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Legutóbb január elején foglalkoztunk az influenzával, akkor még megyénkben csekély volt a
megbetegedések száma. Híradónk állandó szakértője azonban úgy fogalmazott, február ele
jére megnövekedhet az influenzavírussal fertőzöttek száma. Dr. Schmidt Péter házi gyermek
orvos beszélt a koronavírusról is, szerinte hazánkban egyelőre nem kell tartani megbetegedé
sektől, hiszen a hatóságok megtették a szükséges óvintézkedéseket.

INFLUENZA IGEN, 
Kedden délelőtt szinte tele volt a váróterem az

egyik győri gyermekorvosi rendelőben, egyre több
az influenzaszerű megbetegedés. „Kéthárom he
te még nyugodtak voltunk, ugyan volt egy kisebb
betegszámnövekedés, de influenzáról akkor még
nem beszélhettünk. Január végére azonban meg
érkezett az influenzavírus is, és február elejére is
mét egyre több influenzásra számítunk” – mondta
dr. Schmidt Péter. Hozzátette, több intézményből
kapják a visszajelzéseket, hogy egyre többen hiá
nyoznak. Elsősorban a bölcsődék és az óvodák, va
lamint az általános iskolák felső tagozataiban for
dulnak elő influenzaszerű megbetegedések.

A gyermekorvos szerint az első tünetek megjele
nése után nem feltétlenül kell egyből szakemberhez
fordulni. „Sok esetben elég az otthoni lázcsillapítás,

kéthárom nap alatt a láz lemegy, ekkor jöjjenek el hoz
zánk és meglátjuk, szükség vane további teendőkre.
Legfontosabb, hogy legyen otthon a szülőknél lázcsil
lapító, fogyasszon sok folyadékot a beteg és lehetőleg
ne menjen közösségbe. Nálunk bevált módszer, hogy
egykét nappal tovább tartjuk otthon a fiatalokat, hogy
teljes legyen a gyógyulás” – hangsúlyozta a doktor.

Az elmúlt napokban egyre inkább a koronaví
rus nevére kapjuk fel a fejünket. Természetesen
érdemes odafigyelni, de pánikra egyelőre semmi
ok. Dr. Schmidt Péter szerint a magyar hatóságok
megtették a szükséges óvintézkedéseket. A szak
ember azt is elmondta, a repülőtereken speciális
hőkamerákkal ki tudják szűrni a gyanús eseteket,
és ha beigazolódik a gyanú, akkor a fertőzött em
ber családját is egyből kezelésbe veszik.
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KORONAVÍRUS NEM

Nagykoncert, új dal, hamarosan megjelenő verseskötet – a 2020as év prog
ramjáról kérdeztük a Kowalsky meg a Vegát.

Újabb és újabb dalok, klipek, lemezek – ez a Kowalsky meg a
Vega 2020as programja, számolt be a részletekről Jimmy, a zene
kar basszusgitárosa a Győr+ Rádióban szerdán. A banda újabban
premierdalok megjelenítésére koncentrált az „albumgyártás” he
lyett, háromhavonta jelentkeznek új zenével, ami videoklipet is
kap, a rajongók nagy örömére. Jelenleg Debrecenben stúdióznak,
készül az új korong, és emellett sem unatkoznak a srácok, január
elején egy jótékonysági focimeccsen vettek részt Debrecenben, a
LOKI öregfiúk ellen. A játékkal a debreceni tanyavilágban élő hát
rányos helyzetű gyereken segített a zenekar.

Tavaly év végén debütált a Tágas Vizeken című dal, amelyet
be is mutattak a Győr+ Rádióban, a Magyar Órában. A dalszö
veget most is Kowa írta, a videoklipet pedig a zenészvilágban
már jól ismert Galler András „Indián” forgatta. A srácok egyik
elve, hogy nem feltétlenül szerepelnek minden videóban, a Tá
gas Vizeken forgatása is így indult, aztán a végén mégis bemu
tatkoznak benne, sőt, a hideg téli idő ellenére, valódi esőben
forgott a klip.

Jimmy elmondása szerint sokaknak segítenek dalszövegeik,
mindenkit más korszakban, máshogy találnak meg ezek a sorok,
amivel már életet is mentettek. „Ez sokkolóan hat azoknak, akik
először olvasnak ilyen sztorikat, hozzánk hetente jönnek ilyen üze
netek – igyekszünk mindenkinek válaszolni, ez óriási felelősség.”

Ennek apropóján idén februárban megjelenik a zenekar első
verseskötete Esszenciák címmel, ami már egy régi terv volt, igény
mutatkozott rá. Hamarosan Kowa harmincéves munkásságát ün
nepli a csapat, ennek kapcsán egy összefoglaló csomaggal készül
nek a rajongóknak, a tervekben három CD szerepel ötven dallal,
amit jövő év elejére várhatnak a zenebarátok. TÁGAS VIZEKEN

Kowalsky-dalpremier a Győr+ Rádióban
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A tornyok annak idején háborús
lövéseket kaptak, valamint a jég 
esők és a zord időjárási körülmé
nyek is nyomot hagytak a rézborítá
son. A behulló eső révén vízkárok
keletkeztek a fa tartószerkezetben,
a belső falazatban, így elkerülhetet
len volt a teljes rézborítás cseréje. A
kupolaformát adó vékony léceket ki
cserélték, a több száz éves eredeti
fa szerkezetet azonban 80 százalé
kig sikerült eredeti anyagában meg
tartani – tájékoztatott Most Balázs
projektmenedzser.

Befejező fázisához ért a látogató
központ kialakítása a rendház kőke
retes főbejáratának környezetében.
Utóbbi munkálatok keretében egy
új átjárási lehetőség jött létre a
templom és a leendő látogatócent

rum között. A feladat különlegessé
gét az adta, hogy a nyílást a harang
torony 1,8 méter vastagságú falá
ban kellett kialakítani. Egy speciális
gyémántvágási technológiával, a ha
gyományos bontásokra jellemző ráz
kódásoktól mentesen sikerült elvé
gezni a munkát, így az 1630as évek
beli főfal sérülése, esetleges repe
dései így elkerülhetőek voltak – ma
gyarázta a szakember.

A rendház bejáratánál tavasztól
ugyanis egy átalakított, többfunkciós
porta és látogatóközpont fogadja az
érkezőket. Itt kap új helyet a bencés
bolt, itt fogadják a turistákat, a zarán
dokokat, a templomi koncertek jegy
értékesítése is ugyancsak itt zajlik
majd. A jövőben ez lesz a beléptetési
pont a templomi koncerteken, ren

dezvényeken és vezetett túrákon
részt vevők számára.

A teljesen új műszaki rendszerek:
a hangosítás, világítás és biztonsági
rendszer is hibátlanul működik. Az új
hangosítási rendszer immár egy
hangszórópárral képes teljesen
egyenletesen lefedni a
30 méteres távol
ságot a temp
lom főhajó
jában, így
nem csak
kevesebb
hangszóró
jelenik meg
a műemléki
környezetben, de
tiszta, visszhangmentes, természetes
hangzású hangosítást biztosít az új
rendszer. A sorra megújuló mellékká
polnák is új hangosítást és új világí
tást kaptak.

Az oldalkápolnák közül a Misszi
ós kápolna restaurálása szinte telje
sen elkészült, a műmárvány része
ket is az eredeti 17. századi formá
jában sikerült hitelesen restaurálni.
A Német Várkapitányság kápolnája
is a restaurálásának a végéhez köze
ledik. Lassan visszaköltözhetnek a
faoltárok a helyükre, melyeket meg
szabadítottak a kártevőktől és esz
tétikai helyreállítást is kaptak. A
többi kápolna tisztítását most vég
zik a szakemberek.

A padok egy része már megújult,
mélybarna színt kapott, megtisztítot
ták a lerakódásoktól, a zsírrétegektől
és a lenolajozása is megtörtént az el
készült első darabnak. Az eredeti
pad tölgyfából készült, az alsó része

pedig vörösfenyő. A
többi pad helyreállí

tását blokkon
ként végzik
egyesével,
még idén.

F o l y a 
m a t b a n

van továbbá
a karzati orgo

na építése, ame
lyet az eredeti barokk

hangversenyorgona alapján készíte
nek el 2021 nyaráig.

A tervek szerint tavasztól a rendház
nak a látogatóktól elzárt részei és a
templom egy vezetett túra keretében
bejárhatók lesznek, így a Szlovákia–
Magyarország Határon Átnyúló Együtt
működési Program keretében frissen
elkészült rendházi ebédlőtermek és a
patika freskói is megtekinthetőek.

Jövő nyártól pedig hangverse
nyeknek, orgonakoncerteknek is he
lyet ad a 600 fő befogadására alkal
mas bencés templom.

A templom már hétköznapokon is
nyitva van 6.30tól 19 óráig, be lehet
térni imádságokra, szentmisékre és
turistacsoportokat is fogad.

A Loyolai Szent Ignác bencés
templom és a bencés rendház
épületének megújítási munká
latai tovább folytatódnak. Az
elmúlt hónapokban a győriek
számára is látványos volt a Szé
chenyi téri templom két to
ronysisakjának felújítása, ahol
400 négyzetméternyi rézle
mezt cseréltek le a 45 méter
magas állványzat segítségével.

Új kulturális és turisztikai 
CÉLPONT SZÜLETIK

A tornyok
háborús lövéseket is

kaptak

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
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Nagyjából ilyen arányú ered
ményre számított?

Rólam sokan tudják Győrben,
hogy gyerekkorom óta sportolok, és
a versenyszellem azóta is alapvetően
meghatározza a gondolkodásmódo
mat. Ennek a szemléletnek az orvosi
munkában is jelentős eredményét lá
tom. Csakhogy a gyógyításban a ha
lállal kell megküzdenem, nem politi
kai ellenfelekkel. A kórházi, gyakran
életmentő munkám során a beteg
ség elleni harcom hatékonyságát,
végeredményét a befektetett mun
kám minősége, a tapasztalatra épí
tett stratégiám kiszámíthatóbban
meghatározza, mint egy választás ki
menetelét. Verseny és verseny kö
zött ezért nagy különbségek vannak.
A dzsúdóban a tatamin egy ellenfél
áll velem szemben, a műtőasztalon
mindig egyegy ember életéért kell
küzdenem, viszont a polgármester
választáson a győzelmemért, a sike
remért több mint 23 ezer embert kel
lett meggyőznöm arról, hogy érde
mes az én nevem mellé húzni az
ikszet. Végül ez sikerült, a választók
bizalmából 56,14 százalékot kaptam,
ami az elemzők szerint is kifejezetten
jó eredménynek számít.

Tehát elégedett? Ezt azért kérde
zem, mert maximalista emberként
önmagához is kritikus.

Ezzel az eredménnyel akár elége
dett is lehetnék, hiszen a versenye
ken általában önmagában a győze
lem a fontos. Vannak azonban olyan
sportágak, amelyekben a versenyzők
nemcsak az első helyért, hanem a le
hető legjobb, mindig javítható idő

eredménye
kért küzde
nek. Bevallom,
kicsit elszomorít,
hogy a választáson
megjelent polgárok
39+4,86 százaléka nem rám adta le
a voksát. Ennek az okát még kere
sem magamban. Mindenkinek nyil
ván nem tudok megfelelni. Ezzel
együtt természetesen a lakosság
száz százalékát fogom szolgálni. Arra
törekszem, hogy a következő ciklus
ban még jobb eredményt érjek el. Én
ugyanis változatlanul hiszek az elvég
zett munka eredményességében.
Félreértés ne essék, boldog ember
vagyok, örülök ennek a sikernek, vi
szont nem szoktam hosszan örülni és
megelégedni azzal, amit már elér
tem. Soha nem ülök a babérjaimon,
mindig új kihívásokat keresek.

És megtalál
ta már a követ

kező kihívásokat?
Természetesen. A

kampány bemutatója
volt csak a munkastílusom

nak, és annak a munkának, amit sze
retnék elvégezni. De, a tervek megva
lósítása valójában most kezdődik.
Győr város díszpolgára vagyok, ami
rendkívüli megtiszteltetés. Szülőváro
som ezzel honorálta azt a munkát,
amit a szívkatéterezés, mint életmen
tő technika bevezetésével, a Szívcent
rum felépítésével elvégeztem. Ötven
hét évesen, szakmailag és az üzleti
életben is sikeres emberként most az
a feladatom, hogy megháláljam azt a
bizalmat, amit a győri polgárok jelen
tős többségétől megkaptam azzal,
hogy polgármesternek választottak,
megbíztak a város vezetésével.

Mit gondol, miért szavaztak eny
nyien önre? A személyisége, a mun
kabírása, a tudása, a jó kampánya,
az értékrendje, a pártja miatt?

