
nagy örömömre a tesi nyert, ezt kedvelik a 
leginkább, úgyhogy van remény. A terem-
be viszont kifejezetten azok jönnek, akik 
mozogni akarnak. 
Csaba: Van egy egyre szélesebb réteg, akik-
nek igenis fontos sport. Sokan például az 
egyszerűbb, rekreációs sportok felé fordul-
nak, melyeket saját maguk végeznek, úgy, 
hogy nem járnak közösségbe. Úgy vélem az 
utóbbi 10 évben emelkedett a sportot ked-
velők, űzők száma.

Mik a jövőbeni tervek?

Andrea: Nyilván vannak arra vonatkozóan 
terveink, hogy nézzen majd ki a terem, mi-
lyen foglalkozásokat tartunk majd, de ha az 
átfogó célokat kellene megfogalmazni, ak-
kor olyan munkát szeretnék végezni, amiért 
érdemes reggelente korán kelni. Anno meg-
fogadtam, addig maradok egy helyen, amíg 
jól érzem ott magam. Az iskolai munka 
nagy segítség, hisz összeegyeztethető a cél-
jainkkal. Szeretünk utazni, hegyet mászni. 
Fontos, hogy az ember szeresse, amit csinál, 
nekem az is fontos, hogy közösségben le-
gyek, emberekkel foglalkozhassak, szabad, 
kiegyensúlyozott életet szeretnénk élni.
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mációs tábla, most pedig kialakításra került 
egy elektromos kerékpártöltő állomás is. Az 
alpolgármester szerint ez a fejlesztés teljes 
mértékben kapcsolódik és összhangban van 
Csorna város klímastratégiájával, melyet a 
városvezetés a tavalyi évben fogadott el.
Major András köszönetet mondott a megyei 
önkormányzatnak, hogy lehetővé tette a töl-
tőállomás és szervizpont kialakítását Csornán.

Kiváló kerékpáros infrastruktúrával találkoz-
hatnak a megyébe érkezők, melynek egyik 
állomása Csorna.
Győr-Moson-Sopron sokszínűsége egyedül-
álló hazánkban. Mindezt alátámasztja az, 
hogy barangolásai során találkozhat műemlé-
kekben gazdag, történelmi és építészeti neve-
zetességekben, fesztiválokban, népi hagyomá-
nyokban bővelkedő, vadregényes természeti 
vízi világáról híres falvakkal, városokkal.
Frekventált kerékpárút mellett kapott helyet 
az a töltőállomás, mely a Megyei Önkor-
mányzat Sacra Velo projektjében valósult 
meg Csornán.
A projekt célja bemutatni a Dunamente gaz-
dag kulturális örökségét és szakrális értékeit 
összeolvasztva mindezeket az aktív turizmus-
sal.
A megyében a 648 km hosszú kerékpárút 
110 települést érint, melyben a tájékozódást 
térképes információs táblák és egy telefo-
nos applikáció is segíti. A töltőállomás nem 
csupán töltésre alkalmas, szervízpontként is 
funkcionál, mely a hagyományos kerékpárok 
karbantartására is alkalmas.
A fejlesztést Németh Zoltán a megyei köz-
gyűlés elnöke, dr. Bónáné dr. Németh Ka-
talin Csorna Város polgármestere és Major 

Átadták a csornai elektromos kerékpár töltőállomást és szervizpontot

András Csorna Város alpolgármestere adta át.
Az átadó ünnepségen Major András alpol-
gármester, a megyei közgyűlés képviselője el-
mondta, hogy egyre több elektromos kerék-
párt használnak a városban. A kerekezők nagy 
hasznát fogják venni az új töltőállomásnak.
Major András tudatta, hogy a Sacra Velo 
projekt keretein belül Csornán kihelyezésre 
került 24 darab kerékpáros irányjelző tábla 
és kettő darab nagyméretű térképes infor-
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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!
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Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

A Pannon-Víz Zrt. szakemberei 810 mé-
ter hosszban cserélik ki az elhasználódott 
utcai vízvezetéket korszerű, üzembiztos 
műanyag (KPE) nyomócsőre. „Előbb 
megépítjük az új vezetéket, majd nyomás-
próba és fertőtlenítés után fokozatosan 
kötjük át fogyasztóikat - tudtuk meg Bert-
ha Zoltántól, a Pannon-Víz Zrt. Csornai 
Üzemmérnökség vezetőjétől. 27 db kapu-
bejárót érintenek a munkálatok, minden-
hol az eredeti állapotot fogjuk visszaállíta-
ni- tette hozzá az üzemmérnökség vezető. 
Az új vízvezeték megépítésének határideje 
július 25. A munkálatok miatt most egy 
ideig kellemetlenségekre számíthatnak, 
emiatt szeretnénk fogyasztóink türelmét, 
megértését kérni.

Értesítjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 
május 25-től megkezdjük Csorna város 
vízvezetékeinek éjszakai öblítését. Csorna 
után az öblítések június 7-től Farádon, 
majd Dörben folytatódnak.

• Csornán május 25-től június 4-ig,
• Farádon június 7-től 8-ig,
• Dörben pedig június 9-től 10-ig fogunk    
  öblíteni.

Az öblítések munkanapokon 22 órától 
kezdődnek és a hajnali órákig fognak tar-
tani. Erre az időszakra érdemes lesz ivóvizet 
tartalékolni.

A munkálatok idején átmeneti vízhiányra, 
nyomáscsökkenésre és ivóvíz elszíneződés-
re is lehet számítani. Ebben az időszakban 
a mosást célszerű a délutáni időszakra üte-

mezni, és mosás előtt érdemes ellenőrizni 
a csapvíz átlátszóságát. Az ivóvíz a karban-
tartás ideje alatt is fogyasztható.
Az öblítéskor vízbe kerülő apró légbu-
borékok fehérre színezhetik a csapvizet. Ez 
kiengedve néhány perc alatt eltávozik, és a 
víz újból átlátszó lesz.

A vízvezeték mosatásról falragaszokon is 
értesítjük  a lakosságot.

További információ a  96/311 753-as éjjel 
nappali ügyeleti számon kérhető.  

Vízvezeték felújítás zajlik Csornán, a Tátra utcában
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Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9. Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1. I.emelet/9. 

• email: kovacsbau@kovacsbaukft.hu. • honlap: www.kovacsbaukft.hu

Magyar Falu Program „A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése” keretében
Árpás községben egyházi tulajdonú épület felújítás kivitelezése 

Talajjavító mészpor eladó! 
Csornai meszezőanyag ( EK műtrágya: magnéziumos mészkő - 

szabványminőség)
Összetétel: dolomit és mészkő CaMg(CO3)2 CaCO3

Hatóanyag tartalom minimálisan: 
Ca 12%
Mg 8%

Semlegesítőképességi egyenérték: 49,15% 
1100 Ft+ÁFA / tonna, felrakva.
Szállításban tudunk segíteni! 

BE-VA Sped Kft .  •+36 30 226 69 03 
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Fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása

A csornai önkormányzat a letelepedni kívánó 
fiataloknak 700.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújt. A rendeletet 2016-ban alkotta 
meg a képviselő-testület, akkor 500.000 Ft-os 
támogatást igényelhettek a családok, 2019 év 
végén emeltek a támogatás mértékén. Míg a ren-
delet megalkotásakor csupán a csornai lakhellyel 
rendelkező fiatalok élhettek ezzel az egyszeri tá-
mogatással, ma már más településről Csornán 

letelepedni kívánó fiatal házasok is igénybe ve-
hetik.

Fiatalok életkezdési támogatása

Nemcsak a fiatal házasokat, hanem a megszüle-
tett csornai gyermekeket is kiemelten támogatja 
az önkormányzat. A fiatalok életkezdési támoga-
tásáról szóló önkormányzati rendelet értelmében 
egyszeri, vissza nem térítendő támogatás jár a 
születés évében minden csornai gyermeknek. 

Újabb öt fiatal párt támogatott Csorna Város Önkormányzata
Csorna Város Önkormányzata öt párnak is támogatást nyújtott első lakásukhoz a mi-
nap. A város képviselő-testülete kiemelten támogatja a csornai és a Csornán letelepedni 
kívánó fiatalokat. Cikkünkben összeszedjük, hogy milyen támogatási lehetőségekkel 
élhetnek a fiatalok.  A csornai városvezetés az állam által az újszülött-

nek járó életkezdési támogatást egészíti ki 50.000 
Ft-tal. A támogatás igénybevételének egyik felté-
tele a START-számla nyitás.

