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Miképp emlékszik vissza a gyerekko-
rára?

Szorgalmas, tevékeny, félig-meddig parasz-
ti családba születtem. Édesapám kőműves, 
vasutas volt, és ahogy szinte minden ház-
nál, mi is működtettünk családi gazdasá-
got, akkoriban ez jelentette a biztonságos 
megélhetést. Négyen vagyunk testvérek, 
de mindannyiunkat igyekeztek kitaníttatni 
a szüleink. Az idősebb nővérem nagyon jó 
tanuló volt, Sopronba került, majd pénzügyi 
területen helyezkedett el. A másik nővérem 
fodrász, csupán 3 évvel idősebb nálam, ta-
lán az idén, 77 évesen már leteszi az ollót. A 
húgom agyhártyagyulladás következtében 
süket-néma lett, de tisztességgel kitanulta a 
varrónői szakmát, és jól vette az életben az 
akadályokat. Dolgosan teltek a gyermeké-
vek. Nyáron a Keszeg-ér partjára kihajtot-
tuk a libákat, nagyobbacska fi úként tehenet 
őriztem. Az általános iskola elvégzése után 
pedig szakmát választottam. 

Ennek kereken 60 éve.

Az unokabátyám ekkor már festő volt, az 
ő indíttatására léptem én is erre a pályára. 
Rácz Miklós felvett festőtanulónak tizen-
négy éves koromban, és valóban, hatvan 
éve, 1961. óta dolgozom a szakmában. Hat 
évtized munkáját összefoglalni sem lehet, 
ahhoz legalább egy könyv kellene. 45 éve 
már, hogy kiváltottam az ipart, akkor sze-
reztem mesterlevelet is, de egy kicsit még 
visszautalnék a kezdetekre. Rögtön az első 
napon munkába álltunk, a fi atal tanulónak 
is volt feladata. Visszatekintve elmondha-
tom, hasznosnak bizonyult, hogy korán a 
munka világába léptem, könnyebben bele-
tanultunk a szakmába. 

ban ipart váltottam. Emlékszem a pilla-
natra, mikor megfogalmazódott bennem 
a váltás gondolata. A csornai könyvtárban 
dolgoztunk épp, beléptem, és megkérdez-
tem a többieket, ki jön velem maszeknak? 
Antal Ottó egyből jelentkezett, ketten 
már komoly erőt képviseltünk. Így lettem 
hát önálló kisiparos. Akkoriban rögös volt 
a vállalkozók útja, de a városbeliek szeren-
csére elláttak munkával. A 70-es években 
még nem volt telefon, volt, hogy jöttem 
haza, és sorban álltak a biciklik a ház 
előtt, személyesen kerestek fel a megren-
delők.  Nagy felelősséggel járt a biztosat 
a bizonytalanért feladni, kiváltképp, hogy 
időközben megnősültem, és született két 
lányunk. De bíztam magamban, úgy 
éreztem, eltudom tartani a családot. A 
város is fejlődött, a lakosság is gyarapo-
dott, a házak is egyre nagyobbak lettek, 
és a megrendelések száma is egyre több 
lett. Mi pedig felnőttünk a feladathoz. 
Építkeztünk, autót vettünk, kezdetben 
ugyanis biciklivel, a vállunkon a létrával 
közlekedtünk. Több szállal is szorosan 
kötődöm a városhoz. Az egyik a mai vá-
rosképet is meghatározó, a premontrei 
rendház, mely mondhatni végig kísérte az 
életem. „Láttuk” a premontrei rend tönk-
retételét, mikor befestették a freskókat, 
majd szemtanúi lehettünk a helyreállítás-
nak is, sőt, tevékenyen részt vettünk ben-
ne a rend visszaállítását követően. Negy-
ven éven át mi végeztünk minden festési 
feladatot a rendnek. Nem csak a falakat, a 
bútorzatot is felújítottuk.