Erre érdemben és hitelesen a vá
lasztók tudnának válaszolni.

Kíváncsi lennék arra, hogy ön
szerint mi lehetett a vonzó, a biza
lomkeltő a programjában, a szemé
lyiségében?

Azok az emberek, akik az életüket
rám merik bízni, valószínűleg úgy
gondolták, nyugodt szívvel bízhatják
rám a városunkat is. Főleg annak az
ígéretemnek a birtokában, hogy min
den lényeges döntés előtt megkérde
zem a győri polgárokat, nemcsak a
megoldandó problémákról, hanem
arról is, hogy szerintük mi lenne a jó
megoldás. Ezeket a javaslatokat a vá
rosházán dolgozó szakmai apparátus

Lapunk megjelenésének nap 
ján teszi le polgármesteri es
küjét dr. Dézsi Csaba András,
akit a vasárnapi időközi vá
lasztáson 56,14 százalékos
eredménnyel Győr polgár
mesterének választottak.
A második helyen Pollreisz
Balázs, az ellenzéki erők je
löltje végzett, aki 39,05 szá
zalékot szerzett meg. A pén
teki rendkívüli közgyűlésen
új alpolgármestert is válasz
tanak. Dr. Dézsi Csaba And
rás polgármesterrel munka
stílusáról, a kampányban
szerzett tapasztalatairól, s a
jövőről beszélgettünk.

Beiktatták dr. Dézsi Csaba András polgármestert

„Nem ülök 
a babérjaimon, 
MINDIG 
új kihívásokat 
keresek”
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

A 
lakosság 

száz százalékát
fogom

szolgálni
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nak is figyelembe kell venni, ha jogi
lag lehetséges, szakmailag megold
ható, hatékony és anyagilag is éssze
rű észrevételekről van szó. Hiszek a
kollektív bölcsességben. Persze a
döntés és annak felelőssége a polgár
mesteré vagy a testületé.

Minden választás után kissé elbi
zonytalanodik a szakapparátus.
Sokszor azt hiszik, hogy az előző ve
zetést szolgálta ki, noha a nagy
többsége a politikától mentes szak
mai tudását a mindenkori hatalom
hoz lojálisan érvényesíti. Ön ezek
szerint bízik a városházán dolgozó
szakemberekben?

Miért ne bíznék? Azt természetesen
megkövetelem, hogy minden ügyet a
lehető leggyorsabban és a legjobb mi
nőségben oldjanak meg. Szolgáltató
polgármesteri hivatalt szeretnék. Az a

tapasztalatom, hogy a nagyobb fordu
latszámon végzett munkához hamar al
kalmazkodni tudnak az emberek, és mi
vel ez nekik is sikerélményt ad, meg is
szeretik a munkatársak. Higgye el, nincs
annál fárasztóbb, mint amikor az em
ber indokolatlanul lassan dolgozik. Ez
rombolja a lelkeket. Én egy emberköz
pontú, jó hangulatú városházán akarok
dolgozni, olyan kollégákkal, akik szeret
nek bejárni, s alkotó folyamatként élik
meg a munkájukat.

Az ön egész karrierje céltudato
san megtervezett. Az orvosi szak
mában kitűzött, nem csekély céljait
mindig sikerült elérnie. Országosan
elismert intervenciós kardiológus,
professzor, tanszékvezető egyetemi
tanár. Azt mikor döntötte el, hogy
elindul a mostani időközi polgár
mesterválasztáson?

Miután Magyarország miniszterel
nöke felkért rá.

Mit mondott önnek Orbán
Viktor?

Csaba, nyerd meg és tegyél ren
det Győrben.

Rögtön igent mondott?
Természetesen megbeszéltem a

feleségemmel, hogy belevágjunke
ebbe az embert próbáló feladatba.

És ha ő nemet mond, akkor nem
vállalja?

Ha nem támogat, nem lett volna
értelme vállalni. Rengeteg szervezés
sel, lobbizással, szakmai előkészület
tel együtt építettük fel a szívkatéteres
labort is. Stabil családi háttér nélkül –
bár sok kitűnő segítőm volt – aligha
tudtam volna elvégezni a polgármes
teri kampány időigényes, feszített
tempójú munkáját. Tudtam azt is,
hogy jelentősen megváltozik az élet
ünk, ha visszakerülök a politika front
vonalába. Ez a feleségem számára is
több feladattal, lemondással jár, ráa
dásul nekem is kevesebb időm marad
az otthoni munkák elvégzésére.

A kampány során is sokszor járt
a belvárosban és a város minden ré
szében, peremkerületében is. Mit
tapasztalt, milyen gondok zavarják
az embereket Győrött?

Meglepetten tapasztaltam, hogy
a programomban szereplő nagybe
ruházások kellőképpen felkeltették
ugyan az emberek érdeklődését, és
alapvetően büszkék a város globális
fejlődésére, az ország gazdaságá
ban, kultúrájában, sportéletében
betöltött szerepére, azonban óriási
az igény a lakóközösségek szűkebb
körű gondjainak megoldására. Ezzel
eddig nem nagyon foglalkozott köz
vetlenül a város vezetése. Egy út
szakasz rossz állapota, a kerékpár 
utak hiánya, a közlekedési problé
mák, nem a valós élethez igazított
buszjáratok, a kevés parkolóhely és
efféle gondok keserítik meg inkább
a mindennapjaikat. Ezek váltanak ki
indulatokat, s lássuk be, a legtöbb
ször joggal. Megdöbbentő volt lát
nom, hogy nemcsak a régi lakótele
peken, hanem az újonnan épült la
kóparkok környékén sem alakítot
tak ki annyi parkolót, amennyire
szükség volna. Vízivárosban pedig
azt mutatták meg nekem, hogy az
úttest mellé egyszerűen nem épí

tettek járdát. Ez agyrém, nyilvánva
lóan városépítészeti hiba, ezeket
nem lehet még egyszer elkövetni.

Milyen víziója, jövőképe van a
város gazdaságáról egy olyan kör
nyezetben, amelyben nem zárható
ki a globális válság, és az autóipar
is fékezni kényszerült?

Győrben meghatározó a világcé
gek, köztük a legismertebb és leg
meghatározóbb az Audi jelenléte. Az
autóipar és a körülötte kiépült, rész
ben hazai beszállítói hálózat tevé
kenysége fontos, és a megtartása, fej
lesztése érdekében – lehet, hogy ez
meglepő – sokkal szorosabb együtt
működés szükséges. Természetesen
más iparágak is jelentősek, gondol
junk például a nagy múlttal rendelke
ző, ugyancsak nemzetközi hírű Gra
boplast Padlógyártó Zrt.re. Meggyő
ződésem, hogy tovább kell növelni a
gazdaság hazai és külföldi innovatív
szereplőinek a számát városunkban.
Ehhez kedvező gazdasági feltételeket
kell kialakítani, az iparűzési adó eddi
gi, jól átgondolt csökkentése is ered
ménnyel járt. A világgazdaság hatal
mas minőségi fejlődés előtt áll, az új
ipari forradalom kihívásaival, a digita
lizáció rohamos elterjedésével lépést
kell tartanunk, vagy lemaradunk a
versenyben. A Széchenyi István Egye
tem jóvoltából korszerű tudással fel
vértezett fiatal szakemberek jelennek
meg a város üzemeiben, szolgáltató
iparában, intézményeiben. Többen a
megyén kívülről jönnek hozzánk ta
nulni, de a diploma megszerzése
után itt találnak munkát, nálunk ka
matoztatják a tudásukat. Az egyete
men, a kórházban, s a nagy üzemek
ben komoly kutatófejlesztő munka
folyik. A turizmusban is komoly tarta
lékaink vannak. Győrben kiépült egy
igen hatalmas sportinfrastruktúra,
amely lehetőséget ad a sportturiz
mus fejlesztésére. Győr kereskedő ha
gyományaira is építeni lehet. A belvá
rosnak vissza kell kapnia a klasszikus,
pezsgő életét, melynek része a kiske
reskedésekben megjelenő nívós áru
kínálat. Olyan lehetőségeket, progra
mokat kell kialakítani, amelyek vissza
csalják a vevőket a plázákból a klasszi
kus belvárosba. Tervem még számos
van, amit a meghirdetett húszpontos
programom is tartalmaz. Munka is
van elég, ehhez kérjük a választók
közreműködését, ötleteit, az általam
képviselt nyitott város gondolatának
a szellemében.
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Tákó utca
Az utca eredeti neve thako, később takó,

majd tákó, ami jellemzően megyénkben előfor
duló kifejezés. Jelentése: puszta. 1953ban kap
ta nevét. 

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

A Szigethy Attila út 109. szám alat
ti Családi Kör Centrumban három
célcsoport, a kisgyermekes édes
anyák, a családalapítás előtt álló fia
talok és az aktív, önkéntes munkára
kész nyugdíjasok vették igénybe a
komplex preventív programokat,
amelyek többnyire a krízishelyzetek
megelőzését szolgálták. Emellett az
alapvetően jól működő családok
megerősítésében is részt vállaltak, hi
szen a gyermeknevelésben, a felnö
vekvő fiatalok életében, a gyerme 
kek felnövekedésével magukra mara
dó szülők kapcsolatában vagy az idő
sebb generáció elmagányosodásá
ban is számos olyan helyzet adódhat,
amelyek kihatással vannak a család
tagok testilelki egészségére, ezáltal
munkaképességére. 

Mayer Ildikó, a Családi Kör projekt
vezetője a záró rendezvényen elmond
ta, a 2017 februárjában indult projekt
ben folytatták a 2012ben a győri Mál
tai Szeretetszolgálat keretében már el
indított programokat, az elmúlt három
évben azok körét szélesítették, így a
családok egészét támogatták. „A pro
jekt újdonsága, hogy már nem csak a
fiatal édesanyákat, kisgyermekeket
vagy aktív időseket célozták meg a fog
lalkozásokkal, hanem bevonták a fiatal
korosztályt, és a sérültséggel élőket is.
A Bölcső, a Bölcsek köre, a Tartópillér
vagy a Családi Szabadegyetem elneve
zéssel futó programok is megmutatják,
a család minden tagját és korosztályát
igyekeztünk megszólítani. 

A lezajlott programok között meg
találhatók voltak az egyéni és kiscso
portos tanácsadások önkéntes szak
értőkkel, klub és csoportos foglalko
zások fiatalok, szülők és idősebbek

számára. Előadásokat tartottak a Csa
ládi Szabadegyetemen, amelyek a
családok életét érintő, változatos té
mákat dolgoztak fel. A három év alatt
több mint 1800 eseményt szervez
tek, amelyeken összesen tízezer kap
csolódás jött létre a résztvevőkkel.

A projekt helyszíne, a lakótelepi
környezet lehetőséget teremtett ar
ra, hogy lakókörnyezetükhöz közel ér
telmes foglalkozásokkal, éltető közös
ségben töltsék a mindennapjaikat az
újonnan létrejött családok és idősek.
Mayer Ildikó rámutatott: a Győrben
munkavégzés céljából letelepedő kis

gyermekes családoknak megkönnyí
tették a beilleszkedést a városba azál
tal, hogy egy védett közösségi térben
segítő és támogató emberi kapcsola
tokra tudtak szert tenni. 

Kiss Gabriella, a győri Melecs EWG
elektronikai gyár HRvezetője arról be
szélt: Az empátia és az ember ma már
egyre inkább a siker kulcsa a cégeknél,
és a család mellett elköteleződő embe 
rek számítanak igazán jó munkaerőnek.  

Panker Mihály, a polgármesteri hi
vatal humánszolgáltatási főosztályának
vezetője szerint nagyon fontos, hogy a
projekt olyan komplex szolgáltatásokat

tudott nyújtani az elmúlt időszakban,
amelyek a kötelező önkormányzati
alapellátási feladatokat kiegészítették.
Így egyszerre több oldalról és egymás
hatását erősítve érték el a családi ko
hézió növelését, a krízishelyzetek keze
lését, kialakulásuk megelőzését. 

A társszervezetek között kialakult
jó kapcsolat és a szociális területen
dolgozók szoros együttműködése biz
tosíték arra, hogy a Családi Kör to
vábbviszi, amit célként kitűzött: Meg
tanítani a családokat úgy élni, hogy
a családtagok közötti szeretetfonál
körbefonjon mindenkit

A Családi Kör elnevezésű hároméves projektjét zárta a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület GyőrMosonSopron Megyei Család, Esély
teremtő és Önkéntes Háza. Három év alatt több mint 1800 eseményen
tízezer „kapcsolódás” történt a programokon részt vevőkkel.

