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Honnan vezetett az útja a csornai pre-
montrei rendhez?

Boldvai Márton Bertalannak hívnak, 
Boldvai Márton néven születtem Buda-
pesten, ott is nőttem fel. Édesapám vas-
úti mérnök, édesanyám élelmiszeripari 
mérnök. Hárman vagyunk testvérek, 
öcsém szintén a vasúti mérnöki pályát vá-
lasztotta, húgom pedig gyógyszerészként 
dolgozik. Vallásos családból származom, 
édesapám katolikus, édesanyám reformá-
tus. A hit és a vallás mindig is jelen volt az 
életünkben. Az általános iskolát és gim-
náziumot Budapesten végeztem, rögtön 
az érettségi után, 18 évesen léptem be a 
csornai apátságba. 

Korán jött az elköteleződés gondolata. 
Miért épp Csornát választotta?

A nagymamám nagybátyja, Pákay Arnold 
a csornai premontrei apátság alperjele 
volt. Személyesen nem ismertem, 1968-
ban halt meg. A Hunyadi gimnáziumnak 
1947-48-ban egy évig a premontrei gim-
názium volt az elődje, Pákay Arnold pedig 
az első igazgatója. Mikor 1950-ben felosz-
latták a szerzetesrendeket, a nagyszüleim 
fogadták be őt. Minden évben halottak 
napjakor eljöttünk a sírjához, és ezen al-
kalmakkor betértünk az apátságba is, 
meglátogattuk az idősebb atyákat, innen 
a kötődés. Különböző hivatástörténetek 
vannak. Van, aki már gyerekként eldön-
ti, hogy pap szeretne lenni. Bennem ez 17 
éves koromban érett meg. Egy ferences 
ismerősöm szavaival élve, „hogy miért ezt 
a hivatás választottam, nem tudom, erről 
a Jóistent kell megkérdezni, én csak igent 
mondtam rá.” Tudunk érveket mondani, 

lemondásnak tűnik első hallásra. De a 
fogadalmunk úgy kezdődik: „felajánlva 
átadom magam a csornai egyház szolgá-
latára”, teljes az átadottság. Az egyházme-
gyés világi papnak, lehet spórolt pénze, 
saját háza, mi mindent odaadtunk a Jóis-
tennek. A szerzetes a mai világban olyan, 
mint egy felkiáltójel, hisz fontos dolgokra 
hívjuk fel a fi gyelmet. Sokan feltételekhez 
kötik a boldogságukat, „ha megszerzem 
azt az állást…”, „ha megveszem azt az au-
tót..”. Nekem nincs lekötött pénzem, nem 
vagyok gazdag, mégis boldog vagyok. 
Ugyanez igaz az engedelmességre, „majd 
ha én leszek a főnök, boldog leszek” - gon-
doljuk. Nekem, ha az elöljáróm holnap azt 
mondja, hogy költözzek át másik rendház-
ba, akkor megteszem, és ott leszek boldog. 
A szerzetességben van egyfajta radikalitás, 
mégis nagy szabadságot ad mindamellett, 
hogy teljesen átadjuk magunkat az Isten, 
és az emberek szolgálatának. A premont-
rei rend elmúlt 900 évének is ez az alap-
ja. Az épületet, amiben vagyunk, hatszor 
rombolták le. Jöhetett tatár, török, napo-
leoni háború, lehetett tűzvész, a premont-
reiek mindig ide tértek vissza.

Hogyan zajlik egy szerzetes átlagos 
napja?

A sarokpontjai reggel, délben és este a 
közös imádságok. Az első fél hétkor kez-
dődik a templomban, amikor reggeli 
zsolozsmát imádkozunk. Hétkor van a 
szentmise, majd mindenki megy a maga 
dolgára. Változatosak a napjaink, a na-
pokban például fákat ültettünk a park-
ban. Ha nem lenne Covid-helyzet, akkor 
ma délelőtt hittanóráim lettek volna. 
A következő fi x pont a dél, közösen imád-
kozunk, és ebédelünk, délután pedig is-
mét mindenki teszi a dolgát. Este újabb 
közös imádság és közös vacsora, utána 
vannak házon belüli és kívüli programok. 
Ilyen például az felnőtt hittan, amit sze-
mélyes találkozó keretében szerveznénk 
egyébként, de így marad az online tér. 
Hétfő esténként Márton apátnak van 
apáti tanítása, gondolatébresztő az elmúlt 

miért szép ez az életforma, miért jó kö-
zösségben élni, másokon segíteni, de erre 
a valódi válasz a Jóistennél van, aki elindí-
tott bennünket ezen az úton. 

