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Kérem, meséljen egy kicsit a fiatalko-
ráról! Ifjabb korában is fontos szerepet 
játszott az életében a politika?

Valójában én mindig is közösségi ember 
voltam. Ezt a szüleimtől, illetve a tágabb 
családtól örököltem, jó példával jártak 
előttem, sokat tanultam tőlük. A szer-
vezéshez és hasonló dolgokhoz elég jó 
érzékem volt már gyerekkoromban is. 
Akkoriban más rendszer volt. A kom-
munizmusban nehéz volt úgy előre lépni, 
hogyha nem hódoltál be a pártnak. Az 
én édesapám hadifogságba került, és mi-
után hazatért, be akarták szervezni, de ő 
ellenállt. Én kisgyermekként mindebből 
nem sokat tapasztaltam, az iskolában sze-
rencsére a közösségért végzet munkám 
alapján ítéltek meg. Ezért, bár felmenőim 
nem osztoztak a kommunista ideológi-
ával, mégis engem választottak ki 1965 
karácsonyán arra, hogy másodmagammal 
Csornát képviseljem a december 26-i, ka-
rácsonymásnapi fenyő ünnepségen az Or-
szágházban. Ez nagy dolog volt akkoriban. 
Középiskolás koromban tagja voltam a 
Diáktanácsnak, sőt több alkalommal ma-
gasabb szinten is képviseltem a diákságot. 
Próbáltam kivenni a részem a társadalmi 
munkákból is. Ez időben létesült Csornán 
az Autóklub, melynek az építéséből én is 
kivettem a részem, bár még fiatal korom 
miatt nem lehetett jogosítványom. Leve-
lezőn szereztem két diplomámat, ugyanis 
mellette dolgoztam. A pedagógiai diplo-
mám után a másikat villamosipari szakon 

tulajdonát, az apátság épületét. Sikerült 
elérnünk, hogy a könyvtár a továbbiak-
ban ne az apátság épületében kapjon he-
lyet, hanem a volt szolgabírói épületbe, a 
mai helyén. 
1990 nyarán alapítottuk meg a Keresz-
ténydemokrata Néppárt csornai alapszer-
vezetét. A kezdeti időszakban elég nehéz 
dolgunk volt, ugyanis mind zöldfülűek 
voltunk, tapasztalatlanok olyan ellen-
felekkel szemben, akiknek már komoly 
politikai múltjuk volt. Sokáig éjszakába 
nyúló üléseket tartottunk, hogy kellő-
en felkészüljünk. Nagy harcok árán, de 
azért sok mindent sikerült kivívnunk és 
elérnünk. Komoly erőnek számítottunk 
már a 90-es évek elején is, ugyanis a 21 
fős képviselő-testületben hét fővel képvi-
seltük a kereszténydemokrata értékeket. 
Egyébként a jobboldalon mellettünk még 
három MDF-es és három Kisgazda képvi-
selő is tagja volt a testületnek. 

Milyen pozíciókban szerepelt eddigi 
évei alatt?

Az 1990-es őszi helyhatósági választá-
sok után lettem a párt csornai elnöke. 24 
évig munkálkodtam ebben a pozícióban, 
2014-ben lemondtam, de úgy gondo-
lom méltó utód került a helyemre Ko-
csis Róbert személyében. Ezután engem 
megválasztottak a helyi szervezet örökös 
tiszteletbeli elnökének. Ezenkívül voltam 
a KDNP Országos Választmányi tagja, 
Megyei Elnökségi tag és az Országos Pe-

szereztem. 1978-ban kezdtem el tanítani a 
csornai Széchenyi István Általános Iskolá-
ban, akkori nevén a Bodnár Alajos Álta-
lános Iskolában. Harmincöt évet dolgoz-
tam ott tanárként, de én jobban szeretek 
nevelőként hivatkozni munkásságomra. 
Mindig is fontos volt számomra az önkén-
tesség, ezért az általam nevelt gyerekekkel 
sok közösségi tevékenységet végeztünk. 
A ’80-as években együtt gondoztuk az 
1848-1849-es síremlékeket a temetőben. 
Magunktól, senki nem kért rá bennün-
ket! A gyerekek olyan lelkesek voltak, ma 
már el sem tudnánk képzelni. Mai napig 
büszkén gondolok vissza az ilyen, és ehhez 
hasonló emlékekre. Amit még fontosnak 
tartok megemlíteni, hogy 1985 óta egy-
házközségi képviselő vagyok a Premontrei 
Nagyboldogasszony plébánián. 

