Környezetbarát módon, úgynevezett remix technológiával újul meg két utca és egy kerékpárút Győrben.
Erről a helyi Útkezelő Szervezet szóvivője, műszaki vezetője
tájékoztatta a Győr+ Televíziót. Máthé-Tóth Péter kiemelte, a
költségvetés biztosít lehetőséget arra, hogy a következő hetekben
összesen mintegy 60 millió forintból megvalósítsák a fejlesztéseket.
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Fotó: Vig Norbert

ÚJULNAK MEG UTCÁK
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árom helyszínen, párhuzamosan dogozik a kivitelező, mindenhol az a cél,
hogy augusztus elejére befejezzék a
munkákat. „A fő helyszínünk az újvárosi Muskátli utca, egy tipikus telepi utca a körzetben,
talán az utolsó, amit még nem újítottunk fel”
– mondta a Híradónak Máthé-Tóth Péter.
„Nagyon rossz állapotban van az utca, amit
remix technológiával teszünk rendbe, vagyis
felmarjuk a burkolatot, de nem szállítjuk el,

hanem újrahasznosítjuk és abból készül az új
felület” – tette hozzá a szakember.
A környezetbarát technológia nem mindenhol alkalmazható, de ahol igen, ott számos forintot meg
lehet spórolni, sőt a levegőt sem szennyezi ez a
módszer. „Még két helyszínen dolgozunk ugyancsak remixszel, az egyik a likócsi Kövecses utca, a
másik pedig az Audi-gyárat déli irányból övező kerékpárút – tájékoztatott Máthé-Tóth Péter.

– A Kövecses utcában is több száz méteren modernizáljuk a burkolatot, míg a kerékpárútnak egy
szakaszán a közeli nagy fák gyökerei nyomták fel
az aszfaltot, ami ettől összetöredezett és balesetveszélyessé vált” – mondta az útkezelő illetékese és hozzátette, ahol lehet, szívesen alkalmazzák a környezetbarát technológiát, a most
felújítás alatt lévő helyszíneken is jól haladnak a
munkával, terveik szerint augusztus első harmadában el is készülnek a fejlesztésekkel.
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nak növekedése minimum 4-10 nappal követi a
szennyvízben kimutatható örökítőanyag-koncentráció emelkedést. Egyéb vírusok mellett
már az új koronavírusra is rendelkezésre állnak
az erre vonatkozó bizonyítékok. A szennyvíz
vizsgálata – amellett, hogy egyfajta összetett
közösségi mintaként szolgál – azért is jó eszköz,
mert azok a tünetmentes vagy gyenge tünetes
fertőzöttek is üríthetik a vírus örökítőanyagát,
akik a hagyományos szűrővizsgálatok során
nem kerülnének a járványügy látókörébe.”

NEM VÁRHATÓ
JELENTŐS EMELKEDÉS
A MEGBETEGEDÉSEK
SZÁMÁBAN
A KÖVETKEZŐ
1-2 HÉTBEN

„A szennyvízből vett minták alapján a következő néhány hétben nem
várható, hogy az aktív koronavírusos esetek száma megnő” – mondta
a közrádióban Vargha Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ
(NNK) vízhigiénés vezető szakértője.

A GYŐRI SZENNYVÍZBEN IS

ALACSONY
A VÍRUSKONCENTRÁCIÓ
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Pannon-Víz Zrt.
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yőrött is vizsgálják, hogy a szennyvizekben mekkora koncentrációban van jelen a
koronavírus, és milyen tendenciák érzékelhetők. Ez a korai előrejelző rendszer prognosztizálja,
hogy a közeljövőben (két héten belül) milyen mértékben emelkedik e megbetegedések száma.
Először a Nature című szaklap tanulmánya írta le,
hogy a szennyvíz tesztelése korai, figyelmeztető

jelzést adhat a vírus visszatérése esetén. Magyarország az elsők között kezdte meg országszerte a
szennyvizek monitorizálását. A Nemzeti Népegészségügyi Központ hangsúlyozza: „fertőzőképes vírusrészecskék nincsenek jelen a szennyvízben, a mintavételezés során a vírus örökítőanyagának jelenlétét vizsgálják annak érdekében, hogy
az eredmények ismeretében célzott, pontosabb
hatósági intézkedések történhessenek.”
A központ a honlapján is utal arra: „Nemzetközi
tanulmányok igazolják, hogy egy adott közösségben a tünetekkel rendelkező esetek számá-

Az elérhető legfrissebb magyarországi adatok
kedvezőek annak ellenére, hogy a szomszédos
országokban jelentősen nő a felderített fertőzések száma. Különösen igaz ez Romániára, de
Ausztriában is sok új beteget diagnosztizáltak
koronavírussal.
A vizsgált településeken a szennyvizekben mért
vírus koncentrációja a 30. héten mindenhol továbbra is alacsony. A mérési eredmények minden esetben stagnáló tendenciát mutatnak. Ennek alapján nem várható jelentős emelkedés a
megbetegedések számában a következő 1-2
hétben – ez következik a július 29-én nyilvánosságra hozott adatokból.
Ha a 30. hét térképére nézünk, azt látjuk: tizenkilenc település szennyvizét vizsgálják rendszeresen. Ezek közül Győrben a víruskoncentráció
alacsony, a tendencia viszont stagnál. Ugyanezt
tapasztalták a többi városban is.
Az előrejelzés meghatározott mértékben járul
hozzá ahhoz, hogy a védekezés módját hatékonyan tudja tervezni az operatív törzs. Különösen
fontos ez most, amikor a járványügyi szakemberek, az orvosok és a kutatók az egyéb jelek, tapasztalatok alapján a második hullám érkezését
prognosztizálják. Ezt eredetileg későbbre, novemberre várták, de nem kizárt, hogy előbb megérkezik. A legvalószínűbb, hogy a vírus behurcolása okozhatja a fertőzések ismételt megszaporodását. Ezért is javasolják, hogy az idén a külföldi
utak helyett lehetőség szerint inkább hazai tájakon nyaraljunk. Lehetőleg nyitott térben tartózkodjunk, ne a légkondival hűtött lakásban, s közösségben, társaságban, ügyintézések, vásárlások során mindig viseljünk maszkot.
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HÁROMEZER GÓLYA ÉRKEZIK A SZÉCHENYIRE
A várakozásnak megfelelően a
nagy tudományegyetemek voltak
a legnépszerűbbek az idén is a
felvételizők számára, illetve a
nemzetközi gazdasági, üzleti gazdálkodási szakok verhetetlennek
bizonyultak. A győri Széchenyi
István Egyetem nyertesként került ki ebből az egyre kevesebb
szereplős versenyből.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

