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Csorna Város Önkormányzata 2021 évben 
vagyonkezelési szerződést kötött, a 100%-os 
tulajdonában lévő Csorna Projekt Kft-vel a 
Csorna, Kocsis István Sport telep keleti részén 
kialakult 6540 nm területre. Nem titkolt szán-
dék az volt, hogy ezen a Toldi és a Jázmin utca 
által határolt területen egy Városi Sportcsarnok 
beruházást készítsenek elő, illetve ezt követően 
a szükséges források rendelkezésre bocsájtását 
követően a beruházás megvalósuljon. 

A beruházás előkészítési feladatokra 212 mil-
lió Ft-t meghaladó forrást biztosított Magyar-
ország Kormánya. Ezen összegből a meglévő 
rossz, korszerűtlen épület bontását, a közmű-
vesítést, a régészeti tanulmányt, az építési en-
gedélyezési, és kiviteli tervdokumentációkat 
kell elkészíteni. A fentieken kívül a beruházás 
építési engedélyét is be kell szerezni, amelyet 
követően, még forrás nélkül, de a kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzést is le kell 
bonyolítani.
Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő tájé-
koztatása szerint az előkészítési feladatok a cé-
legyenesbe fordultak, a közbeszerzés rövidesen 
befejeződhet.
Érdeklődésünkre Gyopáros Alpár kifejtette, 
hogy milyen is lesz Csornán a Városi Sport-
csarnok.
A több hónapig tartó tervegyeztetés, enge-

mindennapos testneveléshez szükséges infra-
struktúra része, sok-sok diák úszásoktatását 
szolgálja majd ki. Emellett természetesen az 
úszni vágyó felnőttek számára is nyitva lesz.
A tanuszoda Makovecz Imre Kossuth-díjas 
építész, a magyar organikus építészet atyjának 
tervei alapján készül el. A létesítményben két 
medencének és számos kiszolgáló egységnek 
lesz helye.
Közel 1,2 milliárd összegű támogatásból egy 
két tanmedencés uszoda épül, amelynek a na-
gyobbik medencéje 25 méteres, 6 pályás lesz. 
Az építés alatt álló tanuszoda nemcsak a csor-
nai, hanem a Csorna környéki települések csa-
ládjainak, kisgyermekeinek is adott lesz. Egész 
éven át nyitva tartó, az időjárástól függetlenül 
biztosítja a lehetőséget, hogy ne legyen úszni 
nem tudó gyermek szerte e környéken. 

Hamarosan megkezdődik a termálfürdő 
fejlesztése is. 

A kormány 2,2 milliárd forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesítette a várost, 
amiből elindulhat a strandfürdő látványos 
fejlesztése. A csornai termálfürdőnek mind az 
épületei, mind a medencéi leromlott állapot-
ban vannak, s a vízvezetékrendszere is újításra 
szorul. Gyopáros Alpár kormánybiztos, a tér-
ség országgyűlési képviselője bejelentette, hogy 

délyeztetés meghozta az elvárt eredményt, 
igényes, többféle funkciót magába foglaló 
középület tervei készültek el, amelynél meg-
fogalmazódott az a beruházói igény is, hogy 
a működtetés energiahatékony legyen. Ezt az 
épület tetőszerkezetére tervezett hőszivattyúk, 
és napelemrendszer biztosítani tudja.
Az épület kétszinten, közel 4 ezer négyzetmé-
ter nagyságú lesz. A küzdőtér 1200 négyzet-
méter, amelyen lévő eseményeket 566 fő néző 
élvezheti.
Az épületbe a hagyományos labdajátékokon 
kívül (kézilabda, kosárlabda, futsal), lesz még 
fallabdapálya, tornaszobák, edzőterem, kü-
lönterem, büfé, és ezen funkciókat kiszolgáló 
öltözők, vizesblokkok, orvosi szoba, raktárak, 
meleg-konyha, stb.
Nem titkolt cél a beruházással, hogy a sport-
célú rendezvények mellett lehetőség legyen 
koncertek, kiállítások, esküvők és egyéb 
rendezvények lebonyolítására. További cél 
még, hogy a sportkomplexum a jövőben egy 
verseny-tekepályával is bővüljön. Az ehhez 
szükséges támogatási kérelmet benyújtotta az 
önkormányzat.

Nemcsak sportcsarnok, hanem tanuszoda 
is épül a Rábaköz fővárosában

A fedett, télen-nyáron használható uszoda a 

Folyamatosan épül-szépül Csorna
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a kormány 1,3 milliárd forint vissza nem térí-
tendő támogatást adott a jelenlegi fürdő fejlesz-
tésére, és hozzátette, hogy az önkormányzat ál-
tal megvásárolt, a fürdő szomszédságában lévő 
kertészet kiváló fejlesztési terület lehet. A város 
ezen túl több száz millió forint tervezési, előké-
szítési forrást is kapott a kormánytól a későbbi 
fejlesztési terület előkészítésére. Dr. Bónáné 
dr. Németh Katalin polgármester kiemelte:  
A csornaiak régi álma a termálfürdő felújítása. 
 A gyógyvízzel igazi kincs van a kezünkben.”
Visszautalt arra, hogy az önkormányzat tuda-
tos fejlesztési koncepciót alkalmazva vásárolta 
meg 2017-ben a termálkutat és a hozzá tartozó 
10 hektáros területet, valamint felmérte a város 
lakosságának igényét e témában.
– Határozott célunk a strand felújítása mellett, 
hogy rövid távon a fürdő melletti fejlesztési te-
rületen megépítendő komplexum tervei is el-
készüljenek, így Csorna az ország és a Rábaköz 
turisztikai központjává váljon – mondta végül 
a polgármester.

