
2019. 
Október

3. évfOlyam 9. szám

RÁBAKÖZ
közéleti és 
információs 
MAGAZIN

SZÍVE

Rábaköziek Ausztria tetején

Részletek a 2., és a  3. oldalon



Rábaköz Szíve Magazin. Megjelenik minden hónap első hetében a Rábaközben, ingyenesen terjesztve. Kiadja: Gant Stúdió Bt.  Felelős kiadó: Antal-Gaál Márta ügyvezető.  
A szerkesztőség levelezési címe: 9300 Csorna, Templom utca 2. Telefonszám: +36 20 358 8871.E-mail: info@rabakozszive.hu. Hirdetésfelvétel: +36 20 358 8871.  
Hírszerkesztők: Horváth Rebeka, Sipos Bernadett,. Nyomdai előkészítés: Kovács András. Nyomtatás: Lapcom Zrt.  Terjesztés: Arrabona Post Kft. ISSN 2559-9046  

Van annak valami diszkrét bája, amikor az 
ember a nyár kellős közepén téli cuccokat 
pakolgat a harminckét fokos lakásban, és 
tudja, hogy a másnapi túrán már kesztyűt, 
sapkát és aláöltözetet fog viselni. Hol is? 
Példának okáért egy olyan gleccseren, amely 
Ausztria és egyben a Keleti-Alpok legmaga-
sabb pontjához vezet. 

A megszokottnál nagyobb izgalommal  
vágtak neki a rábaközi fiatalok a túrának, 
elvégre sosem jártak még ilyen magason. 
Tapasztalatuk természetesen már volt, 
ugyanis évek óta sportolnak és túráznak. 
A kis csapat nagy része már több hegy-
csúcsot is megmászott, kisebb ausztriai 
hegyekkel kezdték évekkel ezelőtt. Jártak 
már a Schneebergen, a Raxon, Stuhlecken, 
Hohe Wandon, de másztak messzebb lévő 
3000 méteres hegyeket is, mint például a 
Hochswab, Mangart, Triglav. Nem min-
den hegyen ugyan ez a csapat szerepelt, de 
mindenkinek volt már magashegyi túrata-
pasztalata. 
Mielőtt nekivágtak Ausztria legmaga-
sabb hegyének, gyakorlásképp megmász-
ták a Grossvenedigert is, mely a maga 
3666 méterével megfelelő erőfelmérő 
volt. A pozitív tapasztalat után határozta 
el véglegesen a csapat, hogy megmássza 

Ausztria tetejét is, a 3798 méter magas 
Grossglocknert. 

A Grossglockner rendkívül magas, és nehezen 
megmászható hegynek minősül, így mászói 
tapasztalat és megfelelő fizikum hiányában fe-
lelőtlenség lenne belevágni a túrába. Csak úgy 
fel sem engedik az embert, muszáj hivatásos tú-
ravezetőnek kísérnie minden mászó-csapatot.  
A csúcstámadás élményét rengeteg utazási iroda 
kínálja, ezt kihasználva jutottak fel a rábaközi 
fiatalok is a hegyre. Fél évvel a kiutazás előtt 
jelentkeztek egy utazási irodánál, akik bizto-
sították számukra a túravezetőt és a szállást a 
hegyen. A túra során hét mászófelszerelésre 
volt szükségük, mindenkinek kellett túrabot, 
sisak, beülő, karabiner, hágóvas, jégcsákány és 
egy expressz. A túravezető a kirándulás során 
folyamatosan hasznos tanácsokkal látta el a 
fiúkat. 

A három napos túra első napján már 
hajnalban elindult a csapat Csornáról a 
Grossglockner lábához, ahol letették az 
autókat és gondosan minimálisra pakolt 
csomagjaikkal jókedvűen indultak felfelé a 
2801 méteren fekvő menedékházig, hogy 
eltöltsék első, akklimatizációs éjszakájukat 
a megszokottnál kevesebb oxigént tartal-
mazó levegőn.   

Erről a szállásról érdemes megjegyezni, hogy 
nem egy szokványos hütte, inkább amolyan 
hegyi luxushodály, a szó legjobb értelmében. 
Nagy és tágas terek, az eddig megszokottnál 
melegebb, tisztább, komfortosabb környezet és 
nagyon finom ételek fogadták a csapatot. 

Miközben napfelkelte előtt a néhány ezer mé-
terrel alacsonyabban alvó emberek a másik ol-
dalukra fordultak, ők már a Glockner-kereszt 
meghódításához készülődtek. Még sötét volt, 
amikor elindultak. Ahogyan egyre feljebb és 
feljebb értek, nagyjából másfél óra mászás után 
elérték a gleccsert. Innentől kezdve havon és 
jégen meneteltek egyre feljebb.
Közben voltak meredekebb sziklás részek is, aho-
va fel kellett kapaszkodniuk, majd nagyjából 4 
órás túra után érték el a fenti 3454 méteren fekvő 
hüttét. Itt tartottak egy fél órás pihenőt, megitták 
reggeli kávéjukat, a szokványosnál most éppen 
három kilóméterrel magasabban. 

A pihenés után tovább indultak, már látták 
maguk előtt a csúcsot is. Innen nagyjából  
félórányi út vezetett ahhoz a ponthoz, ahonnan 
megkezdhették a csúcstámadást. A csúcshoz 
vezető szakasz egy nagyon meredek gleccseren 
ment végig, ahol elengedhetetlen volt a hágó-
vas használata, ami a lábukon volt. Ezzel tudtak 
csak felkapaszkodni, különben visszaestek vol-
na. Itt össze kellett kötniük magukat, ugyanis 
gleccseren és téli hegygerincen ez a bevett mód-
ja egymás biztosításának. 