1990 óta önkormányzati képviselő 
Csornán. Hogyan csöppent bele a helyi 
közéletbe?

A régi rendszerben az egyházak élete elég 
sanyarú volt. Itt Csornán is elvették a pre-
montrei rendtől az apátság épületét és be-
rendezték tanácsháznak, könyvtárnak és 
raktárnak. Az első közéleti eredményem 
az 1990-es választást megelőző hónapok-
ban volt. Magassy Sándor evangélikus 
lelkésszel, az MDF helyi elnökével küz-
döttünk azért, hogy a még regnáló taná-
csi vezetés ne tudjon olyan döntést hozni, 
amely később megakadályozná azt, hogy 
a premontrei rend visszakaphassa jogos 

Interjú a Csornai Múzeum kollégáival

A rendszerváltás egyik legfontosabb és talán az egyik legsikeresebb vívmánya a helyi 
önkormányzati rendszer kialakítása. Az első helyhatósági választásokat 1990. év őszén 
tartották. Háncs Károly képviselőt ekkor választották első alkalommal önkormányza-
ti képviselővé, akit azóta is minden választáson, egyéni választókerületben magabiztos 
fölénnyel választják meg a csornaiak, hogy érdekeiket képviselje és érvényesítse. Nem-
csak a megyében, hanem talán az országban is kevés ilyen politikus van, aki az elmúlt 
30 évben, ciklusokon át folyamatosan önkormányzati képviselői feladatokat lát el. 
Munkája elismeréseként a közelmúltban díszoklevelet kapott dr. Bónáné dr. Németh 
Katalin polgármestertől. 

Háncs Károly – már harminc éve a város szolgálatában



RÁBAKÖZ SZÍVE

23Rábaköz szíve magazin - hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu 3

dagógiai Szakbizottság tagja is. 2014-ben 
ezekről is lemondtam, átadtam a helyem 
a fiatalabb korosztálynak. Az elmúlt évek 
folyamán mindig valamilyen bizottság 
elnökeként dolgozhattam. Általában a 
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökeként, 
jelenleg is ennek a bizottságnak a vezetési 
feladatait látom el. A polgármesterségért 
egyetlen egyszer sem indultam, de őszin-
tén bevallom, hogy volt, amikor szerettem 
volna. 

Milyen eredményeket ért el, amikre 
leginkább büszke?

Egyik elsődleges célunknak tekintettük, 
hogy az államosított épületeket, területe-
ket visszaszolgáltassuk az Egyháznak. A 
Premontrei rend tulajdonának visszaadása 
is siker volt. Dr. Horváth Lóránt Ödön 
akkori apát úr és Dr. Pálos Miklós egy-
házügyekért felelős államtitkár első talál-
kozóját a minisztériumban én szerveztem 
meg.  A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Isko-
la visszaszolgáltatása sem volt egyszerű. A 
kommunizmusban államosították, a tanács 
fenntartásába kerül, amit aztán megörö-
költ a rendszerváltás után a csornai önkor-
mányzat. A képviselő-testület MSZP-s és 
SZDSZ-es tagjai semmi áron sem akarták 
visszaadni az iskolát jogos tulajdonosának, 
az egyházmegyének. Azokban az időkben 
teltházas fórumot is szerveztünk ez ügy-
ben a Művelődési Központba. A csornai 
születésű bencés szerzetes Korzenszky Ri-
chárd atya volt a felelős az egyházi iskolák 
visszaszolgáltatásának koordinálásáért az 
egyház részéről. Vele kellett egyeztetnünk 
a részletekről. Dr. Egresi Istvánnal több 
órán keresztül küzdöttünk azért, hogy az 
egyház a csornai érdekeket figyelembe véve 
vegye vissza az iskolát. Végül sikerült meg-
egyeznünk Richárd atyával, és a képviselő 
testület jobboldali többsége támogatta is a 
visszaadást. 
A Szent Antal temetőben található Su-
gár-kriptának is mi szerveztük a felújítá-
sát, amit azóta is nagy becsben tartanak 
a csornaiak. A Máltai Szeretetszolgálat 
csornai kirendeltségének létrejötte is a mi 
nevünkhöz köthető, korábban már kezde-
ményezték ennek megalakítását és nekünk 
ezt sikerült is megvalósítanunk. A csor-
nai csoport tevékenysége az elkövetkező 
években országos hírűvé vált Varga József, 
Csorna Város díszpolgárának vezetése 
alatt. A rászorulóknak évekig osztogattunk 
segélycsomagokat, melyeket cégek és köz-
emberek felajánlásából állítottunk össze, 
többek között ruhaneműket és tartós élel-
miszereket.
1996-ban kezdődött Csornán a szennyvíz-
hálózat kiépítésének előkészítése, melyet én 
koordináltam. Ez hét hónapos megfeszített 
munka volt, nagyon sok alkalommal éjfélig 

