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ajánló

ajánló
A végzős évfolyam legeredménye-
sebb diákja kapja minden évben a
jövő közgazdásza díjat, évi váltás-
ban a Deák Ferenc Közgazdasági
és Informatikai Szakközépiskolá-
ban, valamint a Baross Gábor Két
Tanítasi Nyelvű Közgazdasági és
Ügyviteli Szakgimnáziumban. Idén
az előbbi intézmény diákja, Lőke
Marcell érdemelte ki az elisme-
rést. A tehetséges fiatal a Győr+
Reggeliben Orosz Sanyi és Nagy
Roland vendége volt.

Ajövő közgazdásza díjat a Raab Audit
Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.
ügyvezető igazgatója, Szabó István ala-

pította. A díjazott kiválasztásánál figyelembe
veszik a kiváló tanulmányi eredményt, a tehet-

A versenyek pedig nemcsak díjat értek, hanem
plusz pontokat is a továbbtanuláshoz. „A Buda-
pesti Gazdasági Egyetemre szeretnék tovább-
menni, gazdaság és menedzsment szakra, de
hogy azután mit hoz az élet, még nem tudom
megmondani. Ez az irány sokfelé elágazódhat,
ezért is választottam ezt a szakot. Jelenleg talán
pénzügyi tanácsadóként tudnám leginkább elkép-
zelni magam” – árulta el Marcell, akihez a mate-
matika áll a legközelebb. A Deák-iskolában így a
heti 15–18 közgazdasági tantárggyal könnyen
boldogult, de a tanulás mellett szerencsére maradt
ideje szabadidős programokra is. „Többen voltunk,
akik az osztályközösséget igyekeztünk összetar-
tani. Több mint tíz évig fociztam is, érettségi előtt
fél évvel hagytam csak abba” – mondta el, és hoz-
zátette, minden kortársának azt javasolja, kezdje-
nek el sportolni, mert az iskola mellett nagyon jó
elfoglaltság: könnyen tudnak vele barátokat sze-
rezni és magukat is fejleszthetik.

séget a közgazdasági tanulmányok terén, és az
elkötelezettséget a szakma iránt, a felsőfokú
tanulmányokat illetően. A díj célja, hogy ez a bi-
zonyos végzős tanuló elismerésben részesül-
jön, elősegítve ezáltal, hogy olyan szakemberré
váljon, aki Győr hírnevét öregbíti. A díj nem
megosztható, minden évben csak egy diák ré-
szesülhet elismerésben.

Idén Lőke Marcellre szavazott a szakmai grémi-
um. A Győr+ Rádióban elmesélte, tavaly még
nem gondolta, hogy esélye volna az elismerésre,
de szerencsére az osztályfőnöke mindig biztat-
ta, hogy induljon tanulmányi versenyeken. Idén
kettőre jutott el, egy országos statisztikai ver-
senyre, amit csapattal sikerült megnyerniük, a
másik pedig egy szakmai érettségi vizsgatár-
gyak verseny volt, amelyen 900 tanulóból beju-
tott a legjobb harmincba, de a döntőt még nem
tartották meg. 

ÖVÉ A JÖVŐ
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„Mindenki nagyon várta már a korlátozások fel-
oldását, hosszú idő telt el március eleje óta,
hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény (EESZI) idősek otthonaiban élők, az
idősek klubjainak tagjai és a fogyatékosok nap-
közi otthonába járók szabadon mozoghassanak
és találkozhassanak egymással” – kezdte Ká-
nyai Róbert igazgató.

Az EESZI bentlakásos otthonaiban a látogatás
már június 8. óta engedélyezett a hatályos há-
zirendben foglalt látogatási időben, mostantól
pedig szabad az időseknek a kijárás is. Nyitnak
az idősek klubjai és a fogyatékkal élők napközi
otthona, az épületekben egyidejűleg tartózkodó
ellátottak száma július 31-ig nem haladhatja
meg az engedélyezett férőhelyek 50 százalékát. 
Az idősek otthonaiban a látogatási rendben a
beléptetési protokollt megtartva, lázat mérnek
a látogatóknál, a vitt csomagokat rögtön kézhez

kapják az idősek, és kültéren vagy a társalko-
dókban a hozzátartozók maszkot viselve sze-
retteikkel egy órát tartózkodhatnak. A bentlakók,
telefonos egyeztetést követően, egyszerre két
látogatót fogadhatnak. Fekvőbeteg idősnél a lá-
togatási idő a szobában fél óra egy látogatóval.
„Amennyiben a lakók elhagyják az intézményt,
a házirendben foglaltak-
nak megfelelően, jelzik fe-
lénk. Mivel az ellátottak
sokáig védett környezet-
ben éltek, a szükséges
szabályozást betartva,
mindent megteszünk
munkatársainkkal ezután
is, hogy a fertőzés kialakulását elkerüljék. Az el-
múlt két hét tapasztalata azt mutatja, a hozzá-
tartozók és az ellátottak nagyon fegyelmezet-
tek, betartják a rendelkezéseket, alkalmazkod-
nak a megváltozott házirendhez. Felelősséggel
tartozunk mindannyian az idős lakókért, akiket
a hozzátartozók június közepe óta haza is vihet-
nek, azonban 24 óra távollét után negatív Co-
vid-teszteredménnyel engedjük vissza a bent-

lakót” – mondta az intézményvezető, hozzáté-
ve, az idősotthonba való felvételnél is négy na-
pon belüli negatív teszteredménnyel költözhet
be új lakó.

A hat telephelyen az izolációs szobákat tovább-
ra is fenntartják. A nagyobb létszámú progra-
mok helyett ezután is egyéni és kiscsoportos
foglalkozásokat tartanak az intézményben. 

Az önkormányzat idősek klubjaiban és a fogya-
tékkal élők napközi otthonában a múlt héten vé-
geztek előzetes felmérést az EESZI munkatár-
sai, hányan igénylik a szolgáltatásukat. A nappali
ellátást biztosító idősek klubjaiban a csütörtöki
nyitás előtt a helyiségekben elvégezték a taka-

rítást és a fertőtlenítést.
A fogyatékkal élők nap-
közi otthona hétfőtől újra
nyitott, akik nem igénylik
a napközit, azok számára
infokommunikációs esz-
közökkel továbbra is fog-
lalkozásokat és beszélge-

téseket tartanak a kollégáink. „A szakembereink,
az ellátottjaink és hozzátartozóik együttműkö-
désével, a hatályban lévő szabályok betartásá-
val, a házirendnek megfelelően, saját eljárásren-
dünket követve, tudjuk biztosítani az oly régóta
várt szabadabb mozgást, látogatást a bentlaká-
sos intézményeinkben és a foglalkozásokat az
idősek klubjainkban és fogyatékos napközinkben”
– zárta Kányai Róbert, az EESZI igazgatója.

SZABAD A MOZGÁS, DE FELELŐSSÉGGEL
A veszélyhelyzet megszűnésével az egészségügyi előírások és az in-
tézmények házirendjének betartását ajánlva, hétfőtől feloldották a
bentlakásos szolgáltatást nyújtó intézményekben elrendelt kijárási ti-
lalmat, tovább enyhítettek a látogatók fogadásában, nyithatnak az
idősek klubjai és a fogyatékkal élők napközi otthonai is. 

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

NYITNAK 
AZ IDŐSEK KLUBJAI ÉS 
A FOGYATÉKKAL ÉLŐK 
NAPKÖZI  OTTHONA IS
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„Az udvar átalakítását 2016-ban végeztük el azzal
a céllal, hogy több autó tudjon itt szabályosan par-
kolni. Az akkori fejlesztéssel tíz új parkolóhely jött
létre” – mondta el dr. Fekete Dávid, a terület önkor-
mányzati képviselője. Hozzátette, a lakosságtól
azonban több jelzést is kaptak a füvesített szigetek
hibái miatt. Az autókból kiszállók ugyanis letaposták
a növényzetet, eső esetén felsarasodott. Ezért vá-
lasztották azt a műgyantás, kavicsos megoldást,
amely a belvárosi fák köré telepítve, már jól bevált.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
hozzáfűzte, egy modern nagyvároshoz nem-
csak a tisztaság, hanem a rendezettség is hoz-
zátartozik, az önkormányzat pedig lépésről lé-

Ajövő évi költségvetés középpontjában a
koronavírus-járvány által nehéz helyzetbe
került gazdaság újraindítása áll. A legfon-

tosabb cél, hogy a magyar gazdaság minél gyor-
sabban visszaállhasson a korábbi, európai szin-
ten is kiemelkedő növekedési pályára. „Ezt szol-
gálja az elindított gazdaságvédelmi program,
amelynek megvalósítása 2021-ben is folytató-
dik. A költségvetés a gazdaság újraindítását cél-
zó kiemelt fejlesztésekre és beruházásokra a
Gazdaságvédelmi Alapon keresztül 2550 milli-
árd forintot biztosít” – mondta el Simon Róbert
Balázs, aki szerint optimista költségvetési ter-
vezetet nyújtott be a kormány 2021-re, amit az
is jól mutat, hogy a javaslat az idei megtorpanás
után jövőre már 4,8 százalékos növekedéssel
számol és stabil adóbevételek mellett komoly
összegeket fordít a gazdaság újraindítására, de
mindezek mellett jelentős tartalékot képez.

A gyermekeket nevelő családok támogatását a jö-
vő évi költségvetés továbbra is biztosítja, közel 2,3
milliárd forint áll majd rendelkezésre a magyar csa-
ládok számára. Jövőre mintegy 250 milliárd forint-
ból folytatódik az Otthonteremtési Program és az
idei évhez képest mintegy 390 milliárd forinttal
több jut a bérekre a közszférában is.

A részletes vita lezárása után, a jö-
vő héten lesz a kormány által elő-
terjesztett jövő évi költségvetés zá-
rószavazása a Parlamentben. A
gazdaságvédelem és a biztonság
költségvetése lesz a 2021-es –
emelte ki Simon Róbert Balázs,
győri országgyűlési képviselő.

„Mivel az erősödés fontos feltétele a biztonság,
ezért a közbiztonsággal és a honvédelemmel
kapcsolatos kiadások is kiemelt hangsúlyt kap-
nak a büdzsében” – indokolta a képviselő.

Az oktatási kiadások jövőre megközelítik a 2,3 mil-
liárd forintot, ami közel 80 milliárd forintos növe-
kedés 2020-hoz képest. A tankönyvellátás ingye-
nessége teljes körűvé válik a szeptemberben in-
duló új tanévtől, erre a célra közel 13,5 milliárd fo-
rintot fordít jövőre a kormány. Simon Róbert Ba-
lázs, a kulturális bizottság alelnökeként szólalt fel
a költségvetés vitájában, az oktatás finanszírozá-
sáról, kiemelten a szakképzés és felnőttképzés, il-
letve a sport központi támogatásáról, valamint az
önkormányzatok fejlesztési lehetőségeiről beszélt.

A nyugellátásokra fordítható költségvetési for-
rások összege jövőre 327 milliárd forinttal nő az
idei évhez képest. A jövő évi költségvetés 3 szá-
zalékos inflációval számol, így ennyivel emel-
kednek 2021. január 1-jétől a nyugdíjak, a ter-
vezet 77 milliárd forintot különít el a 13. havi
nyugdíj első ütemének és több mint 53 milliárd
forintot a nyugdíjprémium kifizetésére. A költ-
ségvetés zárószavazására a jövő héten kerül sor
a Parlamentben.

ZÁRÓSZAVAZÁS 
AZ ORSZÁG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Összesen 350 négyzetméteren
kaptak műgyantás kavicsburkola-
tot a padkaszigetek a belvárosi
Arrabona udvarban, amely meg-
akadályozza a gazosodást, de biz-
tosítja a fák megóvását.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A SZIGETEK AZ ARRABONA UDVARBAN
pésre hajtja végre azokat a fejlesztéseket, ame-
lyek ezt a rendezett városképet szolgálják. Ki -
emelte, a műgyanta borítás több szempontból
is megfelelő választás, hiszen esztétikus, jól jár-
ható, csúszásmentes, tartós, fagyálló és UV-

stabil. Mivel átereszti a vizet, a csapadék sem áll
meg rajta, s az elültetett fákat is védi.

A beruházás mintegy 14,5 millió forint értékű,
és önkormányzati forrásból valósult meg.