A csúcsról azt kell tudni, hogy a közvetlen kiin-
dulási pontról elindulva nagyon komoly mászás 

Rábaköziek Ausztria tetején 
Egyszer az életben sokan fel akarnak jutni valamilyen kivételesen ma-
gas hegyre. Hat rábaközi jó barátnak augusztusban összejött ez az él-
mény, ugyanis sikeresen megmászták Ausztria legmagasabb hegyét, 
a Grossglocknert. Böröczki Ádám, Németh Norbert, Kóczán Balázs, 
Kozma Tamás, Szabó János és Véghelyi Patrik fiatal túrázók osztották 
meg élményeiket olvasóinkkal.
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A Nagy Harang, avagy a Grossglockner

A Grossglockner a Karintia, Salzburg 
és Kelet-Tirol határán található Hohe 
Tauern Nemzeti Park területén fekszik. 
A maga 3798 méterével rendkívül nép-
szerű a magashegyi túrázók és a hegymá-
szók körében, mert meghódítása belépőt 
jelent mind a négyezer pluszos trek-
kingtúrák, mind a magasabb technikai 
mászások világába. A Glockner-csoport 
gyöngyszeme ugyanis több úton közelít-
hető meg. Az egyik ismert ezek közül az 
úgynevezett Normalweg, a másik pedig 
a Stüdlgrat.

A normál út gleccsertúra, majd I-II-es fo-
kozatú mászóút, néhol acélsodronnyal, a 
gerincen pedig fix karókkal és saját kötél-
lel. A Stüdlgrat már technikásabb téli szik-
lamászás, III-IV-es mászóút elölmászással.

A Glockner meghódítása többször si-
kertelen, mint sikeres, mert a gerinc ki-
tettsége miatt rossz időben nem érdemes 
nekivágni a csúcsnak. Sokszor csak az 
utolsó pillanatban, már a hegyen derül 
ki, folytatható-e a túra. A rábaközi csa-
patnak szerencséje volt, végig napsütés 
kísérte útjukat.

kezdődik, szinte függőleges, több méteres szik-
lafalakon kell mászni kötelek és fogódzkodók 
segítségével. Maga a csúcs két mászásból áll. 
A kiinduló pontból indulva nagyjából 1 óráig 
másztak felfele a Kis-Glockneren. Úgy kell el-
képzelni, mint egy hullámvasút, amint felértek 
a Kis-Glokcner tetejére, onnan lefelé vezetett az 
útjuk, majd a végső mászást az a Nagy-Glock-
nerre vezető út jelentette, aminek a csúcspontja 
jóval magasabban volt, mint a Kis-Glockner. 

Miután felértek a Nagy-Glocknerre, a csúcson  
20-25 percet töltöttek, tovább nem is maradhat-
tak, mert utánuk is jött egy csoport. Itt egymás 
útját keresztezik a túrázók. Épp csak annyi idejük 
volt, hogy gyorsan pihenjenek egyet és gyönyör-
ködjenek az eléjük táruló csodálatos panorámá-
ban. 
A kis csapat ugyanazon az úton ment le a hegy-
ről, ahol feljöttek. Elmondásuk szerint sokkal 
nehezebb volt lefelé az út, mivel nagyon kellett 
vigyázniuk az ereszkedés közben. Itt már fizi-
kailag és mentálisan is elfáradtak, ilyenkor ha 
rossz helyre lép az ember, könnyen lezuhanhat. 
Amint kiértek a mászós részből és újra a gleccse-
ren haladtak, akkor már megnyugodtak, érez-
ték, hogy túl vannak a túra nehezén, már csak 
sétálni kell lefelé a megszerzett, csodás, életre 
szóló élményeikkel.
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Kocsis Bálint elmondta, a résztvevő diáko-
kat ajánlás szerint választották ki, és hálás a 
Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumnak és 
Barkó Gábor Ágoston atyának, hogy ő is részt 
vehetett a tanulmányúton.
A közel 5000 kilométernyi utazást jelentő 
túrának kisbuszokkal vágott neki a társaság, 
köszönhetően a Csornai Premontrei, és a  
Tihanyi Bencés Apátságnak.
A csapat július 22-én Győrből vágott neki 
az útnak, és először a lengyelországi Częs-
tochowa-ban álltak meg. Ez a település az or-
szág lelki központja, ahova minden érettségiző 
lengyel diák ellátogat, hálát adni Istennek.
„Częstochowa-ban megnéztük a Fekete Ma-
donna szentélyét, valamint részt vettünk egy 
lengyel nyelvű szentmisén is, a varsói tovább- 
utazás előtt” – mesélte az első napi élményeket 
Bálint.
Lengyelország fővárosába érkezve a csapatnak 
lehetősége nyílt egy kis esti sétára a belváros-
ban.
A második nap a társaság Varsóból Fehéro-
roszország felé vette az irányt, ahol megálltak 
Grodno városában. Ez az a település, ahol el-
hunyt Báthory István erdélyi fejedelem, aki-
nek a tiszteletére egy emléktáblát is állítottak a 
Katolikus Székesegyházban. Az éjszakát már a 
fővárosban, Minszkben töltötte a csapat.
„A harmadik napon ellátogattunk az Apos-
toli Nunciatúrára, ahol a velünk tartó atyák, 
Ágoston és Konstantin atya mutattak be 
szentmisét, majd beszélgettünk Pintér Gábor 
érsekkel, apostoli nuncius úrral a diplomácia 

történetéről és a vatikáni diplomácia tevékeny-
ségéről napjainkban. Délután Csutora Zsolt 
nagykövet úr és munkatársai fogadtak min-
ket Magyarország minszki nagykövetségén, 
ahol átfogó képet kaptunk a belarusz-magyar 
kapcsolatokról. A vendéglátóink jóvoltából 
eljutottunk a Nagy Honvédő Háború Múze-
umába, majd idegenvezetővel bejártuk a város 
nevezetességeit.” – osztotta meg velünk az ifjú 
bencés diák.
Egy utazással telt nap után pénteken érkezett 
Moszkvába a társaság, ahol városnézéssel mú-
latták az időt. Másnap egy buszos utazás ke-
retében helyi idegenvezetéssel a Moszkvához 
közeli Új Jeruzsálem kolostort, valamint a szer-
gijev poszadi Szenthátomság-Szergij-kolostort 
nézték meg.
„Az út hetedik napján helyi idegenvezetéssel 
bejártuk Moszkva központjának főbb neve-
zetességeit. Lenyűgözött minket a Kreml, a 
Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem, a 
Megváltó Krisztus Székesegyház, az Űrhajó-
zási Múzeum, valamint utaztunk a moszkvai 
metróval, és bementünk a GUM áruházba is” 
– mesélte Bálint, majd kiemelte, hogy számá-
ra a hétfői nap programja  az OTP moszkvai 
központjában, valamint a nagykövetségen tett 
látogatás tetszett a legjobban.
„Hétfőn az OTP Bank moszkvai központjá-
ban Réti Sándor úr, a bank vállalati üzletágá-
nak igazgatóhelyettese tartott előadást az OTP 
Bank oroszországi tevékenységéről és az orosz 
piacon történő befektetési lehetőségekről. Utá-
na Bukai Andrej úr, Magyarország Nagykö-