is bent dolgoztam a Polgármesteri Hivatal-
ban, még kulcsot is kaptam a bejárathoz. 
Az ’56-os emlékmű létrehozása is mintegy 
másfél éves munka volt, melynek megvaló-
sításának szervezője voltam. Az emlékmű 
építéséhez felhasznált köveket Budapestről 
hoztuk, amelyek között olyanok is vannak, 
melyeken 1956-ban forradalmárok vére 
folyt. Nagyon széleskörű összefogás jött 
létre az emlékmű megépítésére. Rengeteg 
csornai polgár, helyi vállalkozás adomá-
nyozott és vett részt fizikai segítséggel is az 
építésbe, de magas rangú, Csornához nem 
köthető vezetők is segítették ügyünket. Ez 
utóbbira példa, hogy a síneket a MÁV ak-
kori vezérigazgató helyettese ingyen adta 
nekünk, sőt még a hegesztő brigádot is ő 
finanszírozta. 
Gyakran szerveztem és vettem részt külön-
böző hulladékgyűjtési akciókban. Sajnos 
nem mai probléma az illegális szemétlera-
kás, végig küzdöttük e téren is az elmúlt 
harminc évet. 
Szinte a kezdetektől a sok közül az egyik 
vesszőparipám volt, és még most is az, az 
utak és járdák felújítása. Soha sem csak a 
saját választókerületemnek szerettem volna 
jót, hanem mindig városi szinten gondol-
kodtam. Ezt az egyik legnagyobb erényeim 
között tartom számon, hogy nem szűkült 
le a látóköröm csakis a saját választókerü-
letemre.
Az úgy nevezett „büdös árok” problémájá-
val évekig küzdöttem, hogy tisztességesen 
rendbe szedjék. Büszke vagyok rá, hogy 
évekkel később, de meg tudtuk valósítani 
annak felújítását és karbantartását. 
Az évek alatt sokszor előfordult, hogy 
rendkívüli testületi üléseket hívtak össze, 
míg én távol voltam, például nyaraltam. 
De minden egyes alkalommal visszajöt-
tem, akármilyen messze is voltam, és részt 
vettem a gyűléseken. Komolyan vettem a 
város ügyeit és az olyan csekély akadály, 
mint amit néhány kilométer jelent, nem 
számított, még az ország másik végéből is 
visszajöttem. Ugyanakkor csak érdekesség-
képp megemlítem, hogy a 90-es években 
volt olyan képviselő, aki az üléstől való tá-
volmaradását azzal indokolta, hogy Bécsbe 
kellett mennie vásárolni egy kiló kávét. 

Csornán az elmúlt évtizedekben min-
dig csak az álmodozás és a tervezés 
ment. Az utóbbi években viszont lát-
szik a dinamikus fejlődés. Ön végig 
tagja volt a testületnek a rendszervál-
tozás óta. Mi az oka annak, hogy most 
kezdett megindulni a szekér? 