Diplomát szerzett, és ha jól tudom, Ró-
mában is tanult két évet.

Mikor 2006-ban beléptem az apátságba, 
egy évig voltam itt Csornán, három idős 
atya, Ödön apát, Adorján atya, és Endre 
atya mellett. A fi atalabb atyák ezidőtájt 
növendékek voltak, Márton atya pedig 
Szombathelyen tanított hétközben. Há-
lás vagyok azért az évért, a szerzetesség 
első éve a tanulásról szól, Istenről és saját 
magunkról. Ezt követően ideiglenes foga-
dalmat tettem, és elkerültem Budapest-
re a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskolára. Teológiát végeztem, és tanári 
diplomát szereztem hittanár és etikatanár 
szakon. 2012-ben, mikor pappá szentel-
tek, visszatértem Csornára, ahol két évig 
káplán lettem a városban. Ezt követte a 
két éves római továbbképzés, melynek el-
végzése végzettséget ad arra, hogy egyete-
men, vagy főiskolán taníthatok teológiát. 
Márton atya azért küldött ki, ha valaki 
belép a szerzetesrendbe, legyen, aki az első 
1-2 évben foglalkozik vele. Amit én tanul-
tam, az az volt, hogy hogyan kell valakit 
elindítani a szerzetessé válás útján.

Mi a különbség a szerzetes és a világi 
pap között?

A szerzetesség sokkal inkább életállapot, 
a papság ezen belül egy szolgálat. A szer-
zetesi életben van a három fogadalom, az 
engedelmesség, szegénység és a tisztaság 
(azaz a nőtlenség), ez mind valamiről való 

Interjú a Csornai Múzeum kollégáival

Hogy képzeljük el a szerzetesek egy átlagos napját? Mikor jött Boldvai Márton Berta-
lan premontrei perjel elköteleződésének gondolata, s milyen szálakkal kötődött már 
gyerekként Csornához? Mivel készülnek a rend 900 éves évfordulója kapcsán? Többek 
között ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat Bertalan atyával készült interjúnkban, 
ahogy megtudjuk azt is, miképp fogadta a hírét, hogy a premontrei rend magyarorszá-
gi tanítói missziójának szervezésében, valamint több gimnázium és általános iskola, 
illetve a prépostság működési feltételeinek megteremtésében vállalt szerepe elismerése-
ként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott.

„Megismertük a SZERETETET és hittünk benne”
Beszélgetés Boldvai Márton Bertalan premontrei PERJELLEL
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eseményekkel, rendházi ügyekkel kapcso-
latban, vagy kedd esténként közös szent-
ségimádást tartunk. 

Hol látja el a plébánosi szolgálatot?

2012-ben mikor felszenteltek, Csorna 
mindkét templomában káplán voltam, 
mellette Balázs atyával kijártam Barbacs-
ra. Majd a két éves római továbbképzés 
következett. 2016-tól egy évig Acsalagon 
és Maglócán szolgáltam, mellette, ahogy 
napjainkban is, a csornai apátsági temp-
lomnak vagyok plébánosa. Alkalmanként 
kijárok a környékbeli falvakba, nyolc tele-
pülés tartozik még hozzánk. 

Hogy alakul a szerzetesi utánpótlás?

Most négyen vannak szerzetesnövendé-
kek, egyiküknek nyáron lesz a beöltö-
zése, hárman ideiglenes fogadalmasok. 
Tizennégyen vagyunk a csornai rendben, 
fiatal a közösség, én a magam 33 évével 
a középgenerációhoz tartozom.  Érdekes, 
hogy ahányan vagyunk, annyi helyről ér-
keztünk, szinte az egész Kárpát-medencét 
lefedjük az Őrségtől az Alföldön át Erdé-
lyig, a Felvidékig.

A premontrei rend magyarországi ta-
nítói missziójának szervezésében, va-
lamint több gimnázium és általános 
iskola, illetve a prépostság működési 
feltételeinek megteremtésében vállalt 
szerepe elismeréseként a Premontrei 
Prépostság, a Csornai Nagyboldogasz-
szony Plébánia plébánosa Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetést ka-
pott nemzeti ünnepünkön. Mit szólt 
az elismeréshez?

Meglepődtem, nem számítottam rá. Úgy 
fogom fel, mint a 900. évfordulóra egy 
születésnapi ajándékot. Egy szerzetest 
nem lehet kitüntetni anélkül, hogy ez az 
elismerés ne szólna az egész közösségnek.
 
Ha már a születésnapnál tartunk, két 
kerek évfordulót is ünneplünk, Csorna 
várossá nyilvánításának 50., míg a pre-
montrei rend 900. jubileumát. Mivel 
készülnek az ünnep alkalmából?