MUGYANTA BURKOLATOT KAPTAK´́
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SZEMSZ      G

Szigeti Sándor

Mi is hallottunk az elképzelésről, miszerint
Győrben a Szent István út forgalmát a föld
alá vezetnék. Na, persze, nem most, és nem
is feltétlenül a közeli jövőben, de azért egy
2050-es dátum elhangzott ezzel kapcso-
latban. Mielőtt elkezdene alattunk recsegni
a szék, és a térdünket csapkodva harsány
nevetésben törnénk ki, nem árt tudni, hogy
igenis vannak példák hasonló, mi több, már
megvalósult és jól működő megoldásokra
is. Az egyik itt van mindjárt Közép-Európá-
ban, a mesés söreiről, jégkorongjáról, cso-
dás épületeiről és összetéveszthetetlen
hangulatáról híres Prágában. A cseh fővá-
rosban komplett kerületeket autózhatunk
át a föld alatt, sok kilométeres, több sávos,
jól felszerelt alagutakban haladva. Az egy-
szeri szemlélő első pillantásra ebből csupán
annyit lát, hogy Prága utcáin – Budapest-
hez képest mindenképpen – a felszín felett
kevesebb a jármű, kevesebb és kisebb a du-
gó, végeredményben pedig tisztább és él-
hetőbb a környezet. Bizony az, mert a város
napi autós és közúti teherforgalmának te-
kintélyes része már a föld alatt bonyolódik.
Szóval, mielőtt kényelmesen legyintenénk a
fentihez hasonló felvetésekre, még az is le-
het, hogy érdemes egy pillanatra elgondol-
kodni, milyen lehetne Győr, ha nem kellene a
főutcáján naponta hatvan-hetven másod-
perces piros lámpáknál rostokolni, a gyalogo-
soknak pedig – kortól függetlenül – szapo-
rázni a sportosra szabott zöld jelzéseken át.
Hogy milyen lenne, mondjuk, kisétálni a vá-
rosházától az Újlak utcáig egy tágas új zöld
sávban, a város szívében.
Joggal népszerű műfaj manapság a retró, so-
kan érdeklődnek a város története iránt, egy-
egy megsárgult képeslap, lájkok és hozzá-
szólások tucatjait, százait indítja útjára a kö-
zösségi oldalakon. Egy-egy ilyen képet elné-
zegetve, célszerű feltenni a kérdést: vajon él-
hetőbb-e a környezetünk ma, mint hetven-
száz éve volt? Ha pedig megvan a válasz, első
lépésnek akár az is megteszi, ha nem vetünk
el kapásból minden új, meglepő, netán na-
gyon is merésznek tűnő ötletet.

OLCSÓBBAN STRANDOLHATNAK 
A GYEREKEK ÉS A NYUGDÍJASOK

Drasztikusan csökkentette a gyerekek, a nyugdíjasok, vala-
mint a fogyatékkal élők számára a jegyárait a Rába Quelle. A
nyugdíjasok féláron, a gyerekek és a fogyatékkal élők június
23-tól augusztus végéig csupán három gombóc fagyi áráért
juthatnak be a termálfürdőbe.

Igazságosabb elosztású, több győrit
érintő kedvezményrendszert alakított
ki a Polgármesteri Hivatal és a Rába

Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő
vezetése a nyári időszakban. Dr. Dézsi Csa-
ba András polgármester elmondta, a jövő-
ben a lehető legtöbb győri polgárnak sze-
retnének kedvezményeket nyújtani. „Az
eddigi gyakorlattól eltérően, ezentúl nem
egyes embereknek, egyes csoportoknak
kínálunk ingyenes fürdési lehetőséget, ha-
nem Kovacsics igazgató úrral egyeztetve,
megváltoznak a gyermek-, a nyugdíjas-,
valamint a fogyatékkal élők számára elér-
hető belépőjegyek árai” – jelentette be.

Eszerint a gyerekjegyek eddigi több mint
háromezer forintos ára csupán 900 fo-
rintra mérséklődik. Ez egységesen minden
győri gyerekre vonatkozik, aki nem haladta
meg a 18 éves kort. Szintén jelentősen
csökken a nyugdíjasok belépőjegye is. A
3000 forint feletti árat 1500 forintra szál-
lítják le. A gyerekjegyekhez hasonlóan 900
forintba kerül ezentúl a fogyatékkal élők
fürdőjegye is. „A gyermekek részére to-
vábbi kedvezményeket is kidolgoztunk,
amennyiben két hónapos bérletet vásá-

rolnak és mindennap eljönnek sportolni,
úszni a termálfürdőbe, akkor napi 300 fo-
rintra jön ki a bérlet ára, tehát csupán jel-
képes összeget kér a fürdő a belépésért”
– tette hozzá a polgármester.

Kovacsics Imre fürdőigazgató elmondta,
a döntésben komoly szerepet kapott a
Covid-19 járvány alatt tapasztalt bezárt-
sági élmény feloldása. Könnyíteni szeret-
nének a családok helyzetén, hogy miha-
marabb kiheverjék a karantén okozta
frusztrációt. „Arra törekszünk, hogy azok
a szülők, akik esetleg nem tehetik meg,
hogy naponta fejenként több mint 3000
forintot költsenek belépőkre, eljuthassa-
nak a fürdőbe. Ezért alakítottuk ki ezeket
a jelképesnek mondható árakat, ez gya-
korlatilag azt jelenti, hogy egy gyerek
csupán három gombóc fagyi áráért él-
vezheti a győri fürdőt. Az idősekkel kap-
csolatban pedig mindig azt halljuk, hogy
emelkedtek a húsárak, gyümölcsárak,
emelkedtek az ő fogyasztási kosaraik, a
győri fürdő árai azonban nem emelked-
tek, hanem nagyjából felére mérséklőd-
tek” – mondta a fürdőigazgató.

A kedvezmények igénybevételéhez csu-
pán győri lakcímkártyára, nyugdíjas- vagy
fogyatékosságot igazoló okmányra van
szükség.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor

ÉLET 
A FÖLD FELETT
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Győr játszótereit tekintve is példaértékű
országosan, hiszen elsőként teljesítette
azt a törvényi előírást, amely szerint

2009 végéig el kell bontani a régi vas játszóesz-
közöket, illetve azóta kizárólag az Európai Unió és
a magyar szabványnak megfelelő, biztonságos
esési felülettel rendelkező és készségfejlesztő ját-
szóeszközök lehetnek közterületen. A minden vá-
rosrészt érintő, több mint másfél évtizedes folya-
matos fejlesztéseknek és az új beruházásoknak
köszönhetően, jelenleg a városban 139 helyszí-
nen 869 játszóeszköz várja az egészen kicsiktől a
kamaszokon át a fiatal felnőtteket és az időseket
is, hogy felfedezzék a játszótereket, használják a
játékokat és éljék át a mozgás örömét. 

Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol Zrt. kommuniká-
ciós vezetője elmondta, a győri létesítmények

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

A játék és a mozgás a gyermek
fejlődésének alapja, amellyel fel-
fedezi saját képességeit, a kör-
nyezetét, társait. A játszótér kivá-
ló terepe a fejlesztésnek, lehető-
séget kínál a spontán játékra, a
tapasztalatcserére. A felfedezési
vágy és a fantázia szülte kísérle-
tezések révén nemcsak mozgásá-
ban, hanem a kiegyensúlyozott
emberi kapcsolatok terén is ügye-
sebb lesz a játszóeszközöket ki-
próbáló gyermek.

között megtalálható a néhány eszközből álló
kis játszótér éppúgy, mint a komplex játszó-
park. A fenntartó kiemelt figyelmet fordít a ját-
szótéri eszközök állapotára. Az éves felújítási
programban a biztonság érdekében a játszó-
eszközöket hetente ellenőrzik, negyed évente
nagy karbantartást végeznek a szükséges ja-
vításokkal. A balesetveszély elhárítása elsőd-
leges, a tönkrement eszközöket cserélik a
szakemberek a felmérések és jelzések alapján.
A városrészenkénti korszerű, nagy játszóterek

mellett a kisebbeken is folyamatos az eszköz-
park bővítése és bekerítése.

Bali-Farkas Judit, a Győr-Szol városüzemeltetési
osztályának tájrendező és kertépítő mérnöke ki-
emelte, egy jó játszótér akkor tölti be funkcióját,
ha vidám gyermekek népesítik be szaladgálva,
csúszva, mászva, ugrálva, hintázva, a szülők
számára pedig biztonságérzést ad. Jó, ha tema-
tikát kap a tér, hogy a neve alapján lehessen köt-
ni a rajta található játszóeszközökhöz.

KALANDOK A TEREKEN
UGORJUNK EL A JÁTSZIRA, LÉGYSZI, ANYA!



2020. június 26. 7

Az elvonulásra alkalmas sarkokban lévő pihenő-
padokról pedig jól szemmel tarthatók a gyerme -
kek. A játszóeszközök elhelyezésénél a tájolással

figyelnek arra,
hogy ne hevülje-
nek fel a nyári
melegben, és
egymástól való
távolságukkal
szabad teret
nyújtsanak a
futkározásra is.

A nagy játszóeszközökön a gyermekek között
erősödhet a kapcsolatépítő képességük, és a ter-
vezésnél figyelembe kellett venni a látogatók vár-
ható számát is. 

A legilletékesebbeket, a szülőket is megkérdez-
tük, miért szeretnek játszótérre menni gyerme-
keikkel. Nárcisz óvodás lányával, elsős fiával és
a nagymamával Rétalapról Győrbe utazva a heti
bevásárlást köti össze a játszótéri kikapcsoló-
dással. A csúszda a kedvenc a vármászóka mel-
lett, a padokról pedig a szülők is szemmel tart-
hatják a csemetéket. Vera három gyermekével
évek óta járja és fedezi fel a város játszótereit, a
tisztaság mellett a játékeszközök változatossá-
gát tartja fontosnak, hogy kicsik és nagyok is
megtalálják köztük a kedvencüket. A baba-ma-
ma hintát sokat használják, és az egyensúlyo-
zásra épülő játékokat is. 

Gábor apukaként szereti a házuk mögötti játszó-
teret, de óvodás kisfiával hetente felkerekednek és
kipróbálnak egy nagyobbat is más városrészben,
hiszen a csúszdát, mászókát kedvelő kisfiút mind-
egyik játszótéren eltérő nehézségű játékok várják.
Boglárka szerencsésnek vallja magát, hiszen gyer-
mekként ugyanazon a játszótéren játszott, ahol
most a kislánya is. A bekerített, új fejlesztőjátékok-
kal felszerelt, csendes és árnyas fák közötti kis té-
ren nem csak az óvodás Milla, hanem szülőként ő
is nagyon jól érzi magát. 

A játszóeszközök kiválasztásánál figyelembe kell
venni a korcsoportokat, az 1–6, 6–10 és 10 éves-
től a fiatal felnőttekig használt játékok változatos-
ságot adnak, a különböző méretek választásában
és az eszközök funkciójában is a sokszínűségre
törekednek, a játékfajtákban ma már hatalmas a
választék. A gyártó által minősített játékeszközök
szigorú szabványok szerint készülnek, a gyerme -
kek biztonsága és a könnyen kezelhetőség elsőd-
leges a tervezésüknél amellett, hogy fejlesszék a
gyermek kreativitását és mozgáskészségét. A
közterületeken különösen fontos, hogy anyagá-
ban időtállóak és fenntarthatók legyenek, hiszen
sok gyermek „veszi igénybe őket”, és feltétel a
könnyen javíthatóság is. A játszóeszközök alatti
burkolt felületek területe sokszorosa a játék felü-

leténél. Az EU-szabvány szerint készült speciális
gumiburkolat előnye a könnyebb fenntarthatóság,
színválasztásban is extra lehetőséget kínál és je-
lenleg a legbiz-
tonságosabbnak
számít. A játszó-
terek elkerítésé-
nél előnyös az
alacsony kerítés
vagy növényzet.
A jó idő bekö-
szöntével az ár-
nyékolás is nagy szerepet kap abban, hogy a gyer-
mek és szülő is jól érezze magát. A napvitorlák
mellett erre a célra a legalkalmasabbak az aller-
génmentes, termés nélküli és gyorsan növő fák.

A GYERMEKEK
FEJLESZTÉSE ÉS BIZTONSÁGA
A LEGFONTOSABB
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PATENT STORY

Péntek, fülledt, napsütéses délután. A városiak a
hónapokon át tartó bezártságot követően szíve-
sen ülnek ki kávézók, éttermek teraszára. Az
egyik belvárosi vendéglőben is éppen telt ház
volt, amikor imbolygó léptekkel közeledett egy
hangoskodó férfi. A teraszra lépve nyilvánvalóvá
vált: a kellemetlen szagú férfi teljesen részeg.
Konfliktust keresett, neki-neki dülöngélt a terített
asztaloknak, percek alatt felfordulást csinált. A
vendégek egy emberként jelezték szándékukat
a fizetésre, minél hamarabb távozni akartak. A
személyzet is tehetetlenné vált. Miután az étte-
rem Patent-ügyfél, megnyomták a pánikgombot.