A nyár közepén utazhatott kelet-európai tanulmányútra a Czuczor Gergely 
Bencés Gimnázium csornai diákja, Kocsis Bálint. A fiatal bencés tanuló 
lapunkkal megosztotta, hogy az utat a gimnázium diplomáciai, jogi, köz-
gazdasági, nemzetközi kapcsolatok, illetve politikai pálya iránt érdeklődő 
tehetséges diákjai és öregdiákjai számára hirdették meg.

vetségének külgazdasági attaséja kísért el ben-
nünket a moszkvai magyar nagykövetségre, 
ahol Konkoly Norbert nagykövet úr tartott 
előadást, és kérdéseket lehetett feltenni. Dél-
után Hegyi Anita, a Magyar Kulturális Intézet 
igazgatója ismertette a gazdag magyar kulturá-
lis programkínálatot szerte Oroszországban.”
A keddi nap szabadprogrammal telt, ahol lehe-
tőség nyílt hajózni is a Moszkva folyón.
A szerdai napon a társaság nekivágott a ha-
zafele vezető útnak, melynek első megállója 
Gomel volt. Ezután Gomelből Bresztbe 535 
km-t utazott a csapat - váltott sofőrökkel - ke-
resztülvágva Belorusszia déli részén, valamint 
elhaladva a csernobili atomerőmű katasztrófája 
után a Poleszje régió belorusz részén kialakított 
Sugárvédelmi Tájvédelmi Körzet mellett. 
Bresztben meglátogatták a híres breszti erődöt, 
ahol 1918. március 3-án aláírták a breszt-li-
tovszki békét.
„Éjjel értünk Lublinba, ahol egy éjszakát töl-
töttünk majd ismét útnak indultunk, utol-
só nap még megállva Krakkóban. Krakkó 
nekem kifejezetten tetszett, mert nagyban 
hasonlít a magyar városokhoz. A város leg-
fontosabb látványosságait a Jagello Egyetem 
magyar szakán végzett egyetemi tanár, idegen-
vezető, Piotr Kowalczyk mutatta be nekünk. 
Magyar nyelven hallgathattuk meg történelmi 
és művelődéstörténeti ismertetést a Visztula 
partján a Wawel-dombon magasodó Wawel 
Székesegyházról, a Királyi Palotáról, a Sár-
kány-barlangról és legendájáról. A városnézés 
után célba vettük Győrt, majd az utolsó több 
mint 500 kilométert is leküzdve, élményekkel 
telve érkeztünk meg Győrbe” – zárta élmény-
beszámolóját Kocsis Bálint, aki köszönetét 
fejezte ki, hogy részese lehetett ennek a nagy-
szerű utazásnak.

Kelet-európai tanulmányúton vett részt a csornai Kocsis Bálint

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

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/
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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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A már kifejlett betegség felismerésére az os-
teodenzitometria, a csontsűrűségmérés a 
legalkalmasabb.  Az eddigi kutatások ered-
ményei azt bizonyítják, hogy a megfelelő 
étkezés és mozgás nem csak a csontritkulás 
kialakulásának megakadályozásában játszik 
fontos szerepet, hanem a már kialakult os-
teoporosisos betegeknél a gyógyszeres keze-
lés mellett segít megakadályozni a további 
csontvesztést. Az osteoporosis kezelésében 
alkalmazott gyógyszerek mellett a megfele-
lő kalciumbevitel, a D-vitamin ellátottság és 
a fizikai aktivitás biztosítása az osteoporosis 
„bázisterápiája“. A kalcium és D-vitamin-pót-
lás részben diéta révén, részben gyógysze-
resen végezhető. Ennek aránya az egyén 
életmódi sajátosságaitól, tejtermék fogyasztá-
sától, aktivitásától és napon tartózkodásától 
is függ. De mit is nevezünk csontritkulásnak? 
A csontritkulásnak nevezzük a csontok tö-
megének és mésztartalmának csökkenését, 
amely fokozott törékenységgel, a kóros és 
spontán törések kockázatának fokozódásával 
jár. A csontritkulás étrendi kezelésében elen-
gedhetetlen a kiegyensúlyozott, egészséges 
táplálkozás.

Mire figyeljünk az étkezések kialakításánál?

Egészséges táplálkozás esetén az étrend megfe-
lelő mennyiségben tartalmazza a szervezetünk 
számára fontos tápanyagokat: szénhidrátokat, 
fehérjéket, zsírokat, ásványi anyagokat, vita-
minokat és nyomelemeket.
Különféle ételeknek és italoknak megfelelő 
arányban és mennyiségben kellő változatos-
sággal történő rendszeres fogyasztása.
Nemcsak az ételek minősége, hanem a meny-
nyiség is nagyon fontos. A kiegyensúlyozott 
táplálkozásban okosan kell megválasztani a 

különféle táplálékokat, hiszen van amelyből 
a szervezetünk többet és van amelyekből ke-
vesebbet igényel. Rendszeresen szerepeljen az 
étlapunkon zöldség, gyümölcs, gabonafélék, 
halak, sovány húsok és tejtermékek. Fogyasz-
szunk legalább napi 1,5 -2 liter folyadékot!
A megfelelő energia bevitelre is ügyeljünk, me-
lyet a nemhez, korhoz, testtömeg-indexhez és 
fizikai aktivitáshoz igazítsunk. 