Az egykori Richards gyár területe is az ön-
kormányzaté lett

A csornai önkormányzat megvásárolta a 
város központjában mintegy harminc éve 
üresen álló, egy hektárnyi területen fekvő  
Richards-telephelyet. A kormány 600 millió 
forinttal támogatta a tervek megvalósítását.  
A csornai egykori Richards gyár területe az 
egyik legnagyobb potenciállal rendelkező ma-
gántulajdonban lévő terület Csorna belvárosá-

ban, amely 30 éve parlagon hever és az enyé-
szeté, hiszen ezt a gyárat 1992-ben számolták 
fel egy csődeljárás keretében. Az önkormány-
zat, a csornai városvezetés már régóta abban 
gondolkodik, hogy szeretné megvásárolni ezt 
a területet és közcélra hasznosítani, erre már 
2006-ban, illetve később 2015-ben is kísérle-
tet tett az akkori városvezetés, azonban most 
a csornai önkormányzat vezetése és a terület 
tulajdonosai meg tudtak egyezni a terület ér-
tékesítéséről.
Gyopáros Alpár szerint egy olyan jelentős 
vásárlási összegről van szó, amelyre önerő-
ből a csornai önkormányzatnak nem biztos, 
hogy telne, ezért Csorna városvezetése a 
kormányhoz fordult segítségért, erről pedig 
döntés született, Magyarország kormánya 

600 millió forinttal támogatja ennek a te-
rületnek a megvásárlását, illetve fejlesztését.
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin polgármes-
ter szerint ez már a sokadik olyan beruházás a 
városban, ahol Csorna Város vagyonát növelve 
évtizedek óta problémás dolgokat tudnak ke-
zelni.
A polgármester szerint aki ismeri ezt a területet 
az nagyon jól tudja, hogy többször is napiren-
den volt a telek megvásárlása, hiszen itt akár 
egy fedett vásárcsarnokot is ki lehet alakítani, 
vagy éppenséggel a belvárosi parkolók létszá-
mát lehetne növelni.
A település vezetője szerint ez egy szép ajándék 
a városnak, melyet megköszönt Gyopáros Al-
pár országgyűlési képviselőnek és Magyaror-
szág kormányának.
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Meghosszabbították a kiállítást Csornán
A nagy érdeklődésre való tekintettel a Csornai 
Múzeum „Mindennapi kenyerünk...” című 
időszaki kiállítását április 2-ig meghosszabbítják. 
A kiállításon Hornok Magdolna festőművész 
„Mesterségek” című realista stílusú festmény-
ciklusára építve helyi néprajzi és népművészeti 
anyagra alapozva mutatják be a Rábaköz népi 
mesterségeit – érdekes országos kitekintéssel, 
analógiákkal, vagy épp furcsán ható eltérésekkel. 
A tárlat a múzeum nyitvatartási idejében várja az 
érdeklődőket. A csoportokat kérik, a megszokott 
módon (telefon: 96/261-527; e-mail: muzeum.
csornai@gmail.com) előre jelezzék látogatási 
szándékukat.

Elfogadták Csorna idei költségvetését
Csorna Város képviselő-testülete elfogadta a te-
lepülés idei költségvetését 4,3 milliárd forintos 
főösszeggel. Fejlesztésekre is lesz pénz, másfél 
milliárd forint értékben különített el pénzt a 
városvezetés. A tervek szerint felújítják a Szat-
mári utcát, az Őrangyal-temető kápolnáját, el-
indítanak egy járdafelújítási programot, és régi 
elvárásként egy környezetbe illő, kulturált nyil-
vános WC-t építenek a belvárosban. A költség-

vetésben biztosítanak fedezetet a csatárimajori 
Fő utca aszfaltos felújítására, valamint Földszi-
geten a híd felújítására, illetve egy buszváró épí-
tésére. Annak érdekében, hogy a Vilmos Park 
kft. továbbra is kiemelkedő színvonalon mű-
ködhessen, idén is megkapják a megfelelő tá-
mogatást. Hitele a városnak továbbra sincs.
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin polgár-
mester kifejtette: a napokban aláírták a  

Richards-¬gyártelep megvásárlásáról az adás-
vételi szerződést. Arról is tájékoztatott, hogy 
a termálfürdő fejlesztése néhány héten belül 
elkezdődik. Az új bölcsődével kapcsolatban el-
mondta: a közbeszerzési eljárás lezárult, a főha-
tóság jóváhagyása után kezdődhet az építkezés. 
Major András alpolgármester szerint biztonsá-
gos és stabil működést tesz lehetővé a pénzügyi 
tervezet és ambiciózus jövőképet vázol fel.