A pár perc alatt kiérkező elfogó már egy meg-
üresedett vendéglőbe érkezett. Az ittas férfi
pedig szóváltásba keveredett az egyik pincér-
rel. A Patentes elfogótól egy határozott fellé-
pésen, és távozásra való felszólításon túl
másra nem volt szükség. Rendőri intézkedést
nem kért a tulajdonos, így az elfogó egy fej-
mosás után útjára is indította a férfit hazafelé.
A tulajdonos hálálkodását követően nem kel-
lett sok idő, hogy vendégekkel teljen meg is-
mét a terasz! (x)

www.securitypatent.hu

Győr-Moson-Sopron megyében évente ál-
talában huszonöt-harminc esetben ri-
asztják a tűzoltókat égő járművekhez. A

gépjárműtüzek többségében nem indul tűzvizs-
gálat, viszont a keletkezési okokat a tűz kiindu-
lási pontjából ki lehet következtetni. Szerencse,
hogy személyi sérülés általában nem történik,
ám az anyagi kár rendszerint jelentős, sőt van,
hogy az egész autó a lángok martaléka lesz.

A legtöbb tűz a motortérben, elektromos beren-
dezés közelében, vagy az üzemanyagrendszernél
alakult ki. Ebből is következtethető, hogy a gép-
kocsitüzek egy része megelőzhető lenne, ha au-
tóját mindenki rendszeresen átnézetné, karban-
tartatná, és a motorteret is tisztán tartaná. Itt az
alkatrészek elhasználódása, törés, repedés, sőt
szerelési hiba is okozhat problémát. A fém- és
műanyag alkatrészek mellett rengeteg elektro-
mos vezeték, kábel található, amelyek elöreged-
hetnek, a kötések meglazulhatnak, sok esetben
zárlatot okozva. Ilyenkor elég egy szikra, ami láng-
gá fejlődhet. A tűz a sok műanyag borításon, al-
katrészen gyorsan továbbterjedhet.  

A KOCSITÜZEK IS
MEGELOZHETOK! 

Szerző: Győr+
Fotó: Katasztrófavédelem

Egyre gyakrabban hallani, hogy a
tűzoltóknak lángoló járművekhez
kellett sietniük. A sok elektronika,
a nem megfelelően karbantartott
járművek egyaránt veszélyforrá-
sok lehetnek. A kocsitüzek több-
sége tehát egy kis odafigyeléssel
megelőzhető. De mit tegyünk, ha
már látjuk a lángokat? 

A technika fejlődésével az autókba egyre több
fűtőberendezést szerelnek, ezek szintén rend-
szeres felülvizsgálatot, karbantartást igényel-
nek. A vezetékek általában a műszerfal mögötti
részen húzódnak, több más elektromos beren-
dezéssel együtt. Fontos, hogy az átnézést, a
szerelést bízzuk szakemberre, hiszen a házi bar-
kácsolás is okozhat laza kötéseket, hibákat. 

Az üzemanyagot és az olajat is odafigyeléssel tölt-
sük autónkba: egy szikrától a folyadék is meggyul-
ladhat. Egy váratlan műszaki hibára nem tudunk
felkészülni, de ha a karbantartási tanácsokat meg-
fogadjuk, kisebb az esélye a tűz keletkezésének.

Ajánlott egy kisebb méretű kézi tűzoltó készü-
léket is elhelyezni az autóban, amit könnyen el-
érhető helyre rögzítsünk, illetve egy ablaktörő
kalapács is hasznos lehet. Ha menet közben
füstcsíkot látunk, vagy égett szagot érzünk, áll-
junk félre, állítsuk le a motort. A porral vagy hab-
bal oltó készülékkel egy kezdődő, kisebb tüzet
van még esélyünk megfékezni. Fontos, hogy a
füstölő motorháztetőt ne nyissuk fel teljesen, ne
adjunk hirtelen nagy mennyiségű oxigént a tűz
fellobbanásához. Magunk és mások épségét
soha ne kockáztassuk! Mindenki hagyja el a jár-
művet és annak környékét, majd hívjuk a tűzol-
tókat a 112-es segélyhívó számon.

FONTOS A RENDSZERES KARBANTARTÁS 

´́ ´́

Azt gondolná az ember, hogy egy
vagyonvédelmi cég elfogói kizá-
rólag betörőket és tolvajokat
csípnek nyakon. A munkakörük
azonban jóval sokrétűbb!

PATENTES ELFOGÓ TETT RENDET 
A NÉPSZERŰ ÉTTEREMBEN
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Májusban hirdetett zéró toleranciát dr. Dézsi
Csaba András polgármester az illegális sze-
meteléssel kapcsolatban. Ahhoz, hogy a

hulladéklerakók rendezettek legyenek, és eltűnjenek
a zugszemét kupacok, határozott fellépésre van
szükség. A legmagasabb bírságot kell megfizetnie
annak, akit szemetelésen kapnak, történjen ez akár
a szelektív szigeteknél, vagy a zugszemét lerakásánál.
„A győri Közterület-felügyelet és Mezei Őrszolgálat,
valamint a rendőrség a polgárőrök bevonásával 0–
24 óráig ellenőriznek. Mégis sok a visszaélés, főleg
hétvégén, amikor még a Győrön kívüli településekről
is hordják be a szemetet, és elfogadhatatlan, hogy
vannak, akik a gyűjtő sziget mellé rakják le a hulladé-
kot” – hangsúlyozta az alpolgármester.

ZÉRÓ TOLERANCIA A ZUGSZEMETELŐKKEL SZEMBEN

A LEGNAGYOBB BÍRSÁGOT SZABJÁK KI
Azért, hogy Győr az ország leg-
tisztább városa lehessen, még
sokat kell tenni a lakossággal
együtt – mondta el Radnóti Ákos
alpolgármester. Hozzátette, zéró
toleranciát hirdettek a zugszeme-
telőkkel szemben. 

A tetten ért illegális hulladéklerakókkal szemben
a legmagasabb helyszíni bírságot szabják ki, 50
ezer forintot. Aki ezt nem fogadja el, az ellen sza-
bálysértési feljelentést tesznek. „Idén közel 400
szabálysértési eljárást folytattak le, 30 alkalom-

mal érték tetten az illegálishulladék-kihelyezőket.”
– tájékoztatott Truka István, a győri közterület-
felügyelet vezetője és hozzátette, az illegális hul-
ladékot közpénzen szállíttatja el az önkormányzat,
amelynek árát a szabálykövetők fizetik meg. 

IPARÁGI TRENDEK  A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSON
A XI. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár új
helyen, a virtuális térben nyitott meg június 17-én. Ezúttal a rendszerint egy-
napos esemény az online lehetőségek révén hosszabb ideig marad elérhető,
így akár többször is megtekinthető az innovacioskiallitas.sze.hu honlapon.

„Idén rendhagyó módon, virtuális formában, in-
tézményünk egyik fejlesztésének segítségével,
a MaxWhere-platformon tartjuk meg a XI. Nyu-
gat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítást és
Találmányi Vásárt a Széchenyi István Egyete-

men. A járványügyi veszélyhelyzet miatt nem
tarthatunk rendezvényeket az intézményben,
de szerettük volna folytatni az évtizedes tradí-
ciót. Az innovációs seregszemlén bemutatkoz-
nak az új termékkel és szolgáltatással rendelke-
ző helyi, illetve a régióban működő vállalkozások,
tehetséges kutatók, egyetemisták, egyetemi

spinoff és startup cégek, akik valamilyen inno-
vatív megoldásra alapozzák az üzleti tevékeny-
ségüket” – köszöntötte online az érdeklődőket
dr. Dőry Tibor egyetemi docens, a Menedzsment
Campus Kompetenciaközpont igazgatója.

Kísérőeseményként több beszélgetés is megte-
kinthető, melyekből izgalmas háttérinformációk
tudhatók meg az új iparági trendekről. Az egyetemi
innovációs csapatok vezetői például arról beszél-
nek, hogyan folytatták a fejlesztési tevékenységet.
Horváthné Borsodi Mónika, a Borsodi Műhely Kft.
ügyvezetője, valamint Pintér-Péntek Imre, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke pedig a vállalkozásokra váró jövőbeni
lehetőségekről fejtették ki gondolataikat. Úgy lát-
ják, a gazdaság szempontjából a koronavírus-jár-
vány legnagyobb tanulsága az, hogy rá kell döb-
benni: nem várni, hanem lépni kell.

A kiállítás és a kísérőesemények szervezését
2020-ban is az Universitas-Győr Alapítvány, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
és az Universitas-Győr Nonprofit Kft. vállalta. A
rendezvény az EFOP-3.4.4-16-2017-00011
projekt támogatásával valósult meg. (x)

A XI. Nyugat-dunántúli Regio-
nális Innovációs Kiállítás és Ta-
lálmányi Vásár standjai idén
ilyen virtuális pavilonokban
várják az érdeklődőket.
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TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP

MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ FOTÓMUVÉSZROL
NEVEZNEK EL TERET BRASSÓBAN

Brassó polgármestere bejelentette, hogy a Ta-
nács tér és a Falak utáni sétány közötti teret an-
nak elkészülte után a világhírű brassói születésű
fotográfusról, Brassairól fogják elnevezni. Bras-
sai Halász Gyula néven született 1899-ben, pá-
lyáját André Kertész segítségével kezdte Párizs-
ban. Képzőművészként és íróként is sikeres volt,
az „Ameddig állatok lesznek” című filmje pedig
díjat nyert a cannes-i filmfesztiválon.

Colmarban a napokban ingyenes koronavírus-
tesztre hívták a lakosságot a tünetmentes, vagy
nem tipikus tünetekkel rendelkező esetek kiszű-
résére. Az elmúlt héthez képest Ingolstadtban

´́ ´́

Győr ma nem lenne a szellemi, a kulturális és a
gazdasági élet központja, ha nincs Kálóczy Lajos –
hívta fel a figyelmet Zsumbera Árpád szerző, a
„Kálóczy Lajos élete” című könyv bemutatóján
szerdán, a városházán. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

és Erfurtban sem emelkedett az aktív esetek
száma, Sindelfingenben mindössze négy aktív
eset van. Nyizsnyij Novgorod régióban azon-
ban továbbra is emelkedik a megbetegedések
száma, regionális szinten egy hét alatt közel
kétezer fővel.

Kuopióban, ahogy Győrben is – a szabályok be-
tartásával újra engedélyezték az idősek látoga-
tását az idősotthonokban. Poznanban érintés-
mentes kézfertőtlenítőt szereltek a tömegközle-
kedési eszközökre. Nof Hagalil polgármestere,
Ronan Plot a napokban megbeszéléseket folyta-
tott az Energia és Infrastruktúra miniszterrel, va-
lamint a vallási miniszterrel is. Wuhanban a hét
elején IV-es készültségi fokozatot jelentettek be
a sok esőzés okozta, várható árvíz miatt.

Fotó: parisphoto.com

Kálóczy Lajos (1819–1898)
születésének 200. évfordu-
lója alkalmából rendezvény-

sorozattal, kiállítással, konferenci-
ával, emlékműsorral, ünnepi misé-
vel, az emlékév lezárásaként pedig
a könyv bemutatásával népszerű-
sítette az egykori országgyűlési
képviselő, megyei alispán életét,
munkásságát a Kálóczy Lajos Em-
lékbizottság. „Fontos, hogy ne
csak a legnagyobb történelmi sze-
mélyiségekkel foglalkozzunk, ha-
nem ismerjük meg a még kevésbé
híreseket is, tudjunk tetteikről,
emlékezzünk rájuk” – erről dr. Per-
gel Elza alpolgármester beszélt. A
megyénkben „kis Széchenyiként”
emlegetett politikus tiszteletére
szobrot állítanak Mindszenten,
amely megvalósításához ado-
mánygyűjtést szerveznek – tájé-
koztatott Szabó Gyula atya, az
életrajzi kötetet kiadó Magyar Mű-
hely Közhasznú Alapítvány elnöke. 

A könyv szerzője mindszentpusz-
tai, a település temetőjében talál-
ható Kálóczy-obeliszk kapcsán
kezdett kutatómunkába, hogy ki-
derítse, ki is volt Kálóczy Lajos. Ki-
derült: Győrnek nagy tekintélyű
polgára volt, értékes alakja a ma-
gyar történelemnek. Kálóczy
1819-ben született és együtt
nőtt fel a reformmozgalommal.
Alapítója és aktív résztvevője volt
többek mellett Győrben a Véd-
egyletnek, az Olvasó Egyletnek, a
Polgári Társaságnak, amelyek se-
gítették az ország, a magyar nyelv
és kultúra fejlődését. Az 1848-as
forradalom és szabadságharc ide-
jén volt országgyűlési képviselő,
majd emigrációba kényszerült, ke-
gyelmet kapott és Mindszent-
pusztára száműzték. Később Győr
megye alispánja és ismét ország-
gyűlési képviselője lett. 