Gólyahír program

A támogatások sorát a csornai városvezetés 2019-
ben a Gólyahír-program bevezetésével tovább 
növelte. A program keretében az újszülött kis-
gyermekek ellátásához egy húszezer forint értékű 
ajándékcsomagot állítanak össze a Védőnői Szol-
gálat közreműködésével.
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Major András alpolgármester szerint a fák 
állapota minden közösség életében külö-
nösen fontos és érzékeny kérdés, így Csor-
nán is. 

„Többször is előjön például a fogadóórá-
kon egy-egy problémásnak ítélt fa kap-
csán, hogy megtartsuk? Kivágjuk? A szak-
emberek bevonásával elkészült műszeres 
favizsgálatok segítséget jelentenek az eset-
leges vitás kérdések eldöntésében is, a faá-
polás ütemezésének összeállításában, a fák 
ápolási munkáinak, az esetleges hatósági 
döntések meghozatalában” – mondta az 
alpolgármester. 

„Sajnos Csorna faállományának állapotfel-
mérésével, vizsgálatával, a beteg fák eltávo-
lításával az elmúlt évtizedekben nagyon ke-
veset foglalkoztak. Mi viszont a személyi- és 
vagyon biztonság érdekében szeretnénk el-
kerüli, hogy olyan fák legyenek a közterüle-
teinken, melyek balesetveszélyt jelentenek, 
de szeretnénk arról is meggyőződni, hogy 
csak olyan fákat vágunk ki és pótolunk más 
fákkal, amik valóban betegek, valóban bal-
esetveszélyesek, tehát megértek arra, hogy 
a közterületekről, intézményi környezetből 
eltávolítsuk őket” – tudatta Major András.

A mostani vizsgálatok során a Szent István 
téri parkban két fenyőfa vizsgálata történt 

meg szakemberek bevonásával. Húzásos 
gyökérvizsgálat és a gyökérzet térképezése 
zajlott. A húzásos gyökérvizsgálat során a 
gyökérzet esetleges sérülését lehet kimu-
tatni. A fát műszerrel ellátva és meghúzva 
a szélterhelést lehet imitálni. Tehát, hogy 
például egy 120 km/h szélre meg lehet 
mondani, hogy veszélyt jelent e a fára, ká-
rosodás nélkül elviselné e azt, vagy pedig 
egy kisebb szélerősség is kidöntheti.

Major András szerint Csorna faállományá-
nak felmérése idő és költségigényes mun-
ka, melyet a lehetőségeikhez mérten most 
elkezdtek.  „Itt a Szent István téri parkban 
2 fával kezdtük és folytatjuk ugyanitt 78 
fával. Szeretnék lépésről lépésre haladva a 
végén egy teljes képet kapni városi szin-
ten”- mondta el a városvezető.

Major András szerint vitathatatlan az ég-
hajlatváltozás jelenléte a világban, Európá-
ban és hazánkban is. Pontosan ezért kell 
keresni azokat a megoldásokat és válaszo-
kat, melyek az éghajlatváltozások okozta 
kihívásokra megoldást jelenthetnek.
 Ahogy a Nemzeti Éghajlatváltozási Straté-
gia frappánsan megfogalmazza, feladatunk 
„elkerülni a kezelhetetlent” és „kezelni az 
elkerülhetetlent”. A fák folyamatos ül-
tetése, pótlása, az erdőgazdálkodás azon 

tevékenysége, melyek válaszokat adnak és 
kínálnak a klímaváltozásra.

Major András örömét fejezte ki annak, 
hogy a 2014-2019-es önkormányzati cik-
lusban számos olyan intézkedés valósult 
meg, melyek mindazt erősítették, hogy 
felelősségteljes, a jövőnek szóló döntések 
születhessenek annak érdekében, hogy minél 
több fát telepíthessenek Csornán. Az ön-
kormányzat az előző ciklusban több, mint 
400 darab fát ültetett el a város különböző 
pontjain. Többek között a Soproni úton, a 
Vilmos parkban, az Erzsébet királyné úton 
és a Mártírók terén. A 2020-as évben pe-
dig 83 darab fa került telepítésre a város 
területén. A fák szakmai és költséghaté-
konysági szempontokat is figyelembe véve 
az őszi időszakban kerülnek elültetésre.