A csontritkulás kockázati tényezői: nem meg-
felelő összetételű táplálkozás (vegetáriánus, fo-
gyókúra), alacsony testtömeg és testtömeg-in-
dex (BMI), vékony testalkat, az osteoporosis 
családi halmozottsága, dohányzás, korábbi 
csonttörések, mozgásszegény életmód, (koffe-
in, alkohol).

A  csontritkulás kezelésének módjai

Gyógyszeres - biszfoszfonátok (a csontbon-
tó osteoclastok működését gátolják, és ez-
által mérséklik a csonttömeg csökkenését), 
hormonpótló (ösztrogén, calcitonin) keze-
lés, D-vitamin-pótlás, kalciumpótlás, torna  
(gyógytorna), gyaloglás, kocogás, diéta.

Kalcium
A csontszövet alkotója 99%ban. Napi ajánlott 
bevitel: 1000-1200mg/nap.

A kalcium hasznosulását elősegítő tényezők: 
D-vitamin, tejcukor (laktóz), savas közeg, fi-
zikai aktivitás. A kalcium hasznosulását gátló 
tényezők: túlzott fehérjefogyasztás, túlzott 
foszforbevitel, túlzott zsiradékfogyasztás, kevés 
D-vitamin, kevés mozgás, dohányzás.

Egyes élelmiszereinkben természetes formá-
ban előforduló anyagok, mint az oxalátok, és 
a fitátok a kalcium hasznosulást rontják. Oxa-
látok a spenótban, sóskában, rebarbarában 
vannak. Fitátok a gabona héjában, pl. a bú-
zakorpában, szójában fordulnak elő nagyobb 
mennyiségben. Készítsük vagy fogyasszuk 
ezért ezeket tejjel, vagy tejtermékkel.

Legfontosabb kalciumforrás: A (zsírszegény) 
tej és tejtermékek (joghurt, kefir, sajt, túró), 
melyekben ennek az ásványi anyagnak a hasz-
nosulását segítő egyéb összetevők (pl. tejcukor, 

D-vitamin, savanyított tejtermékekben tejsav) 
is találhatók, de ömlesztett sajtok foszfor tar-
talmára vigyázni kell! Hozzájárulnak továbbá 
a kalcium bevitelhez: zöldségek (pl. brokkoli), 
levélzöldségek (pl. rukkola), halkonzervek, 
szárított gyümölcsök (pl. füge), olajos magvak 
(pl. mák, mandula, mogyoró, dió), ásványvi-
zek (Theodora, Magnesia, Visegrádi…)

Egy kis érdekesség!

1 dl tehéntej kalcium-tartalmával (120 mg) 
egyenértékű tejtermékek mennyisége: 15 dkg 
tehéntúró (félzsíros), 3 dkg juhtúró, 1,2 dl 
habtejszín, 0,9 dl tejföl (20 %-os), 1 dl joghurt, 
kefir, 3 dkg juhsajt, 3 dkg trappista, köményes 
sajt.
Kalciummal dúsított termékek, melyek segít-
hetik a megfelelő mennyiségű kalcium szerve-
zetbe juttatását: gyümölcslevek (pl. Yippy, kék 
jelzésű Hohes-C narancslé), szója- és rizsital, 
tej (pl. Vital tej), sajtok (pl. kalci sajt, medve 
junior), tejdesszertek (pl. Danonino gyümölcs-
joghurt, Pöttyös tejsüti), gabonapelyhek (pl. 
Nestlé), rágógumi (pl. Orbit), D-vitamin.

D-vitamin

A kalciumhasznosuláshoz elengedhetetlen a 
szervezet D-vitamin raktárainak feltöltése.
Ajánlott napi mennyiség: 600-800 IU/nap. 
Étrendi D-vitamin források: tőkehalmáj, tő-
kehalolaj, a nyers vagy konzerv tengeri halak 
(pl. hering, angolna, lazac, makréla, szardínia, 
tonhal), a tojássárgája, a máj, a zsíros tejtermé-
kek (pl. vaj, tejszín, tejföl, tej). 

D-vitamin előállítása
A zsírban oldódó D-vitaminhoz nem csupán 
táplálékainkból juthatunk hozzá  hiszen a 
szervezet maga is képes azt előállítani. A nap 
ultraibolya (UVB) sugarainak hatására a bőr 
alatt elraktározott elővitaminokból alakul át 
biológiailag aktív (D3), hasznosítható vegyü-
letté, ez az átalakulás fiatalok bőrében kétszer 
olyan intenzív, mint az idősekében.  A májban 
aztán a vérárammal szállítható formává alakul 
a vesében pedig tovább módosul.
A D-vitamin egy részét a szervezet a zsírszövet-
ben elraktározza, ezért hiánya nem jelentkezik 
azonnal, mégis gyakran fenyegeti ez az állapot 
azokat a korlátozott mozgású időseket, akik 
nem tudnak kijárni a lakásból, és így nem, 
vagy csak kevés napsütést élvezhetnek.

A csontritkulás megelőzése éppen olyan fon-
tos, mint a már meglévő betegség kezelése. 
Figyeljünk szervezetünk jelzéseire, táplál-
kozzunk kiegyensúlyozottan és ne feledkez-
zünk meg a mindennapi mozgásról sem!

Szerző: 
Denisa Pongráczová 

dietetikus
Csornai Margit Kórház

A 21. században a legelterjedtebb csontrendszeri betegség az osteoporo-
sis, azaz a csontritkulás. Világviszonylatban körülbelül 200 millió embert 
érintő betegségről beszélünk.  A betegség főként a nőket érintő probléma. 
A csontritkulás kockázatát növeli az életkor, a női nem, a kis testtömeg, a 
pozitív családi anamnézis, a korábbi nem traumás csonttörés, a szteroid hor-
monok és a pajzsmirigyhormonok fokozott hatása, az immobilizáció, azaz 
mozgáskorlátozottság, a rheumatoid arthritis, a krónikus máj- és vesebeteg-
ségek, a dohányzás és az alkoholfogyasztás.

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

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

A beledi Római Katolikus templom felújítása 

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

TÉLI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

Rántott csirke, Grill csirke, Sült csülök, Oldalas, Tarja,
Bőrös császárhús, Szendvicsek, Kávé, Fagyi,

Hamburgerek, 
 Hot-dogok, Retro melegszendvics, Üdítők! 