L

ehetett tudni, hogy az idén lényegesen kevesebben jelentkeznek egyetemi, főiskolai
képzésre, mint korábban. Kimondva-kimondatlanul ez volt az oktatáspolitika szándéka
is. Hogy ez jó taktikának bizonyul-e hosszú távon, az majd kiderül. A magyar, 20–24 éves fiatalok felsőoktatási részvétele azonban már évek
óta lényegesen rosszabb az uniós átlagnál.
2018-ban ez az arány 26 százalékos volt az Európai Unió országai fiataljainak 35 százalékos
átlagához képest. Az idén az olló tovább nyílik.
Mindennél többet mond, hogy az idei pótfelvételire még állami helyek is maradtak.
A kisebb hazai érdeklődés annyi előnnyel biztosan jár, hogy nagyobb lesz a verseny a diákokért,
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s valamennyi magyar egyetemnek közelebb kell
zárkózni a nemzetközi színvonalhoz, ha továbbra is életképesek akarnak maradni. S bár Európa
is egyre jobban bezárkózni látszik, még mindig
vannak elérhető lehetőségek a külföldi képzésre.
Ezt azért szem előtt kell tartani, mert az idei
pontszámok a hazai intézmények jelentős részében nem voltak attraktívak, sokan kerültek
be a minimummal a felsőfokú képzésre.
A győri Széchenyi István Egyetemen mintegy
háromezer gólya ismerkedik majd választott
szakterületével. Itt a ponthatárok szerencsére
10-15 százalékkal emelkedtek a tavalyihoz képest, ami feltétlenül jó jel. Dr. Kovács Zsolt, az
egyetem főigazgatója ettől azt várja, hogy „kisebb lesz a lemorzsolódás, ami azért fontos,
mert egyetemünk célja végső soron az, hogy
minél többen szerezzenek diplomát.”
Ha összehasonlítjuk a különböző egyetemek
szakjainak népszerűségét, azt látjuk: az angol és
magyar nyelvű nemzetközi gazdasági, üzleti tanulmányok vezetik a mezőnyt. A Széchenyiegyetemen az angol nyelvű gazdálkodás és menedzsment szak nappali, állami alapképzésére
404, a magyar nyelvűre 400 ponttal lehetett bekerülni, a maximum 500-ból. Ugyanilyen népszerű volt a kereskedelmi és a marketingképzés.
Az államilag támogatott nemzetközi tanulmányok nappali, magyar nyelvű szakán a Széchenyin 408, az angol nyelvűn 404 pont volt a bejutási küszöb. Az angol nyelvű oktatás egyébként a győri egyetem szinte minden lehetséges
szakán közkedvelt. Az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon is, főleg a mesterképzésben volt sok
magyar és külföldi érdeklődő iránta.

Viszonylag új, szembeötlő jelenség, hogy néhány szakon a költségtérítéses levelező képzés
jelentősen keresettebb volt, mint az államilag finanszírozott nappali. A nemzetközi tanulmányok levelező szakán 436 pont volt a minimum,
az államilag pénzelt nappali képzés már említett
408 pontjához képest. Jogász szakon pedig a
legnehezebben, 424 ponttal a levelező tagozatra lehetett bejutni, az elméletileg ingyen államira
már 387 is elegendő volt.
A gépészmérnöki, informatikus és villamosmérnöki szakok többsége nem tartozik a slágerek
közé, de Győrött mindegyiket fel tudták tölteni,
a mérnökinformatikai szakon 150 elsős kezdi
meg tanulmányait. Nőtt a felvettek száma az
Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karon is.

ORSZÁGOSAN
JELENTŐSEN
CSÖKKENT
A FELVÉTELIZŐK
SZÁMA
Rendkívül közkedvelt a zeneművészeti képzés.
Az országosan hiányt jelentő szakokra – nagybőgő, oboa, fagott, mélyhegedű – is jelentkeztek
és kerültek be hallgatók. Az Egészség- és Sporttudományi Karon jó pályát futott be a sport- és
rekreációszervezés alapszak. Az országos tendenciához hasonlóan gyengélkedik azonban az
ápolás és betegellátás szak. Meggyógyítása viszont túlmutat egy egyetem keretein.

MI TÖRTÉNIK,

HA KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZÜNK HAZA?

SZEMSZ

G

Rozmán László

Aki piros vagy sárga besorolású országból érkezik haza, az az országba való belépéskor hatósági házi karantén elrendeléséről
szóló iratot és piros cédulát kap, melyet köteles a lakása vagy a
háza bejáratára kiragasztani.

M

entesülnek a karantén alól, akik a
belépést megelőző 5. napon belül
legalább 48 órás időkülönbséggel
két alkalommal elvégzett negatív PCR-eredménnyel rendelkeznek. Azok is korlátozás
nélkül beléphetnek, akik magyar vagy angol
nyelvű iratokkal hitelt érdemlően igazolni tudják: a belépést megelőző hat hónapban már
átestek a COVID-19-betegségen.
Ha valaki nem szeretne tartósan a karanténban maradni, az a járási vagy a kormányhiva-

talnál 3 ezer forint ellenében kérelmet nyújthat be. A háziorvost is fel kell hívni telefonon,
aki elrendeli a 48 órás különbséggel, két alkalommal történő PCR-tesztet az Országos
Mentőszolgálatnál.
Negatív eredmény esetén – ha sárga besorolású országból érkeztünk haza – elhagyhatjuk a
karantént, de a második vizsgálatot is el kell végeztetni. Amennyiben piros besorolású országban jártunk, akkor csak a második negatív eredmény után szabadulhatunk a karanténból.

Fotó: Vig Norbert

SOROMPÓVAL

AKADÁLYOZZÁK A BEHAJTÁST

Szerdától sorompó működik az Aradi vértanúk útján. A sorompó a behajtási engedélyhez kötött szakaszt felügyeli, így csak az autóbuszok és a jogosultsággal rendelkezők hajthatnak
át a felügyelt és kamerákkal megfigyelt szakaszon. „A süllyedőoszloppal rendelkező szakaszon azért alkalmazzuk átmeneti jelleggel a sorompós megoldást, hogy a közlekedők hozzászokjanak az Aradi vértanúk útja–Virágpiac útvonal forgalomtechnikai zárásához” – mondta el Máthé-Tóth Péter, a győri Útkezelő Szervezet műszaki vezetője, sajtószóvivője.

MEGÉRI?
Nyáron mindig több a baleset, a nagy számok törvénye is ezt mutatja: minél több
szereplő van az utakon, annál nagyobb az
esélye annak, hogy megtörténjen a baj. A
győri régió mindig is negatív értelemben
kiemelkedően szerepelt a statisztikákban
az autópálya, a határ és a gazdaság miatt.
Sokszor már fel sem kapjuk a fejünket,
amikor egy-egy kisebb koccanás vagy ráfutásos baleset történik. Egyszerűen átformálódott az ingerküszöbe az embernek. Amit gyakran olvasunk, látunk, azt egy
idő után elfogadjuk. Pedig ez nincs így jól.
Múlt héten egy autómentős vesztette
életét, munkája, hivatása közben. Helyszíni
információk szerint először a külső sávba,
majd a leállósávba tért át a német sofőr,
majd ütközött az éppen mentést végzőkkel. A 28 éves mosonszolnoki férfinak esélye sem volt, életét vesztette a helyszínen.
Megéri rohanni, hajtani és meggondolatlanul vezetni? A vétkes sofőr az áldozat
családját megkeserítette egy életre, és őt
is végigkíséri a tragédia árnyéka.
Hétvégén kirándulni mentünk családommal, pár perccel előttünk történt egy közlekedési baleset Nyúlon, motoros és autó
ütközött. Éppen akkor kezdték ellátni a
mentők a sérültet, amikor a helyszínre értünk, a tűzoltók pedig kezdték biztosítani
a helyszínt a rendőrség kiérkezéséig. Több
autóstársam is türelmetlenül, beelőzve a
sort előrefurakodott és cikázva a tűzoltóautók és a mentők között áthajtott a baleset helyszínén. Voltak, akik megtorpantak
ugyan, de ők is átszlalomoztak a törmelékhegyen.
Tényleg megéri rohanni? Veszélyeztetni
mást? Keresztülhajtani egy baleset helyszínén, ezzel megnehezítve más munkáját?
Kiszámolták már többször is, autópályán
100 kilométeren, ha a megengedett 130
km/h helyett 150-nel megyünk, közel 6
percet nyerünk csupán. Sokan szeretjük
a sebességet, a gyorsaságot, hogy a fizika szabályait feszegetjük, de tudni kell,
hol a határ, és hogy megéri-e lemezig
nyomni a gázt...
Emberéletek, sorsok forognak kockán,
ezért a felelős válasz nem lehet más, mint
amit olvasás közben talán mindenki gondol. Jusson eszünkbe az utakon is!
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EURÓPA HÁLÁS VOLT VÁROSUNK