Ezek szerint nem csak magánszemélye-
nek, az egyháznak is dolgoztak. 

Sorban kaptuk az egyházi megbízatáso-
kat, nem szenvedtünk hiányt a munkából. 
Ilyen volt a Jézus Szíve templom festése, 
ahol hasznosíthattam a magasépítőknél 
szerzett gyakorlatot. A nagyobb munka 
viszont több embert, nagyobb kurázsit kí-

Az iskola végeztével pedig visszavonha-
tatlanul megkezdődtek a munkás évek. 
Melyek voltak a főbb állomások az éle-
tében?

A szakmunkásképző elvégzése után belép-
tünk a csornai KTSZ-be, lakossági festé-
seket vállaltunk. Négy évet töltöttem itt. 
Megfogalmazódott bennem, hogy több-
re vágyom, szeretnék előbbre jutni, így 
Győrben, a magasépítőknél helyezkedtem 
el. Sokat tanultunk a szakmáról, olyan 
ismeretekre tettem itt szert, aminek a ké-
sőbbiekben is nagy hasznát vettem, illetve 
meghatározták a további tevékenysége-
met. A magasépítőknél az unokabátyám-
mal, Farkas Imrével dolgoztunk együtt. 
Egy teljesen más világba csöppentünk, 
tízemeletes épületekben tapétáztunk, ezt 
a technikát korábban nem alkalmaztuk.  
Olyan épületeket festettünk, díszítettünk 
többek mellett, mint a mai Rába Hotel, 
melynek a tapétái egyenesen Angliából 
érkeztek. Gyorsan belejöttünk. Négy évet 
húztunk le ott, kora hajnalban indultunk, 
és késő este értünk haza.

Úgy tűnik, ez a négyéves periódus 
többször visszatér az életében, mindig 
egy-egy újabb változást, váltást hozott.

Így volt ez a következő munkahelyem-
nél is. Adódott közben, hogy megalakult 
Csornán a Lakáskarbantartó, oda keres-
tek szakmunkásokat, újabb négy év kö-
vetkezett. Esténként még a napi munkán 
felül is eljártunk dolgozni, átlagosan egy-
egy alkalommal 20 forintot kerestünk. 
Fejlődött közben a világ, már nem csak 
hengereztük a szobákat, hanem le is kel-
lett meszelni. Gondoltam egyet, és 1976-

Interjú a Csornai Múzeum kollégáival

Hogy is lehetne 60 év munkásságát néhány mondatban összefoglalni? Elmélkedett a 
csornai aranykoszorús festő, Horváth László, aki megjegyezte, hogy akár egy könyv 
hasábjai is megtelnének emlékeivel. Azért megpróbálkozunk vele. Felidézzük szakmai 
pályafutása kezdetét, a festő szakma fejlődését, emlékezetes munkáit, na és persze szó 
lesz a családjáról is, melynek tagjairól büszkén beszél.

Hatvan éve a szakmában
Beszélgetés Horváth Lászlóval Szerző: Kustor Réka
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vánt, úgyhogy bővítettük a dolgozói lét-
számot. Tizenhat méter magasan dolgoz-
tunk, de megoldottuk. Az állványozást 
akkoriban külön állványozók végezték, 
de korántsem voltak ilyen biztonságosak, 
mint napjainkban. Létrán állva, fapad-
lókkal keresztezve dolgoztunk, vödrök-
kel húztuk fel az anyagot. De Csornától 
Bécsen át egészen Frankfurtig számtalan 
helyen kaptunk munkát, a külföldi meg-
bízásoknál minden esetben csornai kötő-
désű volt a megrendelő.

Melyek voltak a legemlékezetesebb fel-
adataik?

A legizgalmasabbak között mindenképp a 
templomi munkákat említem, az díszítő-
munka volt a javából, no meg kihívás, hisz 
vonalzóval végeztük a díszítést. Közülük 
is a Jézus Szíve templom festését emelném 
ki.