Érdekesség, hogy a győri Kálóczy
teret nem róla nevezték el, hanem
nagyapjának testvéréről, Kálóczy
Mihályról. Kálóczy Lajos két déd-
unokája ma is Győrben él. 

KI VOLT KÁLÓCZY LAJOS? KÖNYV SZÜLETETT 
AZ ÉLETÉRŐL

Zsumbera Árpád, dr. Pergel Elza és 
Szabó Gyula atya, kezükben a kötettel
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Alovagkirályra a városházán 16
órakor kezdődő díszközgyűlé-
sen dr. Dézsi Csaba András

emlékezik ünnepi beszéddel és díj -
átadással. 17.30-kor koszorúzással
folytatódik az eseménysorozat Szent
László szobránál a Káptalandombon.
Az ünnepi szabadtéri szentmise 18
órakor kezdődik a székesegyház előtt
Marton Zsolt váci megyéspüspök fő-
celebrálásával, majd körmenet indul a
Szent László-hermával a belvárosi
utcákon. A Szent László-hermát
1606-ban Napragi Demeter püspök
hozta magával Erdélyből, az ereklye
tisztelete pedig az 1763-as földren-
gés után terjedt el Győrben. A hívek

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Régi Győr

A győri önkormányzat és a Győri Egyházmegye
Szent László-napi ünnepi megemlékezést tart
szombaton díszközgyűléssel, koszorúzással, szent-
misével és körmenettel.

Szent Lászlóhoz imádkoztak, hogy
mentse meg a földrengéstől a tele-
pülést. Így is lett, nem érte súlyosabb
kár a várost. Ezért Zichy Ferenc püs-
pök „örök időkre” elrendelte, hogy
minden évben körmenetben hordoz-
zák a városban az ereklyét. Eredetileg
papnövendékek vitték a hermát, a
kommün idején azonban a győri pol-
gárok vállalták, hogy vállukon viszik.
Ez hagyománnyá vált, kivéve az
1950–1989 közötti időszakot, akkor
ugyanis nem volt városi körmenet.  A
herma egy díszes ereklyetartó, mely-
ben a nagyváradi sírból kiemelt kopo-
nyacsont található,
ezüstborításban. A
herma a király arc-
mása, a középkori
erdélyi-magyar öt-
vösművészet re-
meke. 

A járvány miatt
nem rendezik meg
a Szent László Na-
pokat, a progra-
mok helyett a Győri
Művészeti és
Fesztiválközpont új
megközelítésből
mutatja be a lovagkirály korát az in-
terneten keresztül. Szombaton és
vasárnap előadásokkal, hagyomá-
nyőrzők bemutatkozásával, zenei be-
játszásokkal és kézműves foglalko-
zásokkal várják az online térben a lá-
togatókat. Érdemes követni a szerve-
zők Facebook-oldalát, ahol sok meg-
lepetéssel készülnek a hétvégén. 

Szintén virtuálisan rendezik meg
szombaton este a Múzeumok Éj-

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA,
LEVENDULASZÜRET

szakáját. A Rómer Flóris Művészeti
és Történelmi Múzeum Facebook-
oldalán többek mellett nyomozójá-
tékkal, kreatív tartalommal is várja
az érdeklődőket.

Személyesen ellátogathatunk vi-
szont a Lélek-kapuk című kiállításra,
amely Borbély Károly festőművész
és fia, Borbély Máté üvegművész kö-
zös tárlata a Triangulum Galériában.
A tárlat szeptember 20-ig, csütörtö-
kön, pénteken, szombaton és vasár-
nap 10–18 óráig ingyenesen tekint-
hető meg. A Püspökvár-Toronykilátó

pénteken 10–20
óráig, vasárnap 10
és 18 óra között
lesz nyitva. Szom-
baton a kilátó 10
és 24 óra között
lesz nyitva, de a
szabadtéri ünnepi
szentmise alatt
17.30-tól 20 óráig
nem látogatható.

Pannonhalmán
Szedd magad! le-
vendulaszüreten
vehetünk részt va-

sárnap,  július 2. és 5. között, hétköz-
nap 13-tól 18 óráig, hétvégén 10 és
18 óra között. Különleges hangulatú
szerzetesi előadásokkal is várják az
érdeklődőket. Ha már Pannonhal-
mán járunk, érdemes betérni az új-
ranyitott Vendég+látás című fotóki-
állításra a Főmonostori kiállítótérbe.
Zellei Boglárka, Németh Sz. Péter,
Szombat Éva és Stiller Ákos képeit
péntektől vasárnapig 9 és 18 óra kö-
zött láthatjuk november 11-ig.

PROGRAMOK ÉLŐBEN ÉS ONLINE

SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPE, 

Szent László-körmenet
1939-ben

SZENT 
LÁSZLÓHOZ

IMÁDKOZTAK,
HOGY MENTSE
MEG A FÖLD-
RENGÉSTŐL

GYŐRT
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Atörténet több mint kétszáz kilométerrel
odébb indul, hiszen Gémesi László Izsá-
kon töltötte gyermekkorát. De ami talán

még fontosabb az ő esetében, hogy akkor nem
volt olyan nyitott, mint manapság. „A középis-
kolát már Kiskunfélegyházán végeztem, ahová
mindennap busszal utaztam. Volt időm beszél-
getni az emberekkel, hiszen kétórás volt az út.
Ez az időszak megedzett több szempontból is”
– meséli Gémesi László, aki informatika szakon
végzett a gimnáziumban. 

Az érettségi után nagy váltás következett az
életében, hiszen párjával együtt Budapest felé
vette az irányt. „A szerelem motivált főként, de
egyébként is szerettem volna kipróbálni maga-
mat. Nagy váltás volt, és sok tapasztalatot sze-
reztem. Hét évig laktam a fővárosban, és bár ak-
kor nagyon élveztem, ma már nem költöznék
oda” – mondja Gémesi László, aki a szakmáját
is gyakorolta a hét esztendő során, de dolgozott
gyorséttermekben is. 

A szakítás utáni időszakban nem találta a helyét,
így először Kiskőrösre költözött a fogadott test-
véréhez, Olivérhez, majd ismét nyakába vette a
fél országot, és elindult Győrbe az édesanyjához.
„Anyukám ekkor már itt élt, én pedig úgy dön-

„SZÁMOMRA A ZENE AZ ÉLET ÉRTELME”

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: O. Jakócs Péter

Miután befejeztük a beszélgetést Gémesi Lászlóval, egy magányos
zenész képe rajzolódott ki előttem, aki a lemenő nap előtt, gitárral a
kezében köszönti a közelgő estét. Egy fiatal utcazenész, aki a dalokban
találta meg önmagát, és ebben Győr is segítette. 

töttem, hogy újrakezdem az életemet. A tavalyi
esztendőt már Győrben kezdtem, és cseppet
sem bántam meg. Se nem csendes, se nem túl
zajos. Tökéletes választás volt. Nagyon szere-
tem ezt a várost.” 

„Először 2017-ben vásároltam magamnak egy
spanyol gitárt, mert egy filmben felcsendült
Johnny Cash, The Man Comes Around című dala,
ami annyira megérintett, hogy elhatároztam,
megtanulom. Végül Johnny Cash-től a Hurt című
számot tanultam
meg, a gitárt pedig el-
adtam” – idézi fel az
egyik meghatározó
pillanatot Gémesi
László. Az újabb
hangszerét már Győr-
ben vásárolta magá-
nak, mert a megye-
székhely hangulata és kulturális sokszínűsége
ismét ebbe az irányba sodorta. „Autodidakta
módon tanulok gitározni. Reggel ébredés után
szinte az első dolgom, hogy pengetni kezdek, és
azzal is gyakorolok, amikor a járókelőket szóra-
koztatom.”

Persze az utcán való muzsikálás sem megy
egyik napról a másikra, így neki is tanulnia kel-
lett. A legjobb döntésnek az bizonyult, hogy
gyakorlott utcazenészektől leste el a fortélyo-
kat. „Kezdetben csak figyeltem, és gyűjtöttem

a bátorságot. Közben pedig azt is felmértem,
hogy a belváros mely részein érdemes zenél-
ni” – avat be Gémesi László, aki a Széchenyi
téren találkozott „mentoraival”, Balázzsal, Li-
livel és Józseffel, akik befogadták, és elindítot-
ták a nem mindennapi úton. „Életem legjobb
nyara volt velük a tavalyi. Feloldották bennem
a gátat, így nyár végére már énekeltem is” –
emlékszik vissza Gémesi László, aki kizárólag
a koronavírus-járvány miatt állt ismét munká-
ba. „Mivel elfogytak az emberek az utcáról,
kénytelen voltam állást keresni” – teszi hozzá.
Ugyanis továbbra is azt tartja szem előtt,
hogy kizárólag a zenélésnek és az emberek-
nek élhessen. „A világ embere vagyok. Min-
denkinek szeretnék adni magamból egy kis
szeletet. Úgy érzem, hogy az összes ember
batyuját a hátamra venném, hogy segítsek
nekik” – hangsúlyozza az utcazenész. 

Amit pedig a dalokon
keresztül ad a többi
embernek, azt vissza
is kapja tőlük. Talán
nem túlzás azt állítani,
hogy amit ő tesz, az
kapcsolódik az önkén-
tes munkához is. Hi-

szen ő is önszántából áll ki az emberek elé azzal
a céllal, hogy feldobja a napjukat, vagy éppen el-
gondolkodtassa őket. „Lehet, hogy az illető ab-
ban a pillanatban elfelejti a problémáit, ha elcsípi,
ahogy muzsikálok. Volt olyan is, aki megölelt,
miután meghallgatott néhány dalt tőlem.”

Gémesi László úgy tervezi, hogy egy darabig
még biztosan Győrben marad. Ha pedig talál-
koznak vele, legalább egy mosollyal köszöntsék,
és élvezzék, ahogy ez a „magányos farkas” a
belváros utcáit megtölti zenéjével.

KÖZTÜNK ÉLNEK

KIZÁRÓLAG 
A ZENÉLÉSNEK ÉS AZ
EMBEREKNEK ÉLNE
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A projekt keretében egy ésszerűbb útvonalhálózat jön létre a
parkban, a tereprendezést követően pedig új utcabútorokkal
gazdagodik a zöldterület. Helyet kapnak új padok, felújítják a ját-
szótéri eszközöket, és kerékpártárolót is kialakítanak. Bővül a
sportolási lehetőségek köre, hiszen futópálya létesül, egyúttal
az idősek játszóterét is gumiburkolattal látják el. A zöld környe-
zet további bővítése érdekében jelentős mennyiségű növényt
ültetnek el automata öntözőrendszerrel. A park közvilágítása
hangulatos kandeláberoszlopokkal újul meg.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester elmondta, a belvárosi park
megújításában a fiatal győriek segítségére is számítanak, ha-
marosan ötletpályázatot hirdetnek negyven évet be nem töltött
pályázók számára, köztéri alkotás tervezésére. „Az eddigi funk-
ciókat bővítve szeretnénk a parkot élettel megtölteni, hogy min-
denki jól érezze magát az új, fiatalos környezetben. Két hónap
múlva egy megújult belvárosi zöldterületet adunk vissza a győ-
rieknek” – hangsúlyozta a polgármester. 

A munkálatok várhatóan augusztus végéig tartanak, a felújítás
idejére a park zárva tart. 

A héten megkezdődött a Kazinczy Ferenc Gim-
názium szomszédságában fekvő Eötvös park
átfogó felújítása, a győriek ötleteit is várják. 

Fotó: O. Jakócs Péter

MEGÚJUL AZ EÖTVÖS PARK

LEADEC INDUSTRIAL SERVICES
AZ AUTÓIPARI SZOLGÁLTATÁSOK SPECIALISTÁJA

A pályázatokat a pozíció megnevezésével a vigykarrier@leadec-services.com e-mail-címre várjuk!
Érdeklôdni a 06-20/663-4949-es telefonszámon lehet.

A Leadec Kft. gyôri karbantartó csapatának bôvítéséhez
szakirányú végzettséggel rendelkezô

ELEKTRIKUS, GÉPÉSZTECHNIKUS,
KARBANTARTÓ, VILLANYSZERELÔ,
KOMPRESSZORKEZELÔ
munkatársakat keres.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

Elindult az elektromos motorok új generációjának, a
performance motorcsaládnak a sorozatgyártása az
Audi Hungariánál. Az új e-motorok a márciusban be-
mutatott Audi e-tron S modellekbe készülnek.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

GYŐR+ TV PREMIERm
inden

hónap utolsó péntekén 19.30 és 20.3
0

„Az elektromos meghajtások performance motorcsa-
ládja új szintre emeli a sportos e-tron S modellek me-
netdinamikáját, amelyeket a világon egyedülállóként
három győri motor hajt. Büszke vagyok a projekt elhi-
vatott munkatársaira, akik ebben a kihívásokkal teli idő-
szakban a sorozatgyártás elindítását példaértékű csa-
patmunkával, rugalmasan valósították meg” – mondta
Thoralf Hanschel, az Audi Hungaria motorgyártásért
felelős igazgatósági tagja.