Az alpolgármester tudatta, hogy figyelem-
be kell venni a fák ültetése során, hogy 
hova milyen típusú és méretű fa telepíthe-
tő, figyelembe kell venni a közművek el-
helyezkedését és számos egyéb tényezőt is.

Átfogó favizsgálatba kezdett a csornai önkormányzat
Az élhető környezet alapfeltétele az egészséges növényzet. Ezt szem előtt tartva a csornai 
önkormányzat folyamatos favizsgálati tevékenységbe kezdett, hogy a beteg faegyede-
ket, fás szárú növényeket azelőtt kiszűrje, hogy azok balesetet, vagy kárt okoznának.
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A fedett, télen-nyáron használható uszoda 
a mindennapos testneveléshez szükséges 
infrastruktúra része, sok-sok diák úszások-
tatását szolgálja majd ki. Emellett termé-
szetesen az úszni vágyó felnőttek számára 
is nyitva lesz.

A tanuszoda Makovecz Imre Kossuth-díjas 
építész, a magyar organikus építészet atyjá-
nak tervei alapján készül el. A létesítmény-
ben két medencének és számos kiszolgáló 
egységnek lesz helye.

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő 
közösségi oldalán tudatta, hogy Magyaror-
szág Kormánya néhány nappal ezelőtt úgy 
döntött, hogy biztosítja a szükséges forrást 
a csornai tanuszoda megépítéséhez. 

„Hosszú előkészítési, tervezési, közbeszer-
zési folyamat után jutottunk el idáig, de a 
lényeg, hogy már a célegyenesben vagyunk. 
Közel 1,2 milliárd összegű támogatásból egy 
két tanmedencés uszoda épül, amelynek a 
nagyobbik medencéje 25 méteres, 6 pályás 
lesz. Kívánom, hogy használják egészséggel 
a csornai, és Csorna környéki családok!” – 
mondta az országgyűlési képviselő.  
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin polgár-

mester szerint ennél 
nagyobb ajándékot 
nem is kaphatott 
volna a város az 50. 
születésnapjára. 
A polgármester ki-
emelte, hogy ez a 
lehetőség nemcsak 
a csornai, hanem a 
Csorna környéki te-
lepülések családjai-
nak, kisgyermekei-
nek is adott. Egész 
éven át nyitva tartó, 
az időjárástól füg-
getlenül biztosítja 
a lehetőséget, hogy 
ne legyen úszni 
nem tudó gyermek 
szerte e környéken. 
A városvezető tudat-
ta, hogy a tájékozta-
tás szerint a napok-
ban aláírásra kerül 
a szerződés és rövid 
időn belül a munka-
területet is át tudják 
adni. 2022 őszén, 
azaz bő egy év múl-

va már egy felépített tanuszoda fogja várni 
az idelátogatókat
- tudatta a polgármester. 

HAMAROSAN ELKEZDIK ÉPÍTENI A TANUSZODÁT CSORNÁN
Újabb nagyszerű hírről számolhatunk be. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő kö-
zösségi oldalán tudatta, hogy a kapuvári után hamarosan elkezdik építeni a csornai 
tanuszodát is. 
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Az apaság vélelmének megtámadása 
Az apaság vélelmét azon az alapon lehet 
megtámadni, hogy az, akit a vélelem 
alapján apának kell tekinteni, a gyermek 
anyjával a fogamzás idejében nemileg 
nem érintkezett vagy a körülmények 
szerint egyébként lehetetlen, hogy a 
gyermek tőle származik.
Az apaság megállapítására irányuló per-
rel megegyező jogosulti kör indíthat pert 
– tehát a vélelmezett apán, a gyermeken 
és leszármazóján túl felperes lehet az 
anya is – és az egyéb eljárási szabályok 
is azonosak. Az ügyész perindítási jo-
gát szűkíti az új Ptk., arra csak akkor 
kerülhet sor, ha az elismerő nyilatkozat 
jogszabály megkerülésére irányult, a vé-
lelem keletkezésétől számított egy éven 
belül. Ezen a jogcímen a gyámhatóság is 
indíthat pert.
A megtámadási határidők elévülési hatá-
ridők. Az apaság megtámadása esetén két 
fontos érdek ütközik, egyrészt a gyermek 
érdeke a stabil családi környezetben való 
nevelkedéshez, másrészt a jog a vérségi 
származás megismeréséhez. A törvény 