Mert a mostani városvezetés, a polgár-
mester, az alpolgármester, a képviselőtes-
tület és az országgyűlési képviselőnk ön-
zetlenül tudnak dolgozni a városunkért. 
Időt, fáradtságot nem sajnálva mindent 

elkövetnek az előbbre lépés érdekében. 
Fogalmazhatnék úgy is, hogy előttük, 
ha lobbizni kell, nincs zárt ajtó. Nem-
csak ők dolgoznak megfeszítve, meg kell 
említenem az önkormányzati cégünket, 
a Vilmospark Kft-t is, akik erőn felül tel-
jesítenek. Egyébként 2014 előtt arról volt 
szó, hogy megszüntetjük ezt a céget. Jó 
döntése volt a képviselő-testületnek, hogy 
meghagyták és kibővített feladatkörök-
kel látták el. Mára már mindannyiunk 
legnagyobb örömére napi munkájukon 
túl díszítik a várost is, járdákat építenek, 
projekteket valósítanak meg. Úgy látom, 
hogy a csornaiak is értékelik ezt a mun-
kát, kiveszik az emberek is a részüket a 
város fejlődéséért végzett munkából.

Szabadidejében mivel tölti az idejét?

Korábban sokat kertészkedtem, mindig 
volt kutyám, akivel sokat sétáltam a termé-
szetben. Ma már sajnos ezekkel nem tudok 
foglalkozni, ugyanis két éve beköltöztünk 
a belvárosba a feleségemmel egy lakásba. 
Így már nincs se kertem, se kutyám, de így 
legalább több időt tudok tölteni a baráta-
immal és a családommal. Jelenleg a szaba-
didőm döntő részét olvasással töltöm. 

A hosszú évek során nyújtott fáradha-
tatlan munkájáért kitüntetést is kapott. 
Mit gondol erről?

Már a ’90-es éveket megelőzően is kaptam 
négy alkalommal városi, illetve megyei 
elismerő oklevelet. 2014-ben a honvédel-
mi minisztertől a Honvédelemért Kitün-
tető Címet kaptam. A mostani elismerés 
a legkedvesebb, mert egyrészt váratlanul 
ért, másrészt pedig polgármester asszony 
köszöntő szavai nagyon meghatóak vol-
tak. Még egy hónappal a kitüntetés után 
is akadt, aki felkeresett, hogy gratuláljon, 
nemcsak Csornáról, hanem távolabbi tele-
pülésekről is volt csornaiak, egykori tanít-
ványok. Ezúton szeretném megköszönni 
akár a személyes, akár pedig az interneten 
kapott gratulációkat. A közösségi oldala-
kon én nem vagyok fent, így másoktól ér-
tesültem róluk. Nagyon szépen köszönöm 
mindenkinek, aki segített és támogatott 
engem az elmúlt évtizedekben. A felesé-
gemnek és két gyermekemnek pedig külö-
nösképpen, ilyen szeretetteljes, segítőkész 
családi háttér nélkül nem sikerülhetett vol-
na mindez. Nagyon büszke vagyok mind-
egyikükre. 

Végezetül mit üzenne a közélettel foglal-
kozó fiataloknak? 

Méltón, méltósággal, lovagiassággal, barát-
sággal, magabiztossággal. A munkát végez-
ni csak ilyen szellemiséggel lehet.
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viselő, mégpedig azt, hogy megkezdődött a 
csornai tanuszoda kivitelezői közbeszerzése 
is. Így hamarosan elkezdik építeni az uszo-
dát a műfüves pálya melletti területen

Magyarország Kormánya több mint 200 
millió forinttal támogatja a csornai sport-
csarnok tervezését. Minderről Gyopáros Al-
pár, Csorna Város országgyűlési képviselője 
számolt be közösségi oldalán. Az országgyű-
lési képviselő szerint egy, a járásközponthoz 
méltó csarnok megépítését tervezik a Kocsis 
István Városi sporttelep területén. Ebből a 
támogatásból az előkészületeket finanszí-
rozzák. Gyopáros Alpár elmondta, hogy az 
elmúlt években nemcsak a sportot hivatás-
szerűen űzők keresték meg őt a sportcsar-
nok igényével, hanem hétköznapi csornai 
polgárok is, akik jól tudják, hogy régóta 
szükség van egy olyan csarnokra, ahol a sza-
badidő sportokat is lehet űzni, illetve akár a 
kötelező testnevelés óráknak is helyt adhat 
egy ilyen létesítmény. A képviselő szerint 
régi hiátus ez a városban, és a sportegyesület 
területe méltó helyszín lesz. A tervezés előtt 
álló sportcsarnok egy multifunkcionális lé-
tesítmény lesz, nemcsak sportolásnak, ha-
nem egyéb rendezvényeknek is helyt adhat. 
A befogadóképességéről elmondta, hogy 
félezer nézőt tud majd fogadni a sportcsar-
nok. Gyopáros Alpár bízik benne, hogy a 