Csorna, Mártírok tere 1.
 Nyitva tartás: H-P 5:00 – 18:00, 

SZ 6:00 - 13:00,



Az éppen ezért „szentolvasóként” is emlege-
tett rózsafüzér története 1214-ig nyúlik visz-
sza, amikor Szent Domonkos a Szűzanyától 
- a Rózsafüzér Királynőjétől - egy csodajele-
nés alkalmával, Prouille-ben ajándékul kapta. 
Nevének eredete az első rózsafüzérektől ered, 
amelyeket Szent Domonkos összepréselt ró-
zsaszirmokból készített, a Szűzanya számára 
rózsakoszorúnak.

Később, a XV. században Alanus de Rupe do-
monkos szerzetes szorgalmazta ezt az imádsá-
got, az ő lelkes munkájának köszönhetően is, 
a „rózsafüzér testvériségek” tevékenysége által 
fejlődött, gazdagodott. Alapja, az ötször tíz 
Üdvözlégy Mária és a tizedek között elmon-
dott Miatyánk imák alkotta egység, később 
Dominicus Prutenus-nak, egy karthauzi rendi 
szerzetesnek köszönhetően elmélkedésekkel 
gazdagodott. Ő volt ugyanis az, aki minden 
Üdvözlégyben egy-egy bibliai idézetet is el-
mondott.

1569-ben jött el az ima történetében az a lépés, 
amikor az egész egyház szorgalmazta, V. Piusz 
az „Úgy szokták Róma püspökei...” című pá-
pai bullájában ugyanis hivatalosan rögzítette 
a már létező hitbuzgalmi szokást, a rózsafüzér 
imáját a katolikus egyházban. A XVI. század-
tól a korai XX. századig a rózsafüzér szerke-
zete nagyrészt változatlan maradt: akkor még 
tizenöt titok volt - az örvendetes, fájdalmas 
és dicsőséges rózsafüzérek öt-öt titkai. A XX. 
században aztán kiegészült a Fatima imával, 
amely a Dicsőségek mellett lezárja a tizedeket. 
Az ima jelenkorig terjedő fejlődését mutatja, 
hogy 2002-ben II. János Pál pápa öt új titkot 
vezetett be, a világosság rózsafüzérének titkait. 
Ő rendelte el 2002. okt. 16-án kelt apostoli 
levelében - Rosarium Virginis Mariae - azt 

is, hogy a 2002 októberétől 2003 októberéig 
terjedő év a Rózsafüzér éve legyen, amikor a 
katolikus világ buzgóbban végzi azt a máriás 
ájtatosságot, amelyet rózsafüzérnek nevezünk, 
és amely már századok óta a katolikusoknak 
egyik legkedvesebb és legelterjedtebb imádsá-
ga.

Vértanú püspökünk, Boldog Scheffler János 
1944. évben kiadott harmadik körlevelében 
a májusi könyörgések elrendelésével hívja fel 
a rózsafüzér imádkozásának fontosságára a 
figyelmet. A második világháború szorongat-
tatott idejében a következőket írja híveinek: 
„Vannak az emberi életben csapások, veszélyek 
és szorongattatások, amelyekből emberi erővel 
ki nem szabadulhatunk. Ilyen a most dühön-
gő második világháború, amely mindjobban 
közeledik felénk. Emberek tudnak tűzvészt 
okozni, de az ő bűnük révén keletkezett bor-
zalmas vér- és tűzvészt megszüntetni nem 
tudják. Csak magasabb kéz segíthet rajtunk: a 
gondviselő Istené, aki előtt nincs különbség ki-
csi és nagy népek között. Ez a jóságos kéz ezer 
éven át megtartott bennünket. Most is csak 
benne bizakodhatunk. Istennek szerető atyai 
karjába kell kapaszkodnunk.
Az Atyához az út a Boldogságos Szűz Mária 
által vezet. Az egyházatyák tanítása szerint 
Isten minden kegyelmet, irgalmat és áldást az 
Ő anyja kezébe helyezett, minden javát általa 
osztogatja: egyeseknek, a nemzeteknek és a ke-
reszténység nagy családjának egyaránt.
Amit a szentatyák tanítanak, azt a történelem 
számtalan változatban tanúsítja. Ahogy az 
apostolok idején a Boldogságos Szűz Mária a 
hívekkel együtt élt, érzett és imádkozott, mint 
az akkori Egyház tagja, példaképe és szerető 
lelki anyja, úgy most is, az ég dicsőségében ve-
lünk érez, anyai szívvel szeret és segíteni akar 

Évának árva fiain e siralom völgyében.
E jóságáról beszélnek kegyhelyeink, ahol Szűz 
Mária annyi testi és lelki beteget gyógyított 
meg és ahonnan ma is árad szerető, segíteni 
akaró szeretete. Loreto, Lourdes, Máriazell, 
Máriaradna, Máriapócs és a többi búcsújáró 
helyek ezt hirdetik nekünk. (...) A Boldogságos 
Szűzanya anyai szeretettel bátorít is bennün-
ket, hogy közbenjárását kérjük. Szinte kínálja 
anyai segítségét.