Munkája során nyomon követhette a 
festőszakma változásait. Miben válto-
zott, fejlődött a szakma az elmúlt évti-
zedekben, és mik a mai trendek? 

Mikor tanuló voltam a lakásokat az asszo-
nyok meszelték ki, mi pedig lehengereztük. 
Ezután következett a korongkefe használa-
ta, majd egy újabb nagy lépés volt az úgy-
nevezett teddy henger. Utóbbival a maga-
sépítőknél találkoztunk először, gyorsan 
elsajátítottuk a használatát. Az anyagok is 
sokat változtak az idők folyamán. A meszet 
a diszperzit váltotta, és egy hosszan tartó, 
jó időszak követezett, a tapétázásé, ami 
majd 20 évig divatban volt. Mindemellett 
természetes feladat volt az ajtók és ablakok 
festése, amiket később műanyag ablakokra 
cseréltek. A tapéta után a rendszerváltáskor 
a diszperzit által színessé váltak a falak, na-
gyon kapós volt, mindenki ezt rendelte. El-
távolítottuk a tapétát, s mivel a színes falak 
sima felszínt kívántak, elkezdtünk glettelni. 
Előbb az erőteljes, majd a pasztellszínek hó-
dítottak, napjainkban ismét a fehér nyert 
teret. A tapéta egyébként magával hozta a 
díszítőmunkát, majd a díszléceket. A régi 
családi házakban nem sarkosan készültek 
a vakolatok, a kőműves sörösüveggel húzta 
ki, amelyet a díszlécek napjainkban sikere-
sen eltakarnak. A szakma állandóan hozta 
magával az újítást. Szerencsére ment az ipar, 
soha nem kellett hirdetnem, különben még 
azt hitték volna, hogy nincs elég munkám. 
A szakma iránti szeretetem igyekeztem át-
adni az unokáknak is.

Ha jól tudom az unokák is az Ön nyom-
dokaiba léptek.

A két lányunktól öt unokánk született, és 
van 3,5 dédunokánk, úton van a negyedik 

is. Büszkék vagyunk rájuk, három uno-
kám is a festő szakmát választotta. Mind-
hárman jó szakemberek. Úgy vélem, hogy 
meg kell érni rá, ami a krisztusi kor körül 
jön el igazán. Nem csak a tapasztalat mi-
att, hanem hogy megemberesedjenek, ne a 
gyereket lássák bennük. Gergő unokám-
nak jót tett az ausztriai munkavállalás, az 
idegen környezet, ahol nem csak a német 
nyelvet sajátította el, de a szakma fortélya-
it is. 

Manapság nehéz szakmára bírni a fia-
talokat, hogy látja ezt a helyzetet?

Akkor volt a fordulópont, mikor beve-
zették a képzés időtartamának meghosz-
szabbítását, ami visszavetette a fiatalokat a 
szakmatanulási törekvésben. A szakmun-
kát végzőknek üzenem, hogy nekünk a ke-
zünk jelenti a diplomát. Mióta vállalkozó 
lettem, azóta minden évben volt tanulóm, 
volt, hogy egyszerre kettő is, és mindezi-
dáig negyvenen tanultak a kezem alatt. 
Olyan év is volt, hogy tizenöten jelentkez-
tek hozzám tanulónak, de ragaszkodtam 
ahhoz, hogy mindig az elsőt vettem fel. 
Az építőipar napjainkban nagyon megy, 
a kormány minden támogatást megad az 
építkezések fellendítéséért.

Hogy telnek a nyugdíjas évek?