Az Audi e-tron és az Audi e-tron Sportback modellek
S változatát három győri elektromos motor hajtja,
amelyek közül kettő a hátsó tengelyen helyezkedik el.
Az erőforrások együttes teljesítménye 320 kilowatt,
amely boost üzemmódban átmenetileg akár 370 kilo-
watt is lehet, és 973 newtonméter maximális forgató-
nyomaték állhat a vezető rendelkezésére. Ennek kö-
szönhetően, mindkét elektromos hajtású modell 4,5
másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/h se-
bességre. Az intelligens hajtásszabályozás nemcsak a
menetbiztonságot, hanem a menetdinamikát is új
szintre emeli, hiszen a hátsó kerekek egymástól füg-
getlenül is meghajthatók. Az elektromos összkerék-
meghajtáshoz elektromos vektoros nyomatékszabá-
lyozás (Torque Vectoring) társul, aktív és teljesen vál-
toztatható nyomatékelosztással a hátsó tengelyen. Az
Audi e-tron S modellek meghajtása két különböző
aszinkronmotor koncepciójára épül, amely már az e-
tron modellcsalád gyártásának kezdetekor a tervek kö-
zött szerepelt.

A nagyobb e-motort, amely az Audi e-tron 55 modell-
ben a hátsó tengelyt hajtja, most az első tengelyre épí-
tették, míg a kisebb e-motor párjával együtt az új mo-
dellek hátsó tengelyére került. A hátsó tengely twin
motorját egy külön erre a célra kialakított kompakt sze-
reldében gyártják 15 szerelőszigeten.

Az Audi Hungaria 2018 óta gyárt elektromos
meghajtásokat az Audi márka első tisz-

tán elektromos modellje, az Audi e-
tron számára. Győrben már több

mint 100 ezer e-motor készült.

EGY KOCSIBAN HÁROM 
GYŐRI HAJTÓMŰ
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STARTOL AZ AUDINÁL AZ E-TRON PERFORMANCE 
MOTOROK SOROZATGYÁRTÁSA
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88.888 Ft

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

MÁR HAVI NETTÓ

-tól

www.carmenrent.hu

APSA konszern extravagáns márkája, a Cit-
roën, a prémium felé kacsingató DS ár-
nyékában nagy hangsúlyt fektet az egyedi

megjelenésre a megfizethető tömegmodellek
szegmensében. A C4 régen menő kompakt volt,
mostanra inkább egy modellcsalád (Picasso,
Cactus, Aircross) elsorvadt névadójává vált.
Most viszont kap egy új lehetőséget. Várhatóan
a Cactus méretében annál merészebb, és ötle-
tes részletekkel érkezik hamarosan. Se nem
SUV, se nem kupé, inkább egy nagy csomagtar-
tós ötajtós, ami magasabb, mint egy kompakt
ferdehátú. A külsőn minden eddigi, legújabb Cit-
roën sajátjaként feltűnt dizájn-elem fuzionál, így
egy ötlettel teli egységet alkotnak. Talán csak a
D-oszlopon szétnyíló hátsó lámpatest kelt el-
sőre megosztó érzést, de azt is könnyű lesz el-
fogadni. A beltérben kevés az ív, sok a hely, és a
központi kijelző „keret nélküli”. A sofőr előtt is di-
gitális, téglalap kijelző van, felette pedig a head-
up display (HUD) plexije trónol. Lesz belőle vil-
lanyverzió is, 320 km-es hatótávval, a neve pe-
dig ë-C4. Többet majd csak június 30-án tudunk
meg, a hivatalos bemutatót követően.

ALexus, mint a Toyota luxusmárkája, mindig
egyedi típusokkal rukkolt elő az utóbbi időben
– főleg a népszerű SUV kategóriában. A legki-

sebb szedán, az IS viszont úgy újult meg, hogy jól fel-
ismerhetőek rajta az előző generációk ismertetője-
gyei. Természetesen minden porcikáját átdolgozták,
és letisztult vonalai egy prémiumautó kiforrottságát
sugallják. Az orra összetéveszthetetlen, hiszen a ho-
mokóra-hűtőrács megmaradt, profilból pedig még
jobban az útra tapad a kis Lexus, mint elődei. Az öv-
vonal minden eddiginél vaskosabb, a csomagtér felé
pedig egészen egyedi ívet rajzol le, miközben teljesen
összeér a hátsó lámpákkal. Belül egyszerű, sportos,
magas minőségű elemek uralkodnak. A motortérben
sem változott sok minden. A 2 literes turbómotor 241
lóerős, a hátsó kerekeket hajtja. Az összkerékhajtású
változat 3,5 literes V6-os, 260 lóerővel. A csúcs pedig
a 311 lovas, amit kettő vagy négykerék-hajtással is le-
het majd rendelni. De sajnos úgy néz ki, hogy Európá-
ban egyik sem lesz elérhető, mivel nagyon visszaesett
az érdeklődés a kis négyajtós Lexusok iránt.

LEXUS IS

CITROËN C4

HÍREK
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AMercedes AMG E63 és a BMW M5 szé-
ria, melyek a sportos limuzinok non-plus
ultrái, külső és belső frissítésen estek át.

A csillagos márka az arculatnak megfelelően
alakított a kocsi orrán, lefelé szélesedik a hűtő-
rács, akár egy harcsaszáj. A módosított köté-
nyek és a keskenyre húzott hátsó lámpatestek
első ránézésre felismerhetővé teszik a 2021-
es szériát. A beltér is megújult, még nagyobbak
a kijelzők és gyorsabb az MBUX fedélzeti rend-
szer. Az E63 4 literes V8-as erőforrása nem
változott, a „sima” 571 lóerős, 750 Nm maxi-
mális nyomatékkal bír, míg az S változat 612 ló-
erős, és bődületes, 850 Nm-t szabadít a kere-
kekre – szerencsére akár mind a négyre. A
gyorsulás 3,5 és 3,4 mp százra, a végsebesség
– kérésre korlátozás nélkül – 300 km/h.

A BMW M részlege sem tétlenkedett és
az új fényszórókkal, hűtőráccsal, agresszí-
vebb lökhárítókkal fokozták az M5 vonz -
erejét. A beltérben itt is nagyobb, már-már
TV méretű a központi kijelző és mostantól
Android Auto kompatibilis a rendszer. A lé-
nyeg változatlan maradt: 4,4 literes V8-as
turbómotor 600 vagy 625 lóerővel (Com-
petition), 750 Nm maximális nyomatékkal.
3,4 és 3,3 mp-es gyorsulása még az AMG
Mercit is maga mögé utasítja, de csak egy
tizedmásodperccel. Ha a Driver’s Packa-
ge-et is kérjük, a sebességmérő egészen
305 km/h-ig fel tud kúszni. A futómű be-
állítását is finomították a mérnökök, ami
autópályás utazás esetén nagyobb ké-
nyelmet ad.

FRISSÍTVE
SPORTSZEDÁNOK 

Mindkét autó felejthetetlen élményt ad, és áruk az egekbe ér. Minimum 110-130 ezer euro
között kell fizetni értük, ami 41-45 millió forintnak megfelelő összeg.
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Mozgalmas hetek elé néz a Xantus
János Állatkert, az elkövetkező idő-
szakban ugyanis boldog gyerekzsivaj
tölti meg a zoo útjait és állatházait!
Az állatkert munkatársainak nagy
örömére ugyanis június 15-én elin-
dult a Győrben immár több tízéves
hagyománynak számító Zoo-tábor.

A tábor napközis jellegű, a program hétfőtől péntekig
tart. Idén tíz turnus indul, amelyek közül az utolsóra még
vannak szabad helyek! Ez augusztus 17-én kezdődik.

A táborosok nem csupán játékos formában ismerked-
hetnek az állatkert lakóival: bepillantást nyerhetnek az
állatgondozók munkájába, egyes állatoknak saját ma-
guk vághatják és állíthatják össze az élelmet, így bepil-
lantást nyerve a takarmánykonyha feladataiba, továbbá
játékos formában kifutót tervezhetnek a medvék szá-
mára. Utóbbi állatok férőhelye jelenleg átalakítás alatt
áll. Természetesen nem maradhatnak el a látványete-
tések, az állatok viselkedésére épülő játékok és a külön-
leges élmények sem: a tábor egyik kiemelt témája a
csimpánz: a táborban részt vevők az elsők között néz-
hették meg a közelmúltban átadott, új csimpánzházat!

A győri állatkert Zoo-tábora minden érdeklődőt
szeretettel vár!

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

ELINDULHATOTT
A ZOO-TÁBOR
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A fehér spárgákat leturmixoljuk és konyharuhába téve
kicsavarjuk, körülbelül 5 dl spárgalére lesz szükségünk.
Az 5 dl léhez hozzáadunk 3 dl habtejszínt és sóval felfőz-
zük. A lapzselatinokat jeges vízbe tesszük és amikor már pu-
hák, kicsavarjuk őket és a forralt spárgalében feloldjuk.

Amikor a lé kihűlt, poharakba töltve hűtőbe tesszük. Közben a zöld
spárgák fejeit levagdossuk és sós-cukros-citromos-olívaolajos
lében marináljuk. (A marinálás nagyon népszerű eljárás nemcsak
a húsok ízesítésére, hanem keményebb húsfajták vagy zöldség-
darabok megpuhítására is. Az eljárás hossza változó, alapanyagtól
függően lehet csupán néhány perc, de akár 1-2 nap is.) 

A sonkákat sütőpapírra helyezzük és 100 fokos sütőben egy
óra alatt ropogósra kiszárítjuk.

2020. június 26.20

Különleges alkalmakra is tálalható Nagy Eszter creative chef ajánlata. Két ínyenc előétel
egy tányéron, könnyen készíthető finomságok, amit kezdők is bátran kipróbálhatnak. 

creativechef.hu   /   #creativechefeszter   /   @creativechefeszter

ÍNYENC ELOÉTELEK 
EGY TÁNYÉRON

´́

FEHÉR SPÁRGA PANNA COTTA, 
MARINÁLT ZÖLD SPÁRGÁVAL 
ÉS SONKACHIPSSZEL

2 cs. fehér spárga • 1 cs. zöld spárga
kb. 3 dl habtejszín • 6 db lapzselatin 
só, cukor, citrom leve, olívaolaj a marináláshoz
10 dkg szeletelt erdei sonka

400 g tonhalfilé • 250 g húsparadicsom
150 g lila hagyma • 50 g olívaolaj
fél lime leve • só, durva bors

A halat, a lila hagymát és a paradicsomot apró kockákra vágjuk (az utóbbit szű-
rőben kicsepegtetjük) és a többi hozzávalóval alaposan összekeverjük. (Célszerű
a lime-ot csak a végén hozzáadni, mert a hal fehérjeszerkezete annyira lágy,
hogy a citrom savassága „megfőzi”, azaz kifehéríti és elszínezi a halhús eredeti
színét.) A halat megformázva tálaljuk. Ha szeretnénk különleges ízkavalkádot a
tányérunkon, édes-sós pisztáciafagylalttal kínáljuk.

TONHALTATÁR
(ÍNYENCEKNEK SÓS PISZTÁCIAFAGYIVAL)
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A MI

UTCÁNK
Szabadhegy (9028) 

A városrész eredeti neve Szőllős, majd ké-
sőbb Szabadi (Zabady). Egyes feltételezé-
sek szerint a Győrből elkerült jobbágyok
letelepülésekor adómentességet kaptak.
Ez a „szabadság”, no meg a sokorói domb-
ság utolsó vonulata (hegye) lehet a név
eredete.

Remek, szőlőművelésre alkalmas terület volt
már a római időkben is. A 12. századtól királyi
birtok, majd később a győri püspökség kezébe
került.

Az 1700-as évek elején az addig önálló tele-
pülés, már Szabadhegy néven kapcsolódott a
városhoz.