1917-ben, az első világháború harmadik évé-
ben Portugáliának egy kis községe, Fatima 
mellett hat egymás után következő hónapban 
megjelent három pásztorgyermeknek és arra 
buzdította őket s általuk az emberiséget imád-
kozzák naponként a szentolvasót, imádkoz-
zanak a bűnösök megtéréséért, vezekeljenek 
a világ bűneiért; bízzanak Őbenne, Ő majd 
alkalmazza a háború befejezését, mert csak Ő, 
Szűz Mária tud segíteni az emberiségen. Előre 
megmondotta azt is, hogyha az emberek to-
vábbra is ilyen borzalmasan bántják bűneikkel 
a jó Istent, a következő pápa (XI. Pius) ural-
kodása alatt egy másik, még borzalmasabb 
háború fogja a világot sújtani. (Sajnos, ez be is 
következett!)
De ha az emberek Istenhez térnek, a bűnösök 
megtéréséért imádkoznak, főképpen ha veze-
kelnek és magukat a Szűz Anya Szeplőtelen 
Szívének felajánlják, Oroszország meg fog tér-
ni és a világra béke korszak fog köszönteni.
Szeretett Híveim, a Szűz Anya, a Keresztények 
segítsége üzen nekünk. Felajánlja anyai karját! 
Kapaszkodjunk belé. Más menekülésünk nin-
csen. A kicsi Portugália meghallgatta a meny-
nyei üzenetet: megtért, lelkileg megújhodott 
- és ma boldog békés sziget a háború hullámzó 
tengere közepette.
Mi is meg akarjuk fogadni a Szent Szűznek 
kegyes üzenetét. (...) Kérve kérlek benneteket, 
fogadjátok el a jóságos Szűz Anyának felétek 
nyújtott karját és bízzatok Benne, forduljatok 
Őhozzá - Ő és csak Ő fog bennünket meg-
menteni. Isten áldása és a Szűz Anya jósága 
maradjon veletek. - Ámen.”

Boldog püspökünk nem véletlenül utal a 
Szűzanya-csodákra, különösképpen pedig 

Egészségesen élni egy életen át

Az utolsó fatimai jelenés hónapjában figyelmünk még inkább a Szűzanya, és 
az általa rendelt rózsafüzér imádság felé irányul.
A rózsafüzér - rosarium, jelentése rózsakert - hagyományos katolikus imád-
ság, a szegények bibliájaként is ismert, hiszen az anyanyelvű szentírás elter-
jedése előtt a rózsafüzértitkok átelmélkedése jelenítette meg nap mint nap az 
egyszerű ember számára Jézus Krisztus életének legfontosabb mozzanatait. 

Október, a rózsafűzér hónapja 

Rábaköz szíve magazin- hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu8
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a fatimai jelenésre, amelyben Ő maga kér 
minket a rózsafüzér imádságra, a megtérésre, 
életünk felajánlására. A rózsafüzér imádságot 
Scheffler püspökünk több helyen is a Szűza-
nya kinyújtott kezének megragadásaként, a 
kegyelem forrása, a Fatimai Szűztől érkező 
segítség elfogadásaként értelmezi. Meglátá-
sát pedig igazolják az azóta is folyamatosan 
jelentkező imameghallgatások, a templomok 
Szűzanya-szobra körüli köszönetmondó táb-
lák rengetege, a segítségére születő hivatások, 
a pártfogásában tisztán leélt életek csendes, de 
véget nem érő, égő rózsafüzér imái.
Fogjuk meg mi is a Szűzanya kezét a rózsafü-
zérben, bízzuk rá gondjainkat, fájdalmainkat, 
az októberi hónapban különösképpen. Kap-
csolódjunk be templomaink ájtatosságaiba, 
a szentmisék előtti rózsafüzér imákba, illetve 
végezzük otthon, egyedül, vagy társaságban a 
rózsafüzér imát.

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért:  
Keresztvetéssel és az apostoli hitvallással kezd-
jük, majd szemenként haladva egy Miatyán-
kot, három bevezető Üdvözlégyet mondunk 
- a megfelelő résznél a titkokkal. A bevezető 
Üdvözlégyek után Dicsőséget, a Fatima Imát 
mondjuk el, és a Miatyánkkal bevezetjük az 
első tizedet. Összesen öt tized van, minde-
gyik tíz Üdvözlégyből áll, melynek „... és ál-
dott a Te méhednek gyümölcse Jézus.” része 
után, az „Asszonyunk Szűz Mária, Istennek 
Szent Anyja...” rész előtt mondjuk a titkot. A 

tizedek végén újra 
Dicsőséget és a Fa-
tima imát mond-
juk, az új tized 
megkezdéseként 
pedig a Miatyán-
kot. Az utolsó ti-
zed lezárása után 
további Miatyán-
kot és Üdvözlégyet 
mondhatunk a 
Szentatya szándé-
kára, majd kereszt 
vetéssel zárjuk az 
imát. 

A Mészáros Húsfeldolgozó csornai termelői boltja 
az alábbi akciókkal várja a vásárlókat:

( Az akció visszavonásig érvényes )

Pordányi Párizsi    1545 Ft/kg

Véreshurka                        1140 Ft/kg

Májashurka                       1140 Ft/kg

Étkezési tepertő                                                  1080 Ft/kg

Töltött dagadó                                             1210 Ft/kg

Dagadó                                                                             1210 Ft/kg

Apróhús 80%-20%    1175 Ft/kg

9300 Csorna, Szent István tér 22. (Polgármesteri Hivatal épülete)
+36 96 779 017 info@meszaroshus.hu

9300 Csorna, Szent István tér 22. (Polgármesteri Hivatal épülete)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Szünnap 7:00 - 14:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 16:00 7:00 - 12:00 Zárva

Nyitvatartás

Rábaköz szíve magazin - hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu 9

www • Csorna,  Erzsébet királyné 
utca 15. 

• Nyitvatartás: h-p. 9-12, 
13-17, szo. 8-12 óráig.

Minőség elérhető áron!  
Folyamatosan érkező őszi kollekció.

www.facebook.com/hazsocipo
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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 október 25.

Hulladékgyűjtés Szanyban
2019.09.21-én délután 2 órakor önkéntesek lelkes kis csapata igyekezett meg-
tisztítani Szany közterületeit az eldobált szeméttől. A résztvevők között nagyon 
sok volt a gyerek, akiknek külön is köszönjük a lelkesedésüket. Bízunk benne, 
hogy a falu lakossága is észrevette a változást és reméljük, hogy ezzel pozitív 
példát tudtunk mutatni. Ez a kezdeményezés a későbbiekben megvalósulhatna 
akár az utcák összefogásának szintjén is. Környezetünk tisztasága mindannyi-
unk közös érdeke és felelőssége!
 
Köszönettel: Szany Nagyközség Önkormányzata

Nyárbúcsúztató borozgatás 
Szany Nagyközség Önkormányzatának szervezésében az EFOP-1.6.2-16-
2017-000127 számú projekt keretein belül került megrendezésre a nyárbúcsúz-
tató borozgatás. A vendégeket zsíros kenyérrel, pogácsával és finom borokkal 
várták a szervezők. A jó hangulatú beszélgetős este önfeledt nótázással zárult. 
Németh Gergely polgármester és az EFOP pályázat munkatársai szívből remé-
lik, hogy aki részt vett az eseményen, nagyon jól érezte magát! 