Sok mindennel készültünk, a járvány-
helyzet miatt van, ami nem valósulha-
tott meg. A 900 év-900 fa programban 
az Agrárminisztériumtól kaptuk fákat, 
ebből több mint hatvanat elültettünk a 
parkban, illetve jutott belőle a premont-
rei vonatkozású településekre. A Nemzeti 
Múzeumban lesz egy kiálltás a rendhez 
kapcsolódóan, de, hogy Csornánál ma-
radjunk, a mini borfesztiváltól kezdve 
a humoresten át a kávéházi beszélgeté-

sig sok programot előkészítettünk. Most 
mindez tartaléklángon van, várunk arra, 
hogy megvalósíthassuk. A látogatóköz-
pont is vendégcsalogató lesz, a járvány 
előtt sokan jöttek sokfelől, zarándokok, 
látogatók. Arra törekszünk, hogy akik ide-
jönnek, ne csak a rendből, hanem az egész 
Rábaközből lássanak valamit. Helyet kap 
a polcokon a rábaközi perec, rábaközi ter-
melők és kézművesek munkái. A park egy 
része látogatható, folyamatosan folynak a 
munkálatok, apránként haladunk előre. 
Ha minden jól megy, az év végére az idő-
sek otthona is elkészül. 

A járványhelyzet újdonságokra, az on-
line tér gyakoribb használatára sarkall-
ja az embereket.

Valóban fokozódott az online jelenlét, a 
plébánia iroda egy része átköltözött a mes-
sengerre, a keresztelők és esküvők kapcsán 
egyre többen ott keresnek meg bennün-
ket. Igyekszünk gyakran feltenni az ol-
dalra egy-egy gondolatot, útravalót, hogy 
érezze mindenki a jelenlétünket. Termé-
szetesen jobb a személyes kontaktus, de 
jó, hogy van ez a lehetőség. Minden évben 
van például kurzus olyan felnőtteknek, 
akik érdeklődnek a hit iránt, de nem vol-
tak elsőáldozók, bérmálkozók. Csornáról 
és a környékről kilencen vannak, talán 
kétszer találkoztunk személyesen, majd 
az órák „átköltöztek” az online térbe, de 
működik. Sok mindenre rákényszerített 
bennünket ez a helyzet, lesz ami megma-
rad, lesz, ami lekopik.

Milyen jelmondatok kísérik a szerzete-
si szolgálatát?

A szentelési jelmondatom János apostol 
első leveléből való „…megismertük a szere-
tetet és hittünk benne”. Minden hivatás az 
Isten szeretetéből születik. Isten szeretetből 
teremtett mindannyiunkat, azt szeretné, 
hogy ezáltal is közelebb kerüljünk hozzá.

Végezetül a vírushelyzethez kapcso-
lódóan milyen bátorító gondolatokat 
üzenne az olvasóknak?

Bízzunk abban, hogy nemsoká vége lesz, 
most mindenkinek kicsit sűrűbb lett az élete. 
Az embert sok mindenre  kényszerűen rászo-
rította, kihívás, hogy ebből megőrizzük a jót, 
például annak fontosságát, hogy igyekezzünk 
több időt tölteni a másikkal. Szokták kérdez-
ni, hogy a nehéz helyzetekben hol van a Jóis-
ten? Ahhoz hasonlítanám, mikor az ember 
dühösen, rossz lelkiállapotban nem tud jó 
döntés hozni. Ilyenkor kell, hogy megnyu-
godjon, és távolról pillantson rá a történtekre. 
Még ha nem is látom a Jóistent, mégiscsak ott 
van, nem vagyok egyedül. Elteltek a húsvéti 
ünnepek, nem volt akkora ünnepség, mint 
korábban, ahogy a templomban sem voltunk 
annyian. Egy tanárom mondta, hogy Jézus 
kereszthalálakor arra is emlékezünk, hogy 
Isten a halálba is utánunk jött, oda, ahol a 
legkiszolgáltatottabb az ember, és van feltá-
madás. Ha csak egy dolgot is találunk, amiért 
hálát adhatunk, ott már valami megcsillan az 
Isten működéséből, még ezek között a nehéz-
ségek között is.
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A csoport a szakmai ismeretek elméleti 
alapjának részeként először a meteorológi-
ai mérőműszerekkel és azok használatával 
ismerkedett. Ez a tudás fontos a termelő 
tevékenységek tervezése, szervezése miatt a 
mezőgazdaságban is.
A munka a téli szél által megtépázott hi-
degágy karbantartásával folytatódott. Ebben 
az egyszerű termesztő berendezésben az el-
következő hetekben zöldségpalánta nevelése 
kezdődik majd. Az enyhe idő előcsalogatta a 
tavaszi gyomokat is, így a gyomismereti be-
számolóra is készülhettek a tanulók. A diákok 
vidám tevékenykedésében is a tavasz várása 
látható. Ahogy egyre feljebb kúszik a hőmérő 
higanyszálasokasodik a feladat a „birtokon”. 