Védőháló és ismeretek átadása a Családi Körben

„ITT OTTHON VAGY!”
Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: O. Jakócs Péter

rült, addig önálló életet élt a település. Mai ha
tára délről a MosoniDuna, keletről a már a Kis
bácsához tartozó Votinszky Andor utca vonala,
északról Sárás és nyugatról az Újfalui országút, il
letve a város közigazgatási határa.

Ady Endre utca
Ady Endre (1877–1919) költő, újságíró. Az ut

ca 1947 óta viseli a nevét. Versei hangulatában
először megkísérelte Petőfi népies hangját hozni,
de hamar önálló stílusú, az élet és annak szere
tetét dicsőítő soraival vált a huszadik század
egyik legjelentősebb költőjévé. Ismertebb versei
közül: Őrizem a szemed; A fölföldobott kő; Elbo
csátó, szép üzenet.

Völgyszigeti út
A Szúnyogszigettel átellenben, a MosoniDuna

és a Völgyszigeti csatorna közötti területre emlékez
tet a 2004ben elnevezett utca.

Révfalu (9026)

Révfalu eredetileg három településből állt, úgy
mint Révfalu (azelőtt Tőkés), Malomsok és Felfalu.
Ez utóbbi kettő idővel összeépült, és a Pataháza ne
vet vette fel. Az egységes Révfalu, tehát ebből a há
rom községből jött létre. Révfalu a MosoniDunán
való egyedüli átkelést biztosító révről kapta nevét,
mivel akkoriban híd még nem volt a Szigetköz és a
város között. Győrhöz közigazgatásilag 1904ben ke
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Dr. Szabó Péter egyetemi docens,
a szabadegyetem szervezője szerint
a hagyományokhoz nyúlnak vissza a
rendezvénysorozattal, ugyanis a 80
as években Bokor Péter és Alexay
Zoltán tanárok népszerűsítő előadá
sainak köszönhetően, természettu
dós generációk nőttek fel Győrben.
Az előadók ezúttal a Széchenyi István
Egyetem munkatársai, a szakterüle
tük jó ismerői. „Olyan témákat vá
lasztottunk, amelyekről a média fo
lyamatosan beszél, de félreértések
adódnak a nóvumok kapcsán.” Ilyen
például a gyomnövények haszna, a
gének, a genetika, a féreglyukak és
az időutazás, vagy éppen a titkosí
tás művészete. Az egyesület élette
len és élő természettudománnyal,
valamint matematikával is foglalko
zik. Elsősorban középiskolásokat és
nyugdíjasokat várnak az előadások
ra február 12től, kéthetente szer

dánként 14.30tól, a Munkácsy M.
út 6. szám alatt.  

„Győrben 150 évvel ezelőtt alakult
meg a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat, mely azóta is lehetőséget
biztosít azoknak az értelmiségieknek,
szakembereknek, akik szaktudásuk,
szakismeretük továbbadásával, ter
jesztésével hozzá kívánnak járulni az
általános műveltség terjesztéséhez,
a műveltség presztízsének emelésé
hez” – tájékoztatott Sarmaság László,
az egyesület elnöke. Az egyesület fel
adata továbbá a hagyományos isme
retterjesztő tevékenység szervezése
mellett a magyar kultúra ápolása,
szerepet vállalnak a felnőttek ide
gennyelvoktatásában, a nyelvvizs
gáztatásban, a szakmai továbbképzé
sekben, a felnőttoktatásban.

Förhécz Erika irodavezető az egye
sület idei első féléves programjairól
szólva elmondta, folytatódik az Iroda

lombölcseleti Szabadegyetem, az Er
délyi tájak – Barangolás Tündéror
szágban című előadássorozat, a Ma
gyar Nyelv Hete programsorozat.
Idén is rendeznek országos matema
tikaversenyt, Kárpátmedencei ké
mia, biológia és földrajz–földtan

versenyt, újdonságként pedig a Kaán
Károly Országos Természet és Kör
nyezetismereti Versenyt. Ezúttal is
megtartják a magyar tudomány ün
nepét, irodalmi vetélkedőket, közön
ségtalálkozókat, könyvbemutatókat
szerveznek.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs PéterAz általános

emelnékMŰVELTSÉGET

Természettudományi szabadegyetemi előadásokat szervez a TIT
Pannon Egyesülete, hogy tisztázzák a közbeszédben, a médiában
fellelhető természettudományos anomáliákat.

A győri kórház Magyar utcai „E”
épületében mostantól ismét a har
madik emeleten lehet látogatni a kis
mamákat, befejezték ugyanis a szü
lészet felújítását. A beruházáshoz
268 millió forint állami támogatást
kapott az intézmény – 222 millió fo
rintot az építészetre, 47et pedig szü
lőszobai eszközökre fordíthattak. Ezt

az összeget még kipótolta a kórház
60 millió forinttal – mondta dr. Ska
liczky Zoltán szervezési igazgató –, a
szülészet saját alapítványa pedig to
vábbi tízzel támogatta a felújítást –
olvasható a Petzkórház sajtóközle
ményében.

A felújítást részletezve kiderül:
hat szülőszoba és tizenkét kórte

rem teljesen megújult; az utóbbiak
hoz saját fürdőszoba is tartozik. A
bútorok újak, mint ahogy a szülő
szobákban elhelyezett (központi)
monitorrendszer is. Az előbbi első
sorban a kényelmet, az utóbbi a
biztonságot szolgálja. A felújításnak
fontos eleme volt, hogy a mai kor
követelményeinek, a „család és

bababarát” elvárásoknak megfelel
jenek, ahogy eddig is. Vagyis az
apa, vagy valamelyik hozzátartozó
a vajúdó kismama mellett lehet, s
az úgynevezett „aranyórát”, vagyis
a szülés utáni első perceket szint 
úgy együtt tölthetik. A felújított
osztályon van olyan szülőszoba,
amelyik alternatív vajúdásra ad le
hetőséget: káddal, illetve bordás
fallal – olyan eszközökkel, amelyek
a kismamának segíthetnek.

A közleményben kiemelik: az új
szülöttellátó rész tágasabb lett, s
nagyon fontos, ha azonnali életmen
tő beavatkozásra lenne szükség, ak
kor mindezt úgy tudják megtenni,
hogy a babát nem kell mozgatni –
csak azután, hogy stabilizálták az ál
lapotát. Minden eszköz és tudás a
szülészeten rendelkezésre áll, hang
súlyozta dr. Nagy Sándor osztályve
zető főorvos.

Most, hogy a szülészet a harma
dik emeletre visszaköltözött, a nő
gyógyászat kiürült kórtermeit lefes
tik, s hamarosan visszatérhetnek oda
is a betegek.

A győri kórház egyike azon intéz
ményeknek, ahol a szülészetet felújít
hatták. Első körben – 6,4 milliárd fo
rintból – 44 kórházat fejlesztenek,
köztük van tehát a Petz.

Ú
jjá

sz
ül

et
et

t 
A 

SZ
Ü

LÉ
SZ

ET
Fo

rr
ás

: P
et

z
kó

rh
áz

Mintegy 340 millió
forintból felújították
a Petz Aladár Me
gyei Oktató Kórház
szülészetét. A mun
kák ősz végén kez
dődtek, mostanra
fejeződtek be vég
leg. A kismamák
péntektől már a ré
giúj helyen adhat
nak életet a kisbabá
iknak – biztonságos
és komfortos körül
mények között.
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Villányi László költő, magyar
szakos tanár, népművelő, aki
több mint négy évtizedes mun
kájával kötődik Győr irodalmi
életéhez, a város kulturális éle 
tében végzett kimagasló színvo
nalú munkásságának elismeré
séül Győr Város Ezüst Emlék 
érem díjban részesült múlt szer
dán, a magyar kultúra napja al
kalmából.

Villányi László első verses
könyve 1978ban jelent meg Dé
libábünnep címmel, melyet ed
dig 17 kötet követett. Az „idő
közben” című könyvét 2010
ben Svédországban is kiadták.
Költészetét már számos alka
lommal, többek között Radnóti
és József Attiladíjjal is jutalmaz
ták. 1998ban a Vivaldi naplójá
ból című kötetért megkapta az
Év könyvedíjat, 2012ben Szép
íródíjat kapott Ámulat című
könyvéért. 1990től 2020ig a
Műhely című folyóirat főszer
kesztője volt, melyet az ország
egyik legszínvonalasabb, leg
szebb folyóirataként tartanak
számon szakmai és olvasói kö
rökben. Egyediségét az adja,
hogy a szépirodalmi, filozófiai és
egyéb tudományos írások mel
lett nagy figyelmet fordít az igé
nyes megjelenésre, ismert és fi
atal képzőművészek munkáinak
bemutatásával. Villányi László
munkásságát 2018ban a Ma
gyar Érdemrend Lovagkeresztjé
vel ismerték el, 2015ben pedig
felvették a Magyar Tudományos
Akadémia Széchenyi Irodalmi és
Művészeti Akadémiájának tagjai
közé. (A Villányi Lászlóval készült

interjúnk a Győr+ Hetilap 2019.
december 6án megjelent szá
mában olvasható.).

Villányi László a kerek évfor
dulón a Műhely tematikájú
számmal búcsúzott a folyóirattól,
szeretett munkájától tavaly de 
cemberben. A múlt csütörtöki
Műhelyesten bemutatkozott a
lap új főszerkesztője, Horváth
Nóra filozófus, a Széchenyi Ist
ván Egyetem Apáczaikarának
docense.  Elmondta, három ro
vatba csoportosítják a megjele
nő műveket: a vers és prózaro
vatot Szarvas Melinda kritikus,
irodalomtörténész szerkeszti, a

kritikai írásokat tartalmazó feje
zetet Márjánovics Diána kritikus,
irodalomtörténész a tanulmá
nyokat, filozófiai műveket és for
dításokat tartalmazó rovatért pe
dig továbbra is ő felel. Az elmúlt
években ugyanis főszerkesztő
helyettesként erősítette Villányi
László munkáját. Kurcsis László
arculattervezőként folytatja a
munkát. Az új főszerkesztő hang
súlyozta azt is, szerkesztőtársai
val szem előtt tartják, hogy a
harminc év során kialakult érté
keket továbbvigyék, és termé
szetesen új szempontokkal is ta
lálkozhatnak az olvasók.

Villányi 
László 
EZÜST
emlékérme

Az értékeket viszik tovább az új szerkesztők

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter
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„Der Tod und das Mädchen” – Konzert des
Kammerorchesters des Győrer Philharmonieorches

ters am 6. Februar um 19 Uhr in der Evangelischen Alt
kirche (Petőfi tér 2.). Es erklingen: F. MendelssohnBar 
tholdy: Streichersynphonie in DDur, C. Debussy: Sakrale
und profane Tänze, P.I.Tschaikowski: Adaggio Molto in Es
Dur für Harfe und Streicherorchester, F.Schubert  G. Mah
ler: Der Tod und das Mädchen Musikalische Leitung: Bé

nyi Tibor an der Gordonka unter Mitwirkung von Milica
Pašić an der Harfe.

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Die für Nagy Judit durch
den ART 9000 Verein
Schaffender Zeichenleh
rer und dem Rómer Flóris
Museum für Kunst und
Geschichte organisierte
Ausstellung mit der Aus 
zeichnung Wintersamm
lung des Jahres 2019 wird
am 8. Februar um 17 Uhr
in der Magyar Ispita (Ne
felejcs köz 3.) eröffnet.
Die Sammung ist bis 8.
März täglich ausser mon
tags von 1018 Uhr zu se
hen.

„Ermitage – die Kraft
der Kunst” – italienischer
Infofim im Kino des Rómer
Ház (Teleki L. u. 21.) am 6.
Februar um 17:30 Uhr. Der
Film wird in Originalspra
che gezeigt.

Die Ausstellung des Fotokünstlers Varga
György „Landschaften und Menschen”
wird am 4. Febuar um 17 Uhr eröffnet, di
es in der GYMSM KIK (Szent István út
10/A, Aula). Ein Dankeswort wird von der
Fotokünstlerin Stipsits Ibolya gesprochen,
die Sammlung wird vom Dichter und Ä s 
theten Szalai Zsolt eröffnet. Die Ausstel
lung ist bis 27. März werktags jeweils von
917 Uhr zu sehen.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Rábaparti Nótaestet rendeznek február 28án 18 órá
tól a Rábaparti Étteremben (Zechmeister u. 15.). Fel
lép Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekes, Szórádi
Árpád előadóművész kíséretével. A műsor után zene,
tánc. A belépő ára 2900 forint vacsorával. Előzetes
asztalfoglalás szükséges: 96/529750, 20/4078188,
info@rabaparti.tonline.hu, rabaparti.hu. (x) 

Érettségi utáni bolyongás címmel
Lukács Péter úti beszámolóját hall
hatják az érdeklődők február 5én
17 órakor a Kisfaludy Károly Könyv
tárban (Baross út 4.). Kerékpárjával
húsz országot érintve, 432 napon át,
14 ezer kilométert tett meg. 