Gyopáros Alpár: Megkezdődhet a csornai sportcsarnok tervezése
tervezés finanszírozását követően a kivitele-
zés költségeit is biztosítani fogja Magyaror-
szág Kormánya. A bejelentéssel egyidőben 
újabb jó hírt tudatott az országgyűlési kép-

Régi vágya válik valóra a földszigetieknek 
hamarosan, ugyanis jó ütemben halad a 
közösségi ház építése. Az épület kulturális, 
hitéleti és szabadidős tevékenységek szín-
tere lesz, melyben egy körülbelül ötven 
fő befogadására alkalmas közösségi nagy-
terem, egy kis teakonyha, egy öltöző, va-
lamint női, férfi és akadálymentes mosdó 
kerül kialakításra. A telken továbbá gépko-
csibeállók és az épület előtt szilárd burko-

Jó ütemben halad a Közösségi ház építése Földszigeten
lattal ellátott akadálymentesített parkoló is 
megépítésre kerül. 

A függőleges és vízszintes tartószerkezetek 
könnyűszerkezetes kialakítással fa vázszer-
kezettel készülnek, a tető hagyományos, 
fa szerkezetű, cserép fedéssel. A projekt 
építtetője a Vilmos Park Városüzemeltető 
Kft, és kivitelezője a HD SYSTEM NA-
TURAL Faipari Kft.
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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 november 25.

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

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

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

LÁTÁS HÓNAPJA : Keret és lencse AKCÍÓK
MEGHOSSZABÍTVA!

Bejelentkezés:30/1933619
Részletek az üzletben

Nyitvatartás: 

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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Kockázatos-e hitellel vagy más teherrel terhelt lakást vásárolni?
A lakást keresők általában tehermentes in-
gatlant keresnek, az ilyen azonban egyre 
ritkább. Előfordul sajnos, hogy az eladók 
azért kénytelenek eladni a lakásukat, mert 
egyáltalán nem vagy nehezen tudják fizetni 
lakáshitelük törlesztő részleteit, így megéri 
nekik kisebbre vagy olcsóbbra cserélni. A 
tulajdonosnak ilyenkor általában nincsen 
pénze arra, hogy még az eladás előtt kifi-
zesse a tartozást, így a tehermentesítés a 
leendő vevőre hárul. Milyen kockázatokat 
rejthet ez? 

Első lépésként az ingatlan friss tulajdoni 
lapját kell elkérni vagy lekérdezni, ponto-
san látni kell ugyanis, hogy mivel van ter-
helve az ingatlan, illetve a fennálló tartozás 
pontos összegét kell tisztázni. Ha hitelinté-
zet szerepel jogosultként, abban az esetben 
a bank kérésre készít egy hivatalos igazolást 
arról, hogy mekkora összeget és hová kell 
befizetni ahhoz, hogy kiadja a törlési en-
gedélyt, hogy tisztázható lehessen a lakás 
tulajdoni lapja. A legfontosabb, hogy ilyen 
esetben a vevő közvetlenül a banknak fi-

zesse ki a tartozást, ne pedig az eladónak, 
hiszen így lehet biztos benne, hogy az tény-
legesen a tehermentesítésre lesz fordítva. 
Szintén lényeges, hogy egészen addig, amíg 
nem törlődik a teher, ne fizessen a vevő az 
eladónak, akár még foglalót sem. Először 
tisztázzuk le tehát az ingatlanról a tarto-
zást, majd a vételárból fennmaradó össze-
get kaphatja meg az eladó. 

