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Évtizedes vágyuk vált valóra a Sopronban és 
környékén élőknek azzal, hogy bekapcsoló-
dik a város az országos gyorsforgalmi úthá-
lózatba. December 16-án végre megindul-
hatott a közlekedés az M85-ös út Csorna és 
Sopron, kelet csomópont közötti szakaszán. 
Az M85-ös Sopronig tartó szakaszának kivi-
telezése elkészült, a beruházó Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) a szerződéses 
befejezési határidőt megelőzően, december 
16-án átadta a gyorsforgalmi út Csorna, 
nyugat és Sopron, kelet csomópontok közötti 
szakaszát. Az alkalmat úgy időzítették, hogy 
Sopron és a környező települések Magyaror-
szághoz tartozásáról döntő népszavazás 99. 
évfordulójára bekapcsolódhasson a térség az 
országos autópálya-hálózatba.
Végre gurulhatunk a gyorsforgalmin, bizton-
ságosabban és gyorsabban érhető el Győr és 
Budapest is. A kétszer kétsávos, középen el-
választósávval és szalagkorláttal megépült au-
tóút Csorna, nyugat és Sopron, kelet közötti 
szakasza 51,05 kilométer hosszú, amin öt 
külön szintű csomópont épült ki, és a Csor-
na, nyugat lehajtót is teljes értékűvé építették 
át. A tíz darab alcsomóponti körforgalmon 
kívül további öt körforgalmat építettek meg. 
A szakaszon létesült egy komplex pihenőhely 
Babótnál, egyelőre üzemanyagtöltő állomás 
nélkül. Fertőszentmiklósnál egy egyszerű pi-
henőhely épült, Kópházánál szintén, utóbbi 
egy időszakos üzemelésű, mobil technológi-
ájú tengelysúly- és össztömegmérő állomással 
kombinált. Nagycenken az új autóútszakasz 
és a térség országos közútjainak üzemeltetését 
is ellátó üzemmérnökségi telep létesült.
A kivitelezés három építési szakaszban való-
sult meg, a kivitelezési szerződések 2017. de-
cember 18-án léptek hatályba. A beruházás 
költsége nettó 153,2 milliárd forint, melyet 
teljes egészében hazai forrásból finanszíroz-
tak.
Gyopáros Alpár, térségünk országgyűlési 
képviselője elmondta, hogy az átadott M85-
ös gyorsforgalmi út legnagyobb jelentősé-
gét mutathatná a több mint 600 ezer tonna 

mester köszönetet mondott Gyopáros Alpár 
országgyűlési képviselőnek és Magyarország 
kormányának, hogy valóra válhatott egy iga-
zán nagy álom, amiből Kapuvár és térsége 
gazdasági fejlődése is következik. 
A Csorna nyugat csomópont (Farád) és Fer-
tőd közötti ütemben a Strabag Építő Kft., a 
Strabag AG és a Belfry PE Kft. dolgozott, a 
Nagylózsig tartó szakaszon az EuroAszfalt 
Kft., a SWIETELSKY Magyarország Kft. 
és a Betonútépítő Zrt. a kivitelező, míg Sop-
ron-Kelet, illetve a Fertőrákosi csomópontig 
a Dömper Kft. és a Subterra-Raab Kft. kon-
zorciuma a megvalósító a 2017-es év végén 
kihirdetetteknek megfelelően.

Nemcsak az autóút épült meg, hanem a mel-
lékúthálózatot is folyamatosan fejlesztik