Ha úgy van, né-
ha-néha ma is be-
állok a munkába, 
persze már csak a 
kisebb feladatokat 
végzem el. Szíve-
sen újítok fel bú-
torokat, a szívem-
hez közel állnak 
az antik darabok. 
Tavasztól őszig 
virágba borul az 
udvar, a feleségem 
szívesen ténykedik 
kint, egyébként 40 
éve vezet asszony-
tornát ingyen az 
iskolában. Mindig 
szerettem tenni a 
közért, anno emi-
att is indultam az 
ön kor m á ny z a t i 
képviselői posztért. 
A munka mindig 
is központi szere-
pet töltött be az 
életemben. Ami-
kor végigmegyek 
Csornán, nem azt 
kell megfigyelnem, 
hol dolgoztam, ha-
nem azt, hogy hol 

nem. Ennyit tesz hatvan év. Ha valaki 
megkérdezi, mit csináltál az életedben, ak-
kor azt mondom, dolgoztam, de azért egy-
egy alkalommal az utazásra, nyaralásra is 
szántunk időt, világot láttunk – mondta 
végül Horváth László, vagy, ahogy a he-
lyiek ismerik, a „festő Laci bácsi”.

Végül nem mehetünk el a számtalan 
szakmai dicséret, és elismerés mellett, 
amivel Horváth Lászlót jutalmazták 
több évtizedes munkája megbecsülése-
ként. Városi és megyei kitüntetésekkel 
büszkélkedhet, megkapta a Győr-Mo-
son-Sopron megye Szolgálatért díjat, 
aranykoszorús mester elismerést, és 
köszönőlevelek tömkelege sorakozik 
polcain azoktól, akiknél dolgoztak. 

Féltve őriz egy levelet, melyet még Ács 
Lajos kanokok írt a 70. születésnapjára, 
melyben a szentírásból idézett küldője:…
mely illik az ünneplő mesterre, miszerint 
a szentély készítőit „eltöltötte Isten lelké-
vel, hozzáértéssel, okossággal, tudással és 
minden munkára alkalmas ügyességgel,  
eltöltötte érzékkel, mely képessé teszi 
őket, hogy elvégezzenek minden díszítő 
munkát. A mester is annyiféle munkát 
végzett Isten házaiban, köszönjük.” 

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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Őszintén hiszem, hogy közös munkánk eredmé-
nyeként Csorna mindannyiunk számára még 
élhetőbb, még kellemesebb lakóhellyé válik, hogy 
továbbra is érdemes lesz itt élni, családot alapítani, 
jövőt építeni – zárta gondolatait a polgármester.
Csorna város klímastratégiáját társadalmi egyezte-
tésre bocsájtották, az anyag megnézhető a www.
csornaklima2020.hu oldalon.

A Projekt célja, hogy Csorna város lakossága 
energiatudatosabban élje életét, már a kisgyer-
mekkortól figyeljenek oda a fenntartható energi-
agazdálkodásra, és legyenek tudatában a megújuló 
energiaforrások használatában rejlő lehetőségek-
nek.

Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin polgármester 
szerint Csorna Város Önkormányzata, a térség 
lakossága, a gazdasági-, a kulturális- és a civil szféra 
szereplői közösen kezdik meg a globális klímavál-
tozás okán előttünk álló feladatok elvégzését.
Áder János Köztársasági Elnök, városunk egykori 
országgyűlési képviselője szerint a klímaváltozás 
közös ügy, hatásainak mérséklése minden magyar 
részvételét igényli.
Azért, hogy a közös munka szinergiái, egymást 
erősítő hatásai érvényesülni tudjanak, egységes 
alapelvek és egységes feladat-meghatározás lefekte-
tésére van szükség – tudatta a polgármester.
Mindazonáltal a „Gondolkodj globálisan, csele-
kedj lokálisan” elv mentén Csorna sem tekinthet 
el attól, hogy a maga szerény eszközeivel hozzájá-

Klímastratégiát dolgoznak ki Csornán
ruljon az üvegházhatású gázok légköri feldúsulásá-
nak megakadályozásához.

Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin szerint ennek ér-
vényesítése érdekében a következő években javíta-
ni fogják a gyalogos közlekedés feltételeit, továbbá 
forgalomtechnikai- és várostervezési eszközökkel 
enyhítik a forgalomnövekedést. A középületek 
hőtechnikai tulajdonságait energiahatékonysági 
beruházásokkal, megújuló energiaforrások hasz-
nálatával javítják. Fejlesztik a kerékpáros infra-
struktúrát, ösztönzik az alternatív, környezetbarát 
motorizált közlekedési, szállítási módok haszná-
latát, és új elektromos töltőállomásokat hoznak 
létre személyautók részére. Fejlesztik továbbá a 
Csapadékvíz-elvezető rendszereket a hirtelen lezú-
duló nagy mennyiségű csapadék okozta elöntések 
megelőzése érdekében. Fatelepítési programot 
indítanak a közterületek árnyékolásának növelése 
érdekében.
A kézzelfogható fejlesztések és beruházások mellet 
városi szemléletformáló programokat is indítanak, 
melyre szeretettel várnak minden csornai polgárt!

Csorna Város Önkormányzata 20.000 Ft 
értékű ajándékcsomagot nyújt az újszülött 
gyermekek szülei számára a gyermek gondo-
zásához szükséges babaápolási szerek és más 
gondozást segítő tárgyak beszerzésével. A 
csomag összeállításában a Védőnői Szolgálat 

Támogatják az újszülötteket Csornán
működik közre.
Ezen kívül az állam által az újszülötteknek járó 
életkezdési támogatását, az önkormányzat 50 
000 Ft-tal egészíti ki. A fiatalok életkezdési tá-
mogatása egyszeri, vissza nem térítendő hozzá-
járulás, ami a születés évében minden csornai 

gyerkőcöt megillet. Feltétele a START-számla 
nyitása.
 
A képen Lara és Alexander látható, akikről 
anyukájuk küldte be a fotót a csornai önkor-
mányzathoz.
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Csornán fontosak a fiatalok
Napjainkban a fiatal generáció tekintetében 
elmondható, hogy sokuk számára fontos az 
önállóságra való törekvés, a saját kis családi fé-
szek megteremtése, azonban nem egyszerű az 
életkezdés. Mások vagyunk, más-más élettör-
ténetekkel. Vannak, akik már húszas évei előtt 
megkezdik a felnőttek dolgos mindennapjait 
élni és vannak olyanok is, akik több éves ta-
nulmányait befejezve abban az életkorban 
vannak, amikor már igényelnék az önálló élet 
megkezdését.
Csorna Város képviselő-testülete 2021-ben is 
kiemelten támogatja a csornai és a Csornán 
letelepedő fiatalokat. Az önkormányzat a fi-
atalok első lakásuknak megvásárlásához 700 
000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, 
melyet 2020-ban 24 család vett igénybe. To-
vábbá az állam által az újszülötteknek járó élet-
kezdési támogatását is 50 000 Ft-tal egészíti 
ki. A fiatalok életkezdési támogatása egyszeri, 
vissza nem térítendő hozzájárulás, ami a szüle-
tés évében minden csornai gyerkőcöt megillet. 
Feltétele a START-számla nyitása.
Már több mint egy éve fut a Gólyahír Prog-

ram is Csornán, melynek keretein belül Csor-
na Város Önkormányzata 20.000 Ft értékű 
ajándékcsomagot nyújt az újszülött gyerme-
kek szülei számára a gyermek gondozásához 
szükséges babaápolási szerek és más gondozást 
segítő tárgyak beszerzésével. A csomag összeál-

lításában a Védőnői Szolgálat működik közre.  
A 2020-as évben 90 család vette igénybe ezt 
a támogatást és remélik a városvezetők, hogy 
idén ez csak gyarapodni fog.