Még a 19. század elején is gyér lakosság jel-
lemezte a városrészt, majd a gyárak közelsé-
ge, valamint a Templom és Isaszeg utcákban
az első világháborús hadirokkantaknak felépí-
tett úgynevezett rokkant-kertváros hozott
növekedést. Mára az egyik legvonzóbb tele-
pülésrész. Határai nyugaton és délen a Győr–
Veszprém vasútvonal, délkeleten Kismegyer,
keleten a város közigazgatási határa, illetve
az ipari park, északon a Budapest–Hegyes-
halom vasútvonal. A valamikori mély fekvésű
területen, a Jáki-laposon épült fel a József At-
tila-lakótelep, magas házak nélkül, így kevés-
bé elütve Szabadhegy családi házas környe-
zetétől.

Aulich utca 
Aulich Lajos (1793–1849) honvéd tábor-
nok, a Szemere-kormány hadügyminisz-
tere, aradi vértanú. 1948-ban nevezték el
az utcát.

Auróra utca
A csendes, zsákutcában végződő közterü-
let 1958-ban kapta a nevét. Auróra a haj-
nal istennője az ókori Rómában. Reggelen-
te testvére, a napisten szekerét vezeti fel
az égboltra.

Balogh Ádám utca
Béri Balogh Ádám (1665 körül–1711) ku-
ruc brigadéros. A Rákóczi-szabadságharc
dunántúli csatáinak hadvezére. Az 1960-
ban róla elnevezett utca mellett, Sziget
városrészben a honvédszálló (korábban
Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola) vi-
seli a nevét.

Szerző: 
Czvikovszky Tamás Barsi Ernő utca

Dr. Barsi Ernő (1920–2013) néprajzkutató,
zenepedagógus, zenetörténész, hegedű-
művész. 1955-től gyűjtötte szülőfaluja,
Sály és környékének, majd később Győr,
Szigetköz, Rábaköz, valamint számos, más
tájegység népzenei értékeit. A győri taní-
tóképzőben éneket és hegedűt oktatott,
közben a néprajzkutatással is egyre többet
foglalkozott. Több mint negyven könyvet írt
zenei, néprajzi kutatásairól és számos elő-
adást tartott e témakörökben. Munkáját a
szakmai díjak mellett, a város Pro Urbe
Győr, és Győr Város Díszpolgára címmel is-

merte el. Ez az újonnan nyitott utca emlé-
kezik rá 2019-től.

Bornemissza utca
Bornemissza Gergely (1526–1555) végvári vi-
téz. Dobó István mellett 1552-ben hadnagy-
ként védte az egri várat a törököktől. Tinódi
Lantos Sebestyén szerint tűzszerészi újításai
nagyban hozzájárultak a győzelemhez, úgy-
mint az általa kitalált tüzes kerék és tüzes hor-
dó. Gárdonyi Géza Egri csillagok és az Egri ha-
rangok történelmi regényeinek főalakja. Az ut-
cát 1958-ban nevezték el, amely az úgyneve-
zett Szalmatelep hat utcájának egyike. 
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési 
és Kivitelezési Igazgatósága felvételt hirdet 
az alábbi munkakörök betöltésére:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ
TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO
Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

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 pályázott munkakör megnevezését.

´́ ´́

´́ ´́

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

KÉZI PARKGONDOZÓ

Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony, 
folyamatos munkavégzés 
• versenyképes fizetés+cafetéria 
• vidékieknek bejárási költség térítése
• szakmai képzések támogatása 
• hosszú távú munkalehetőség 
• munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat, 

gépeket biztosítunk

A távfűtött lakások tulajdonosai számára a két fűtési időszak között
van lehetőség a tulajdonukban lévő fűtési rendszer karbantartásá-
ra, felújítására. Ezzel kapcsolatban a Győr-Szol Zrt. Távhőszolgálta-
tási Igazgatósága néhány fontos dologra hívja fel a figyelmet.

MIRE FIGYELJÜNK 
KÉT FŰTÉSI IDÉNY KÖZÖTT?
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ÜGYINTÉZÓ́
INGATLANÜZEMELTETÉSI

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. 

Jelentkezési határidő: 2020. JÚLIUS 15.

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

Feladat:
A saját és az
önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok 
üzemeltetése.

Elvárások: 
• minimum középfokú

műszaki végzettség
• felhasználói szintű

számítógépes ismeretek
• ügyfélorientált szemlélet
• problémamegoldó képesség, 

konfliktuskezelés
• jó kommunikációs készség

Előnyt jelent:
• B kategóriás jogosítvány
• saját tulajdonú gépjármű
• ingatlankezelésben

szerzett tapasztalat
• társasházkezelői

végzettség

Szöveg: Győr-Szol Zrt.

Radiátorcsere esetén a távhőszolgáltató-
val mindenképpen egyeztetni kell. Nem
mindegy ugyanis, hogy milyen méretű,

alapanyagú fűtőtestet kívánnak felszereltetni, il-
letve milyen minőségű és átmérőjű vezetéket
építenek be a rendszerbe. A műszaki tanácsadás,
konzultáció a társaság ingyenes szolgáltatása. A
radiátorok egy osztatlan közös tulajdonnak, a fű-
tési hálózatnak a részei. Az abba történő beavat-
kozás – ha azt nem szakszerűen végzik – a többi
fogyasztónak fűtési elégtelenséget, a radiátorok
nem megfelelő működését, esetenként egy-egy
felszálló vezeték teljes leállását okozza.

A fűtési hálózat ürítését, illetve a munkák elvég-
zése után annak szakszerű visszatöltését, kilég-
telenítését a fogyasztó megrendelésére a táv-
hőszolgáltató szakemberei végzik, díjazás elle-
nében. Sajnos többször előfordul, hogy a fűtési
hálózatot a szolgáltató tudta nélkül leürítik. Az
átalakítási munkák elvégzése után a visszatöl-

tést már nem tudják elvégezni. Emiatt a fűtési
rendszer akár több hétig, hónapig víz nélkül üre-
sen állhat, az ebből adódó korrózió a fűtési ve-
zetékek és a radiátorok károsodását okozhatja.

A korszerűsített fűtési rendszerek esetében
fontos, hogy a két fűtési időszak között a ter-
mosztatikus radiátorszelepeket teljesen nyis-
sák ki, így elkerülhető, hogy a fűtés indításakor
a szelepek letapadása problémát okozzon. A
fogyasztók információt kérhetnek a 96/501-
250-es számon vagy a szolgaltatasiuzem@
gyorszol.hu címen. 

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igaz-
gatósága tájékoztatja a fogyasztókat,
hogy az egészségügyi veszélyhelyzet
megszüntetését követően, a szolgáltató
megkezdi a melegvíz-mérők leolvasását,
illetve melegvíz-mérőkkel kapcsolatos
helyszíni munkák elvégzését (például me-
legvíz-mérő csere, mert megállt a mérő,
vagy lejárt a hitelesítése).
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@gymskik #gymskik

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a
Széchenyi Kártya Programban új hitelkonstruk
ciókat vehetnek igénybe a vállalkozások.

Az 1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat értelmé
ben a koronavírusvilágjárvány negatív gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében a hazai mikro,
kis és középvállalkozások likviditási nehézségei
nek enyhítése, valamint beruházásaik megvaló
sítása érdekében a Széchenyi Kártya Program
keretében a következő, államilag kamattámoga
tott hitelek jelentek meg:

• Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz 
ügyleti kamat: 0,1%,

• Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel
ügyleti kamat: 0,1%,

• Széchenyi Likviditási Hitel 
ügyleti kamat: 0,2%,

• Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
ügyleti kamat: 0,5%.

Vegye igénybe Ön is! 

Keresse munkatársainkat Győrben, Moson magyar 
óváron, Csornán, Kapuváron és érdeklődjön
a részletekről!

Tel.: +36 96 520-226, +36 96 520-229
www.gymsmkik.hu/ugyfelszolgalat
www.gymsmkik.hu/regionalis-kepviseletek 

Új
Széchenyi Kártya hitelek
ELÉRHETŐK 

a kamarában is!

Szigorú szabályok betartásával, korlá-
tozott nyitvatartással ismét van lehe-
tőség személyes ügyintézésre a Pan-

non-Víz Zrt. Bartók Béla utcai ügyfélszolgá-
lati irodájában. Június 30-ig hétfőtől csütör-
tökig 7.30-tól 15.30-ig, pénteken pedig
7.30-tól 13.30-ig várják az ügyfeleket. Július
1-jétől teljes nyitvatartási időben fogadják
az ügyfeleket. Ménfőcsanaki és gyirmóti fo-
gyasztóink a Bartók Béla utcai központi iroda
helyett választhatják a területileg illetékes
Nyúli Üzemmérnökség ügyfélszolgálati iro-
dáját is (Nyúl, Kossuth u. 183.). A nyúli fiók-
iroda a csornai, kapuvári ügyfélszolgálattal
együtt június 29-től vehető igénybe.

Az ügyféltérbe való belépéskor, sorszám hú-
zásakor kézfertőtlenítés szükséges, és köte-
lező szájmaszk viselése. Aki nem hoz, az a
biztonsági személyzettől kap egy egyszer
használatos orvosi maszkot. Kérjük, hogy az
ügyfélváróban legalább a másfél méteres tá-
volságot tartsák meg egymás között. A biz-
tonságos távolságtartás érdekében az
ügyfélváróban egy időben csak korlátozott

A PANNON-VÍZ
JÓKAI UTCAI IRODÁJA

számban tartózkodhat ügyfél, ennek betar-
tását kollégáink ellenőrzik és – szükség sze-
rint – kérhetik, hogy várakozzanak az épület
előtt. Javasoljuk, hogy az ügyintézéshez szük-
séges nyomtatványokat előre kitölteni szí-
veskedjenek, ezzel is csökkentve a várakozási
és ügyintézési időt. Nyomtatványaink meg-
találhatók a pannon-viz.hu oldalon, a doku-
mentum tárban. Az ügyfélszolgálat nyitásával
egy időben újra indult a vízmérők plombálása,
a vízdíjbehajtás, követeléskezelés és közmű-
egyeztetés is. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre többen
intézik otthonról, kényelmesen, sorban ál-
lás nélkül ügyeiket. A megváltozott fo-
gyasztói igényekhez igazodva, a Jókai utcai
ügyfélszolgálati irodánkat nem működtet-
jük tovább.

Ügyfeleink és munkatársaink egészségé-
nek megőrzése érdekében továbbra is kér-
jük, amennyiben lehetséges, a személyes
ügyintézés helyett továbbra is részesítsék
előnyben a telefonos (96/522-630), online
felületen történő (pannon-viz.hu), valamint
az e-mailes (iktato@pannon-viz.hu) ügy-
intézést.

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

MEGSZUNT ´́



SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557.

Kisebb kőművesmunkákat
vállalunk. 0630/7551244

Kémények szakszerű felújítá
sát vállalom. 0630/755
1244

Tetőfedő, lapostetőszigete
lő, kőműves és burkoló
munkát vállalunk garanciá
val, ingyenes helyszíni fel
méréssel: 0670/4281785. 

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérésszállítás. Autók, robo

gók kárpitjainak javítása, át
húzása. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0670/8846838.

Szobafestés, tapétázás, pad
lólerakás. 15 éves szakmai
tapasztalat. Megbízható,
tiszta munkavégzés. Nyugdí
jasoknak kedvezmény! Tele
fonszám: 0630/9122266.

Kerítések, kapuk javításaké
szítése, lakatosmunkák, költ
ségkímélő megoldások. Tel.:
0670/2237957.

Cseréptetők javítása, beázá
sok megszüntetése, eresz
csatorna tisztítása, javítása,
cseréje. Tel.: 0670/223
7957.

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falap javítását, festést

garanciával, engedménnyel
vállalok. 0630/3762712

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

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. +36
20/5172701

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, kertásás, famet
szés, faültetés, fűnyírás, ka
szálás! Érdeklődni lehet te

lefonon: 0630/4036810;
96/826322.

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

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Tel.: 0670/6750654.

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

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

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Tel.: 06
70/5642280.

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! 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés!

Felment a tört arany ára!
9000 Ft/gtól. Régiségfelvá
sárlás!  Győr, Hotel Rába!
Július 1jén, július 8án, júli
us 15én, július 22én. Min
den szerdán! 9–14 óráig. Fa
zonarany 11.000 Ft/gtól.

Antik és briliánssal díszített
9000 Ft/gtól. Festmények,
régi pénzek, kitüntetések,
képeslapok, Zsolnayk, he
rendik, karórák. 0670/381
6345 www.dunagaleria.hu

Magas áron vásárolok bi
zsut, órákat, kitüntetéseket,
nemesfémet, könyveket,
varrógépet. 0620/556
7141

ELADÓ

Eladó használt Ford Focus
1.6 TDCI, 202 ezer km, feke
te színű, 2007/11. havi. Friss
műszakis, új turbóval és új
akkumulátorral, féktárcsa és
fékbetét cserélve. Nyári gu
mi alufelnin, téli gumi acél
felnin. Kihasználatlanság mi
att eladó, 950.000 forint.
Érd.:+3670/3139506.
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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

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

MINIMÁLIS várakozási idôvel, 
KOMPLEX orvos diagnosztikai rendszerrel, 
PROFESSZIONÁLIS egészségügyi ellátással 
várjuk vendégeinket.