Előfordulhat, hogy a hiteltartozás miatt 
már végrehajtási eljárás is indult a tulajdo-
nossal szemben, ami szintén riasztó lehet 
a vevő számára. Nem kell azonban ekkor 
sem rögtön másik ingatlant keresni, hiszen 
ez a helyzet is könnyedén megoldható. A 
végrehajtóval kell felvenni ilyenkor a kap-
csolatot, aki szintén le tudja írni, hogy 
mekkora összeg megfizetése esetén szünteti 
meg a végrehajtást és törölteti s végrehajtási 
jogot az ingatlan tulajdoni lapjáról. Árve-
résre pedig ilyenkor általában már nem ke-
rül sor, hiszen mindenkinek az az érdeke, 
hogy minél előbb és minél egyszerűbben 
kifizesse valaki a tartozást. 

Fontos megjegyez-
ni, hogy az ingat-
lanra bejegyzett 
h a s z oné l v e z e t i 
jog vagy özvegyi 
jog esetén azon-
ban teljesen más 
a helyzet. Ilyen 
esetben a tulajdo-
ni lapon szereplő 
személyt általában 
haláláig megilleti 
az ingatlant hasz-
nálatának és hasz-
nosításának joga, 

tehát ő jogosult ott lakni vagy albérletbe 
adni az ingatlant, a tulajdonos pedig nem. 
Ha ilyen ingatlant akarunk megvásárolni, 
akkor fontos, hogy a tehermentesítéshez a 
haszon-élvező hozzájárulása szükséges, ha 
tehát ő nem mond le haszonélvezeti jogá-
ról, akkor az fent fog maradni, még ha a tu-
lajdonjogot meg is vásároljuk. Így viszont 
tulajdonosként nem fogjuk tudni használ-
ni az ingatlant.  

Láthatjuk tehát, hogy sem a teher, sem pe-
dig egy végrehajtás nem lehet akadálya egy 
vásárlásnak. Fontos azonban, hogy olyan 
adásvételi szerződést kössünk, amiben a 
fenti egyes lépések részletesen le vannak 
írva. Szerződés nélkül pedig soha egy fillért 
se fizessünk senkinek!

Csornán és környékén, 6+1 fő 
Szeptembertől már hétköznapokon is! 
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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@kovacsbaukft.hu. • honlap: www.kovacsbaukft.hu

Felújítások Potyond községben
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„A nagy szeretettel végzett kis tettek fogják 
megváltoztatni a világot.” (Kalkuttai Szent 
Teréz) 
Október a rózsafüzér hónapja, így karitász-
csoportunk tagjai közösen mondtak ró-
zsafüzér imádságot, melyet a nélkülözők, 
nehéz helyzetben lévő embertársainkért 
ajánlottunk fel. 
Októberben ünnepeljük az időseket is, ez 
alkalomból adományainkkal őket támo-
gattuk. Az önkénteseink által összeállított 
csomagokba került: multivitamin, tea, cu-
kor, fertőtlenítő és tisztítószerek. 
Hálásan köszönjük a csornai Fehér Holló 
Gyógyszertárnak a nagylelkű felajánlását, 
a vitaminkészítményekért, valamint azon 
magánszemélyek önzetlen adományait, 
akik segítették ezt a helyi kezdeményezést.

Köszönjük Balázs atya 
közreműködését is, hogy 
a jelképes, imádságot tar-
talmazó lapokat külön 
megáldotta, és ezeket is át-
adhattuk annak 12 Csor-
nán élő idősnek, akiket 
önkénteseink személyesen 
kerestek fel. 
Hisszük, hogy a kézzelfog-
ható adományokon túl, az 
idős, beteg, egyedülálló 
vagy krízishelyzetben lévő 
embertársainkért felaján-
lott imáinkkal is segíthe-
tünk.
Jézus Szíve Karitászcsoport 
Csorna

Októberben az időseknek segített a csornai karitászcsoport

Talajjavító mészpor eladó! 
Csornai meszezőanyag ( EK műtrágya: magnéziumos mészkő - 

szabványminőség)
Összetétel: dolomit és mészkő CaMg(CO3)2 CaCO3

Hatóanyag tartalom minimálisan: 
Ca 12%
Mg 8%

Semlegesítőképességi egyenérték: 49,15% 
1100 Ft+ÁFA / tonna, felrakva.
Szállításban tudunk segíteni! 

BE-VA Sped Kft .  •+36 30 226 69 03 

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

TÉLI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben
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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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SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 



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