´´
GYOR-KERES
AUSZTRIÁBAN ÉS

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

Jövőre ünnepeljük Győr városi rangra
emelkedésének 750. évfordulóját. Az ünnepségek történelmi keretét adja az a friss
fotókkal illusztrált tanulmánykötet és egy
film, mely a hazánkban, illetve Ausztriában
és Németországban emelt, az oszmán birodalom terjeszkedésének megállításáért
egész Európa háláját Győrnek kifejező keresztek (Raaber-Kreuz) történetét, szerepét, települési helyét mutatja be – mondta
el ausztriai útján dr. Dézsi Csaba András
polgármester.
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SZTEKET EMELTEK
NÉMETORSZÁGBAN IS
Zarándoklatnak beillő utat szervezett a polgármester azoknak a szakembereknek, akik közreműködnek a Győr-keresztek felkutatásában,
dokumentálásában, megörökítésében.

dalom terjeszkedését. Európa-szerte jelenleg
24 Győr-keresztről tudunk, persze lehet, hogy
később többre is rátalálnak a szakemberek” –
fejtette ki a polgármester.

„Győr városi rangra emelkedésének 750. évfordulóját méltó módon ünnepeljük meg –
ígérte dr. Dézsi Csaba András. – Polgármesterként sokat töprengtem azon, hogy mi az a
történet, mi az az építmény, ami meghatározta Győr múltját és meghatározza a jelenét is.
Újra áttekintve a város történelmét, úgy gondolom, hogy ez a szimbólum a vár. Szégyellem, de született győriként még én sem tudtam arról, hogy miután a várost visszafoglaltuk a törököktől 1598-ban, II. Rudolf császár
rendelete alapján Győr-kereszteket állítottak
Magyarországon, Ausztriában, s néhányat
Németországban is. A rendelet előírta azt is,
hogy milyen szöveg kerüljön a keresztekre.
Ezekkel egész Európa fejezte ki háláját Győrnek azért, mert megállította az oszmán biro-

Közismert, hogy 1598. március 28-án Győrt
négyévi török megszállás után Pálffy Miklós és
Adolf von Schwarzenberg hadainak cseles rajtaütéssel sikerült visszafoglalniuk, s ezzel megvédték nemcsak közvetlenül Bécset, de egész
Európát is. Győr felszabadítását Európa-szerte
ünneplés követte. Bécsben, Prágában, a birodalmi városokban, Rómában és Velencében, sőt
még Madridban is hálaadó istentiszteletekkel,
körmenetekkel „köszöntötték a kereszténység
egyik legfőbb védőgátjának visszavételét.”
A polgármester ausztriai tapasztalatai szerint a
feliratok az idők során megkoptak, vagy esetenként lekerültek a keresztről. A pestisjárvány után
pedig sokan azt hitték, hogy a keresztek a betegség áldozatainak szólnak.

„Az egyik településen az a meglepetés ért bennünket, hogy miközben fotóztuk a keresztet, egy
osztrák úr beszaladt a házába, s kihozott egy általa írt tanulmányt, melyben feldolgozta a helyi,
eredetileg három Raaber-Kreuz történetét. Ybbs
an der Donauban pedig egy két éve ott dolgozó
győri hölggyel, Preiner Edittel találkoztunk, ő viszont tőlünk tudta meg, hogy az általa Máriakegyhelynek gondolt kereszt igazából a Győr
iránti európai hála kifejező alkotása” – idézte fel
az út két történetét a polgármester, aki éppen
egy bécsi épület udvarában található Győr-keresztet nézett meg.
„A 750. évforduló természetesen jövőre egész
éves, élményekben gazdag programot ígér,
melyben felidézzük a város történetét, bemutatkozik Győr ipara, kultúrája, gasztronómiája,
számos érdekessége, s az, hogy az itt lakó emberek nap mint nap mivel gazdagítják választott
otthonukat” – vázolta fel a színes eseményeket
a polgármester.
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KARA ÁKOS: A NEMZETI KONZULTÁCIÓ
MAGYARORSZÁG FEJLŐDÉSÉT IS SEGÍTI
Már több mint egymillió-százezren vettek részt a
jelenleg is zajló nemzeti konzultációban. „Ez nemcsak a vélemények elmondására ad lehetőséget,
hanem Magyarország további fejlődését is segíti.
A világjárvány tavaszi időszakában munkahelyeket védő és munkahelyeket teremtő intézkedésekről és támogatásokról döntött a kormány,
mindezek Győrben és környékén is segítséget
jelentettek” – mondta el lapunknak Kara Ákos,
Győr egyik országgyűlési képviselője.
A világ számos pontján újra támad a vírus,
Európa több országában sajnos ismét
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nagyszámú új megbetegedést regisztráltak.
Kara Ákos éppen ezért külön kiemelte a konzultáció első kérdését. Utalt rá: a járványügyi szakemberek egyöntetű véleménye, hogy azok az
intézkedések lehetnek eredményesek, amelyeknek nagy a társadalmi támogatottsága.
Kara Ákos azt reméli, hogy mindezek miatt a
mostaninál is még többen vesznek részt a konzultációban. Mondanivalóját azzal zárta: augusztus 15-ig lehet feladni postán a kérdőívet, de az
interneten is nagyon gyorsan lehet kitölteni a
nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon.

Biztosításról tabuk nélkül
a Megoldások Fiókja Kft.,
a Generali hivatalos partnere
támogatásával.

BIZTONSÁG

a kötelezô
biztosításokon túl
„Az elmúlt idôszak extrém idôjárása is megmutatta, hogy ha rendelkezünk megfelelô
biztosítással, megnyugvással tölthet el bennünket a tudat, hogy lesz, aki segít a kárrendezésben” — hangsúlyozta a Megoldások
Fiókja Kft. ügyvezetôje, Varga László.