A Covid19 vírussal kapcsolatos korlátozá-
sok miatt a gyakorlati képzés kis csopor-
tokban történik a Csukás iskolában is. A 
tanulók az elméleti ismeretekhez digitális 
formában jutnak hozzá, de a gyakorlati 
fogások megismerése így nehezen lenne 

Tavaszi előkészítő munkák a Csukás iskola tankertjében

megoldható. Az időjárás enyhülésével a 
tankert is várja már a dolgos kezeket.
Kint ugyan még hideg van, de a tavasz 
első jelei már megérkeztek, ezért a gaz-
da szakos tanulók megkezdték a tava-
szi előkészületeket a zöldségeskertben.  

Csorna Város Önkormányzata 20.000 Ft értékű ajándékcsomagot nyújt 
az újszülött gyermekek szülei számára a gyermek gondozásához szükséges 
babaápolási szerek és más gondozást segítő tárgyak beszerzésével. A cso-
mag összeállításában a Védőnői Szolgálat működik közre.
Ezen kívül az állam által az újszülötteknek járó életkezdési támogatását, az 
önkormányzat 50 000 Ft-tal egészíti ki. A fiatalok életkezdési támogatása 
egyszeri, vissza nem térítendő hozzájárulás, 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 önkormányzathoz.

Támogatják az újszülötteket Csornán
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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/

Az elkövetkező hetekben minden halasz-
tott munkára sort kerítünk - tudtuk meg 
Bertha Zoltántól, a Pannon-Víz Zrt. Csor-
nai üzemmérnökség vezetőjétől.

Különösen nagy az igény az újonnan lé-
tesített Bősárkány - Dör szennyvízrend-
szerre való rákötésekre. Nagyon fontos, 
hogy az ingatlan tulajdonosoknak igazol-
nia kell, hogy a házi szennyvízszikkasztó 
vagy szennyvízgyűjtő tartalmát szippantó 
kocsival elszállítatták. A házi emésztőgöd-
rökben lévő berothadt szennyvíz a köz-
csatornába kerülve erőteljes csatornabűzt 
okozna.

Csornán zajlik az előkészítése a Tátra utcai 
vízvezeték felújításnak.

Részt vettünk a Keleti Iparterület vízel-
látásának kiépítésében, a csőkötéseket 
szakembereink készítették különleges 
műanyag hegesztéses technológiával.

A közterületi munkahelyeken a személyes 

munkavégzés idejére továbbra is a szokott-
nál nagyobb területet zárunk le, a  szemé-
lyes védőtávolság biztosítása miatt.

Külön köszönjük ügyfeleinknek, hogy 
egyre nagyobb arányban választották az 
elektronikus megoldásokat, az online mé-
rőállás bejelentést, az utalásos díjfizetést.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egy-
másra!

Munkatársakat keresünk csornai munk-
ahelyre vízhálózat szerelő és gépkocsi 
vezető pozíciókba. Érdeklődés és jelent-
kezés a Csornai Üzemmérnökségen a 
+36-96/592-175 telefonszámon.

Képek: A csornai hibaelhárító csapatot a 
Felsőszeri lakótelepen történt csőtörés javítására 
kísértük el. A kisteherautóban Hollósi Csaba, a 
vízvezetéket pedig Varga László szereli.

Az egészségügyi szabályok legszigorúbb  betartásával újra kezdődtek  
a vízmérőcserék, plombálások és nemsokára a mérőleolvasások is a Pannon-Víz Zrt.-nél. 
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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

„Barnamezős területek rehabilitációja Csornán” című projekt kivitelezési munkák 

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 



8

RÁBAKÖZ SZÍVE

Rábaköz szíve magazin - info@rabakozszive.hu

„Prémontré vadregényes völgyét olyanná 
változtatták, mintha a Jóisten virágos-
kertje lenne” – írja Bartal Tamás nyu-
galmazott jászói premontrei apát úr első 
premontrei rendtársainkról. 900 évvel 
később, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napján mi is igyekeztünk egy kicsit földi 
paradicsommá varázsolni Premontrei Par-
kunkat - írják a premontreiek közösségi 
oldalukon.
A Márton apát úr és Gyopáros Alpár kor-
mánybiztos úr kezdeményezésére szüle-
tett „900 év – 900 fa” program keretében, 
az Agrárminisztérium, és kifejezetten 
Nagy István miniszter úr támogatásával, a 
kecskeméti Juniperus Parkerdészet - KE-
FAG Zrt. által biztosított 900 fából elül-
tettük az első majdnem száz fát, amelyek 
között volt platán, magas kőris, fehéreper, 
lepényfa és nyírfa is.
 