Hit, büszkeség, fejlődés... 50 éves városunk 
szlogenje kellőképpen tükrözi weboldalunk tar-
talmát. A www.csorna50.hu honlap elengedhe-
tetlen része a jubileumi évnek. Célja főként két 
funkció betöltése: információ szolgáltatás a váro-
si rendezvényekkel, eseményekkel kapcsolatban, 
valamint Csorna Város büszke múltjának, és fej-
lődő jelenének bemutatása. 
A látogatók a weboldalra érkezve öt menüpon-
tot találnak. A „városunk” fül alatt rengeteg 
tartalmat lelhet fel kisvárosunkról. Bemutatásra 
kerül többek között Csorna Város története, 

ELINDULT AZ ÜNNEPSÉGSOROZAT HIVATALOS HONLAPJA!
főbb intézményei, nevezetességei, kiemelke-
dő rendezvényei, híres emberei, díszpolgárai, 
testvérvárosai. A „hírek” menüpont ismerteti 
a legfrissebb információkat, tudnivalókat, fel-
hívásokat. Az események fül betekintést enged 
az éves városi programok tervezetébe, amelyek a 
megrendezés előtt bővebb bemutatásra fognak 
kerülni. A kapcsolat menüpontban elküldhetik 
kérdéseiket, észrevételeiket, esetleges jelentke-
zésüket valamilyen pályázati, felhívási anyaggal 
kapcsolatban. 
Ez egy responsive weboldal, vagyis alkalmaz-

kodik a különböző böngészők képernyőjének 
méretéhez, így biztosítva a megfelelő felhasználói 
élményt. 
Fedezzék fel és kövessék figyelemmel internetes 
oldalunkat, tájékozódjanak az évforduló prog-
ramjairól! 
További tartalmak elérése érdekében kövessék be 
Facebook és Instagram oldalunkat is!
Legyünk büszkén csornaiak és ünnepeljünk kö-
zösen!
Találkozzunk a honlapon!
Csorna Város Önkormányzata
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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 március 25.

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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Földtulajdonszerzés adásvétel útján
Minden ingatlanra, ezáltal a termőföld 
adásvételére kötött szerződésekre is vo-
natkozik az az előírás, mely szerint ilyen 
okiratot csak ügyvéd vagy közjegyző 
készíthet. Ha azonban az adásvételben 
résztvevő felek a szerződés főbb pontjait 
még az ügyvéd jelenléte nélkül szeretnék 
rögzíteni, erre lehetőségük van. A Polgá-
ri Törvénykönyv szerint egy ilyen meg-
állapodást írásba kell foglalni, és annak 
kötelezően tartalmaznia kell a szerződő 
felek nevét, az adásvétel tárgyát képező 
ingatlan megkülönböztetésre alkalmas 
adatait, a megnevezett ingatlan tulaj-
donjogának és birtokának átruházását 
célzó, kölcsönös akaratnyilvánítást, va-
lamint a vételár összegét. Ha egy ilyen 
megállapodást keltezéssel látnak el, és a 
felek aláírják, jogi kötőerővel bír. Ahhoz 
azonban, hogy a vevő az illetékes járási 
hivatal földhivatali osztálya által kezelt 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tu-
lajdonossá váljon, az adásvételi ügyletről 
egy bejegyzésre alkalmas okiratot kell 
kiállítani, amire csak ügyvéd vagy köz-

jegyző jogosult. A 
szerződést legalább 
négy eredeti pél-
dányban kell el-
készíteni, amelyek 
közül az egyiket 
egy speciális biz-
tonsági kellékkel 
rendelkező papírra 
kell nyomtatni. A 
biztonsági okmá-
nyon elkészített 
okirat minden ol-
dalát folyamatos 
s o r s z á m o z á s s a l 
kell ellátni, a lapo-
kat pedig úgy kell 
egymáshoz rög-
zíteni, hogy azok 
szétbontása jól ér-
zékelhető sérelem okozása nélkül ne le-
gyen kivitelezhető.
Földtulajdonszerzéssel kapcsolatos adás-
vételi szerződések elkészítésében Irodánk 
rendelkezésükre áll!