MAGÁNKULTÚRKÖZPONT NYÍLT SZABADHEGYEN

VALÓRA VÁLT

A FESTŐMŰVÉSZ ÁLMA

Új, nyitott műterem, kiállítóés közösségi tér várja a művészetbarátokat Szabadhegyen,
a Levendula utcában. Csizmadia
István festőművész kezdeményezésével a minőségi kulturális élet fellendítésére törekszik.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A

festőművész régi álmát váltotta valóra azzal, hogy a Levendula utca 12.
szám alatt elkészült a műterme,
amely egyben kiállítótérként, valamint a közösségi élet helyszínéül szolgál. A kertben
pedig szoborparkját is bármikor bárki megcsodálhatja. Csizmadia István azt mondja,
gyakorlatilag egy magánkultúrközpontot létesített, ahol nemcsak művész barátait, hanem mindenkit szívesen lát, hogy betekinthessenek az alkotó folyamatba, megismerjék,
hogyan él és dolgozik egy festőművész, láthassák a több mint száz festményét. Rendszeres, nyilvános programokat tervez, házi
koncertekkel, filmvetítésekkel, a különböző
művészeti ágakban tevékenykedők bemutat-

kozási estjeivel, az együtt gondolkodás, az
együtt alkotás lehetőségével. „A célom, hogy
megszólítsam az embereket, kapcsolatot teremtsek a művészek és a művészetet kedvelők között, hogy odafigyeljenek, hogy lássák,
nemcsak a rohanó mindennapok vannak, hanem lehet másképp is élni, lehet összejönni,
eszmét cserélni, a művészet által boldogságra
lelni” – hangsúlyozta az alkotó. Csizmadia István Győrben született 1954-ben, 1969 óta
foglalkozik festészettel, 1975 óta rendszeresen szerepel kiállításokon.
Az Iparművészeti Főiskolán vizuális kommunikáció szakon másoddiplomázott. Tagja
volt az 1980-as években a Fiatal Művészek
Szövetségének, alapító tagja a Győri Grafikai Műhelynek, valamint az Art World Hungary Egyesületnek. Legfontosabb díja a Művészeti Nívódíj. „Egész életemben arra törekedtem, hogy értéket és időtálló tartalmat teremtsek, de ehhez (rá kellett döbbennem) kitartás, következetesség és néha
lemondás is szükséges. Egy érett, kifejlett
stílushoz idő kell. Az is fontos, hogy egy művész tudjon megújulni, új erőre kapni” – vallja. Jelenleg is kísérletezik, újdonságnak, érdekességnek számít, hogy plexire fest. Van,
hogy a műanyag mindkét oldalára fest, van,
hogy több réteg megfestett lapot rak egymásra, így vertikális perspektívából mutatva
meg művét, talapzatra állítva, körbejárható
a festmény.

A cégvezetô rámutatott: az
extrém idôjárási helyzetek
ellen nem tudunk védekezni, a kárenyhítésre viszont törekednünk kell.
„Ha olvastuk, hallottuk,
hogy vihar közeleg, és elhagyjuk a lakásunkat, csukott
ablakokat hagyjunk magunk után, a kerti bútorokat
pakoljuk el, és az autónkkal ne fák alá álljunk” — sorolta a példákat Varga László, aki szerint természetesen nem tudunk minden káreseményt megelôzni, így
jó, ha a biztosítónkra számíthatunk.
Javasolja, hogy a meglévô szerzôdéseket is tekintsék
át az ügyfelek, hogy kiterjed-e azokra a nagy károkra
is, amiket az elmúlt héten Gyôrben is tapasztalhattunk.
„A szerzôdéskötések és -módosítások fillérekbe kerülnek ahhoz képest, hogy mekkora károkat szenvedhetünk el. Egy élet munkája mehet tönkre úgy, hogy aztán
semmi kárpótlást nem kapunk” — mondta. A régebbi
lakásbiztosítások a viharok okozta károk nem mindegyikére nyújtanak fedezetet, gondoljunk csak a nagy
értékû mûszaki cikkeinkre, mint például a tévé, a házimozi és a számítástechnikai eszközök.

Hívjon: 30/936-1957
Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.
www.megoldasok-fiokja.hu
Keresse a Megoldások Fiókját a Facebookon is!
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Tamásy Kornél és felesége, Emília
tíz évvel túl az aranylakodalmukon, hatvanéves házassági évfordulót ünnepeltek. Húsz éve költöztek ki Győrből, mára tősgyökeres szentiváninak vallják magukat. A hosszú házasság titka szerintük a békesség és a kompromisszumkészség, na meg persze
az emberöltőnyi évek alatt egymás iránt érzett szeretet.
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Dobay Dorina

F

iatal házasoknak tűnnek, kéz a kézben,
egymást átölelve fogad bennünket győrszentiváni otthonukban Tamásy Kornél és
felesége, Winkler Emília. A pár a másik elfogadásáról, az egymásnak segítésről, a szeretetről,
a két fél közötti egyetértés kereséséről és a békesség megőrzéséről beszél, amikor a hosszú
házasság titka kerül szóba.
Fiatalon kötötték össze életüket, Emília még 18
éves sem volt, szülői engedéllyel ment hozzá a
nála négy évvel idősebb Kornélhoz. Az akkori vagongyár szerszámgépgyárában ismerkedtek
össze, a leendő feleség bérszámfejtőként dolgozott, a leendő férj gépjárműszerelőként, és ő
volt az ifjúsági kultúrfelelős is. Az első pillanatban, amikor megpillantotta a szép ifjú lányt, azt
gondolta, „Na, Kornél, nem hagyhatod őt elveszni a rengetegben!” Emília nemhogy nem veszett
el, hanem élete párja lett, az esküvőjüket is a
vállalat rendezte meg. Pár év múlva négytagúra
bővült a család, két fiuk született. Emília néni
csak azt sajnálja, hogy idősebb fiuk már évek óta
Ausztriában él családjával, és bár gyakran jönnek
haza a szőlőkhöz, mégis kevés időnek érzi a három unokával töltött időt. Kisebbik fiuk velük él,

HATVAN ÉV HÁZASSÁGBAN

SZERETET,
BÉKESSÉG ÉS
ELFOGADÁS

A TITOK

jó érzés számukra maguk mellett tudni őt. A házaspár máig nagyon szeret a kertben tevékenykedni, azt szeretnék, hogy jó érzés legyen nemcsak nekik, hanem a hozzájuk látogatóknak is
belépni a kertes házuk ajtaján és gyönyörködni
a virágokban, növényekben. A feleség büszkén
mesélte, hogy még két évvel ezelőtt is dolgozott
szakmájában a nyugdíjba vonulása után, a férj
pedig hálás nejének, hogy fiatal éveiben támogatta őt a tanulásban, amikor gépipari technikumba járt.

Dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő a város és
Győrszentiván nevében is köszöntötte a 60. házassági évfordulóját ünneplő párt, Győr város borát is
ajándékba hozta, hogy a jeles napon koccinthassanak egymással az elmúlt évtizedekre és a még
előttük álló közös évekre, Emília néninek pedig kis
„menyasszonyi csokrot” is átnyújtott. „Az elmúlt
hatvan év sok örömet és küzdelmet is tartogatott,
ám a tevékeny házas évek alatt önök példát mutattak másoknak is megértésből és egymás iránti
szeretetből” – gratulált a képviselő a párnak.
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VIRÁGLÁDÁK
ADYVÁROSNAK

Fotó: Ács Tamás

Közel kétmillió forintos beruházással gazdagodott Adyváros. Szálasy László önkormányzati képviselő kezdeményezésére négy virágládát kapott a városrész. Az egy-egy kisfával
és levendulával beültetett edényeket egy
gyakran látogatott, Tihanyi Árpád úti bolt
előtt helyezte el a Győr-Szol.
Simon Róbert Balázs győri országgyűlési
képviselő hitvallása szerint egy város akkor
fejlődik jól, ha nemcsak a belvárosával és a
közösségi tereivel foglalkozik, hanem például
egy lakóteleppel is. „Fontosnak tartom a kisebb volumenű fejlesztéseket is. Ezek közé
tartozik például egy pad elhelyezése, egy utca
felújítása vagy éppen virágok kihelyezése.