Az autópályák megépítésének befejezésével 
jelentős építőipari kapacitás szabadul fel, 
amit rá lehet terelni a mellékúthálózati ja-
vításokra. Gyopáros Alpár országgyűlési 
képviselő úgy nyilatkozott, hogy a Magyar 
Falu Programban jelentős forrást biztosí-
tanak az útfelújításokra. A program első 
évében 50 milliárd forintot, idén pedig 
már 72 milliárd forintot fordítottak a Fa-
lusi Útalapra, ami pontosan az alacsonyabb 
rendű, három-négy számjegyű mellékúthá-
lózati szakaszok felújítását célozza. Ennek a 
programnak a kertében már eredmények is 
vannak, hiszen a tavaly elvégzett munkák 
befejeződtek. Például ennek köszönhetően 
készült el Kapuvártól a Pomogy felé vezető 
út, a pomogyi út első három és fél kilomé-
teres szakasza, vagy például Szanyt a 86-os 
főúttal összekötő út hiányzó szakasza. Fo-
lyamatban van, hiszen most már kivitelezési 
közbeszerzés alatt áll a pomogyi út Kapuvár 
belterületi részének elindítása, vagy például 
az Acsalagot a 86-os számú főúttal összekö-
tő mellékút felújítása, ami szintén nagyon 
rossz állapotban van. De tervezés alatt áll 
többek között az Osli út Kapuvár belterületi 
szakaszának fejlesztése is. Megújulhatott to-
vábbá hatezer négyzetméteren út Jobaháza 
és Mihályi között, vagy például a Hövej és 
Kisfalud közötti út, de megemlítette a 85-ös 
főúttól Dör felé bevezető utat  is.

beépített aszfalt, a nettó 153 milliárd forint 
tisztán állami támogatás, vagy az egy óráról 
harminc percre csökkenő menetidő. Kétség 
kívül rendkívül imponáló és fontos számok 
ezek. Az újonnan megépült, 51 kilométeres 
2x2 sávos szakasz azonban a számoknál jóval 
többet, a biztonságot, a versenyképességet, a 
csendet, és a tiszta levegőt hozza meg az út 
által érintett 17 Kapuvár környéki kistelepü-
lés életébe, több ezer család mindennapjaiba.  
Az itt élők végre fellélegezhetnek a hatalmas 
átmenő forgalom alól, miközben új lehető-
ségek kapui nyílnak meg számukra a kivá-
ló megközelíthetőségeknek köszönhetően. 
Gyopáros Alpár szerint a régió az M85-ös 
út megépítésével vérátömlesztést kap, ame-
lyet a szocialista-liberális kormányok is ígér-
gettek, aztán gyorsan el is felejtettek. Az a 
célkitűzés, hogy minden megyei jogú város, 
valamint a határok is gyorsforgalmi úton el-
érhetőek legyenek. Olyan több ezer milliárd 
forint értékvállalás a kormány részéről, amely 
egész Magyarország fejlődésére előremutató, 
pozitív hatással van. Az országgyűlési kép-
viselő kiemelte, hogy saját körzetében már 
megtapasztalhatta, hogy a Csornát Szom-
bathellyel összekötő M86-os gyorsforgalmi 
út megépítése milyen fellendülést hozott a 
rábaközi településeknek. A korábban elván-
dorlástól szenvedő falvak mára újra élettel 
teltek meg. Tehát kijelenthető, hogy ezek az 
ország közlekedése, átjárhatósága szempont-
jából is kiemelten fontos útépítések kicsiben, 
lokális szinten is új életminőséget jelentenek a 
környező települések lakóinak, hála a polgári 
kormány vidékbarát gondolkozásának, és a 
kisemberek hangját is meghalló döntéseinek.
Hámori György, Kapuvár város polgármeste-
re úgy nyilatkozott, hogy ha egyetlen szóval 
kellene jellemeznie az út megépítését, akkor 
azt mondaná, hogy végre. Végre eljutottunk 
odáig, hogy a kapuváriak és a környéken élők 
is birtokba vehetik az M85-ös gyorsforgalmi 
utat, becsatlakozhatnak annak vérkeringésé-
be, amely az autóút és az autópályával köti 
össze az ország különböző részéit. A polgár-

Interjú a Csornai Múzeum kollégáival

December 16-án megindult a forgalom az M85-ös autóút Csorna-Sopron kelet közötti 
szakaszán, ezt követően még befejezőmunkákat végeznek majd az autóúton.