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
a

m
i elhivatottságunk!

GYÔR, PÁTZAY PÁL UTCA 7.    +36-30/693-4617

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang

Harmónia Akupunktúra Centrum
Győr, Bartók Béla u. 5. • +36 30 391 8648

ZAVAR TÁMADT 
VÉRKERINGÉSÉBEN?

Nyakigerinc-fájdalom, fejfájás,
izomfáradtság, hideg kéz-láb szindróma,

szellemi fáradtság, feledékenység,
visszér- és stroke-problémák gyötrik?

Javítsa vér- és nyirokkeringését 
MODERN ESZKÖZEINKKEL!
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LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi 2 szobás, 49 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 49–60
nmes, 2 szobástól, határo
zotthatározatlan idejű bérle
ményre. Sziget és Újváros ki
zárva. (Hirdetési szám: 723)

Adyvárosi, 36 nmes 1,5 szo
bás, összkomfortos, távfűté
ses, határozatlan bérleti szer
ződéses lakást cserélne ná
dorvárosi vagy adyvárosi, 2,

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

Garázs eladó GyőrSziget
ben. 0630/5295071, 06
96/422738

Adyvárosi 2 szobás, felújí
tott tulajdonomat eladnám
vagy elcserélném 1 szobás
ra. Tel.: 0696/812753, 06
30/5849085.

OKTATÁS

Német és angol nyelvből
tanítást, korrepetálást és
felzárkóztatást vállalok ál
talános iskolás diákok szá
mára, Győrszentivánon.
Édeklődés telefonon:
0670/9466168.

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •

• ÁPOLÓ •
• VILLANYSZERELŐ •

• FESTŐ •
• KARBANTARTÓ •
• INFORMATIKUS •

• TERÁPIÁS MUNKATÁRS •

munkakörökben.

További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu

Pályázatok benyújtása: EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr,  Kálóczy tér 9–11.

hr@eeszi.hu

1+2 fél szobás vagy 3 szobás,
távfűtéses, határozatlan bér
leti szerződéses lakásra. (Hir
detési szám: 115)

Gyárvárosi 51 nmes, 1+fél szo
bás, határozott bérleti jogviszo
nyú, felújított, erkélyes lakás
adyvárosi, marcalvárosi, 1+2
fél szobás vagy 2+fél szobás,
magántulajdonú lakásra cserél
né. (Hirdetési szám: 121)

Szabadhegyi, 2+fél szobás,
távfűtéses, határozatlan bér
leti szerződéses lakást cserél
ne 1+fél–2 szobás, távfűtéses,
nádorvárosi vagy adyvárosi,
határozatlan bérleti szerződé
ses lakásra, lift nélküli házban,
maximum 2. emeletig. (Hirde
tési szám: 128)



2020. június 26.26

A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy, a Security Patent által felajánlott
ajándékcsomag. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu

Nádorváros csendes utcájában 2008-
ban épült társasházban 78 nm-es, föld-
szinti, utcafronti, klimatizált, két bejárat-
tal (utca+udvar) rendelkezô  üzlethelyi-
ség kiadó. Jelenleg 3 részbôl áll. 

Budai Mónika: 30/640-8794

Munkásoknak keres szállást? Gyôr-
Ménfôcsanak központi részén bútorok-
kal együtt kiadó ez a 2 szintes családi
ház. Konyha, nappali, hálószoba, fürdô-
szoba, felsô szint: 3 hálószoba fürdôvel. 

Horváth Csilla: 70/321-7759

Kunszigeten eladó 91 nm-es önálló
ikerház. A telek 493 nm-es. Elosztá-
sa: amerikai konyhás nappali+3 há-
lószoba. Átadás: 2020. nyár vége.
Az önkormányzat 7 M Ft-tal támogat-
ja a letelepedôket.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ikerház külön bejárattal! Gyôrzámoly
új építésû részén eladó amerikai
konyhás nappali+3 hálószobás,
91,5 nm-es ikerház, melyhez 2 te-
rasz tartozik, a telek 358 nm-es. Át-
adás 2020. ôsz.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 34,999 M Ft

Gyôrszentiván központjában, de
mégis csendes környezetben új
építésû, sorházi, garázsos ingatlanok
eladóak. A lakások belsô kétszinte-
sek, 108 nm-esek, amerikai kony-
hás nappali+3 szobás elosztásúak. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 44,990 M Ft 

Megújuló energiával rendelkezô la-
kások Révfaluban! Ez a 44 nm-es la-
kás az elsô emeleten található. Elosz-
tása: nappali+1 szoba. A lakás igazán
egyedi, hiszen a nappaliból a nagy -
méretû 22 nm-es teraszra léphetünk!

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 27,206 M Ft 

Gyôr-Révfaluban több ütemben
épülô, új lakóparkban 42—64 nm kö-
zötti lakások eladók. A földszinti, 42
nm-es, kertkapcsolatos lakás elosz-
tása: amerikai konyhás nappali +1
hálószoba+terasz+kertkapcsolat.

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 22,225 M Ft 

Költözzön a nyugalom szigetére,
pár percre a Belvárostól! Pinnyéden,
új építésû környezetben eladó ame-
rikai konyhás nappali+1+fél szobás,
földszinti, kertkapcsolatos, 47 nm-es
lakás. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 24,999 M Ft 

Gyôr-Révfaluban több ütemben
épülô, új lakóparkban 42—64 nm kö-
zötti lakások eladók. Az elsô emeleti,
64 nm-es lakás elosztása: amerikai
konyhás nappali+3 hálószoba+er-
kély. Átadás: 2021. május. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban nettó 60 nm-es, második
emeleti lakás eladó. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali+3 hálószoba. A
konyha gépesített, a lakáshoz zárt ud-
vari gépkocsibeálló is tartozik.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 32,9 M Ft 

Ár: 35,9 M Ft

Nincs közös fal, nagy telek! Gyôrúj-
barát és Ménfôcsanak határán eladó
új építésû, 91 nm-es ikerház. Elosztá-
sa: amerikai konyhás nappali+3 há-
lószoba+terasz, a telek 901 nm-es.
Tervezett átadás: 2020. év vége.

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 39,9 M Ft

Gyôr-Révfalu csendes utcájában
2018-ban épült társasházban 42 nm-
es, elsô emeleti, erkélyes lakás hosz-
szú távra kiadó. Nappali+1 szoba.
Prémium minôségû gépekkel. 

Budai Mónika: 30/640-8794

Nagyszentpál új építésû részén
eladó ez a 91 nm-es ikerház. A
házhoz tartozó telekrész 418 nm.
Elosztása: 3 szoba+nappal+kam-
ra+háztartási helyiség. Várható át-
adás: 2020. ôsz.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr-Ménfôcsanakon kiadó 2 szin-
tes, nappali+3 szobás, garázsos csa-
ládi ház. A ház részben bútorozottan
kerül kiadásra, minimum 1 évre, meg-
bízható, nem dohányzó bérlôknek.

Horváth Csilla: 70/321-7759

Megújuló energiával rendelkezô la-
kások Révfaluban! Ez az 59 nm-es
lakás a földszinten található. Elosztá-
sa: nappali+2 szoba. A nappaliból
nyílik a 4 nm-es terasz, melyhez saját
használatú kert kapcsolódik.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 36,733 M Ft Ár: 30,9 M Ft Bérleti díj: 155 E Ft/hó

Ár: 34,474 M Ft

KIADÓ 

KIADÓ 

KIADÓ 

KIADÓ 

Bérleti díj: 150 E Ft/hó

Bérleti díj: 250 E Ft/hó

Bérleti díj: 110 E Ft/hó

Bérleti díj: 350 E Ft/hó

Adyvárosban, a Szigethy Attila úton,
55 nm-es, földszinti, nappali+2 szo-
bás, erkélyes lakás bútorozva kiadó.
A lakás teljesen felújított, ablakai
mûanyagok, redônnyel. 

Budai Mónika: 30/640-8794

KIADÓ 
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Fodor B. Péter Felvidéken, Érsekújváron
született, ám alig három évvel később,
1948-ban a szlovák–magyar lakosság-

csere idején menniük kellett, így édesanyjával
együtt egy embercsempész nyakába kapasz-
kodva, az Ipoly folyón átkelve érkezett meg Ma-
gyarországra. Édesapja ekkor már Budapesten
várta őket, ahonnan Győrbe vezetett az útjuk, a
családfő itt talált ugyanis munkát. „A Bercsényi
ligetben nőttem fel, imádtunk ott focizni a kör-
nyékbeli fiúkkal. Testnevelésórákon jobbára a
kézilabdakapuban álltam, de a sportban messzi-
re nem jutottam” – meséli nevetve a hetvenöt
éves szakember, akinek két lánya és egy egye-
temista unokája van. 

„Már középiskolás koromtól kezdve nagy futball -
drukker voltam, a szüleimmel az ETO minden hazai
meccsén kint voltunk. Akkoriban a Jókai és a vala-
mikori Sztálin út sarkán működött az ETO Kör, kö-
zel volt a sulihoz, innen indult vidékre a csapat. Egy
alkalommal azon kaptam magam, hogy az isko-
lapad helyett bizony a szurkolói buszon ülök
és ETO-meccsre megyek, méghozzá Sze-
gedre! Valahogy így kezdődött! – idézi
fel. – Legendás idők voltak! 1964-ben,
éppen abban az évben, amikor a Ré-
vai-gimnáziumban érettségiztem,
az ETO kijutott a nemzetközi po-
rondra, miután a Fradi előtt meg-
nyerte a félidényes bajnokságot.
Fantasztikus menetelés után az
Eusebióval felálló Benfica ellen het-
venezer ember előtt játszottunk
BEK-elődöntőt a Népstadionban.
Nemcsak hogy ott voltam, de a Buda-
pestre induló szurkolói vonaton én voltam
a kalauz!” – emlékszik vissza jókedvűen egy
újabb kalandos történetre.

Ahogy ismerősei hívják és nevezik „Peti bácsi”
az érettségi mellé megszerezte a műbútorasz-

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: O. Jakócs Péter

Közvetlen és barátságos személyisége okán mindenki szereti, vidámsága pedig a körülötte lévőkre is ha-
mar átragad. Ikonikus alakja a győri kézilabdának és a megyei szövetségnek, sportági berkekben ország-
szerte ismerik. Bár huszonöt éve nyugdíjas, mindennap bent van a munkahelyén, technikai vezetőként in-
tézi a Győri Audi ETO KC utánpótláscsapatainak ügyeit.

„SZERENCSÉS VAGYOK, 
MERT ABBAN ÉLEK, AMIT SZERETEK”

FODOR B. PÉTER:

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

EGY EMBERCSEMPÉSZ
NYAKÁBA KAPASZKODVA, 
AZ IPOLY FOLYÓN ÁTKELVE 
ÉRKEZETT MEG 
MAGYARORSZÁGRA
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„A megkezdett edzések során betartjuk a járványügyi helyzetben aján-
lott protokollt, mint a testhőmérséklet-napló és a kézfertőtlenítés. Ter-
mészetesen a hosszú pihenés után szükséges az erőnléti állapot fel-
mérése. Az egészségügyi stáb az edzőkkel és az erőnléti szakembe-
rekkel együttműködve állítja össze és a fokozatosság elvét betartva
építi fel a terhelést” – mondta dr. Balogh Péter csapatorvos.

„A felkészülésünk legfontosabb vezényszavai az óvatosság és az ala-
posság. A szokásos nyolc héthez képest most több mint tíz hét áll ren-
delkezésünkre, hogy elérjük őszre a tervezett formát. Ha minden a terv
szerint alakul, egy BL Final8 vagy Final4 vár ránk a felkészülést köve-
tően, szeptemberben. Érkeztek az új játékosok is, és van olyan kézi-
labdázónk, aki csak a tavalyi Bajnokok Ligája befejezéséig lesz velük.
Folyamatosan előre kell lépnünk a céljainkért, ezért a szokásos tesztek
és orvosi felméréseket követően, vasárnap egyhetes balatonboglári
edzőtáborral kezdünk” – nyilatkozta Danyi Gábor vezetőedző.

Közben a Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette az új élvonalbeli idény
programját. A nyitófordulót szeptember 6-án rendezik, az alapszakasz a
férfiaknál május 23-án, a nőknél egy héttel később zárul. Az ETO az előző
idény legnagyobb vetélytársai közül a Siófokkal idegenben október 18-án,
hazai pályán jövő év március 28-án játszik, a Ferencvárost november 15-
én fogadja a csapat, majd 2021. május 2-án utazik a fővárosiakhoz.