Mennyiségi kor-
látok a földtu-
lajdonszerzés vo-
natkozásában

A mezőgazdaság 
alapja a termő-
föld, ami ma-
napság gyakran 
képezi adásvétel 
tárgyát. Röviden 
tekintsük át, hogy 
milyen mennyisé-
gi korlátokkal ta-
lálkozhatunk, ha 
földtulajdonszer-
zésről beszélünk.
Amennyiben a 
földszerző föld-
műves, a föld-
forgalmi törvény 
előírásai szerint 
mező- és erdőgaz-
dasági föld tulaj-
donjogát olyan 
mértékben szerez-
heti meg, hogy a 
tulajdonában és 
ha szonélvezeté-
ben legfeljebb 300 
hektár nagyságú 
mező- és erdőgaz-

dasági föld lehet. Ebbe a területnagy-
ságba a földdel azonos helyrajzi számon 
nyilvántartott, művelés alól kivett alrész-
let (pl. udvar, gazdasági épület, lakóépü-
let) területét is bele kell számítani. Fon-
tos változás, hogy a vonatkozó törvény 
elhagyta a 300 hektár mellett korábban 
érvényesült 6000 aranykorona (AK) ter-
mőföld szerzésére vonatkozó vagylagos 
kikötést.
A földművesnek nem minősülő belföldi 
természetes személy és bizonyos feltéte-
lekkel a tagállami állampolgárok is ko-
rábban 300 hektár vagy 6000 AK föld 
tulajdonjogát szerezhették meg. Az új 
szabályozás ezzel szemben már csak egy 
hektáros korlátot állapít meg. Az egy 
hektáros szerzési korlát egyben birtok-
maximumnak is tekintendő, mivel ebbe 
bele kell számolni az egyes, nem tulajdo-
nosként használt földek területnagyságát 
is.
Ezeket a szigorúnak tekinthető szabályo-
kat két esetben nem kell alkalmazni. Az 
egyik, ha a földművesnek nem minősülő 
szerző fél a települési önkormányzat tu-
lajdonában álló, rekreációs célra kijelölt, 
legfeljebb 1 hektár területnagyságú föld 
használati jogát szerzi meg saját és csa-
ládtagjai számára. A másid pedig, ha a 
földművesnek minősülő szerző fél a föld 
tulajdonjogát közeli hozzátartozójától 
szerezte, ekkor ugyanis 300 hektár a 
szerzési korlát. Közeli hozzátartozó pél-
dául a házastárs vagy az egyenesági ro-
kon.
Földszerzéssel kapcsolatos ügyekben ke-
ressék Irodánkat bizalommal!
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Téli madáretetés a Csukásban
Az ökoiskolai program fontos része a téli 
madáretetés is, amit minden évben folya-
matosan végeznek a hideg beálltával az 
iskola parkjában kihelyezett madáretetők 
segítségével.
A digitális oktatás ideje alatt az intézmény 
dolgozói felügyelnek arra, hogy mindig 
legyen eleség az etetőkben, mivel a rend-
szeresség is fontos szempont, ha gondos-
kodni szeretnénk madarainkról. A tanulók 
az idei tél nagyrészében kimaradtak ebből, 
de  figyelmüket az iskola nevelői szerették 
volna ráirányítani erre a nagyon hasznos 
tevékenységre. Ezért internetes kihívást 
hirdettek a diákok és a kollégák körében 
„Az én madárvendéglőm” címmel, mely-
ben keresik a legszebb, legötletesebb ma-
dáretetőt. Elsősorban a saját készítésű és 
otthon használt madáretetők versengésére 
számítottak. A cél a kerthasznos kis nap-
számosok gondozása, a környezetünkben 
élő madarak megismerése volt.
A madáretetők fotói, az etetőnél előfor-
dult és lencsevégre kapott „madárportrék” 
az Instagramon „versengenek”, a legtöbb 
like-ot gyűjtő képet díjazzák. Hasznos 

információk a témával kapcsolatosan a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület honlapját felkeresve találhattak 
az érdeklődők a munkához. 
A kiscsoportos gyakorlatok alkalmával a 

gazda szakos diákok nem mulasztották el 
kedves kötelességüket és feltöltötték a park 
etetőit és a madáritatót is.