Győrben már hat helyszínen helyeztek ki természetes élelmet kínáló kacsaetetőket, mégis az emberek többsége alkalmatlan táplálékkal eteti a vízi állatokat, amelyek
akár el is pusztulhatnak emiatt.

Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Vig Norbert

Dr. Dézsi Csaba András polgármester javaslatára a kacsaetetők megtalálhatóak a szabadhegyi kettes számú tónál, az adyvárosi
tónál, a Rába-parton két helyszínen; a Virágpiacnál és a győri védműnél, a Radó-szigeten
és a Kossuth hídnál.
Bagó Bálint, a győri Xantus János Állatkert madárszakértője felhívta a figyelmet, hogy a ke-

ANGYALSZÁRNY-BETEGSÉGET OKOZHAT

A KENYÉR A VÍZI MADARAKNAK
nyérfélék különböző anyagcsere-betegségeket
okoznak. A legismertebb az angyalszárny-betegség, ami egy kalcium-anyagcserezavar a
szárnyas állatoknál. Ilyenkor a madár külső evező tollai kifelé állnak, ami úgy néz ki, mint egy
angyalszárny, innét kapta a nevét a betegség. Ez
azért veszélyes, mert a következménye a repülésképtelenség, ami a téli hónapokban az állat
elhullását is okozhatja.
A kihelyezett kacsaetetőkben a szakember
szerint teljes értékű táplálék van a vízi madaraknak, ha kedvtelésből szeretnénk etetni
őket, akkor ezzel tegyük, de a kacsák teljesen
boldogok lennének anélkül is, hogy az emberek etetnék őket.
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Az őszi-téli időszakban különösen veszélyes a
vízi madarak etetése. „A legveszélyesebb az elhízott, repülni nem tudó kacsák esetében, hogy
télen a vízben maradnak, és előfordulhat, hogy
a hidegben belefagynak. Azt tanácsolom, hogy
a vándorlási, az ősztől télig tartó időszakban
nemcsak kenyérrel, de semmilyen takarmánnyal
ne etessük a madarakat.”
Az el nem fogyasztott kenyér a vízi élővilág további tagjaira is veszélyeket hordoz, a halaknál
is okozhat anyagcserezavarokat, illetve a víz algásodása, szennyezettsége is rohamosan nő az
emberek által bedobált ételmaradékoktól. Az algavirágzás elvonja az oxigént a tavakból, ami az
élővilág pusztulását okozhatja.

A MÚLT HETI VIHAR KOMOLY FELADATOKAT ADOTT

VÁRJÁK A KÁRBEJELENTÉSEKET
Hatalmas vihar pusztított múlt hét kedden Győrben, főként a belvárosban
károkat okozva. Fák tucatjait tépázta meg a mindössze néhány percig
tomboló szél, autókra dőlt fákat kellett eltávolítaniuk a katasztrófavédelem szakembereinek, a Győr-Szol Zrt. munkatársai pedig még egy héttel
később is dolgoztak a város parkjaiban keletkezett károk elhárításán.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor

A

Győr fölött kialakult szupercella a legnagyobb károkat a Bisinger sétány környékén okozta. A heves szél és esőzés után
ágak szakadtak le, fák dőltek a környéken parkoló autókra. A vihar elvonulása után a GyőrSzol munkatársai azonnal a helyszínekre vonultak segíteni a károk elhárítását. Sági Géza, a város szolgáltató cégének elnök-vezérigazgatója
elmondta, egy héttel a vihar után is folytatódik a
helyreállítás. „Egy hetünk ment rá a károk enyhítésére, kezdve onnan, hogy a Dunakapu téri
mélygarázs legalsó szintjén körülbelül tíz centiméternyi víz volt, a szivattyúzás és az ilyenkor
szükséges takarítás után egy nappal ki tudtuk
nyitni a mélygarázst. A nagyobbik része a károknak a fakidőlésekkel, ágleszakadásokkal kapcsolatban történt. Jelen állás szerint eddig huszonhat
gépkocsikár-bejelentés érkezett hozzánk. Jelenleg ezek kivizsgálása történik. Mindenkit arra biztatok, hogy jelentsék be a káraikat, ezeket kivizsgáljuk, a kárösszeget pedig a biztosító szakemberei állapítják meg” – fejtette ki Sági Géza.

A Győr-Szol szakemberei a héten a Bisinger sétány fáit ellenőrizték. Műszeresen vizsgálták
meg a növényeket, majd egy szakmai anyagot
készítenek, amelyet eljuttatnak az önkormányzathoz. A szakmai anyag javaslatot ad majd a
döntéshozóknak a park egy jelentős részének
teljes körű felújítására. A Bisinger parkban közel
hatvanéves vagy annál is idősebb fák állnak, Sági Géza szerint a múlt heti vihar rámutatott arra,
hogy a fák élettartama is véges, ezért a felújítást
végre kell hajtani.
A vihar komoly feladatot adott a biztosítóknak
is. A részletes kárfelmérés után ugyanis nekik
kell helytállni a károsultak felé. A biztosítási
szakemberek szerint egy körültekintően megkötött, rendszeresen felülvizsgált biztosítási
szerződés hatalmas segítséget nyújthat a magánvagyonban keletkezett károk enyhítésében.
Varga László, a Generali megyei fiókjának vezetője szerint a legfontosabb az, hogy egyáltalán
rendelkezzünk biztosítással, mert szerinte már
önmagában ez sem nevezhető általánosnak.
„Érdemes átnézni a már meglévő biztosításainkat is, hiszen számos olyan esemény után lehet
a biztosítóhoz fordulni, amire nem is gondol-

nánk, például beömlő víz, kívülről érkező elázás,
véletlenül nyitva felejtett ablakon befolyó eső
esetén. A kármegelőzés az ügyfelek legfőbb feladata. Tehát ha az előrejelzés azt mutatja, hogy
viharos szél várható, akkor nem feltétlenül kell
korhadó, régi fa alá parkolnom az autómmal.
Ilyen estben, ha nincs casco, bizonytalan a kártérítés. Ingatlankárok esetében a tulajdonosoknak a kármegelőzés az elsődleges feladatuk, ám
arra figyelni kell, hogy a kárfelmérésig meg kell
őriznünk azt az állapotot, amit be szeretnénk jelenteni” – mondta a biztosítási szakember.