A feltaláló című magyar filmet ve
títik február 6án 19.30tól a Ró
mer Ház mozijában (Teleki L. u.
21.). A film Béres József kutató
drámai sorsát, a Béres Csepp meg
születésének érdekfeszítő törté
netét mutatja be. 

Népzenei rokonságunk a kaukázusi türkök zenefolklór
jában címmel Agócs Gergely népzenész, népzenekutató
előadását hallgathatják meg az érdeklődők február 6
án 18 órától a SZE Apáczai Karán (Liszt Ferenc u. 42.), a
Magyar Évezredek sorozatban. 

Varga György fotóművész Tájak és emberek című kiállítása nyílik feb
ruár 4én 17 órakor a GYMSM KIK székházában (Szent István út 10/A,
aula). Köszöntőt mond Stipsits Ibolya fotóművész. 17.30tól a fényké
pezés kezdetei Győrött címmel Szalai Zsolt költő, esztéta tart előadást.
A kiállítás megtekinthető munkanapokon 9–17 óráig, március 27ig.

Nagy Juditnak, az ART 9000 Alko
tó Rajztanárok Egyesület és a Ró
mer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum által szervezett 2019.
évi téli tárlat díjazottjának kiállítá
sa nyílik február 8án 17 órakor, a
Magyar Ispitában (Nefelejcs köz
3.). A tárlat március 8ig tekinthe
tő meg hétfő kivételével naponta
10 és 18 óra között.



10 2020. január 31.

A jelentős autóeladások ellenére,
továbbra is öreg a magyar autópark.
A helyzeten sokat ront a magánim
port, a nyugati országokból behozott
autók jelentős része meglehetősen
koros kategóriába tartozik. Átlagélet
koruk meghaladja a 12 évet, erede
tük pedig sokszor bizonytalan, törté
netük nem ellenőrizhető.

A Magyar Gépjárműimportőrök
Egyesületének évértékelőjén elhang
zott: a cégautórészarány 50 százalék
körülire csökkent, azonban még min

2019-ben is a Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor

dig magas. Az elektromos autókra és
a nagycsaládosok autóhoz jutásához
kínált állami támogatás növelte az el
adásokat. Ugyanakkor aggasztónak
nevezték, hogy a kisautók egyre in
kább eltűnőben vannak.

Az árra meglehetősen érzékeny ma
gyar piacon prémiumautók nem tud
tak bekerülni a tíz legnépszerűbb már
ka közé. 2019ben a magyarok legin
kább a Suzuki Vitarát vették, több mint
12 ezer darabot adtak el. Második he
lyen is egy Suzuki áll, az SX4 SCrossból

több mint kilencezer fogyott. A képze
letbeli dobogó harmadik helyén a Sko
da Octavia áll, közel hétezer autóval.

Negyedik a Dacia Duster, ötödik az
Opel Astra. A 10be befért még a Ford
Kuga, a Kia Ceed, a FIAT 500, a Ford
Tourneo Custom és a Toyota Corolla.

Az elektromos autók területén las
san lépkedünk előre, az áttörésre
azonban még várni kell. Tavaly össze
sen 1833 tisztán elektromos autót
adtak el Magyarországon. 2016ban
ez 172 volt, vagyis jelentős a növeke

dés, de édeskevés az áttöréshez.
Plug in Hibridekből tavaly 1108 autó
talált gazdára, három éve 231. 

Az újautóeladások növekedése
ellenére a magyar átlagos autó öreg,
kora 14 év körüli. A szóródás megle
hetősen nagy. Tizenegy százalék fia
talabb, mint hatéves, 54 százaléka
pedig öregebb, mint 12, így jön ki a
nagy átlagot jelentő 14 év. Ha mind
ezt összevetjük az Európai Unió 28
tagállamával, ott az átlag 11 év, a szó
ródások azonban sokkal kisebbek. 

SUZUKI VOLT A MI AUTÓNK

Magyarországon tavaly csaknem 158 ezer új autót és 16 ezernél kicsi
vel több kishaszongépjárművet regisztráltak. Mindkettő 1516 száza
lékos bővülés 2018hoz képest. A használt gépkocsik piacának bővü
lése ugyanakkor megállt, a nem egészen 156,5 ezres tavalyi darabszám
éves összevetésben 2 százalékos visszaesést jelent.
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Tv premier
A korábbi hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

gazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv linktr.ee/gazfroccs

Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

gyor+´́

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

A töltések az ÉDUVIZIG vagyonke
zelésében állnak, ezért az igazgatóság
törvényben meghatározott feladata az
állaguk megóvása, mely végső soron
a lakosság és javaik védelmét szolgálja.
A fő feladat mellett a tényleges árvíz
védekezés nélküli időben megenge
dett a töltéskoronák egyéb, de korlá
tozott hasznosítása. Így a területi víz
ügyi igazgatóság állandó engedélyt
adott ki a töltéskoronákon kerékpárral,
segédmotoros, illetve motorkerékpár
ral, valamint állati vontatású járművel
történő közlekedésre. Egyes töltéssza
kaszokon a fentieken túl egyéb jármű
vel is lehet közlekedni, ellenben ez

már jogszerűen kiváltott, névre és
rendszámra szóló engedélyhez kötött.
Quaddal vagy crossmotorral a közleke
dés azonban szigorúan tilos.

Valamennyi járműre vonatkozó ál
talános szabály, hogy tilos a töltésko
ronán kívül a védmű bármely egyéb
részén, a rézsűn, illetve a töltésláb
tízméteres körzetében közlekedni és
parkolni, hiszen ez illegális töltésko
ronahasználatnak minősül.

Alapvető tény, hogy a töltés nem
közút, így eltérő közlekedési szabá
lyok vonatkoznak rá, ezért fontos a
körültekintő közlekedés.

Mit szabad és hogyan az árvízvédelmi 

TÖLTÉSEKEN?

Az igazgatóság a művek védké
pességének megőrzése, karbantar
tási munka vagy egyéb célfeladat
érdekében a töltéskorona megkö
zelítését vagy használatát bármikor
korlátozhatja vagy megtilthatja,
ideiglenesen vagy véglegesen ki
vonhat töltésszakaszokat, melye

ken tilos közlekedni gyalogosan
vagy bármilyen eszközzel.

A vízügyi igazgatóság ezúton is kéri
a lakosságot, hogy közösségi szellem
ben tekintsen a töltésekre és kölcsö
nös toleranciát tanúsítson az ott közle
kedőkkel szemben, bízva abban, hogy
ezáltal hosszú távon kialakul az a terü

lethasználati kultúra, mely mindannyi
unk megelégedésére szolgál. Az igény
be vehető töltéskoronaszakaszokról,
az engedély kiváltásáról és a töltésköz
lekedési szabályokról az eduvizig.hu
„Töltéskorona használati rendje” menü
pont alatt további részletes információ
olvasható.

A védmû
nem közút

Országszerte, így az Északdunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) működési
területén található töltések is elsősorban árvízvédelmi vonalak, melyek fő funk
ciója az általuk védett területek elöntés elleni biztonságának garantálása. Nem
mindenki használhatja tehát ezeket kedve szerint.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

Illusztráció: O. Jakócs Péter

Képünkön egy szabálytalankodó
autós látható



12 2020. január 31.

Szép és jó
A G122 alapmotorral szerelt, csoda

szép, meggyvörös CX30ast formailag
kiveséztük (korábbi teszt: QRkód). Sö
tétszürkében is feltűnő jelenség, mert
a lámpái és a lemezdomborulatok ha
tásosak. A tesztpéldány belseje kék–
szürke színkombinációban készült, ami
elsőre merésznek tűnhet, de kimon
dottan barátságos, egyáltalán nem hi
valkodó, inkább exkluzív hatású. Min
den részletében igényes kocsiról beszél
hetünk. A felületek tapintása, a gom
bok kattanása, a kijelzőkön megjelení
tett információk tipográfiája és a min
dennapi funkciók tökéletesen kidolgo
zottak. A kulcs nélküli opció csodásan
működik. Záráshoz csak eltávolodunk a
kocsitól (nem kell kilincset érinteni),
vagy az elektromos csomagtérajtón a
záró gombot megnyomva, bátran sétál
hatunk vissza a bevásárlókocsival. Min
den esetben csipogással jelzi az autó,
hogy vette a jelet és zár.

A jövő motorja
Az igazi újdonság, a Skyactiv X mo

tor. A 2 literes erőforrás 180 lóerős,
224 Nm nyomatékot tud leadni. Egy
szívómotortól ez a literteljesítmény
már tisztességes. A négyhengeres ben
zinmotor a dízelmotorok technológiá
ját alkalmazva, képes alacsony üzem
anyagfogyasztásra (lásd keretes írá

Teszt: Mazda CX-30 Skyactiv X180

Benne van az X
sunkat). Így az automata váltós X180
5,5 liter benzinnel is beéri 100, ország 
úton megtett kilométeren – WLTP
szabvány szerint. Egy 24 voltos akku
mulátor és mildhibrid rendszer segíti
a motort, startstop helyzetekben, és
elindulásnál – elsősorban fékezési
energiát gyűjtve és felhasználva. A mű
ködést menet közben a központi kijel
zőn követhetjük nyomon, ahol az ener
giafolyam és a motor üzemállapota is
folyamatosan látható. Kipróbáltuk élet
szerű, valós körülmények között, a
fagypont körüli téli időszakban.

A jelen kihívásai
A kocsit – és a motort – bemelegí

tettem indulás előtt, majd a meleg au
tóba ültettem óvodás fiaimat és men
tünk a városban. Közben a kormány
fűtésért áldottam a tervezőket, ami
az ülésfűtéssel együtt automatikusan
kapcsolt be a hidegben. 9 liter felett
mutatott a fogyasztásmérő. Pörög
tünk, forogtunk a szokásos győri for
galomban. Már az első métereken
„zavaróan” nagy volt a csend, így a Bo
se hifi 12 hangszóróján át a „Vissza a
jövőbe” filmzenéje adta az alaphan
gulatot. A fiúk kérték a „85 mérföld
per órás gyorsulást”, így többször gázt
kellett adnom – ilyenkor nagy volt az
öröm a CX30 hátsó sorában. A hatse
bességes automata kevés gondolko

dás után segít a kilövésben, ha szük
ség van rá. Itt kijön a G122 és az X180
motor közötti közel 60 lóerős különb
ség. Aztán indultunk a nagyszülőkhöz,
ki a városból, és elkezdődött a „cso
da”. A pillanatnyi fogyasztás kúszott
lejjebb először 8, majd 7, aztán 6 liter
alá! 90es tempót tartva 5,1re csök
kent. Mindezt úgy, hogy a túra nagy
jából 200 kilométeres volt. A ráérős
tempót megszakította egyegy köny
nyed előzés is. Az átlagfogyasztásunk
pedig beállt 7,3 literre.

A technika ára
A hihetetlenül finom járású, csen

des, rezgésmentes négyhengeres
minden körülmények között elég
erős, a mildhibrid rendszerrel
együtt pedig az extra nyomaték
igényt is kielégíti, például előzések
nél. Gyakorlatilag a 2 literes erőfor
rás hozza a másfél literes turbósok

tulajdonságait. Fogyasztásban még
jobb is, karakterében egyenletesebb,
a háromhengereseknél finomabban
jár. Az Xmotor felára a 122 lóerős G
motorhoz képes 1 millió forint, a 150

lóerős G150 AWDnél egy ugyan
olyan X180 összkerékhajtású verzió
csupán 700 ezerrel kerül többe. 8,6
millió forinttól 12ig válogathatunk a
különböző felszereltségek között.
Ugyan időutazásra nem képes, de or
rában mégis a jövő motortechnikáját
hozza el a mába.

SPCCI technika
A szikravezérelt kompressziógyúj
tás (SPCCI – Spark Controlled
Compression Ignition) elvén mű
ködő, egyedi motorkonstrukció lé
nyege a következő. Ahhoz, hogy
gazdaságos üzem mellett nagy tel
jesítményt érjenek el, növelni kell
a benzin–levegő keverék levegő
tartalmát. Az Xmotorban a szoká
sos 14,7:1ről 40:1 arányú sze
génykeveréket képeznek szívócső
befecskendezéssel. Ezt egy kisnyo
mású kompresszor segítségével
oldják meg. Majd a közvetlen be
fecskendezéses (párhuzamos)
rendszer egy kis mennyiségű, dú
sabb keveréket juttat a gyújtógyer
tya elé, amit az begyújt. A láng
(égés) megnöveli a nyomást
(kompresszió) és beindul az ön
gyulladás – dolgozik a szegényke
verék. Mindezt részterhelésen ké
pes a motor művelni, ha csúcstel
jesítmény kell, hagyományos mó
don működik az ütem. A két mód
észrevétlenül vált.