Múzeumi Szakkör
2022. február 18-án múzeumi szakkör keretében a 
rábaközi fazekasság hagyományaival ismerkedtek meg 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csornai Csoport-
jának fiataljai. A foglalkozáson területünk talajtí-
pusának megismerésétől elindulva a régészeti leletek-
en keresztül jutottak el a döri hagyományokig, illetve 
ezeknek máig megfigyelhető továbbéléséig. A bemuta-
tott, kézbe vehető műtárgyakon a különböző, eseten-
ként több ezer évre visszanyúló technikai részleteket, 
és az ízlés változásait egyaránt megnézhették. Érde-
kes összefüggéseket vettek észre a fiatalok, mind az 
edények formáján, mind a díszítésein. Meglátásaikkal, 
aktív részvételükkel tették tartalmasabbá az alkalmat. 
A szakkört az eddigi menetrend szerint az elkövetkező 
hónapokban is folytatják.
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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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Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

TÉLI 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

A Magyar Falu Program keretében a Mihályi, Árpád u. 2. sz. alatti  
iskolaépület felújítása
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FOLYAMATOSAN
ÚJULNAK MEG AZ
UTCÁK CSORNÁN

TÁTRA UTCA

HÁRSFA UTCA

SZABADSÁG UTCA
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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 

ELADÓ
GARÁZS
CSORNÁN
A TŰZOLTÓSÁG MÖGÖTT

+36 20 410 12 20
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Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

A Pannon-Víz Zrt. a mindennapi életünkhöz 
nélkülözhetetlen ivóvíz- és szennyvízelvezetés 
szolgáltatások biztosítása mellett kiemelt figyel-
met fordít a lakosság tudatos szemléletformálá-
sára, melynek segítségével erősíteni szeretnénk 
a természet és a víz iránti tiszteletet, szeretetet. 
Úgy gondoljuk, mindezt nem lehet elég ko-
rán elkezdeni, hisz már gyermekkorban kiala-
kulnak a világról alkotott alapvető nézeteink.  
Társaságunk arra törekszik, hogy minél több 
rendezvényen és előadáson nyújtson betekin-
tést a víziközmű-szolgáltatás mindennapjaiba, a 
kiszolgáló létesítmények működésébe, valamint 
a tudatos és felelős vízhasználat világába. Ebben 
nyújt segítséget Társaságunk által elnyert KE-
HOP-2.1.7-19-2019-00022 azonosítószámú, 
„A klímaváltozás hatása a vízbázis védelmére a 
PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA Szolgáltató 
Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. területén: szem-
léletformálás a lakosság körében” elnevezésű 
pályázat, ami Magyarország Kormánya meg-
bízásából az Európai Unió 117.399.727,- Ft 

összegű támogatásával valósul meg, melynek 
keretében ismeretterjesztő, szemléletalakító 
programok szervezésére nyílik lehetőségünk a 
vízbázisvédelem témakörében. Szívesen fogad-
juk óvodai és oktatási intézmények interaktív 
előadások tartására vonatkozó megkeresését, 
hogy a gyermekek részére ne csak élményként, 
hanem tapasztalati tudásként is megmaradjanak 
a programokon elhangzott hasznos informáci-
ók. A vírushelyzetre való tekintettel lehetőséget 
biztosítunk arra is, hogy ezek az előadások a 
szabad levegőn, körülbelül 20 perces időtartam-
ban kerüljenek megtartásra. Az előadás során a 
gyermekek számos új ismerettel gazdagodhatnak 
a környezet- és vízbázisvédelem témakörében, 
ahol jobban megismerhetik, hogy miért kell 
kiemelt figyelmet fordítanunk megóvásukra, 
továbbá hogy a klímaváltozás mennyire befolyá-
solja vízkészleteinket. Megtudhatják, hogy miért 
fontos szennyvízelvezető rendszereink jogszabály 
szerinti használata, valamint hasznos tippeket 
kaphatnak arra, hogyan takarékoskodjunk egyik 

legfontosabb természeti kincsünkkel, a vízzel. 
Mindvégig törekszünk arra, hogy a fiatalokat 
aktívan bevonjuk a programba, megtekinthetik 
például a víziközmű terepasztalunkat és vízto-
rony makettjeinket is. Amennyiben az Önök 
intézményében is szívesen látnák ismeretterjesztő 
előadásunkat óvodai- illetve iskolai programjaik 
között, úgy bővebb információért forduljanak 
Társaságunkhoz az alábbi e-mail címen: vezerig-
titkar@pannon-viz.hu! A jelentkezéseket érkezési 
sorrendben tudjuk fogadni, így javasoljuk a meg-
keresések mielőbbi megküldését Társaságunk  
részére!

Szemléletformàló előadások a vízbázisvédelem jegyében
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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 