ÁGAK
SZAKADTAK LE,
FÁK DŐLTEK
A KÖRNYÉKEN
PARKOLÓ
AUTÓKRA

Varga László hozzátette, biztat mindenkit arra,
hogy keressék a biztosító szakembereit, ha károkat akarnak bejelenteni, ők szakszerűen és
gyorsan segítenek a kárrendezésben. Tapasztalatai szerint a kis kárösszegű bejelentések esetében szinte azonnal utalják a pénzt a biztosítók.
Sok esetben egyetlen telefon is elég a teljes kártalanításhoz.
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linktr.ee/gazfroccs

facebook.com/gazfroccstv

Szerkeszti: Nagy Viktor

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

Írásunk apropója, hogy megjelent a magyar árlistákon a kétliteres, négyhengeres változat. Az eddig
is – ár-érték arányban – barátságos, kicsivel több
mint 20 millió forintos áron kínált csúcsverzió mellé
bekerült a 2.0, amit 17 millió forintért lehet megvenni. Miért „érdemes” spórolni 3 milliót? A 258 lóerő, 400 Nm nyomaték – amit a kisebb turbómotor tud – is elég, hiszen a gyorsulás még mindig lé-
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kapható háromliteres benzines erőforrás, ami elérhető a piacon – a németek sok éve csiszolgatják, fejlesztik. Egy brutális, a vezetés élményére kiélezett gépet alkottak, ami más és egyben több,
mint egy Z4-es. 340 lóerős, 500 Nm a nyomatéka, amivel 4,3 mp a gyorsulása százra.
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Toyota nagyot kockáztatott, és egyszerre
biztosra is ment a legendás Supra felélesztésével. Egy kultikus japán hátsó kerekes,
orrmotoros sportkocsi, mely 1978 és 2002 között
négy generációt megélt, 2019-ben utódot kapott.
A BMW Z4 roadster alapjaira építettet. Első hallásra ez szentségtörésnek tűnik egy olyan modellel szemben, amelynek sorhatos turbómotorja elnyűhetetlennek bizonyult, még akkor is, ha a fanatikus 1000 lóerő fölé tornászták a teljesítményt
– a gyári 280-330 helyett. De mindenki nyugodjon meg, ez egy megfontolt lépés volt. Először is
a roadster helyett a japánok egy vérbeli sportkupét terveztek. Majd ugyan a sorhatost a BMW-től
emelték át a Toyotába, de az az egyik legjobb ma
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legzetelállító (5,2 mp). Ráadásul változattól függően minimum 100 kilogrammal könnyebb, a súlyelosztása jobb, hiszen maga a motor sokkal könynyebb. Ettől még agilisabb, pontosabban irányítható. Úgy is, hogy lassú menetben, rossz úton kényelmesebb a futómű, és kevesebbet fogyaszt.
Tehát még jobban használható hétköznapi körülmények között: mondjuk, ha el kell ugranunk kenyérért, és pont csak a zirci kisbolt van nyitva...

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
MÁR HAVI NETTÓ

88.888 Ft -tól
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

www.carmenrent.hu
2020. július 31.
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A Citroën DS egy ikon az autótörténelemben. 1955-ben szinte az űrtechnológiát hozták az utakra a franciák, miközben formája megelőzte korát. A név 2012-ben bukkant fel újra. Mit jelent a DS a mában?
Szöveg és fotó: Nagy Viktor

Extravagáns
A Citroën sosem félt merész autókat alkotni. A CV2
„Kacsa” a tömegautók piacán, a DS 19 pedig a luxuskocsik között aratott sikereket – már a múlt évszázad közepén. Az eredeti DS fejlesztése 17 évig
tartott és nem titkoltan a repülőgépiparból merítettek ihletet megalkotásakor. Az áramvonalas forma, a letisztult, óriási beltér és hidropneumatikus
rugózás új dimenzióba emelték az autózást. A típus
utódai között persze még számos csoda született,
akár gondolhatunk a szögletes XM-re vagy korunkból a C6 szuperlimuzinra. Ám használttesztünk főszereplője a DS márka (újra)születésének első mérföldköve. A Citroën először egy prémium szériának
szánta, majd 2015-től a nagy márkanevet végleg
elhagyva DS5 néven gyártotta a típust. A Peugeot
3008 alapjaira épített se nem egyterű, se nem
kombi, inkább „shootig break”, azaz sportos kupékombi formája kétségtelenül egyedi. Az orra, ami a
későbbi, teljes DS-esítés után spéci hűtőrácsot kapott, és az első szélvédő tagadhatatlanul citroënes
– gondoljunk a Picassóra –, de a többi része semmire nem hasonlít.
Kívül csillog, belül merész
A DS5 4,5 méteres hosszon nyúlik el, a kerekei a
sarkokban vannak, így a púpos tetőív alatt jókora

ÉRTÉKELÉS
Helykínálat .......................................................................... 5
Minőség.................................................................................. 4
Megbízhatóság .............................................................. 3
Motor–váltó ...................................................................... 4
Futómű–fék ...................................................................... 4
Ár–érték ................................................................................ 4
ÖSSZESEN .......................................................................... 4
Az értékelést a típus kategóriájában értve, az elhasználódás
és szubjektív benyomások alapján tesszük.

Támogatott tartalom

HASZNÁLTTESZT:

CITROËN DS5 HDI

a tér. Egy-egy széles krómcsík feszül az A-oszlopokra, az övvonalon végigfutó él pedig izgalmasan
„hajlik” a C-oszlopra. A kocsi fara mai szemmel
már nem annyira formabontó, de ha belegondolunk, ma szinte minden autón hasonló lámpatestformát látunk viszont. Az elsők között alkalmazták
a lefelé ívelő hátsó lámpákat, amik optikailag szélesebbnek és az útra feszülőnek mutatják a gépet,
miközben a magas farba 465 liternyi csomagot
pakolhatunk. Magasságából letagadhat 10 centit
az arányai miatt. Amikor beülünk, csak akkor érezzük, hogy magasabban vagyunk egy normál kompaktnál. Ha pedig bent körbenézünk, csak ámulunk és bámulunk. Előttünk LCD-s óracsoport
(2012-ben!), a középkonzolon ugyan sok a gomb,
de vannak nagy tekerentyűk, a váltó mögött pedig
„vadászgépes” kapcsolók sora. És még nincs vége.
Az egész tető üvegből van, nem nyitható, viszont
az árnyékolókat a tetőre épített, alumíniummal
szegett, ízléses gombokkal kezelhetjük. És a felnyíló plexit, amire vetít a head-up display… Felszállásra felkészülni!
A lemezek alatt
A repülőgépes belső minőségi, a villanymotorral
mozgatható ülések bőrrel borítottak, és minden
más is a kényelemről és luxusról szól. A futómű
inkább lágy hangolású, mint sportos, a 2 literes
HDi dízelmotor 163 lóereje és a 340 Nm pedig
bőségesen elég a DS5 mozgatásához. Létezett
belőle egyhatos turbós benzines, felejthető 1,6
HDi, és egy Hybrid4 nevű változat. Ennél a hátsó
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AZ ÁRNYÉKOLÓKAT
A TETŐRE ÉPÍTETT,
ALUMÍNIUMMAL SZEGETT,
ÍZLÉSES GOMBOKKAL
KEZELHETJÜK
tengelyt csak kisebb villanymotor forgatta, elöl
pedig a dízelmotor dolgozott. A 182 ezer kilométert futott kocsinkban még mindig jól teljesített a
6 fokozatú kézi váltó, de anno lehetett kérni automatával is. Az utazási élményt, a maximális ellazulást, és a mai szemmel is kivételes belteret a
7 éves DS5-ben is megkaptuk. Különc, mégis jól
használható méretű, takarékos négykerekűt ismertünk meg. És használtan az ára is barátságos.
A 6-8 éves példányok 3-4 millió forintért megvehetők, pedig új áruk akár 10 millióra is rúghatott.
Itt az ideje megvenni a francia álomverdát!