A Mazda megmutatja a világnak, hogy lehet
mérnöki bravúrt végrehajtani a benzinmoto
rokon. A dízelmotorok takarékosságát és a
benzinesek kulturáltságát egyesítő Skyactiv
X motor egy CX30ban érkezett hozzánk.

Mazda CX‐30 G122 teszt

CARNET RIEGLER – MAZDA • Győr, Pesti út 4. •  Tel: 96/513100
riegler@autoforumriegler.hu • www.carnet.hu/riegler
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EKäfer: Retro elektromos kabrió 82
lóerős villanymotorral, 200 km ható
távolsággal. A 100 ezer eurós Bogárral
élmény autózni, hiszen 8 mp alatt
gyorsul 80ra és 150 km/h a vége.
Csak a boxermotor hangja hiányzik a
napfényes száguldáskor.

Nem csitul a vihar a janu
ár 1től kapható E10 jel
zésű 95ös benzin körül.
Miután a személyautók
átlagéletkora hazánkban
15 év felett van, ezért jo
gos lehet a félelmünk.
Tisztázzuk, mit érdemes
tudni az „új” benzinről.

Január 1től a 95ös motorbenzin
bioüzemanyagrészaránya 8,2 száza
lék, a bioetanol részarány pontosan
6,1 százalék. Ez az érték a benzin
energiatartalomban kifejezett meny
nyiségének hányadosa, százalékér
tékben. Az energiatartalom a tüzelő
anyag és a biotüzelőanyag térfoga
tából, illetve tömegéből számított fű
tőérték (MJ/liter vagy MJ/kg).

holtartalom leoldhatja a szennyező
déseket az üzemanyagellátó rend
szerből. Rövidebb ideig tartható el az
E10es benzin, illetve használatával
kismértékben nőhet a fogyasztás, hi
szen a bioetanol fűtőértéke kisebb.

Azonban a káros hatásai esetlege
sek, hosszabb távon okoznak problé
mát. Néhány, főleg 2005 előtt gyár
tott típus motorjának működését be
folyásolhatja az E10 benzin, ezért min
denképpen tájékozódjon, hogy az ön
autója érintette. Amennyiben érin
tett, javasoljuk, tankoljon 98as vagy
nagyobb oktánszámú benzint, ezek
nek kisebb az etanoltartalmuk.

Az E10 jelölés – ezzel szemben –
a térfogatarányos bioetanoltartal
mat jelöli, ami maximálisan 10 lehet,
jelenleg nagyjából 9 tf százalék. Az
E10 kémiai jellemzői mások az E5
üzemanyaghoz képest, ami nem a

motorra, hanem az üzemanyagellá
tó rendszerre lehet veszélyes. Erre
érzékeny tömítéseket, szelepeket és
gumi alkatrészeket, csöveket károsít
hatja. Az E10 több vizet köt meg, ami
korróziót okozhat. A magasabb alko

TECHNIKA

Tankolhatok E10-et?

ELEKTRIFIKÁCIÓ
Autoshow Bécs

Cupra Tascavan: elektromos tanul
mányautó 4 villanymotorral, összesen
306 lóerővel és 77kWh akkupakkal
megáldva. 2020ban hasonló ruhá
ban hibrid és villanySeat érkezhet.

Honda E: Élőben igazán kedves autó
benyomását kelti a kis elektromos
Honda. A belső futurisztikus, 5 kijelző
öleli körül az utasokat – és fával díszí
tett a minimalista pult.

Itt találja a járművek listáját



Néhány éve azt írhattam volna, hogy tombol a tél, hideg van,
akár –15 °C, és 510 centis hóréteg borítja a tájat. Most 2020
ban azt írom, hogy nemhogy havat, de még hópihét is alig
látunk. Arról nem is beszélve, hogy a hőmérséklet is inkább
0 °C körül van (ezen a héten még afelett), minthogy fagyna.
Pedig a földeknek nagyon kellene a hideg és a hótakaró is.
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Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig  

30/768-2048 • 30/335-6855 • www.gyorkert.hu

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

Még nem késő, hogy főleg a kis fákra
műanyag törzsvédő hálót tegyünk fel,
vagy alkalmazhatjuk a régi módszert
is: anno újságpapírral tekerték körbe
a fák törzsét és alsóbb ágait. Érdemes
még a csonthéjasok törzsét, alsóbb
ágait fehérre lemeszelni, így az alatta
lévő kártevők és kórokozók elpusztul
nak, sőt az erős napsugaraktól is védi
a fát, nem repedezik fel a kérge. Fagy
mentes időben a beteg, elszáradt fák
ágait már most eltávolíthatjuk, de a se
beket ne feledjük el lekezelni fasebke
zelővel. Az alakító, ifjító metszéssel
még várjunk. Kerti séta közben az ága
kon maradt mumifikálódott termése
ket (gyümölcsmúmiákat) egy bot vagy
cirokseprű segítségével verjük le és
szedjük össze. Végül semmisítsük meg,
mert ezek a moníliafertőzés forrásai
lesznek. A letermett málnavesszőket
is eltávolíthatjuk, ha ősszel nem tettük
meg. A beteg, vesszőszúnyog által fer
tőzötteket is távolítsuk el.

Ha száraz és fagymentes az idő, a
kész komposztot átrostálhatjuk,
majd 12 centiméter vastagon a
gyepre teríthetjük, vagy ha nincs át
fagyva a föld, pár centi mélyen a ve
teményes helyére be is dolgozhatjuk.

A szobanövényeink is szenvednek a
fényhiány miatt, s bár már hosszab
bodnak a nappalok, a locsolással azért

vigyázzunk. Csak akkor lo
csoljunk, ha már a föld

felszíne kiszáradt,
erről az ujjbe

gyünk tapintá
sával tudunk
meggyőződni.
A tápoldatos
öntözéssel is
várjunk már
ciusig.

Figyeljünk
oda, mert már

pár perces szellőz
tetésnél, főleg ha kint

mínuszok vannak, megfáz
hatnak a növényeink, amit abból

veszünk észre, hogy leveleiket ledobják
vagy sárgulni kezdenek. A locsolóvíztől
is megfázhat a növényünk, ezért a leg
jobb, ha állott vízzel öntözünk.

Nem is beszélve a gyümölcsfákról,
melyeken csak úgy hemzsegnek a ro
varkártevők. Nincs hideg, így nincs, ami
gyérítse őket. Lehet, hogy lassan medi
terrán ország leszünk, vagy talán már
azok is vagyunk. Meg kell nézni az
OMSZ 2019. évi összegzését, melyből
látszik, hogy 2019 a legmelegebb év
volt 1901 óta, és ez már a 8. olyan év
2000 óta, ami a leg szót kívánja. Sajnos
a számok magukért beszélnek. Hívhat
juk e jelenséget bárhogy is, és okolha
tunk érte bárkit, már itt van, és folya
matosan kihívás elé állítja a kertészke
dőket. Hát igen, a kertbarátok körében
a 2019. évi fügetermés bősége emléke
zetes lesz. Sőt, lehet, hogy ez az év is.

Kertész szakemberként félek a
folytatástól, nagy kihívás elé nézünk.
Új növénybetegségek jelennek meg,
miközben a tél nem segít a már az is
mertek gyérítésében sem. Sok a for
ró napok száma, a csapadék eloszlá
sa nagyon hektikus, ritkán esik, de

akkor akár az egész havi adag hull le
pár óra alatt. Ilyenkor úszik a kert, a
pince, az utca, meg minden, ahol
nem tud elfolyni a víz. Ahonnét meg
elfolyik, ott nem tud hasznosulni, így
pár nap alatt újból szárazság lesz ott.

Sajnos a kertészkedés ilyen kihívá
sokkal jár, de nem szabad feladni,
mindenre van megoldás. Ha kell, nö
vényvédelem vagy locsolás és legvé
gül megfelelő növényválasztás.

Most, hogy így elkeserítettem a
kertbarát olvasót (pedig sajnos csak
tényeket soroltam), hangsúlyozom,
hogy itt, a Győr+ Hetilap hasábjain, a
Győr+ Rádióban és a Győr+ Televízió 
ban is azon leszünk, hogy segítsünk,
tájékoztassuk a növénykedvelőket,
és közösen megoldjuk a kihívásokat.

De térjünk vissza a kertünkbe! Ilyen
időben, főleg napsütésben már számos
munkát el tudunk végezni a szabadban,
például a kéziszerszámok karbantartá
sát, ide értve az élezést, a fanyelek cse

réjét, ékezését vagy a hiányzó, esetleg
elhasznált szerszámok cseréjét, beszer
zését. Sőt, a gépeinket (kapálógép,
gyepszellőztető, permetező, fűnyíró)
most érdemes ellenőrizni vagy ellen
őriztetni. Ilyenkor még nincs sorban ál
lás a kisgépszervizeknél és nekünk sem
kell kapkodni. De a kapák, ásók élezését
mi is el tudjuk végezni egy köszörű se
gítségével, vagy a késeket, ollókat egy
kovakő alkalmazásával. Vágókoronggal
vízszint semmiképp ne élez
zük az eszközeinket, ez
ugyanis nagyon fel
hevíti az éleit és
elgyengíti azo
kat. Ha egy fű
n y í r ó k é s t
rendszere
sen így „éle
zünk”, akkor
a kés éle el
gyengül és kitö
redezik. Kisebb
eszközökhöz, mint
például a metsző, az
ágvágó és a sövényvágó
olló, legjobb egy ceruzaszerű ko
vakövet beszerezni és ezzel, körkörös
mozdulatokkal az élezést elvégezni.

Sok kiskerttulajdonos panaszkodik,
hogy a vadak bejárnak a kertekbe.

2019
a legmelegebb

év volt
1901 óta

Tél a kiskertekben
Szerző: Nagykutasi Viktor, a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesületének elnöke 
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A kínai orvoslás a toxinokra, vagyis
a mérgekre összpontosít, és a méreg
anyagok szabályozását, és a táplálko
zást tartja szem előtt. Amíg a nyugati
orvoslás mindent megtesz annak ér
dekében, hogy a mutatókat normál ér
tékekre állítsa, addig a kínai gyógyá
szatban a vért tisztítjuk meg. A fő
probléma, hogy a mutatók beállításá
hoz nem a toxinok kiszűrését, a mé
regtelenítést, a vér zsírtalanítását kez
dik meg, hanem még több gyógyszer
rel próbálkoznak a beállításhoz.

A kérdés adott: ha a vér méreg
anyaggal szennyezett, és ehhez még a
gyógyszer is hozzáadódik, hogyan le
het a beteg szervet gyógyítani? Ha
gyógyszert szedünk egész életünkben,
miként tudjuk a sok mérget eltüntetni,

miközben a gyógyszerszedés szövőd
ményekkel jár. És miért esik vissza

újra és újra a beteg? Mert a ha
lastóban a víz még mindig
szennyezett. A tizenegy szak
értő nem egységben nézi a
testet, mindenki csak egy
halért felel.

A cél a nyugati és a ke
leti orvoslásban is ugyan
az, csak az út más a gyó

gyításhoz. A kínai orvoslás
lassú, mindenre kitérő, a

beteg egyéniségének meg
felelő tempóban halad a cé
lig: a probléma megoldása
a kínai orvoslásban a „víz
csere”, a káros anyagok ki

tisztítása a vérből, a vér mi
nőségének javítása.

A halastó vegyszerezése ugyanígy
hat az élőlényekre. A nyugati orvoslás
ban, ha meg szeretnék oldani a halas
tó problémáját, az orvos három lehe
tőséget ad. Az első módszer a gyógy
szeres kezelés, amire a szervezet nem
egyformán reagál, mivel mindenki
egyedi sejtfelépítésű. A második mód
szer: a beteg hal kidobása a tóból, ez
a megoldás egyenértékű például a
mandula kivételével, az epehólyagel
távolítással vagy a méh–petefészek el
távolításával. A harmadik módszer: az
összes hal helyettesítése egészséges
hallal. Ez pedig megfelel a szerv 
transzplantációnak.

És az olvasók mit gondolnak, mit te
hetünk a halastó problémájának tel
jes megoldásához? Úgy gondo
lom, hogy az emberek száz
százaléka a vízcsere mel
lett döntene. S tudják,
miért beszélek tizen
egy halról, miért nem
kevesebbről vagy
többről? Mert a ti
zenegy hal a tizen
egy szervünket jel
képezi: szív, máj, lép,
tüdő, vese, vastag
bél, vékonybél, gyo
mor, húgyhólyag, epe
hólyag és a „hármas
melegítő”.  Ez a többivel
ellentétben nem egy szer
kezetileg különálló szerv, ha
nem egy több szerv által megva
lósított működési egység. Fő funkciói:
irányítja az egész szervezet csídinamiz
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Elmondok egy történetet, ami a ti
zenegy halról szól. Ezáltal talán köny
nyebb lesz megérteni, hogyan gyógyít
ja a kínai orvoslás a betegségeket, mi
ért lehet az, hogy néhány tű képes or
vosolni számos kellemetlenséget.