Már használhatjuk az M85-ös gyorsforgalmi utat Sopronig
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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 

Áldott, Békés Karácsonyi ünnepet és  
Boldog Új Évet kívánunk!
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A Perkovátz-Ház Baráti Kör 
képviseletében Perkovátz Ta-
más a Baráti Kör elnöke, és 
Barcza Attila, Sopron és kör-
nyéke országgyűlési képviselő-
je szerzett örömöt látogatá-
sukkal advent első hétvégéjén 
Csornán. A Perkovátz-Ház 
Baráti Körének tagjai soproni 
civil szervezetek és a város kép-
viselőivel együtt a hagyomá-
nyoknak megfelelően az első 
adventi vasárnapot megelőző 
pénteken és szombaton keresi 
fel az egykori Sopron várme-
gye központjait. A 2004-ben 
útjára indított kezdeményezés 
célja, hogy egy-egy adventi 
koszorú átadásával tolmácsol-
ják az ott élőknek Sopron vá-
ros ünnepváró jókívánságait.

Adventi koszorút ajándékozott a Perkovátz-Ház Baráti Kör Csornának

A havi rendszerességgel megtartott kataszt-
rófavédelmi igazgatói értekezlet visszatérő 
momentuma, hogy az országos főigazgató 
elismeréseket, valamint születésnapi aján-
déktárgyakat ad át. A járványhelyzetre való 
tekintettel a kollégák novemberben sem a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóságon, hanem szolgálati helyükön ve-
szik át az elismeréseket.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság állományából Boda 
István tűzoltó főtörzsőrmester csornai hi-
vatásos tűzoltót, dr. Góra Zoltán tűzoltó 
vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi 
főigazgató Hősies Helytállásért elismerés-
ben részesítette, Wittmer Károly tűzoltó 
főtörzsőrmester, a soproni hivatásos tűzol-
tó-parancsnokság különlegesszer-kezelője 
pedig ötvenedik születésnapja alkalmából 
vehet át főigazgatói ajándéktárgyat.
Műszaki hiba miatt letért az útról és fának 
hajtott egy zúzott követ szállító nyerges 
vontató november negyedikén a 86-os 
főúton, Csorna és Bősárkány között. A 
balesetnek szemtanúja volt az éppen sza-
badnapját töltő Boda István tűzoltó főtör-
zsőrmester, a csornai katasztrófavédelmi 
őrs beosztott tűzoltója. Azonnal megállt, 
hívta a 112-es segélyhívót, valamint 
áramtalanította a tehergépjárművet. Ezt 
követően a balesetben megsérült gépjár-
művezető segítségére sietett, aki beszorult 
a vezetőfülkébe, ahová a rakományként 
szállított bazalt, zúzott kő egy része is 
beborult. A főtörzsőrmester elkezdte el-

Országos elismerés egy csornai tűzoltónak
távolítani a fülkéből a köveket, eközben 
folyamatosan kommunikált a sofőrrel, fi-
gyelemmel kísérte az állapotát, majd segí-
tette a beavatkozó tűzoltóegység munkáját 
a sérült kiemelésében. Példamutató, azon-
nali reagálásával, szakszerű tevékenységével 
megakadályozta, hogy a balesetnek súlyo-

sabb következményei legyenek, és megte-
remtette a biztonságos, gyors beavatkozás 
feltételeit. Tettéért Boda Istvánt az orszá-
gos katasztrófavédelmi főigazgató Hősies 
Helytállásért elismerésben részesítette.
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Hat gigawatt naperőmű kapacitást szeretne elér-
ni Magyarország 2030-ra az ipari és a háztartási 
szektorokban együttvéve - mondta az innováci-
ós és technológiai miniszter Csornán. Palkovics 
László az Ecosolifer Kft. napelemcella-gyárá-
nak átadásán hozzátette: jelenleg az ország két 
gigawatt naperőmű kapacitással rendelkezik.   
A háztartási szektorban a háztetőkre telepített 
naperőmű kapacitás adja a felhasználás jelentős 
részét, ezért a kormány a fejlesztéseket vissza 
nem térítendő támogatásokkal szeretné segíteni 
2021-től - mondta. Kiemelte, hogy Magyaror-
szág napsütötte ország, amely alkalmassá teszi 
arra, hogy a naperőművek és a nukleáris ener-
gia használatával 2030-ra az energiatermelés 
90 százalék fölötti részét szén-dioxid-kibocsátás 
nélkül érje el. Ez fontos eleme a klímavédelmi 
akciótervnek - szögezte le.
A napelemcella-gyár átadójának egy másik 
aspektusát az adja, hogy csütörtökön tárgyalja az 
Európa Tanács - és a miniszter reményei szerint 