A klub szerdán jelentette be, hogy közös megegyezéssel távozik Bódi
Bernadett a csapattól. A rutinos szélső maga kérte, hogy 2021 nyaráig
szóló kontraktusa már ne lépjen életbe.

talos végzettséget is, így került a Rába Magyar
Vagon- és Gépgyárba, ahol kezdetben vasúti
kocsikba szerelt be díszléceket. Aztán jó mun-
kájának elismeréseképpen előléptették, sárga
köpenyes diszpécser – üzemi munkairányító –
lett. Éppen az NDK-ba készült volna dolgozni,
már a vonatjegye is megvolt, amikor 1967-ben
megkapta a kétéves katonai behívóparancsát
Pápára. „Nem mondhatnám, hogy túl boldog
voltam, de a repülőezredhez kerültem, ahol na-
gyon jó helyem lett, a honvédség pedig megvál-
toztatta az életem. Leszerelés előtt ugyanis a
győri hadkiegészítő parancsnokságra hívtak dol-
gozni 1969-ben, és onnan is mentem nyugdíjba
huszonhét év után, napra pontosan 1995. de -
cember 28-án.” Közben persze továbbra is az
ETO körül forgolódott, így egyszer megkérdez-
ték tőle, volna-e kedve a klubnál dolgozni. Azon-
nal igent mondott. Kezdetben munka után, dél-

utánonként járt be, aztán 1995-ben a focisták-
tól Jakab Lajos áthívta a kézilabda-szakosztály-
hoz, ahol tizenhét éven át volt az első csapat
technikai vezetője. „Sokat tanultam és nagyon
sokat köszönhetek Duck Zoltánnak, aki akkor a
férficsapat technikai vezetője volt” – mondja.

A klubban eltöltött évtizedek során a csapatok-
kal és a játékosokkal együtt megélt jó és nehe-
zebb időszakokat egyaránt. Többször is csupán
hajszálon múlt a végső siker, aztán következett
a 2013-as veszprémi bajnokok ligája győze-
lem... Úgy látja, ott valami megváltozott: „Nem
vagyok szakedző, de máig úgy érzem, hogy ez
volt az a döntő, ahol megtört a rossz soroza-
tunk a nagy finálékban. Számomra pedig azért
is különösen kedves ez a siker, mert ezen a BL-
döntőn versenybíróként közreműködhettem,
amire büszke vagyok.”

Fodor B. Péternek májusban volt a hetvenötödik
születésnapja. A jeles napon sokan felköszöntöt-
ték, gratuláltak, üzentek neki. Nagyon jólesett neki,
igaz, a korával igyekszik keveset foglalkozni. A tréfa
kedvéért a nála fiatalabbakat is olykor bácsizza, és
mesélik, hogy a társasházban, ahol él, nemegyszer
segít a nála idősebbeknek a bevásárlásban. Opti-
mistán tekint a jövőbe, és a szép emlékeket fel-
idézve pillant vissza a múltba: „Hálás vagyok az ed-
digi klubvezetőimnek és ugyanúgy a mostani kol-
légáimnak is a kiváló együttműködésért. Felsorolni
is nehéz lenne őket, szerencsére olyan sokan van-
nak, mind kiváló emberek. Ha pedig egyszer netán
megsokallnák itt a munkámat, azt hiszem, tiszte-
lettel azt kérném, hogy hadd járjak be én ide to-
vábbra is, csak úgy, egyszerűen. Ide tartozom, az
ETO gyermekkorom óta az életem része, én pedig
nagyon szerencsésnek tartom magam, mert ab-
ban élek, amit szeretek.”

KÜLÖNLEGES IDÉNY  VÁR RÁJUK
ELKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST AZ AUDI ETO

A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata megkezdte a felkészülését a 2020/21-es szezonra. Több szem-
pontból is különleges év vár a lányokra, hiszen az előző hazai idényt a koronavírus-járvány gyakorlatilag
félbevágta, míg a Bajnokok Ligája a kényszerszünet után szeptemberben folytatódik, így nemzetközi fron-
ton a legfontosabb megmérettetéssel kezdődik a versenyidőszak. Az edzésmunkát megelőzően mindenki
koronavírusteszten esett át.
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Emlékezzünk 
SZILÁGYI ISTVÁNRA,

a Gyôr+TV péntek és szombat
esti filmjeivel!

06. 26. 20:30
06. 27. 20:30

BUDAPESTI MESÉKPITYI bácsira

A győriek tehát elveszítik legjobb góllövőiket, hiszen a 33 éves Andrics hét, a
30 esztendős Horváth Zoltán öt, míg a 28 éves Lovrencsics Balázs négy gólt
szerzett az NB II májusban befejezettnek nyilvánított idényében. Tömösvári
Bálint és Dobos Áron kölcsönszerződésük lejártával visszatérnek csapata-
ikhoz, Simon András szerződését pedig közös megegyezéssel felbontják.

Az ETO kedden kezdte el a felkészülést Herczeg Miklós és Tuifel Péter irá-
nyításával. A klub még nem szerződtetett új vezetőedzőt. Az akadémisták
közül a 16 éves Kerkez Milos, a 18 esztendős Ruisz Barnabás és a szintén
18 éves Sipőcz Bence profi szerződést írt alá a zöld-fehérekkel.

Négy játékos távozását jelentette be a Gyirmót FC Győr. A klub hivatalos
honlapja szerint eldőlt, hogy a lejáró szerződésű futballisták közül Koltai
Tamással, Lipták Zoltánnal és Villám Balázzsal sem hosszabbítanak, míg
Tóth Bence szerződését felbontják az NB II csonka idényében 7. helyen
záró csapatnál, és távozik Varga Péter is. A Gyirmót Csertői Aurél vezeté-
sével hétfőn kezdte a felkészülést az új idényre.

EGY CSAPATRA VALÓ JÁTÉKOS

TÁVOZIK AZ ETO-TÓL
A kapus Horváth Tamás szerződése lejárt, ugyan-
úgy, mint rajta kívül még hat játékosé, így távozik a
klubtól Horváth Zoltán, Nemanja Andrics, Lovren-
csics Balázs, Marius Charizopulos, Kun Bertalan és
Gengeliczki Gergő is.

Fotó: eto.hu
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Újabb fejlesztéssel gazdagodik a győri Széchenyi István Egyetem, strandröplabdapálya épül az Aranypart II te-
rületén – tájékoztatott dr. Gyömörei Tamás, az intézmény Testnevelési és Sportközpontjának vezetője. A ki-
vitelezés a napokban kezdődött, és várhatóan szeptember 30-ig tart. A munkálatok miatt a rekortán futópálya
felét és a park kisebb részét ideiglenesen lezárták, ami miatt az egyetem türelmet és megértést kér.

STRANDRÖPLABDAPÁLYA ÉPÜL

A sportág nemzetközi szövetségének kongresszusa döntött: a győri Ne-
mak Jégcsarnokban rendezhetik 2021 januárjában a női jégkorongozók
U18-as divízió I/A világbajnokságát.

Ahazai viadalon a szlovák, a japán, a
francia, az olasz és a norvég csa-
pat lesz az ellenfél. Jelenleg a Ne-

mak Jégcsarnokban a próbaüzem és a
tesztelés zajlik, a hivatalos megnyitó nyár
végén várható. A magyar válogatott oszlo-
pos tagja a jelenleg is a Győri Nemak-Dana
ETO HC csapatában játszó Gengeliczky Do-
rottya, aki fontos szerephez juthat a győri
vb-n is. A magyar válogatott a legutóbbi két
vb-n egyaránt bronzérmes volt.

Idén a járvány miatt elmaradt a női felnőtt-
válogatott A csoportos vb-je Kanadában. A
jövő évi tornát is Halifaxben és Truróban
rendezik, a tervezett időpont április 7-17.

A kongresszuson véglegesítették a női
olimpiai selejtezőket is. A magyar válogatott
a csehországi Pribramban vívhatja ki a sze-
replést az ötkarikás játékokon. Az ellenfél a
házigazda cseh és a norvég csapat mellett
az előselejtezőből továbbjutó leggyengéb-
ben rangsorolt együttes lesz. A tornát 2021.
augusztus 26–29. között tartják.

A férfiak olimpiai selejtezőjét illetően nincs
újabb változás, a magyar válogatott 2021.
augusztus 26–29. között játszik majd Rigá-
ban a lett, a francia és az olasz csapat ellen,
megküzdve a pekingi szereplésért.

GYORBEN RENDEZIK A NŐI U18-AS
JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁGOT

´́

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.

Akció: június 26—július 2.

kartonos ár

179 Ft/db

Steffl dobozos sör 
4,2%-os,
0,5 l, 358 Ft/l

Helyben készített
grillkolbász

1599 Ft/kg

Sertéslapocka

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben résztvevô diákok részére akkre-
ditált üzleteinkben gyakorlati munkahe-
lyet biztosítunk. Nyári diákmunka-
lehetõség: Pannon Work. Jelentkezés
helyben az üzletvezetõnél vagy fényké-
pes önéletrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail címre várjuk. Az
esetleges nyomdai hibákért felelôssé-
get nem vállalunk.

999 Ft/kg

Sertés vállpecsenye 1.199 Ft/kg
Sertés rövid karaj 1.199 Ft/kg
Sertés szûzpecsenye 1.799 Ft/kg

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

229 Ft/db

325 Ft/db helyett

Újburgonya

199 Ft/kg

Görögdinnye

159 Ft/kg

Fa tusfürdô
250 ml, 1.596 Ft/l

399 Ft/db
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VÁROSI FECSKEVÉDELMI PROGRAM     ÁLLOMÁNYFELMÉRO ADATLAP

Település/Városrész: ......................................................................................................................................................................

Dátum:.......................................................................... Cím (utca, házszám, emelet): ........................................................................................................................................................

Fészkelőhely jellege: családi ház/társasház/kastély/középület/panelház/istálló/állattartó telep/kubikgödör/iparcsarnok/templom/híd/garázs/magtár

Fecskefészkek száma: . .................... Lakott fecskefészkek száma: ...................... Felismerem, melyik fecskefaj: igen/nem

Melyik fecskefaj? Füstifecske/Molnárfecske/Sarlósfecske/Partifecske Költések száma: egyszer/kétszer/háromszor 

Megjegyzés (fiókák száma, bármi fontos információ, amit a megfigyelő szeretne velünk megosztani):

........................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Győr Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Bizottsága köszöni a segítségét!

Kérjük, kísérje figyelemmel a környezetében fészkelő fecskéket, és megfigyeléseiről tájékoztassa a Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület Kisalföldi Csoportjának szakembereit! A kitöltött adatlapot a Vaskakas Bábszínház bejáratánál megtalálható
FECSKE POSTALÁDÁBA kérjük elhelyezni! (9022 Győr, Czuczor G. u. 17.)

´́

„A város környezetvédelmi bizottsága né-
hány héttel ezelőtt indította a fecskevé-
delmi programot, hogy a különleges ma-
darak újra egyre többen legyenek váro-
sunkban” – emlékeztetett dr. Szálasy
László, a bizottság elnöke és hozzátette,
több környezetvédelmi intézkedés is kö-
veti a mostanit.

„Az aszályos időjárás és a városok térbur-
kolása miatt a fecskék egyre kevesebb
alapanyagot találnak fészkeik megépítésé-
hez. Ezért sárgyűjtő helyeket alakított ki a

SÁRGYŰJTŐ HELYEKKEL SEGÍTIK A FECSKÉKET

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A Városi Fecskevédelmi Program keretében Győr hat pontján
alakították ki azokat a sárgyűjtő helyeket, amelyek az aszá-
lyos időszakban is alapanyagot szolgáltatnak a fecskéknek
fészkük megépítéséhez. Otthon, házilag is elkészíthető!

Győr-Szol Zrt. a Bisinger sétányon, a Bem
téren, a Rába Quelle fürdő előtt, a Mártírok
útján, a Kuopio Parkban és a Batthyány li-
getben” – számolt be Markó-Valentyik An-
na, a környezetvédelmi bizottság tagja, aki
arra kérte a lakosságot, hogy a parkokba
kihelyezett gyűjtőhelyeket ne használják
játékra, se a gyerekeket, se a házi kedven-
ceket ne engedjék belemenni. Ilyet bárki
készíthet otthon, akár erkélyeken balkon-
ládákba, állattartó telepeken, lovardáknál
is. Kiemelte, a fecskék még ilyenkor, nyáron
is építenek új fészkeket, és a már meglé-
vőket is folyamatosan újítják fel, ehhez pe-
dig szükségük van a sárra, de a gyűjtőhe-
lyek itatóként is szolgálnak nekik.