Tizenegy halat nevelnek egy ha
lastóban, a halak minőségét pedig a
víz minősége határozza meg. Egy
napon a fekete hal megbetegszik a
piszkos víz miatt. Többen azt javasol
ják, hogy a halastóba gyógyszert
(vegyszert) öntsenek, így próbálják
meg a piszkos vizet megtisztítani.
Ám, ha a tóba gyógyszert szórnak, a
másik tíz halnak vajon ez a módszer
a hasznára válike? Hiszem, hogy
most mindenki azt mondaná, hogy
nem.. Amikor válaszolnak erre a kér
désre, elgondolkodnake azon, hogy
amikor gyógyszereket szednek pél
dául megfázásra, köhögésre, álmat
lanságra, vagy vérnyomásproblé
mákra, cukorbetegségre, azok jóté
konyake az egész szervezetre? A
betegtájékoztatókban leírják a
gyógyszergyárak, hogy az adott tab
lettáknak milyen mellékhatásaik
vannak, többek mellett máj vagy
gyomorkárosodásról is gyakran ol
vashatunk.

PRÓBÁLJA KI
ÖN IS!
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etesen, gyógyszerek
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hatá
sok nélkül!

Mosonmagyaróvár,
Városkapu tér 9.
+36-30/790-1248

Gyôr, Bartók B. út 5.
+36-30/391-8648
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musát és a vízszállítás útvonalát alkotja.
A kórházakban ezeket a szerveket ti
zenegy különféle szakember kezeli.

Visszatérve a halastóhoz: ahogy
az elején írtam, a halak minőségét a
víz minősége határozza meg, szerve
ink egészségét pedig a vér minősége
adja. Probléma esetén az orvosok
először vért vesznek, amiből kimutat
hatják, hogy vannake a szerveze
tünkben a normáltól eltérő értékek.
Azután pedig, ha az orvos azt látja,
hogy például a húgysav, húgyfehérje
magas, elkezdi kezelni a veséket, ma
gas vérnyomásnál a szívet. A rossz ér
tékekre gyógyszert ad.

KÍNAI ORVOSLÁS
A tizenegy hal története és a 

Sokan kíváncsiak a kínai orvoslás, kezelés elvére. Vajon hogyan működik, miként hat a
szervezetre? – erről mesél ezúttal dr. Feng Xiao Ping, a Harmónia Akupunktúra Centrum
akupunkturás szakorvosa. Alább az ő írását olvashatják.
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Bevásárlólista 1517 darabhoz
• 220 g fehér liszt (+3 szórás a nyújtáshoz)
• 100 g rozsliszt • 2 tojás sárgája • csipet só
• 1 csomag vaníliás cukor • 2 ek. porcukor/2 ek. eritrit 
• 3 dkg vaj (82% – szobahőmérsékletű)
• 1 narancs héja (bio) •  0,3 dl rum
• 220 ml tej (2,8%) • 2 dkg friss élesztő
Töltelék: sűrű lekvár, porcukor
0,5 liter olaj a sütéshez

FÁNK
Töltött rozsos 

Tipp: 
A kiszaggatott, 

megmaradt tésztát
gyúrjuk újra 

és kelesszük újabb 35 percig, 
ezután szaggathatunk 

újabb fánkokat
belőle!

Elkészítés
Az élesztőt kikeverem a vaníliás cukor negyedével, hozzáöntöm a langyos

tejet és egy kiskanál lisztet, és 20 perc alatt felfuttatom meleg helyen, leta
karva. A liszteket egy tálba szitálom, mélyedést készítek a közepére és bele
öntöm az összes hozzávalót, majd a felfutott élesztőt is. Lágy, könnyű, nem
nehéz tésztát kell kapnunk, ami már nem nagyon ragad, de csak ekkor adom
hozzá a puha vajat, majd duplán letakarva, 40 percig kelesztem. Ezután a
nyújtófelületre teszem és kizárólag kézzel vékonyra ellapogatom egy liszte
zett felületen, olajos kézzel. Két formát választok, az egyik nagyobb legyen,
de éppen csak egy kicsivel. Ebből szúrok ki két kört, az egyiknek a közepére
lekvárt teszek és rárakom a másik kört. A kisebb nyomóval ebből szúrom ki
a végleges töltött fánkot. Ezáltal a szélei nem válnak el egymástól sütés köz
ben. Újra letakarom, és még 30 percig kelesztem. Közepesen forró, bő olaj
ban sütöm az eddig felül lévő részével lefelé, lefedve, majd a másik felét már
fedő nélkül.

Ritkán készítek töltött fánkot, hi
szen mindig izgulok, hogy kifolyik be
lőle a finomság. A tartalmasabb tészta
viszont nem engedi, a jó technika biz
tonságot ad, a kemény szilvalekvár pe
dig egyenesen a biztos sikerhez vezet.
Ezért érdemes ezzel a triumvirátussal
nekilátni a töltött fánknak.

Milyen legenda jár a fánk születésé
vel kapcsolatban? Két kis történetünk
van, egészen a 19. századból. Az egyik

egy repülő tészta, ami a sütő helyett a
forró zsiradékban végezte, noha a házi
asszony a férje fejéhez szerette volna
vágni azt. Talán a másik történet hihe
tőbb, mikor Marie Antoinette egy far
sangi álarcosbálról megszökve az egyik
utcai mézeskalácsmestertől fánkot vásá
rolt. A mestert aztán magához hívatta,
elkérte tőle a receptúrát, a királyi cukrász
pedig finomított azon – így vált a lako
mák és a nép kedvencévé a sütemény.

Nem csupán egészségügyi szempontból érdemes rozst hasz
nálni, hanem mert isteni íze van a kelt tésztákban. A rozs
egyik legjobb barátja pedig a savanykásédes szilva.



172020. január 31.

Szotyi, a fiatal szurikátalány minden belépő szí
vét azonnal elrabolja. Igazi haspók és nagy vadász,
villámgyorsan elkapja a neki szánt szöcskéket, tücs
köket. Ez a gyorsaság a természetben is fontos
erény, elsősorban így tudnak védekezni, és elmene
külni a ragadozók elől. Valódi ínyenc, a finom fala
toknak nem tud ellenállni, kedvence a lisztkukac.

A legkedvesebb helye a Bástya ablaka, ahon
nan szívesen bámészkodik, figyeli a külvilágot.
Segít kertészkedni, az összes növényt kiássa.
Kedvenc elfoglaltsága égnek meredő orral „na
pozni” a teknőskifutó infralámpája alatt. Az ott
lakók nagy rémületére, ezt a látogatását napon
ta többször is megteszi, és ha már ott van, akkor
az ételüket is megdézsmálja, hátha azok fino
mabb falatok.

A látogatókkal szívesen barátkozik, a lábuknál
szaglászik. Sőt, persze felügyelet mellett, simogat
ni is engedi magát.

A szurikáta elnevezés a szuahéli nyelvből szár
mazik, jelentése „szirti macska”. A délafrikai sza
vannákon és félsivatagokban élnek. Nappali álla 
tok, az éjszakát a maguk ásta üregrendszerben töl
tik. A csapat egész nap táplálék után kutat, ügye
sen borogatják fel a kisebb köveket értékes „kin
csek” reményében. Üregük néhány száz méteres
környezetében szinte minden táplálékforrást hasz
nosítanak, legyen az zsenge hajtás, gumó vagy
gyökér, tojás, esetleg kisebb állatok, rovarok és pu
hatestűek. Néha még a skorpiót is megeszik.

Jellemző rájuk a magas fokú szocializáltság,
a kolóniában egyfajta „munkamegosztás” ural

kodik. Amíg az állatok többsége táplálkozik,
vagy éppen pihen, néhányan két lábra állva fi
gyelnek, és vészjelekkel figyelmeztetik a cso
port többi tagját, amikor ragadozó közeledik.
Egymásra gondosan figyelnek; még a közös ürí
tőhelyet is együtt keresik fel.

A szurikáták által kiadott hangoknak pontos je
lentésük van. A vészkiáltások jelzik a ragadozó tí

pusát, és hogy mennyire sürgős elmenekülni. A
körülményektől függően csicseregnek, trilláznak,
morognak vagy ugatnak. A sürgős földi veszélyre
menedéket keresnek, míg a sürgős légi veszély
esetén lekuporodnak, és a szemükkel a támadót
keresik.

Kalandra le! Szotyi is vár minden látogatót a Fü
les Bástyában!

Ha igazán cuki élményt keresnek, látogassanak el a Füles Bástyába, ahol aprócska,
kíváncsi szempár fogadja az ablakon betekintő látogatókat.

SZOTYI,a szurikátalány
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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Várjuk önéletrajzát:

GYŐR-SZOL ZRT. 
MUNKA-BÉRÜGYI OSZTÁLY 
9024 Győr, Orgona utca 10. 
vagy munkaugy@gyorszol.hu

A borítékra, kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel 

a munkakör megnevezését.

A GYOR-SZOL-NÁL!
VÁRJUK 

´́

GÉPI 
parkgondozó

CSOSZERELÓ́

AMIT KÍNÁLUNK:

ÖNT KERESSÜK:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ

szakirányú végzettséggel:

(C kategóriás jogosítvánnyal)

(B kategóriás jogosítvánnyal)

GÉPKOCSIVEZETO

TETOFEDO–BÁDOGOS´́ ´́

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos

munkarend

NYUGDÍJASOK
jelentkezését is várjuk!

bejelentett munkaviszony,
folyamatos munkavégzés

versenyképes fizetés
+ cafeteria

vidékieknek bejárási 
költségtérítés

szakmai képzések támogatása

hosszú távú munkalehetőség

munkavédelmi eszközöket,
kéziszerszámokat, gépeket

biztosítunk
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KONTÉNERES
GÉPKOCSIVEZETÓ́

´́

A GyőrSzol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága nagy figyelmet fordít a köztisztaság
fenntartására. A munka keretében többek között kéz
zel és géppel seprik a burkolatokat, összeszedik az el
dobált szemetet, illetve rendszeresen ürítik az utcai
hulladékgyűjtőket és csikktartókat. Az alaptevékeny
ség a napokban kiegészül a Győrbe bevezető főutak
mentén történő kézi hulladékgyűjtéssel. Az említett

utak mellett eldobált hulladék és az ugyanitt lerakott
zugszemét eltakarítása nem mindenhol a GyőrSzol
Zrt. feladata lenne, a vonatkozó helyszíneken a föld
és az erdőtulajdonosok kötelessége a tisztaság fenn
tartása. A GyőrSzol Zrt. koordinálásában a bevezető
utak mentén végzett kézi hulladékgyűjtésben össze
sen 12 fő vesz részt, a munka az időjárástól függően
két hétig tart.

A bevezető utak mellett is
SZEDIK A SZEMETET

Szöveg és fotó: GyőrSzol Zrt.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10.,
vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra, kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „vagyonkezelés” jeligét.

A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletága felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

ingatlanüzemeltetési

ÜGYINTÉZO
Feladat: • A saját és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése.

Feltétel: • minimum középfokú műszaki végzettség • felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek • ügyfélorientált szemlélet • problémamegoldó

képesség, konfliktuskezelés • jó kommunikációs készség

Előnyt jelent: • B kategóriás jogosítvány
• saját tulajdonú gépjármű • felsőfokú műszaki végzettség

• ingatlankezelésben szerzett tapasztalat 
• társasházkezelői végzettség

Jelentkezési határidő:
2020. február 10.

´́
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Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Va-
gyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján érté-
kesíti az alábbi iroda megnevezésű ingatlanát 

Cím: Győr, Lajta utca 1–3.
Hrsz.: 2672/37/A/194
Terület: 179 m2

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet
(110 m2 és 69 m2) üzemel (szépségszalon, ABC).
A tárgyi ingatlan két bejáratról is megközelíthető,
összkomfort fokozatú, az üzlettereken kívül,
mosdóhelyiségekkel és egyéb tárolóhelyiségekkel
rendelkezik. A zrt. jelenleg az ingatlant bérlet út-
ján hasznosítja. A kisebb alapterületű üzletrészre
vonatkozóan 2019. december 31. napjáig tartó
határozott, míg a 110 m2 alapterületű ingatlan-
részre határozatlan időtartamú bérleti szerződés
van hatályban. Pályázó benyújtandó pályázatá-
ban nyilatkozni köteles, hogy a bérleti jogviszo-
nyok fenntartásával vagy anélkül kívánja-e az in-
gatlant megvásárolni.