döntés is születik - az Európai Unió megemelt 
szén-dioxid-kibocsátási céljáról. Palkovics László 
hangsúlyozta, hogy nem igaz, hogy Magyaror-
szág szeretné megvétózni a célt, Magyarország 
csak azt szeretné, hogy a célt azonos mértékben 
támogassa az EU minden tagországa - mondta.
Hozzátette, hogy Magyarország a nyolca-
dik helyen szerepel az 1990 óta elért szén-
dioxid csökkentésben és a 2030-as célérték 
40 százalékát teljesítette tavaly. A napelem-
cella-gyár harmadik aspektusa iparpoliti-
kai kérdés, amely arról szól, hogy a napele-
meket Kínában gyártják, mert 15-20 évvel 
ezelőtt az EU feladta azt a törekvését, hogy 
versenyképessé váljon az ázsiai országokkal 
szemben - mondta a miniszter. Hozzátette, 
hogy az új technológiai eljárásokkal, mint 
amilyet az Ecosolifer gyára is képvisel, Eu-
rópa ismét versenyképes lehet. Magyaror-
szág jövője magyar, zöld és hightech és ez 
a mostani beruházás megfelel ezeknek a 

Palkovics: Magyarország 2030-ra hat gigawatt  
naperőmű kapacitást szeretne elérni

prioritásoknak - mondta. A gyár célja az, 
hogy hosszú távon ne csak cellákat, hanem 
olyan modulokat és egységeket is gyártsa-
nak, amelyek energiatárolásra is alkalma-
sak - tette hozzá a miniszter. 
Maczikó István, az Ecosolifer technológi-
ai igazgatója arról beszélt, hogy tíz évvel 
ezelőtt kezdődött az a fejlesztés, amely az 
alapját képezi a cég termékeinek, amelynek 
lényege, hogy a két alapvető napelemtech-
nológiát, a vékonyrétegű és a kristályos 
napelemeket ötvözték. Az üzem száz meg-
awattos folyamatos gyártásnál 112 embert 
fog foglalkoztatni - tette hozzá.
A beruházás összértéke 53 millió euró (18,9 milli-
árd forint) volt, amelyet a kormány hatmillió eu-
róval támogatott. A projekt a Magyar Fejlesztési 
Bank finanszírozásával valósult meg - közölték.
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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 december 25.

•Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 9-17, 
•Szerda, Péntek 9-16 
•Szombat 9-12 óráig

Nyitvatartás: 

Csorna, Erzsébet királyné út 1(Korona Center)
•www.gyongyioptika.hu

Minden keretből 20%KEDVEZMÉNY!

Áldott, békés ünnepeket!

Bejelentkezés: 30/1933619
Részletek az üzletben

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!
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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Mennyiségi korlátok a földtulajdonszerzés vonatkozásában
A mezőgazdaság alapja a termőföld, ami 
manapság gyakran képezi adásvétel tár-
gyát. Röviden tekintsük át, hogy milyen 
mennyiségi korlátokkal találkozhatunk, ha 
földtulajdonszerzésről beszélünk.

Amennyiben a földszerző földműves, 
a földforgalmi törvény előírásai szerint 
mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogát 
olyan mértékben szerezheti meg, hogy a 
tulajdonában és haszonélvezetében legfel-
jebb 300 hektár nagyságú mező- és erdő-
gazdasági föld lehet. Ebbe a területnagy-
ságba a földdel azonos helyrajzi számon 
nyilvántartott, művelés alól kivett alrészlet 
(pl. udvar, gazdasági épület, lakóépület) 
területét is bele kell számítani. Fontos vál-
tozás, hogy a vonatkozó törvény elhagyta 
a 300 hektár mellett korábban érvényesült 
6000 aranykorona (AK) termőföld szerzé-
sére vonatkozó vagylagos kikötést.