Külön köszönet illeti: Hujber Lajost, Tóth Istvánt és Varga Csabát a felajánlá-
sokért! 
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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 
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Szeptember 20-án plébánosi szolgálatának 
egykori helyszínén, a mosonmagyaróvári 
Nepomuki Szent János-templomban há-
laadó szentmise keretében köszöntötték 
paptestvérei és a hívek Németh László ál-
talános püspöki helynök atyát 75. születés-
napja alkalmából. A szentmise főcelebrán-
sa Veres András győri megyéspüspök volt. 
Veres András megyéspüspök szentbeszé-
dében a hálaadás jelentőségére hívta fel a 
figyelmet: Csak az öntelt, gőgös ember 
gondolja azt, hogy mindent magának kö-
szönhet, azonban minden, ami az embert 
körülveszi, a Teremtő Isten műve. Az éle-
tünk, a képességeink, az adottságaink is 
Isten ajándékai. Talentumainkat azért 
kaptuk az Úrtól, hogy általuk másokat 
gazdagítsunk. 
Csak az az ember leli örömét a kapott 
ajándékokban, aki kész arra, hogy ezeket 
vonakodás nélkül megossza másokkal. 
„Nagyobb szeretete senkinek sincs an-
nál, mint ha valaki életét adja barátaiért” 
 (Jn 15,13) – Jézus tanítása legyen az 
életprogramunk, mert csak így le-
het teljes az életünk. Az Úr öröm-

re, boldogságra teremtett bennünket 
– hangsúlyozta a Magyar Katolikus  
Püspöki Konferencia elnöke. 

Németh László 1944. szeptember 17-én 
született Agyagosszergényben, Sopronban 
érettségizett, majd Győrben a Hittudo-
mányi Főiskolán tanult. 1967 júniusában 
szentelték pappá. Kápláni évei után a papi 

Isten éltesse László atyát!

szeminárium spirituálisa lett. Első plébánosi 
helye Moson volt, ahol közvetlenségével új 
lendületet adott az egyházközség lelki életé-
nek és Mosonmagyaróvár társadalmi meg-
újulásában is jelentős szerepe volt. 1999-ben 
Csornára kapott kinevezést, ahol kilenc évig 
szolgált. Később lipóti és ásványrárói plébá-
nos volt, majd 2016-tól püspöki helynök-
ként segíti az egyházmegye kormányzását.
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Nyitvatartás: Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 8:30-17, •Szerda, 
Péntek 8:30-17 Szombat 8:30-12 óráig

Tel: 06-20-213-0864

Minőség és megbizhatóság 
elérhető áron!

Ingyenes 
Látásvizsgálat

ÚJ
helyen!

BEJELENTKEZÉS:
06-20/213-0864

Csorna, Erzsébet királyné út 1
Korona Center (volt Prizma Optika)

Optika

Kiválóság nélkül nemcsak a cégek nem 
tudnak boldogulni, nemcsak az egyé-
nek nem tudnak boldogulni, de azt kell 
mondjam hogy a haza sem tud boldogul-
ni - ezekkel a  szavakkal nyitotta meg a  
XVIII. Országos Víziközmű Szerelőver-
senyt Érd központjában Aradszki András, 
parlamenti képviselő, volt energiaügyért 
felelős államtitkár. Érd főterén szerte az 
országból tizennyolc víziközmű cég csa-
pata mérte össze tudását. T. Mészáros 
András, Érd polgármestere, majd Lanku 
Ildikó, az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 
ügyvezető igazgatója magasztos, és szép 
gondolatokkal köszöntötte a felsorakozott 
versenyzőket. Kurdi Viktor, a versenyt 
szervező Magyar Víziközmű Szövetség 
(MaVíz) elnöke a vizes szakmát érintő 
kihívásokról is beszélt. „Nincs elegendő 
forrás a felújításra, javításra, karbantar-
tásra, de arra sem, hogy megbecsüljük az 
ágazatunkban az akár fizikai, akár szelle-
mi munkakörben dolgozó munkatársa-
kat. Ez bizony óriási gond” - fogalmazott 
Kurdi Viktor. Ezután az érdi főtéren a 
felsorakozott 18 csapat közt igazi verseny 
kezdődött.

Lipovics János, a Pannon-Víz Zrt. Győri 
Üzemmérnökségének vezetője így ösz-
szegezte a feladatot: egy valós körülmé-
nyek közt is előforduló feladatot kellett 
megoldani csapatunknak. Nyomás alatti 
csőmegfúrás után egy ultrahangos vízmé-
rőt, elzáró szerelvényeket és egy tűzcsapot 
kellett beépíteni. Ezután kisebb csőátmé-
rőre váltva egy aknás ivóvízbekötést kel-

lett összeszerelni, 3 db ikresített mérővel. 
Az ördög mindig a részletekben rejlik, a 
szervezők több furfangos, apró, nehezítő 
körülményt találtak ki. A bekötőveze-
ték kiépítésének feladatát megspékelték 
a szervezők egy 
a mérők utáni 
ve z e ték s z a k a s z 
cső anyagának 
megváltoztatásá-
val, ugyanis ott 
vascsőre váltot-
tak. A feladatot 
úgy kellett el-
végezni, hogy a 
munka befejezé-
se után, nyomás 
alá helyezve is 
szivárgásmentes 
vezetékrendszert 
kellett kapnunk. 
Az idei versenyt 
a Szegedi Víz-
mű Zrt. csapata 
nyerte, második 
helyezett lett a 
Kaposvári Víz- 
és Csatornamű 
Kft., harmadik 
helyen végzett a 
Tiszamenti Regi-
onális Vízművek 
Kft. csapata A 
gyakorlati feladat 
után elméleti fel-
készültségükről 
adtak számot a 

A XVIII. Országos Víziközmű Szerelőversenyen jártak  
a Pannon-Víz Zrt. munkatársai

versenyzők. Csapatunk ( Bozsoky Atti-
la, Cserháti Lajos, Kovacsics Krisztián és 
Kovács Sándor) összesítés után szoros ver-
senyben, tisztes helytállással, a 11. helyen 
végzett. 
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A termőföld-adásvétel speciális szabályai
A termőföld vásárlása esetén az általános (pl. 
lakás) ingatlan adásvételhez képest speciális 
előírásokat is figyelembe kell venni. Lényeges, 
hogy zártkertek esetén is alkalmazni kell eze-
ket a szabályokat, amennyiben a zártkerti mű-
velés alóli kivonás nem történt meg korábban. 
Célszerű tehát alaposan utánanézni a vásárlást 
megelőzően, hogy minek minősül a kiszemelt 
ingatlan.  