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot
tenni, mely ajánlatot zárt borítékban, postai úton
kell megküldeni, vagy a Társaság székhelyén sze-
mélyesen leadni a következők szerint: Sági Géza
Elnök-vezérigazgató Úr részére, Győr, Lajta u. 1–
3. vételi ajánlat. Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10. 

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon
tekinthetŐ meg. További információ a GYŐ R-SZOL Zrt.
Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Or-
gona u. 10., tel.: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@
gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben 8 és 16 óra
között.

FOGADÓÓRA

A GYŐR-SZOL ZRT. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGA ÖNT KERESI!

BÉREZÉS:
m

egegyezés szerint

hegeszto
cso-

vagy futés-
szerelo

betanított
munkás

villany-
szerelo

feltétel: autogén, AWI és bevont
elektródás hegesztő vizsga, előnyt
jelent: hegesztő minősítő vizsga

feltétel: szakmunkás-
bizonyítvány, előnyt jelent: 

hegesztő szaktudás

előnyt jelent: 
csőszerelői végzettség

előnyt jelent: 
elektrikusi végzettség

Fényképes szakmai
önéletrajzát várjuk: 

Győr-Szol Zrt. 
Munka-Bérügyi Osztály

9024 Győr, Orgona utca 10.
vagy

munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra, kérjük, írja rá,
illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör

megnevezését!

´´
´´
´´

´´ ´´

Fürdés helyett inkább zuha
nyozzunk! Tusolással alkalman
ként száz liter vizet is meg lehet
spórolni. Zuhanyzás során 20–
60 liter vizet használunk el, míg
a fürdőkádba egyegy alkalom
mal 100–150 liter vizet enge
dünk ki.

A mosogatógép 20–40 liter
vizet fogyaszt egy alkalommal,
ezért csak teli tálcával indítsuk
el. A mosógép pedig akár 60–80
liter vizet is elhasználhat. Csak

teljes adag ruhával indítsuk el a
mosást, esetleg használjuk a fe
les, víztakarékos programokat!

Ellenőrizzük a vízóránkat, ha
vonta írjuk fel a fogyasztásunkat.
A hibák kiszűrésének legbizto
sabb módja, ha havonta –
mondjuk rendszeresen a hónap
első napján – feljegyezzük víz
mérőnk állását és a havi fogyasz
tásunkat. Ha túlfogyasztást ész
lelünk, derítsük ki a hiba okát.

Figyeljünk oda, nem szivá
roge a víz a WCtartályból! A

Bárány István önkormányzati képviselő Rév-
faluban február 3-án az Audi Hungaria Isko-
lában (Körtöltés utca felől megközelíthető-
en), 4-én az Üstökös FC Klubban (Vámosi u
2.), 5-én a Tulipános Iskola Kisbácsai Tagis-
kolájában (Sövény u. 15.) 17 órától fogadó-
órára várja az érdeklődőket.

lakások vízfogyasztásában a
legnagyobb meglepetést egy
meghibásodott WCtartály
okozza. Ha a tartályból egy vé
kony sávban szivárog a víz a
csészébe, havonta 2530 m3 víz
is elfolyhat. Lehetetlen? Ha
percenként 1 liter folyik el, ak
kor az napi 1440 liter, 1 hónap
alatt 43,2 m3! Árulkodó lehet,
ha látjuk a szivárgást, vagy a
csésze vízbevezető részén vé
kony vízkövesedés látható.

A másik tipikus hiba a vízme
legítő készülék biztonsági szele
pének áteresztése. Ha a bizton
sági szelep lefolyóba van kötve,
a hibát nagyon nehéz észlelni.
Legkönnyebben a vízmérő lassú
pörgése árulhatja el.

Ha a lakásvízmérőnél, le 
plombált vezetéknél szivárog a
víz, akkor a vízmű hibaelhárítói
ingyenesen javítják. Ha a vízmé
rő után, vízcsapunk felé észlel
tünk hibát, akkor azt magunk ja
vítjuk, esetleg szerelőt is hívha

tunk. Amíg a hibát ki nem javít
tattuk, érdemes elzárni a vízmé
rőnél a főcsapunkat. Ha pedig a
lakásmérőtől az utca felé, a tár
sasház közös tulajdonú vezeté
kein észlelünk hibát, akkor érte
sítsük a közös képviselőt. A veze
tékek leggyakrabban az illeszté
seknél vagy a könyöknél hibá
sodnak meg.

Ha kis víznyomásra van pana
szunk, figyeljük meg, minden
vízcsapunkon lecsökkente a víz
nyomás. Ha csak az egyik vízcsa
punknál van gond, érdemes el
lenőrizni és megtisztítani a csap
telep kifolyó nyílásánál lévő szű
rőt. Ha egységesen mindenhol
kicsi a víznyomásunk, akkor a
vízmű hibaelhárítói ingyenesen
ki fogják tisztítani a vízmérőnk
előtti szűrőt. Ez leggyakrabban
segíteni szokott. Képünkön egy
lakásvízmérő szűrője látható.

Ha csőtörést észlelünk, mi
nél gyorsabban javíttassuk
meg, addig is zárjuk el a vizet.
Ha elzártuk a főcsapot, egy kis
ideig még folyni fog a víz, de
ilyenkor már nincs nyomás
alatt, csak a vízvezetékekben
lévő víz folyik ki.

Társasházaknál ritka, de kelle
metlen gond, ha a hideg vizes
csapból is meleg víz folyik. Ilyen
kor a keverő csaptelep hibájára
gyanakodhatunk, vagy a villany
bojler meghibásodása lehet a
háttérben. Nehéz lesz kideríteni,
de megéri, mert ilyenkor valaki
feleslegesen melegíti a vizet.

Figyeljünk oda a helyes csa
tornahasználatra! A WC nem
szemetes, ne dobjunk bele ned
ves törlőkendőt, papírtörülkö
zőt, pelenkát, rongyot, intimbe
tétet! Az oda nem való dolgok
elakadnak a ház csatornarend
szerében, és a fölöttünk lakók
szennyvize nálunk fog kifolyni.

JÓTANÁCSOK 
vízfelhasználóknak

Szöveg és fotó: 
PannonVíz Zrt.



AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Adásvé
telivel, azonnal készpénzfize
téssel! Öreg, sérült, műszaki
hibás, feleslegessé vált autó
ját megvásároljuk hivatalos
szerződéssel! 0630/527
5563, email:
dcarkft81@gmail.com 1 órán
belül válaszolunk levelére!

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198.

Társasházkezelés, közös kép
viselet teljes szakiparral. 06

30/5208875, 0630/600
7190.

Ajtók javítása! Kültéri és bel
téri ajtók javítása, vasalatzár
csere, zárjavítás. Tel.: 06
70/2237957.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
rés, szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érdeklődés: 0670/884
6838.

Áruházi, lapra szerelt búto
rok, eszközök, összeszerelé
se! Ház körüli férfimunkák
(számlaképes)!Érdeklődni le
het:  0630/4036810; 06
96/826322.

Villanyszerelés Győr és kör
nyékén. Kis munkák is. Rövid
határidővel. Érdeklődni le
het: 0620/4026657

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Éedeklődés telefonon: 06
70/6750654.

Lomtalanítást vállalok pincé
től padlásig. 0670/277
7947

Vállalom limlomjának elszállí
tását, megbízható csapat va
gyunk. Hívjon bizalommal,
ár megegyezés szerint. 06
70/5146990

Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbontást
is megegyezés szerint. Hív
jon bizalommal! Telefon
szám: 0670/7075812.

ÁLLÁS

Márvány Óvoda udvari mun
kást keres! Telefonszám:
+3696/317977

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalok Győr
ben és környékén. Tel.: 06
70/3846557.

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz, villanyszerelés.
0630/8720564

István út 10/B. Arany, ezüst,
festmény, órák, mindenféle
régi tárgyak. Információ: 06
20/8005211.

Felment a tört arany ára!
7.500–8.500 Ft/gramm. Ré
giségfelvásárlás! Győr, Hotel
Rába! Január 29én, február
5én, február 12én, február
19én. Minden szerdán! Fa
zon arany 9.000–25.000
Ft/gramm. Festmények, régi
pénzek, kitüntetések, képes
lapok, Zsolnay, herendi, kar 
órák. 0670/3816345
www.dunagaleria.hu

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni lehet: 06
20/5299861

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Telefonszám: 06
20/4153873.

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Érdeklődés telefonon:
0670/5642280.

KIADÓ

Ikva utca 2. emeleti lakás
szobája kiadó. A lakás felsze
relt, WiFi van. Kaució: 1 hó.
Jelenleg 2 lány és 1 fiú lakik
a lakásban. Elsősorban lá
nyok jelentkezését várjuk. A
szoba 45.000 Ft/hó + rezsi
(max. 10.500 Ft/hó/fő). Ér
deklődni lehet: 0670/419
4222.

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen el
szállítom felesleges holmiját.
0620/9967268

Lomtalanítást vállalok. In
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06
70/8826590.

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Tel.: 0670/265
7643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Tel.: 0670/2339213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Telefonszám: 06
70/2458931.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Tel.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Vas kandalló hődobbal, csö
vekkel és tartozékokkal el
adó. Érdeklődni lehet: 06
70/6164718

Osztrák Galéria magas áron
felvásárol február 3án 10–
15ig, Ibis Hotelben, Szent
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

A hetilapba feladott
hirdetése már 
a gyorplusz.hu
oldalon is megjelenik!

Apróhirdetések
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LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 40 nmes,
komfortos, teljesen felújított,
határozott idejű bérleti szerző
déses lakást cserélne, 45–80
nmes, 23 szobás, határozott
határozatlan idejű bérlemény
re. Újváros, Bán A. u. kizárva.
(Hirdetésszám: 666) 

Nádorvárosi 2 szobás, 52 nm
es, komfortos, felújított, hatá
rozatlan bérleti szerződéses la
kást cserélne téglaépítésű, 3
4 szobás, határozatlan idejű,
nádorvárosi, belvárosi, bérle
ményre. (Hirdetésszám: 667)

Belvárosi 2 szobás, 44 nmes,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne,
45–68 nmes, 3 szobás, határo
zatlan idejű bérleményre. Újvá
ros, Sziget, Gyárváros, Bán A. u.
kizárva. (Hirdetésszám: 669) 

Szigeti 1 szobás, 33 nmes, fél
komfortos, szilárd tüzelésű,
teljesen felújított, határozat
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 50 nmes
határozatlan idejű bérlemény
re. Tartozás átvállalása lehet
séges. Adyvárosi, belvárosi
bérleményre. Bán Aladár u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 670)

Adyvárosi 2 szobás, 54 nmes,
összkomfortos, felújított, hatá
rozott bérleti szerződéses la
kást cserélne 36–55 nmes, 2
kisebb lakású, határozotthatá
rozatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 671)
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

A pályafutását Győrben, az ETOban kezdő, ma
már MOLPick Szegedben játszó Bánhidi volt a ma
gyar együttes legeredményesebb tagja, hét mérkő
zésen 5 óra 30 percet töltött a pályán, és 42 lövés
ből 32 gólt szerzett. Bánhidi a védekezésben is alap
ember volt, öt kiállítással, egy piros és egy sárga lap
pal zárta a tornát, amelyen a magyarok a kilencedik
helyet szerezték meg. A válogatottból a kapus Mik
ler Roland, a balátlövő Ligetvári Patrik és a jobbát
lövő Balogh Zsolt is szerepelt a jelöltek között. A
szurkolók a torna okostelefonos alkalmazásában
szombat éjfélig állíthatták össze az általuk legjobb
nak tartott nyolcast, ugyanis a hét poszton kívül a
legjobb védekező játékost is meg kellett nevezni. A
drukkerek véleményét negyven, az európai szövet
ség alkalmi szakbizottságának álláspontját pedig
hatvan százalékban vették figyelembe a végered
mény vasárnapi kihirdetése előtt. A torna honlapja
szerint több mint 20 ezer szavazat érkezett. A nor
végok balátlövője, Sander Sagosen harmadik egy
mást követő Európabajnokságon került be az
álomcsapatba. A legértékesebb játékos a horvát
Domagoj Duvnjak lett, a jobbátlövők közül pedig a
Szegedet erősítő spanyol Jorge Maquedát látták a
legjobbnak. Az Ebt a magyar válogatott a 9. helyen
zárta, az aranyérmet Spanyolország szerezte meg. 