A földművesnek nem minősülő belföldi 
természetes személy és bizonyos feltételek-
kel a tagállami állampolgárok is korábban 

300 hektár vagy 6000 AK föld tulajdon-
jogát szerezhették meg. Az új szabályozás 
ezzel szemben már csak egy hektáros kor-
látot állapít meg. Az egy hektáros szerzési 
korlát egyben birtokmaximumnak is te-
kintendő, mivel ebbe bele kell számolni az 
egyes, nem tulajdonosként használt földek 
területnagyságát is.

Ezeket a szigorúnak tekinthető szabályokat 
két esetben nem kell alkalmazni. Az egyik, 
ha a földművesnek nem minősülő szerző 
fél a települési önkormányzat tulajdonában 
álló, rekreációs célra kijelölt, legfeljebb 1 
hektár területnagyságú föld használati jo-
gát szerzi meg saját és családtagjai számára. 
A másid pedig, ha a földművesnek minősü-
lő szerző fél a föld tulajdonjogát közeli hoz-
zátartozójától szerezte, ekkor ugyanis 300 
hektár a szerzési korlát. Közeli hozzátarto-
zó például a házastárs vagy az egyenesági 
rokon.

Földszerzéssel kapcsolatos ügyekben keres-
sék Irodánkat bizalommal!
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Rábapordány a Magyar Falu Program 
keretében 14,99 millió forintot nyert köz-
terület karbantartást szolgáló eszközök 
beszerzésére. 

A támogatás felhasználásával az önkor-
mányzat a belterületi közterületek meg-
felelő karbantartásához, utak melletti 
zöldterületek gondozásához szükséges új 
és korszerű gép/eszközök beszerzését va-
lósította meg. 
Az 35 lóerős traktor – a hozzá tartozó kü-
lönféle tartozékokkal –az utak melletti te-

rület fűnyírását, valamint a téli hóeltaka-
rítást és síkosságmentesítést fogja segíteni 
a jövőben.

Rábapordány fekvése lévén egyik legfonto-
sabb feladata a közterületek gondozottsága. 
Ez idáig, erő feletti ráfordítással és elavult 
eszközökkel sikerült megvalósítaniuk eze-
ket a feladatokat, éppen ezért hatalmas 
öröm a pályázati lehetőség a falu számára.

Rábapordány nemcsak gyönyörű fekvésű, 
hanem rendezett, takaros is. Az átadott 

traktorral pedig mostantól egyszerűbben 
is gondozhatják, szépíthetik tovább a te-
lepülést.

Visy László polgármester köszönetet 
mondott Magyarország Kormányának és 
Gyopáros Alpár, Rábapordány Község or-
szággyűlési képviselőjének, a Magyar Falu 
Program kormánybiztosának közbenjárá-
sáért, támogatásáért.

Megérkezett a közterület karbantartását 
 szolgáló eszközök
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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 

Áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog  
új évet kívánunk! 
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RÁBAKÖZ SZÍVE

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

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

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Ősszel ingatlan tulajdonosként számos 
óvintézkedéssel előzhetjük meg a fagyká-
rokat a házi vízellátó hálózaton. Ha nem 
vigyázunk, kár fog minket érni: nemcsak 
az elfagyott mérő pótlásának költségei, de 
a kiolvadást követően az elfolyt víz díja is 
minket terhel. Érdemes tehát gondosan 
felkészülnünk még a tél beállta előtt. A 
téli időszakra magára hagyott házban az 
egyik legfontosabb tennivaló a vízhálózat 
és a vízmérő víztelenítése valamint a víz-
mérőakna gondos felkészítése a télre.