A 900 facsemetéből jutott más premontrei 
kötődésű településekre is, így Keszthelyre, 
Gödöllőre, Zsámbékra, Szanyba, Türjé-
re, Mórichidára, Dörbe és Jánoshidára is. 
A járványhelyzet miatt sajnos a tervezett 
ünnepséget az egyházi és világi elöljárósá-
gokkal nem tudták megtartani, de az egy-
házközségi képviselőtestület és rendtársak 

900 év – 900 fa
segítségével elültették a kapott fákat – ma-
radandó emléket állítva ebben a formában 
is a rend 900. születésnapjára, szebbé és 
élhetőbbé téve világunkat, amelybe Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napján Krisztus 
Urunk értünk testé lett.
 

Köszönjük az ötletadók, támogatók, ado-
mányozók és segítők szolgálatát!

Premontrei Apátság

Fotó: Sooters Fotó és Videó Csorna  
Erdős Zsolt fotográfus
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A kormány első körben 25 milliárd forint 
értékű támogatást nyújt a hazai mikrovál-
lalkozások komplex fejlesztéseinek a meg-
valósítására. Ez a Magyar falu programban 
először nem tisztán hazai, hanem európai 
uniós forrásból valósul meg – nyilatkozta 
a modern települések fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos.

Gyopáros Alpár felhívta a figyelmet arra, 
hogy első körben azon hazai egyéni és 
társas mikrovállalkozások juthatnak for-
ráshoz, amelyek kevesebb mint tíz főt fog-
lalkoztatnak. Támogatást igényelhetnek a 
szabad vállalkozási zónák területén fejlesz-
tő vállalkozások, azokon kívül kizárólag az 
ötezer főnél alacsonyabb lélekszámú tele-
püléseken fejlesztő vállalkozások kérhet-
nek segítséget.
Ezek a cégek a vissza nem térítendő támo-
gatásból elsősorban beruházási típusú ki-
adásokra költhetnek, de az első szakaszban 
bérköltség is elszámolható belőle. – Egy 
cég minimum két-, maximum tízmillió 
forintot nyerhet el, így több ezer mikrovál-
lalkozás juthat támogatáshoz a pályázatnak 
köszönhetően. A felhívás a Pályázat.gov.hu 
oldalon lesz elérhető – mutatott rá a kor-
mánybiztos.

Gyopáros Alpár a támogatható tevékeny-
ségek kapcsán kifejtette, hogy új eszközök, 
gépek beszerzésére, új technológiai rend-
szerek és kapacitások kialakítására ingat-
lanfejlesztéssel együtt az elnyert támogatás 
legalább 50 százalékát kell fordítani.
Ha viszont nincs ingatlanfejlesztés, akkor a 

technológiafejlesztésre önállóan is legalább 
50 százalékot kell az elnyert támogatásból 
felhasználni. Lehet emellett információs-
technológia-fejlesztésre, a vállalat fejlődé-
séhez szükséges, illetve a munkavállalók 
magasabb szintű munkavégzését elősegítő 
képzésre költeni, továbbá gyártási licenc, 
know-how beszerzésére és kapcsolódó 
költségekre.
A támogatást fel lehet használni bérkölt-
ségre, illetve a munkavégzéshez szükséges 
feltételek kialakítására, de ez utóbbi ki-
zárólag bérköltség-támogatás igénybevé-
tele esetén választható. Az elnyert forrás 
projekt-előkészítésre, pályázatírásra, va-
lamint projektmenedzsment tevékenység 
igénybevételére fordítható. – A támogatás 
mértéke legfeljebb az elszámolható költsé-
gek 70 százaléka lehet, míg előlegként az 
elnyert forrás legfeljebb 25 százalékát le-
het elkérni. A fejlesztést 18 hónapon belül 
kell megvalósítani – tette hozzá Gyopáros 
Alpár.

Megállítani a népességcsökkenést

A kormánybiztos a most megjelenő pályá-
zattal kapcsolatban elmondta: az új kiírás 
a Magyar falu program egy újabb jelentős 
pillére, amely egy új kedvezményezetti 
kört hivatott megszólítani és új célt szol-
gál.