a megtámadási 
határidőkkel kí-
ván a kettő között 
egyensúlyozni. A 
kiskorú gyermek 
és az anya a gyer-
mek hároméves 
koráig támadhatja 
meg az apaságot. 
Egyéb okokból 
jogszabály megke-
rülése, akarathi-
ba stb. az apasági 
vélelem beálltától 
számított egy éven 
belül, illetve a tu-
domást szerzéstől 
számított egy évig 
lehet pert indíta-
ni. Ezen határidők 
letelte után már 
csak a nagykorú 
gyermek maga 
indíthat pert, a 
nagykorúságától 
számított egy éven 
belül, ha addig a 
vélelem megdön-
tésére nem került 
sor.
A gyermek és az 

anya az apa ellen, az apa a gyermek ellen, 
más személy a gyermek és az apa ellen in-
dítja meg a pert, ha pedig az anya a fo-
gantatáskori házasság megszűnése után a 
gyermek születése előtt újból férjhez ment 
a volt férj is alperes. Amennyiben nem 
lehetséges az alperes ellen megindítani a 
pert a bíróság ügygondnokot rendel. Az 
ítélet mindenkivel szemben hatályos.
Ilyen ügyeknél fontos lehet a névvise-
lés kérdése is. Nagyban függ a megdőlt 
apaságú férfi és a gyermek közötti kap-
csolattól, hogy milyen nevet visel a gyer-
mek, de lehetőség van arra, hogy a férfi 
nevének viselését kérelemre engedélyezze 
a bíróság – akkor is, ha más tölti már be 
az apai státuszt –, valamint, ha hosszabb 
időn keresztül ez a férfi nevelte a gyerme-
ket, akkor a kialakult szoros kapcsolatra 
tekintettel biztosítható a kapcsolattartás 
közöttük.
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Nem sok játékos tudja elmondani magá-
ról azt, hogy négy különböző évtizedben 
is pályára lépett szeretett csapata színeiben. 
Lőre Pál, a Csornai SE hálóőre büszke le-
het teljesítményére, ugyanis 1997-től - egy 
rövid megszakítás kivételével – védi a csor-
naiak kapuját.

Lőre Pál 1997-ben költözött Ásványráró-
ról Csornára. Ebben az évben vált a Csor-
nai Sportegyesület igazolt labdarúgójává. 
A mai napig aktív sportolója az egyesület-
nek. Labdarúgói pályafutása során több, 
mint 500 bajnoki- és kupamérkőzésen 
védte a csornai kaput. Lőre Pál tagja volt a 
2011/2012-es szezon bronzérmes NB III. 
osztályú csapatának, ahol minden mér-
kőzésen kezdő játékosként lépett pályára. 
Védéseivel jelentős mértékben hozzájárult 
a 2014/2015-ös Győr-Moson-Sopron 
megyei I. osztályú bajnok és megyei ku-
pagyőztes csapat sikeréhez, ahol szintén 
minden mérkőzésen kezdőként szerepelt a 
csornai csapatban.
A labdarúgás mellett 18 éve lát el az egye-
sületnél gondnoki feladatokat, melyhez 
hozzá tartozik a Sportegyesület által üze-
meltetett labdarúgó pályák gondozása, 
kezelése, emellett szertárosként is segíti az 
edzők munkáját.
Lőre Pál 2006 óta utánpótlás edzőként is 

Négy évtizedben is pályára lépett Lőre Pál a Csornai SE színeiben
tevékenykedik. Szintén utánpótlás korú 
sportolóknak kapusedzéseket is tart. Spor-
tolói mentalitása példaértékű lehet a jelen-
legi és a jövőbeli fiataloknak.

Lőre Pál, a Csornai Sportegyesület sporto-

lója, edzője, gondnoka két évtizedes lelki-
ismeretes, önzetlen, példaértékű munkája 
elismeréseként 2017-ben Csorna Szolgála-
táért Díj kitüntetésben is részesült.
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SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  
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