RÁBAKÖZ SZÍVE

29Rábaköz szíve magazin - info@rabakozszive.hu 9

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

TÉLI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

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

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Tisztelt Fogyasztóink!

Ezúton tájékoztatom a PANNON-VÍZ Zrt. 
valamennyi fogyasztóját, hogy a meghirdetett 
rendkívüli járványügyi intézkedések lezárásá-
ig – fogyasztóink és dolgozóink biztonsága, az 
ellátás zavartalan fenntartása érdekében - az 
alábbi intézkedéseket hozom:

Ügyfélszolgálati irodáink zárva vannak, a sze-
mélyes ügyfélfogadás szünetel. Ezzel egyidő-
ben az elektronikus ügyintézés folyamatos.

A telefonos ügyfélszolgálatunkat megerősí-
tettük, az esetleges megnövekedett várakozási 
időért megértésüket kérjük!

Kérjük, használják a megújult elektronikus fe-
lületeinket, és ne felejtsék el megadni felhasz-
nálói azonosítójukat!

A személyes vízóra leolvasás szünetel. Az ada-
tok megadására fogyasztóinkat kérjük meg. 
Kérjük, hogy a mérőóra állását az elektronikus 
felületen megadott módon adják meg. (Az ér-
tesítéseket a postaládákba is bedobjuk.)

Az aknás vízmérők cseréjét a rendkívüli intéz-
kedések időtartamára felfüggesztjük. Kérjük 
az előzetesen egyeztetett időpontokat tekint-
sék tárgytalannak!

A győri lakásvízmérők cseréjét alvállalkozónk 
az óvintézkedések betartása mellett elvégzi. 
Ön ettől minden következmény nélkül eláll-
hat. Ez esetben kérjük, hogy egyeztessen új 
időpontot a vállalkozóval!

Javasoljuk új mobil applikációnk hasz-
nálatát, mellyel gyorsan és biztonságosan 
juttathatják el vízmérőállásukat, folyama-

tosan értesülhetnek híreinkről.
Ha további kérdése van kérjük keressen min-
ket az iktato@pannon-viz.hu címen, vagy 
küldjön üzenetet weblapunkon, mobil appli-
kációnkon!
Tájékoztatjuk fogyasztóinkat, hogy a jelen 
intézkedések 2021. március 8. naptól a kor-
mány által meghirdetett rendkívüli intézke-
dések lezárásáig érvényben maradnak, célunk 
az alapszolgáltatás folyamatos fenntartása, 
fogyasztóink és dolgozóink egészségének vé-
delme.

Köszönjük együttműködésüket!
Kérem vigyázzanak magukra, vigyázzunk egy-
másra!

Rácz Attila
Elnök-vezérigazgató
PANNON-VÍZ Zrt.

PANNOn-VÍZ Zrt. tájékoztatoja
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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 



NYITVA 
VAGYUNK

2021. MÁRCIUS 8. ÉS 22. KÖZÖTT IS

TARTANAK

NYITVA
ÜZLETEINK

HUFBAU BNF Csorna
Bartók Béla u. 57-59.
+36 96 261 126

HUFBAU BNF Győr
Bécsi u. 14.
+36 96 524 765

HUFBAU BNF Kapuvár
Rákóczi Ferenc u. 18.
+36 30 325 01 90

Online vásárlás:
www.bnfshop.hu
Burkolat, szaniter: 
www.eburkolat.hu

ÉPÍTŐANYAG BURKOLAT NYÍLÁSZÁRÓ FESTÉK VÍZ, GÁZ, FŰTÉS BARKÁCSSZANITER