– Az új kedvezményezetti kör a mikrovál-
lalkozások, az új cél pedig a falusi mun-
kahelyek védelme és újak létrehozása. Ezt 
segíti ez a pályázati lehetőség, elsősorban a 

beruházások ösztönzésén, a fejlesztési lehe-
tőségeken keresztül, de fontos, hogy bértá-
mogatás is szerepel benne. A falusi mun-
kahelyek létrehozása, védelme, a vidéki 
gazdaságélénkítés a kezdetektől célkitűzése 
volt a Magyar falu programnak; örülünk, 
hogy elkezdődik ez a folyamat is – fűzte 
hozzá.

A kormánypárti politikus a 2019-ben 
kezdődött Magyar falu programmal kap-
csolatban emlékeztetett arra, hogy a kez-
deményezés az ötezer lélekszám alatti 
településeket érinti, és fő célja a népesség-
csökkenés megállítása.

– A program költségvetése meghaladja a 
600 milliárd forintot, és kiterjed az élet 
szinte minden területére, s olyan támo-
gatásokat nyújt, amelyek a falvakban élők 
életminőségének javítását szolgálják. A 
program eddigi kedvezményezetti körébe 
önkormányzatok, egyházközösségek, tan-
kerületek, civil szervezetek, útfenntartók 
(falusi útalap) és magánszemélyek (falusi 
csok) tartoztak. Ettől az évtől támogatjuk 
a falusi kisboltokat, és most már a mikro-
vállalkozások is segítséget kapnak – fogal-
mazott a kormánybiztos.

MENTŐÖVET DOB A KORMÁNY A FALUSI VÁLLALKOZÁSOKNAK
Még tavasszal indul a Magyar falu program újabb pillére, a vállalkozás-újraindítási 
program, amelynek legfőbb célja a beruházások ösztönzése, és ezzel új munkahelyek 
létrehozása, illetve a meglévők megerősítése. Gyopáros Alpár kormánybiztos részlete-
sen beszélt a pályázatról, a támogatott tevékenységekről és a Magyar falu program ed-
dig elért eredményeiről. Fontos, hogy csaknem ezer településen elkezdődött a népesség 
növekedése.
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Jogszabályi háttér

Magyarország kormánya az 518/2020 
(XI.25.) kormányrendeletben szabályozva 
lehetőséget biztosít a gyermeket nevelő csa-
ládok számára, hogy otthonukat felújítsák, 
korszerűsítsék és mindezt akár 3 millió fo-
rint vissza nem térintendő támogatással is 
segíti.

Jogosultak köre

A jogosultság feltételei közül a legfontosabb, 
hogy az igénylő 25 év alatti gyermekét ne-
velje legalább 1 éve a felújítani szándékozott 
házban / lakásban. Feltétel még a magyar 
TB jogviszony megléte az igénylés idejében 
és a megelőző 12 hónapban, maximum 30 
napos megszakítással. Az igénylést megelő-
ző 12 hónapban a külföldi munkaviszonyt 
is elfogadják, erről a külföldi hatóságtól kell 
igazolást kérni. További jogosultsági feltéte-
leket az említett kormányrendelet részlete-
sen ismerteti. 

Támogatott építési tevékenységek
 
- víz- csatorna- gáz – elektromos      
  közműszolgáltatások bevezetése, 
  felújítása
- fűtési rendszer kiépítésé, felújítása
- épület külső festése, szigetelése
- nyílászárók cseréje /külső, belső/
- tető cseréje, felújítása
- égéstermék elvezető felújítása, építése
- klímaberendezés, napelemes, napkollek  
  toros rendszer telepítése, cseréje
- belső burkolatok cseréje, festése,  
  felújítása
- galéria építése
- belső lépcső kialakítása, cseréje 
- szaniterek, villanykapcsolók, lámpák 
  beépítése, cseréje
- azonos helyrajzi számon elhelyezkedő  
  épület felújítása
- kerítés építése
- gépjárműtároló vagy nyitott kocsibeálló 
  építése
- terasz, loggia, erkély, előtető, télikert 
  építése
- térburkolat cseréje, kialakítása
- beépíthető bútor, konyhai gép beépítése,  
  cseréje
- használati melegvízrendszer  
  kialakítása akár megújuló energiaforrás 
  alkalmazásával
- stb…  a kormányrendelet szerint

Számlát csak olyan vállalkozástól fogadhat 
el az igénylő, akivel nem áll egyeneságú ro-
koni, munkaadói- munkavállalói viszony-
ban.