A négy ifjúsági játékossal kiálló Rá
baparti felnőtt alakulat 2:6 arány
ban nyert Nyíregyházán, így győze
lemmel kezdte a teke szuperliga
2019/2020as bajnokságának tavaszi
sorozatát. A győzelem titka a csapat
egység volt, ugyanakkor kimagasló
egyéni eredményre is volt példa,
Lendvai András 644 fát ért el. A Győr
Szol TC tekecsapata február 1jén 13
órától a tavalyi bajnok Szeged csapa
tát fogadja Győrben, az Orgona utcai
tekepályán. A belépés díjtalan.

További jó hír a GyőrSzol TC szu
perligás tekecsapatról, hogy az egye
sület három ifjúsági játékosa, Hung
ler Barna, Németh Máté és Lendvai
András bekerült hazánk korosztályos
tekeválogatottjába, így a fiatalok to
vább öregbíthetik Győr és Magyaror
szág jó hírnevét a tekesportban.

Az Uránia Nemzeti Filmszín
házban a Héraklész Díjátadó Gá
lán jutalmazták a 2019ben ki 
emelkedő eredményt elérő
utánpótláskorú sportolókat és
edzőiket. Az elismerésekből ju
tott a GYAC evezőseinek is. Az
egyéni sportágak férfi csapat ka
tegóriájában a győri Szabó Ben
ce, valamint a szolnoki Furkó Kál
mán alkotta könnyűsúlyú kettes,
és edzőik, Molnár Dezső és Alföl
di Zoltán eredményeit díjazták.
Az egység 2019ben U23as Eu
rópabajnoki címet és U23as vi
lágbajnoki bronzérmet szerzett,
a felnőtt vbn pedig negyedik he
lyen ért célba. A csapat külföl
dön edzőtáborozik, távollétük
ben Pető Tibor, a Magyar Evezős
Szövetség elnöke vette át a díjat.
A 2001ben indult Héraklész
Program az elmúlt közel húsz év
ben számos kimagasló ered
ményt elért sportolónak segítet
te pályáját.

és válogatottság
GYŐZELEM

DÍJAZTAK
GYŐRIEKET

Bánhidi Bence, a magyar vá
logatott beállója bekerült az
olimpiai kvalifikációs, január
9–26ig tartó férfi kézilabda
Európabajnokság álomcsa
patába.

GYŐRBŐL 
az álomcsapatba
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Az elmúlt években hazánk
meghatározó kapusává nőtte ki
magát Kiss Éva, a Győri Audi
ETO KC és a magyar női váloga
tott hálóőre. A kapus remekül
tudott együttműködni az elmúlt
években Győrben poszttársai
val, ráadásul nagy védésekkel
segítette évről évre a csapat
eredményességét. „Éva egy fan
tasztikus sportember, nagyon
sokat tanulhat tőle minden
sportoló. A munka iránti
alázatával, valamint tel
jesítményével példa
ként állítható a jövő
generációi számára.
Hosszú távú, négy évre
szóló kontraktust írt alá,
így Éva a következő évtől is az
ETOcsalád tagja marad, de pro
fi pályafutását idén nyáron befe
jezi. Klubunk mindenben támo
gatja Kiss Évát, aki a jövő évtől
kezdve edzői, kapusedzői isko
lába iratkozva, a győri utánpót
lás munkáját segíti hosszú tá
von” – nyilatkozta dr. Bartha
Csaba elnök.

„Nagyon nehéz döntést kel
lett meghoznom, de úgy hatá
roztam, hogy a szezon végével
befejezem aktív sportolói pálya
futásomat. Sokat gondolkodtam
a folytatáson, de úgy érzem, ez
a legjobb számomra. Örülök,

hogy Győrben maradhatok, a
klub számít rám a jövőben is, az
utánpótlásban a fiatal kapusok
kal fogok foglalkozni. Párhuza
mosan elkezdem az edzői licen
cek megszerzését, korábban a
felsőfokú tanulmányom mellett
középfokú edzői képesítést is
szereztem, hiszen szeretnék

hozzájárulni, hogy a magyar ké
zilabdázás kiemelkedő kapusha
gyományai a jövőben is biztosít
va legyenek. Viszont ebben a
szezonban még sok fontos mér
kőzés áll előttünk, azon vagyok,
hogy mindent megtegyek az
ETO sikerességéért, minden
mással a szezon után szeretnék
foglalkozni” – mondta Kiss Éva.

Amandine Leynaud, a világ 
klasszis hálóőr részben új szerep
ben is bizonyíthat nyártól. „Lau
ra Glauser és Silje Solberg sze
mélyében két új hálóőr érkezik a
csapathoz, ami örömteli, ugyan

akkor szeretnénk azt is biztosíta
ni, hogy a két új játékos beillesz
kedése a lehető legkönnyebben
menjen ezen a kulcsposzton.
Szerződést hosszabbítottunk
Amandine Leynaudval, így jövő
re is három kapussal vágunk ne
ki a szezonnak. Amandine azon
ban több lesz, mint kapus, hi
szen egyben az edzői stáb tag

jává is válik kapusedzőként,
melyhez a gyakorlata is

megvan, hiszen hosz
szabb ideje a francia ju
nior női kézilabdaválo
gatott kapusedzői fel

adatait is ellátta” – nyilat
kozta dr. Bar tha Csaba.
„Örömmel maradok tovább

ra is Győrben, hiszen itt minden
adott a magas szintű és sikeres
munkavégzéshez. Örültem,
hogy nem csak kapusként, ha
nem az edzői stáb tagjaként is
kivehetem a részem a munká
ból. Silje és Laura fantasztikus
kapusok, öröm lesz velük dol
gozni. Természetesen a mecs
csekről sem akarok lemaradni,
de akár csak idén, úgy jövőre is
az lesz a legfontosabb a kapus
poszton, hogy jó teljesítmény
nyel segítsük a csapatot, nem
pedig az, hogy éppen ki mutatja
be védését” – zárta gondolatait
Amandine Leynaud.

Fontos mérkôzések
állnak elôttük

Folytatódnak a 2020/21es szezon keretére vonatkozó bejelentések a Győri Audi ETO KC csa
patánál. Korábban már biztossá vált, hogy Kari Aalvik Grimsbö a szezon végén befejezi pálya
futását, valamint, hogy Laura Glauser és Silje Solberg is érkezik a nyáron, most pedig Amandine
Leynaud és Kiss Éva szerződése vált véglegessé. 

A kapus befejezi 
profi pályafutását

Leynaud
és Kiss
továbbra is
zöld-fehérben 

Fotó: Szalmás Péter

A Ménfõcsanaki—Gyirmóti 
Mûvelõdési Központ, 

érettségizett és mûszaki végzettséggel
rendelkezõ

TECHNIKUS 
munkatársat keres.

Bérezés a Kjt. szerint.
Munkakörbe tartozó feladatok:
hangosítás, teremberendezés,

(berendezések, bútorok mozgatása)
ügyeletek ellátása, szállítás.

Saját gépjármû és jogosítvány szükséges.

Jelentkezési határidõ: 
2020. február 21. 12 óra

A pályázatokat személyesen, 
postai úton vagy e-mailben várjuk:

Ménfõcsanak—Gyirmóti Mûvelõdési Központ
9019 Gyõr, Szent László út 35—37.

amk@gyor-gyirmot.koznet.hu
Érdeklõdni a 96/449-137-es telefonon lehet.
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Narancs

229 Ft/db

Mesés tejföl 20%-os, 
330 g, 693,94 Ft/kg

kartonos ár

169 Ft/db

Steffl dobozos sör 4,2%-os,
0,5 l, 338 Ft/l

299 Ft/kg

Sertésmáj

320 Ft/kg

Füstölt kenyérszalonna

1099 Ft/kg

279 Ft/kg

Magyar alma

Akció: január 31—február 6.

Az ETO a mérkőzést megelőző hé
ten 34–29re kikapott Siófokon a baj
nokság rangadóján, így nem a leg
jobb előjelekkel készült a francia csa
pat ellen. A Győr az első félidőben
hatgólos hátrányban is volt már, a
szünetre a Brest mehetett kétgólos
vezetéssel. A zöldfehérek innen visz
szakapaszkodtak, de az 58. perc vé
gén így is még két gól volt a lemara
dásuk. A hajrában még a győzele
mért is támadhatott a címvédő, de a
fordítás már nem jött össze. 

„Kihoztuk a maximumot a mérkőzés
ből. Végig futottunk az eredmény után
a felállt fal elleni és a gyors játékban is
topformában játszó ellenféllel szem
ben. Mi nem a legjobbunkat nyújtottuk,
feltétlenül meg kell találni a módot a ja
vításra. Ezúttal a megalkuvás nélküli
küzdelem volt az erényünk, amely a kö
zönség segítségével végül pontot ho
zott” – értékelte a meccset Danyi Gá
bor, az Audi ETO vezetőedzője.

„Csalódást érzek a döntetlen mi
att, noha nem feltétlenül győzni jöt
tünk, igazi csapatmunkával jó mérkő
zést akartunk játszani. Jól kezdtünk,
őriztük az előnyünket, majd a folyta
tás nyílt küzdelmet hozott. Az ellen
fél harcossága végül egyenlítéshez
vezetett” – nyilatkozta Laurent Bezeau,
a Brest edzője.

„Boldogok lehetünk, hogy egy
pontot sikerült itthon tartanunk. Azt
gondolom, hogy a bresti remek tá
madójáték ellen nem tudtuk a leg
jobbunkat nyújtani. Ha ebben a jövő
ben sikerül javulnunk, újra győztes
ként hagyhatjuk el a pályát” – mond

A 253 nevező iskola közül az orszá
gos döntőbe nyolc–nyolc fiú és
lánycsapat jutott be, több mint két
százan léptek pályára a különböző in
tézmények színeiben. A Nemzeti Ké
zilabda Akadémia fonyódi és balaton
boglári gimnáziumai a fiúk és a lá

Múlt csütörtöktől vasárnapig
Győr adott otthont a kézilabda
„A” kategória diákolimpia orszá
gos döntőjének. A négynapos ver
senyen az ország legjobb középis
kolás lány és fiúcsapatai mérkőz
tek meg a bajnoki címekért.

ri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont
csapata a nyolcadik helyen zárt. A ver
senyre kilátogatott Danyi Gábor, a Győ
ri Audi ETO vezetőedzője is, Görbicz
Anita, a klub ötszörös BLgyőztes csa
patkapitánya pedig díjakat, érmeket
adott át. Az edzők között számos egy
kori válogatott játékos és szövetségi ka
pitány is volt: Sótonyi László, Gulyás Pé
ter, Róth Kálmán és Siti Beáta is irányí
tott csapatot a diákolimpián. 

A versenysorozaton a különböző
sportágakban a több mint 320 ezer
nevező közül 35 ezren jutnak el az or
szágos döntőkig, amelyek érmesei
10 felvételi többletponthoz jutnak a
felsőoktatási felvételik során.

nyok országos döntőjébe is bejutot
tak, de a fiúknál a veszprémi és fe
rencvárosi, a leányoknál pedig a győ
ri kézilabda akadémiák gimnáziumai
is képviseltették magukat, akik közül
többen a korosztályos nemzeti válo
gatottaknak is tagjai. A fiúmérkőzése
ket a 2017es Európai Ifjúsági Olim
piai Fesztiválra épülő Olimpiai Sport
parkban, a lányokét pedig a Magvas
sy Sportcsarnokban rendezték.

A lányok mezőnyében a fonyódi
Mátyás Király Gimnázium csapata vég
zett az első helyen, a győri Kazinczy
Gimnázium a harmadik lett, a fiúknál
a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázi
um szerezte meg az aranyérmet, a győ

A KÉZILABDA HAZATÉRT

ta a találkozóról Veronica Kristiansen,
az ETO átlövője.

A két csapat harmadik alkalom
mal találkozott egymással, két győri
siker után először játszottak döntet
lent. Arra legutóbb 2017 áprilisában
volt példa, hogy a Győr két egymást
követő tétmérkőzésén nyeretlen ma
radt. A mezőny legeredményesebb
játékosa a franciák szlovén légiósa,

Ana Gros volt hat góllal. Az ETOban
Veronica Kristiansen és Fodor Csen
ge is ötször talált be.

A győriek szombaton a monteneg
rói Buducnost Podgorica csapatát fo
gadják. A középdöntős csoportban a
Győr és a Brest 9–9 pontos, a Buduc
nost Podgorica 6, a Ramnicu Valcea,
a Sävehof és a Krim Mercator Ljubl
jana pedig 2–2 pontos.

A címvédő Audi ETO KC hazai pályán, 5200 néző előtt 27–27es
döntetlent játszott a francia Brest Bretagne csapatával, a női ké
zilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének első fordulójában, múlt
vasárnap. A Győr pontosan két éve veretlen a BLben.

Nem bírt egymással 
az ETO és a Brest

Fotó: O. Jakócs Péter
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