Az autót biztosította:

Győr, Nádor tér 1.
Tel.: +36-70/335-5335, +36-70/427-6000
www.carmenauto.hu

Támogatott tartalom

TESZT: MAZDA6 G165 REVOLUTION

szonynak, közvetlen befecskendezésnek és az
egyéb optimalizációknak hála a szívómotor keveset fogyaszt (7 liter körül) és dinamikus. Nem
hazudhatok, a konkurensek turbóval lélegeztetett erőforrásai virgoncabbak ugyan, de van,
amit azok nem adnak. A végtelen hosszan,
6500-as fordulatig gond nélkül felpörgethető
négyhengeres egyenletesen felépülő ereje. Adnak mellé egy pontosan kapcsolható hatsebességes váltót és indulhat az AUTÓZÁS. Azért
nagybetűvel írtam, mert ezt a 4,8 méteres Mazdát minden porcikájában arra tervezték, hogy
adjon egy kis élvezetmorzsát a legendás MX-5
roadster tarsolyából. Érezni az utat, a kanyarokat, a motor erejét magas fordulaton – sportos
hanggal együtt! – és azt, hogy ezt a kocsit értünk fejlesztették ilyenre, tökéletesítették a végletekig. Ugyanakkor, ha csak utazgatunk vele,

KIVÉTELESEN
KIFINOMULT
A Mazda6 kategóriája kakukktojása. Megjelenésekor minden
idők legszebb középkategóriása
lett, miközben szívó benzinmotorjaival külön úton jár. Kipróbáltuk a legfrissebb Sportkombit,
ami továbbra is eszméletlenül
harmonikus autó.

Szöveg és fotó: Nagy Viktor

A kor nemesít
Ez a mondás az autókra ritkán igaz, de a Mazda6 kivétel. A 2012-ben megjelent típus már két
ráncfelvarráson van túl, és minden alkalommal
értékesebb lett. A fő formai elemek, a lemezek
KODO dizájn („A mozgás lelke”) szerinti vonalai
változatlanok maradtak, csak a fényszórókon és
a műanyag lökhárítókon finomítottak a japánok.
Több lett a króm kívül, ettől elegánsabb a kocsi,
miközben egyre több színből választhatunk és
komplettebb lett a felszereltséglista. A tesztautó
a legendás Soul Red Crystal színben, a „világ legszebb” kombikarosszériájával érkezett hozzánk. A
sárvédőívek, a hosszú orr, a tetővonal és a csíkszerű lámpák a 19 colos alufelnikkel együtt kivételes látványt nyújtanak. A Mazda6 mellett minden más kombi szögletesnek, aránytalannak vagy
egyszerűen egy puttonyos batárnak hat. Itt pedig
könnyedséget és tökéletes arányokat kapunk.

Prémiumbelső
A többszöri ráncfelvarrás a belteret érintette legerősebben. A harmadik műszerfalat kapta meg a
típus, ami végre tökéletes. Ergonomikus, letisztultan elegáns és
abszolút minőségi. A középkonzol fölé csak finoman tornyosul az LCD-kijelző, amit a váltó mögötti
tárcsával kezelhetünk. A szellőzés vezérlése egyértelmű gombsorral kezelhető. A sofőrnek is jut kijelző, de itt kombinálták analóg műszerekkel. Amitől
az egész pult stílust kap, az a bőrborítás. Lehet fekete, barna, kék vagy hasított bőr, alumínium- vagy
fabetéttel kombinálva. Ezzel kapta meg a Mazda6

ARRA TERVEZTÉK,
HOGY ADJON EGY KIS
ÉLVEZETMORZSÁT
A LEGENDÁS
MX-5 ROADSTER
TARSOLYÁBÓL
a gyártó által ígért prémium minőséget. A látványon kívül persze az érintéssel is rendben van minden. Bármilyen gombhoz nyúltam, az hibátlanul
kattant, forgott. Ami fémnek hat, az tényleg az, a
varrás pedig mindenhol tökéletesen fut – pedig kevés megfizethető autóban látunk tízméternyi öltést
csak a műszerfalon és az ajtókon…
Turbó nélkül
A tesztautónk motorterében a Mazda önálló fejlesztésű benzinmotorja volt. A nagy sűrítési vi-

megadja a szinte hangtalan utasteret, a méretes
(525 liter) csomagteret és a hibátlan minőséget.
Elég-e a 165 lóerő, 213 Nm? Igen. 1400 kilóra sikerült leszorítani a kombi üres tömegét, szóval
nincs gond. Akinek pedig ez kevés, ott a 2,5 literes
194 lóerős és a 2,2 literes dízel változat.
Választék
A Mazda6-ból nincs igazi alapváltozat. Mindegyik
jól felszerelt, és az Attraction alapváltozat felett
már az összes vezetéstámogató rendszer, headup display, 19 colos alufelnik és számos kényelmi
extra jár. A Revolution Top és a Takumi Plus olyan
tételeket tartalmaz, mint a fűthető és hűthető első ülések, kormányfűtés, 360 fokos kamerarendszer és telefontükrözés. 10,3 milliónál indul az árlista, míg egy összkerékhajtású 184 lóerős dízel
13 millió feletti, egy kettőfeles automata benzines
12,2 milliós árcédulával rendelkezik. Ez az ára a kifinomult japán technikának, amit kivételesen
egyedi köntösben kínálnak.

CARNET RIEGLER – MAZDA
Győr, Pesti út 4. • Tel.: 96/513100
riegler@carnetriegler.hu
www.carnet.hu/riegler
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Az elengedés folyamata fájdalmas, még akkor is, ha büszkén tekinthetünk a megtett útra. Dr.
Magyar Piroska bőrgyógyász,
kozmetológus negyvennyolc év
után fejezte be a praktizálást, de
egykori páciensei máig hiányoznak neki.

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

D

r. Magyar Piroska a Balatonhoz közel
fekvő Berhidáról származik, ahol boldog
gyermekkorát töltötte. „A bátyáim kényeztettek, és egészen tizenöt éves koromig
felhőtlen volt az életem. Ekkor azonban, súlyos
betegség következtében elveszítettem az édesapámat – meséli a bőrgyógyász, majd hozzáteszi: – Az ő szavai csengtek évekkel később is a
fülemben, mert azt szerette volna, ha orvos leszek.” Az édesapa egyetlen lánya pedig mindent
megtett, hogy bekerüljön az egyetemre. Mivel
az édesanyjának nem volt elég pénze a taníttatásához, a MÁV-nál dolgozott, és közben előkészítőre járt. A kitartása és elszántsága pedig
meghozta gyümölcsét, hiszen 1966-ban felvételt nyert a Semmelweis Egyetemre.
Miután bőrgyógyászként, summa cum laude elvégezte az egyetemet, Budapestet, Esztergomot és Győrt jelölte meg, ahol a munkát és az
életet is el tudta képzelni. A mai Petz Aladár Megyei Oktató Kórház elődjében kapott állást, ahol
dr. Horváth György védőszárnyai alá került. „A
főorvos úrnál mindent meg lehetett tanulni a
szakmáról, és sokat publikáltunk is. Ráadásul a
dunaszerdahelyi kórházzal is jó kapcsolatot
ápoltunk, így többször fogadtuk őket Győrben,
vagy tettünk látogatást náluk” – idézi fel a kezdeti időszakot dr. Magyar Piroska.