Időkorlátok

A lehetőség 2022. 12. 31-ig nyitott jelen 
információ szerint. A felújítás folyamatosan 
végezhető, azonban fontos, hogy az utolsó 
számla kifizetése után 60 nap áll rendelke-
zésre a támogatás igénylésének benyújtására 
elektronikus, postai vagy kormányhivatali 
úton. 
A folyósító szervnek /Magyar Államkincs-
tár/ 30 napja van az igény elbírálására és az 
esetleges hiánypótlás kiírására. Hiánypót-
lásra egy alkalommal van lehetőség, és ha 
akkor is hibát állapítanak meg, elutasítják 
a kérelmet. A folyósítás után a Kincstár 180 
napon belül ellenőrizheti a felújítás megva-
lósulását.

Amire figyelni kell

A program kivételes lehetőséget biztosít a jogo-
sultaknak otthonuk felújítására, azonban itt is 
nagyon fontos a szabályok ismerete, a megfele-
lő dokumentálás és 
a határidők betar-
tása. Mivel állami 
támogatást kapnak 
az igénylők, ezért lé-
nyeges, hogy az elszá-
molás során milyen 
nyilatkozatok, bi-
zonylatok, összesítők 
kerülnek benyújtásra 
a hatóság felé. Fon-
tos, hogy minden 
tevékenység /anyag 
és munkadíj tekin-
tetében egyaránt/ 
az előírások szerinti 
formában és mel-
lékletekkel, a meg-
felelő nyilatkozatok 
csatolásával kerüljön 
a visszaigénylési cso-
magba. A felújítás 
első lépésétől figyelni 
kell a dokumentu-
mok meglétére, hi-
szen utólagosan nem 
vagy csak nagyon ne-
hezen tudjuk pótolni 
őket. 

Otthonfelújítási program – akár 3.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás
Ha nem biztos mindenben….

Kérje szakember segítségét, aki a jogszabályi 
háttér ismeretében elvégzi a jogosultság elle-
nőrzését, segít a felújítás során a dokumen-
táció pontos –kormányrendelet előírásainak 
megfelelő - összeállításában és az elszámolás-
ban is. A rendszeres kapcsolattartás, a napra-
kész információk segítik az igénylőt az állami 
támogatás biztos elérésében.

Kedvezményes hitellehetőség

A Magyar Állam a vissza nem térítendő támo-
gatáson felül, kamattámogatott hitelkonst-
rukciót is biztosít azon Ügyfelek részére, akik 
szeretnének élni a támogatási lehetőséggel, 
azonban nem áll rendelkezésükre az anyagi 
forrás. A kamat mértéke ebben a konstruk-
cióban 3%-os. A konstrukció keretei között 
az állami támogatást, annak folyósításakor a 
hitelből írják jóvá. Elérhető az a lehetőség is, 
hogy készpénz nélkül kezdődjön el az otthon 
felújítása és a havi részlet 30000 Ft környékén 
alakulhat 10 éves futamidő esetén, természe-
tesen a sikeres állami támogatás visszaforgatása 
után.
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Használt gépjármű vásárlása – hibás teljesítés
Használt gépjárművek vásárlása esetén 
gyakori probléma, hogy a járműnek olyan 
rejtett hibái merülnek fel, amelyekről az ér-
tékesítő kereskedő nem adott tájékoztatást, 
vagy éppen szabad szemmel nem voltak 
észlelhetők.  Ezek lehetnek például a vissza-
pörgetett óraállás, nem az elmondottaknak 
megfelelő műszaki állapot, vagy ha az autó 
nem felel meg a hirdetésben bemutatott tu-
lajdonságoknak. Amennyiben rejtett hibá-
ról van szó, nem elvárható, hogy azt a vevő 
fizesse meg. Röviden tekintsük át, hogy mi-
lyen lehetőségeket biztosít a jogi szabályozás 
a vevők jogainak védelmében.
A gyakorlatban az adásvételi szerződések 
megkötése előtt a vevő a megvásárolni kí-
vánt dolgot ténylegesen megtekinti, meg-
vizsgálja, és ehhez képest nyilatkozik a vé-
teli szándékáról, nincs ez másként gépkocsi 
adásvételekor sem. Nem minősülhet rejtett 
hibának, amit a vevő a kellően gondos el-
járás mellett felismerhetett. Így például, ha 
láthatóan törött állapotban vásárol valaki 
egy gépjárművet, nem hivatkozhat hibás tel-
jesítésre az eladóval szemben.