A fűtetlen ingatlanok, nyaralók belső víz-
vezetékeiből engedjük le a vizet. Ehhez 
zárjuk el a vízmérő aknában a főelzárót, 
majd a víztelenítő-csonkon keresztül foly-
assuk ki a belső hálózatból a vizet. A víz-
telenítő-csonknak a fagyhatár alatti veze-
tékszakaszon, a belső hálózat legmélyebb 
részén kell elhelyezkednie. Ha ilyen még 
nincs, feltétlen alakíttassuk ki.

Ne felejtsük el a WC víztartályát kiüríte-
ni. A fagyveszély érinti a bűzelzáró cső-
szakaszokban lévő vízdugókat is. Akár le-
szerelhetjük ezeket, vagy kipumpálhatjuk 
belőlük a vizet. Vannak, akik fagyálló, 
fertőtlenítő hatású folyadékot töltenek a 
bűzelzárókba. 

Víztelenítsünk gondosan, előzzük meg, 
hogy a magára hagyott ház vízvezetéke-
iben és a vízmérőben víz maradjon. Ez je-
lenti ugyanis a veszélyt, hiszen fagyáskor 
a térfogata megnő és szétfeszíti a vízcsö-
veket vagy ketté roppantja a vízórát. 

Az aknában lévő vízmérőt mindenkép-
pen szigeteljük valamilyen nedvességet 
taszító szigetelőanyaggal, ha úgy gondol-
juk, hogy „elég mélyen” helyezkedik el. 
Legjobb a többrétegűre hajtogatott épí-
tési fólia vagy bármi más nem nedvszívó 
szigetelőanyag.

Sokan megelégszenek azzal, ha „rádobnak 
egy rossz kabátot, vagy karonpapírt a ví-
zórára”.  Ha a szigetelőanyag átnedvese-
dik, semmit nem ér, ugyanúgy átengedi 
a hideget. Használjanak olyan szigete-
lőanyagot, ami nem nedvesedhet át!

Ne feledkezzenek el a kerti csapról sem, 
engedjék le belőle a vizet és szigeteljék, 
csomagolják be a hideg ellen. A csőveze-
ték könnyen „levezetheti a hideget az ak-
nába”. 

Legjobb a vízmérőaknát felül is gondosan 
szigetelni. Jó szolgálatot tehet egy 4-5 cm 
vastag hőszigetelő (hungarocell) lap. Ezt 
vágjuk pontosan akkora méretűre, amek-
kora az aknafedlapunk és alulról rögzít-
sük a fedőlaphoz.

Ha gondosan szigetelünk, nem érhet ben-
nünket meglepetés tavasszal.

Bősárkányban kezdődhetnek a szennyvíz rákötések
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CSORNA Bartók Béla u. 57-59.

www.bnfshop.hu
Az akció érvényes 2020. 11. 18-tól 12. 10-ig, ill. a készlet erejéig. Az árak magyar forintban értendők  

és az ÁFA értékét tartalmazzák. A termékek egyes telephelyeinken kizárólag rendelésre vásárolhatók meg.  
Az akciók nem vonhatók össze. Egyes termékek fotói illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget  

nem vállalunk. A hirdetett termékek megvásárlásának feltételeiről telephelyeinken érdeklődjön!  
A tájékoztatás nem teljeskörű, érdeklődjön üzleteinkben vagy az elérhetőségeinken!

28 990Ft/db
EXTRA JÓ ÁR!

Zarges Arbu 
háromrészes 
többcélú létra  
3x7 fokos

3x7 
fokos

GÉPKÖLCSÖNZÉS   
A BNF-BEN

A gépkölcsönzés szolgáltatásunk keretében 
bérelhető gépek listája elérhető a weboldalunkon.

SŐT! 
A BNF-NÉL máR 
uTÁnFuTÓ iS 
béRElhETŐ!Avide 

akkumulátoros 
LED reflektor 
4000 K

EXTRA JÓ ÁR!

8590Ft/db

5990Ft/db
10 W

20 W

Dunlop 
gumi-
csizma 
40-45

Varing 
gereblye 
14 fogú

Varing lombseprű 
ipari műanyagból 
24 fogú

Entac 
újratölthető 
napelemes 
szerelőlámpa 
1W

2690Ft/db

2790Ft/db2590Ft/db

3990Ft/db