Tulajdonszerzési korlátok

Fontos megemlíteni, hogy a termőföld meg-
szerzésénél bizonyos mennyiségi korlátok 
érvényesülnek annak elkerülése érdekében, 
nehogy nagy földbirtokok összpontosulja-
nak egyetlen kézben. Ezen korlátok az egyes 
személyek esetén eltérőek. A földművesnek 
nem minősülő belföldi természetes személy 
és európai uniós tagállami állampolgár akkor 
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birto-
kában álló föld területnagysága a megszerezni 
kívánt föld területnagyságával együtt nem ha-
ladja meg az 1 hektárt. Ezt a szabályt nem kell 
alkalmazni, ha földművesnek nem minősülő 

belföldi természetes személy vagy tagállami 
állampolgár a tulajdonjogot átruházó személy 
közeli hozzátartozója. A föld tulajdonjogát 
ajándékozás címén (tehát ingyenesen) csak kö-
zeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak 
belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és 
az állam javára lehet átruházni, minden más 
esetben csak ellenérték fejében (tipikusan adás-
vétel útján) lehetséges. 

Egyéb tulajdonszerzési feltételek

A tulajdonszerzési jogosultság feltétele, hogy 
a szerző fél vállalja, hogy a föld használatát 
másnak nem engedi át, azt maga használja, 
és ennek során eleget tesz a földhasznosítási 
kötelezettségének, továbbá a földet a tulajdon-
szerzés időpontjától számított 5 évig más célra 
nem hasznosítja. Nyilatkoznia kell arról, hogy 
nincs földhasználati díjtartozása. A szerző fél a 
szerzést megelőző 5 éven belül nem köthetett 
a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló 
jogügyletet.

A földműves a föld tulajdonjogát - a már tu-
lajdonában és a haszo-
nélvezetében lévő föld 
területnagyságának a be-
számításával - 300 hektár 
mértékig szerezheti meg 
(földszerzési maximum). 
A földműves, valamint 
mezőgazdasági terme-
lőszervezet a föld birto-
kát - a már birtokában 
lévő föld területnagysá-
gának a beszámításával 
- legfeljebb 1200 hektár 
mértékig szerezheti meg 
(birtokmaximum).

Elővásárlási jog

A termőföld adásvételé-
nél a másik fontos előírás 
az elővásárlási jog intéz-
ménye. A törvény értel-
mében elővásárlási jog 
illet meg bizonyos szemé-
lyeket, akik tehát „meg-
előzhetik” egy adott föld 
megvásárlásában a vevőt.  
Ilyen például a földet 
használó olyan földmű-
ves, aki helyben lakó 
szomszédnak vagy hely-
ben lakónak minősül. 

A fenti elővásárlási jog nem áll fenn a közeli 
hozzátartozók közötti adásvétel esetén, a tu-
lajdonostársak közötti, a közös tulajdon meg-
szüntetését eredményező adás-vétel, valamint 
a földnek jogszabályban foglalt módon, támo-
gatás feltételeként más földműves részére való 
átadásával megvalósuló adás-vétel esetén. 

Az elővásárlási jog esetén követendő eljárás

A föld eladása esetén a földre vonatkozó adás-
vételi szerződést a tulajdonosnak - a felek alá-
írásától számított 8 napon belül - közölnie kell 
az elővásárlási jog jogosultjaival. Ez a föld fek-
vése szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjénél (a polgármesteri hivatal hirdető-
tábláján) hirdetményi úton kell kifüggeszteni, 
azzal, hogy a tulajdonosnak az adás-vételi szer-
ződést a más törvényen, és a megállapodáson 
alapuló elővásárlásra jogosultakkal közvet-
lenül is meg kell küldeni. Az elővásárlási jog 
jogosultja a közlés kezdő napjától számított 
60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az 
adás-vételi szerződésre elfogadó, vagy az elő-
vásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az 
elővásárlási jogról való lemondásnak kell te-
kinteni, ha az elővásárlásra jogosult az e bekez-
désben meghatározott határnapig nem nyilat-
kozik. A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló 
határidő leteltét követő 8 napon belül a beér-
kezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, 
és azt az adás-vételi szerződés eredeti példá-
nyával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt 
megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv 
részére jóváhagyás céljából. A mezőgazdasági 
igazgatási szerv egy előzetes vizsgálatot köve-
tően a rendelkezésére álló okiratok és az általa 
készített jegyzék másolatának megküldésével 
haladéktalanul megkeresi a helyi földbizottsá-
got az állásfoglalásának beszerzése céljából. A 
helyi földbizottság 15 napon belül adja ki az 
adás-vételi szerződés jóváhagyásának megta-
gadásához, vagy a jóváhagyás megadásához 
szükséges állásfoglalását. Ezt követően, 
ha megtagadási okok nem állnak fenn, a 
mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyja 
az adás-vételi szerződést. A jóváhagyásról 
15 napon belül önálló határozatot hoz, és 
ezzel egyidejűleg az adás-vételi szerződést 
záradékkal látja el, melyet megküld az ok-
iratot szerkesztő ügyvédnek. Az adásvételi 
szerződés földhivatalba történő benyújtá-
sára, majd az ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésre csak ezt követően ke-
rülhet sor. Láthatjuk tehát, hogy termőföld 
adásvétele esetén egy hosszú folyamattal 
kell számolni. 
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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 