Más a helyzet 
azonban akkor, 
ha a jármű törött 
volt, megjavították, 
azonban a törés té-
nyét az eladáskor 
elhallgatta a vevő. 
Ekkor ugyanis ab-
ban az esetben, ha a 
törés következtében 
bizonyított az ér-
tékcsökkenés össze-
ge, annak megtérí-
tését kérheti a vevő 
az eladótól.
A bírói gyakorlat 
alapján felismerhe-
tő hibának az ún. 
nyílt hibák mi-
nősülnek, amelyek 
egyszerű észleléssel 
megállapíthatóak. 
Továbbá azok is 
ide tartoznak, ame-
lyeket a vevőnek az 
eladó tájékoztatása, 
a szerződéskötés 
körülményei, ille-
tőleg a dolog élet-
kora, állapota és 
használtsági foka 
alapján egyébként 

számításba kellett vennie.
A törvény alapján a fogyasztó és vállalkozás 
közötti szerződés esetén az ellenkező bizo-
nyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést 
követő hat hónapon belül a fogyasztó által 
felismert hiba már a teljesítés időpontjában 
megvolt. Kivételt képez az az eset, ha e véle-
lem a dolog természetével vagy a hiba jelle-
gével összeegyeztethetetlen.
Ez azt jelenti, hogy ha egy kereskedéstől vá-
sárolunk gépjárművet, a vásárlás időpontjá-
tól számított 6 hónapig a kereskedőt terheli 
a bizonyítási kötelezettség arra vonatkozó-
an, hogy a vevő által hivatkozott rejtett hiba 
nem állt fenn az adásvétel időpontjában.
A járműben található rejtett hiba esetén a 
vevő kellékszavatossági igénnyel léphet fel 
az eladóval szemben. A szavatossági jogok-
nak a törvény által meghatározott sorrend-
je az alábbiak szerint alakul. Elsődlegesen 
kijavítást vagy kicserélést igényelhetünk, 
vagy árleszállítást kérhetünk, illetve a hibát 
az eladó költségére magunk kijavíthatjuk 
vagy mással kijavíttathatjuk, vagy végső 
soron a szerződéstől elállhatunk, ha a kö-
telezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget 
tenni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicse-
réléshez fűződő érdekünk már megszűnt. 
Ez utóbbi kapcsán azonban fontos, hogy 
a törvény alapján jelentéktelen hiba miatt 
elállásnak nincs helye.
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A Katolikus Karitász csornai csoportja 
nagyböjt idején is segítette a Rábaközben 
élő családokat.
Az önkéntesek először februárban vittek 
15 családhoz közel 90 kg tartós élelmi-
szert, amihez az almát a Napsugár Almás-
kert ajánlotta fel, majd márciusban a két 
plébánia közösség (Nagyboldogasszony 
templom és Jézus Szíve templom) összefo-
gásával, a híveknek köszönhetően 54 csa-
ládnak valamint a Fészek Lakásotthonnak 
jutott összesen 550 kg adomány. Ez alka-
lommal pedig a Hanság-Fertőmenti Szö-
vetkezet felajánlásából, a helyi csoport 300 
kg almát osztott szét. Hálásak vagyunk 
nagylelkű adományaikért, mellyel hozzájá-
rultak az országos felhívás sikerességéhez, 

valamint köszönet a kiszállításban nyúj-
tott segítségért a premontrei rend szerze-
teseinek. 
A Katolikus Karitász jóvoltából, a Győri 
Egyházmegyei Karitász közvetítésével a 
helyi önkéntesek 6 csornai illetve Csorna 
környéki nehéz helyzetben lévő családhoz 
vittek vetőmagcsomagot a „Zöldellő ker-
tek” program keretében, akik vállalták, 
hogy a kapott vetőmaggal, kertjeik mű-
velésével megtermelik maguk számára 
a szükséges zöldségeket. Önkénteseink, 
szintén az országos akció keretében 12 
- főként egyedülálló idős beteg - részére 
Béres-cseppet adományoztak, akik nagy 
örömmel fogadták a felajánlást, melyet a 
helyi csoport egy-egy doboz C-vitamin-

nal egészített ki.
Bízunk benne, hogy valamennyi adomány, 
olyan helyre került, ahol a legnagyobb 
szükség van rá. Karitász csoportunk a látó-
körében lévő családokat támogatja, de szí-
vesen vesszük azon családok jelentkezését 
vagy ajánlását, akik átmenetileg vagy tar-
tósan krízishelyzetben vannak. Keressenek 
bennünket személyesen, az önkénteseken 
keresztül vagy a csornacaritas@gmail.com 
e-mail címen.

Jézus Szíve Karitászcsoport Csorna

Karitász a nagyböjti időszakban
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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 