KÖZTÜNK ÉLNEK

DR. MAGYAR PIROSKA:

ÉREZZÜK JÓL MAGUNKAT
A BŐRÜNKBEN!

húsz esztendővel később, 1996-ban lett. Azóta
számos páciensen segített, és adta vissza az
önbizalmukat.

A TÁPLÁLKOZÁSUNKAT
ÉS A LELKI
ÁLLAPOTUNKAT IS
TÜKRÖZI A BŐRÜNK

Vélhetően többekben felmerült a kérdés, hogy dr.
Magyar Piroska miért nem várt még két esztendőt,
hogy ötven év után búcsúzhasson el az orvosi pályától. A választ az elmúlt hónapok adják meg, illetve
a koronavírus-járvány. „Hónapokig nem dolgozhattam, és máig bizonytalanabb minden, mint a járvány
előtt. Ezért fájó szívvel, de visszaadtam a praxisomat. Az viszont örömmel tölt el, ha belegondolok,
hány embernek segíthettem a pályám során.”

A ’70-es évek második fele komoly változásokat
hozott a bőrgyógyász életében, hiszen 1976ban megszületett a fia, Endre. „Máig támaszom.
Bár jelenleg Torontóban él, rendszeresen tartjuk
a kapcsolatot, és mindenben kikérjük egymás
véleményét.” Fia születése után két évvel a magánrendelés mellett döntött, magánorvos pedig

A szakember úgy látja, ahogy a külsőnkre is egyre nagyobb figyelmet fordítunk, úgy értékelődött
fel a bőrgyógyász szakma is az elmúlt évtizedekben. „Amellett, hogy a beteg egészségét is
visszaadtam, a szépségét is újra visszanyerte,
ami a mindennapokban, akár egy állásinterjún
vagy egy tárgyaláson is nagy jelentőséggel bír”
– magyarázza.

A bőrgyógyász, kozmetológus korábban is
rendszeresen megosztotta tanácsait, gondolatait a páciensekkel, így jelentek meg írásai az
Új Nő című szlovákiai magazinban, és olvashattuk cikkeit a Turisztika és Gasztronómia című magazinban is. „A táplálkozásunkat és a
lelki állapotunkat is tükrözi a bőr. Ezért fontos,
hogy óvjuk, ápoljuk és odafigyeljünk rá” –
hangsúlyozza a szakember. Dr. Magyar Piroska
úgy látja, fontos, hogy a beteget meghallgassák, és a lelkére is kapjon gyógyírt. „Tapasztalataim szerint a páciensek többsége igényelte,
hogy elbeszélgessünk, és a panaszokon túlmutasson a társalgásunk.”
Bár saját bevallása szerint nem könnyű az
elmúlt évtizedek elengedése, dr. Magyar Piroska mindezt egy olyan városban teheti,
amely a szívéhez nőtt az itt töltött időszak
alatt. „Nagyon szeretem Győrt. Élhető város,
ahol megtaláltam a közegemet” – mondja
búcsúzáskor.
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Egy-egy különlegesen finom fogáshoz csak egy jó recept kell, nem pedig vastag pénztárca. Nem is gondolnánk, hogy milyen jó kombináció ez a leves a maga egyszerűségével.

ELINDULT A SZEZON:

SZILVAKRÉMLEVES TÖKMAGGAL

A

tökmag és a szilva is kicsit édeskés, amit
a szilva savanykássága jól kiegészít. Természetesen nem bíztam a véletlenre, pedig a tökmag jó kis levesbetét, de készítettem
mást is hozzá. Túrógombócot bizony, ami éjjel
pihen, liszt nincs benne, csak egy pici dara és a
darabos túrótól csak úgy omlik a szájban. Elindult a szilvaszezon és vele együtt a magentaszínű desszertek és édességek sorozata. Aki a
szilva sötét színét szeretné megőrizni, az a héját
süsse, pirítsa meg, vagy csupán dinsztelje, így
jön elő a gyönyörű sötétlila szín is.

FONTOS: JÓTÉKONY HATÁSAI A FRISS
SZILVÁRA VONATKOZNAK,
NEM PEDIG AZ ASZALT FORMÁJÁRA.
Mi kell tudnunk a szilváról?
A rózsafélék családjába tartozó gyümölcs rengeteg típussal rendelkezik, de nálunk a leggyakoribb
a Stanley típus. Érése már júliusban megkezdődik,
és egészen október végéig szedhetjük, vagy vásárolhatjuk a feszes héjú, friss szemeket. Ennek
ellenére a szilva gyógyhatásait még nem eléggé
használjuk ki. Kalóriaszegény, nem tartalmaz telített zsírokat, ám vitaminokban, ásványokban
igen gazdag. A benne lévő olyan összetevők, mint
a rost, a szorbit és a szatén elősegítik az anyagcserét az emésztőrendszerben és segítik a gyulladásos betegségek gyógyulását. Mindezek mellett könnyen kezelhető és isteni finom gyümölcs.

Aki túrógombócra vágyik, az 200 g túrót, 1
tojást, 1 evőkanál búzadarát és némi cukrot keverjen össze.
Egy éjjelen át pihentesse hűtőben és
másnap apró golyókat főzzön ki belőle,
enyhén sós vízben 3
perc alatt.

Elkészítés
A szilvákat kimagozom és egy fazékban, 1 kávéskanál vajon vagy olajon 3-4 percig dinsztelem. Így lesz szép színe és még kellemesebb íze. A megdinsztelt szilvákat egy turmixgépbe teszem és úgy pépesítem, vagy
őre)
a fazékban hagyom és megfőzöm a vízzel,
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#szarkazsófi

A Xantus János Állatkert lakói elképzelték, milyen kalandokban lehetne részük egy világjáró kirándulás során.
Ezért, ha csak képzeletben is, de útnak indítjuk őket egy játék keretében. Az állatkertben táborozó gyerekek és
a táborvezetők lefestik kedvenceiket egy kőre, melyet elhelyeznek az állatkert különböző pontjain.

UTAZOO NAGYKÖVETEK

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

Éppen ön is rátalált egyre? Játsszon velünk és
az állatkert kedvenceivel, utaztassuk a kalandra
vágyókat! Vajon ki jut a legmesszebbre?
Mit kell tennie, ha rátalált egy UtaZoo nagykövetre? Vigye haza! Pár napig bármely polc
ékköve lehet, ám nagyon fontos, hogy ne
tartsa meg véglegesen, hogy ne szakadjon
meg a játék! Készítsen róla fényképet és a kő
hátoldalán lévő sorszámot (például
2020/1/16–2020. év 1. turnus 16. kő) és a
megtalálási helyet feltüntetve, töltse fel az
UtaZoo Facebook-csoportjába! (UtaZoo
Győr) Egy legközelebbi utazás során vigye el
a követ egy új településre és helyezze el egy
könnyen megtalálható helyen!
Bízunk benne, hogy az UtaZoo nagykövetek
egy kis vidámságot hoznak a megtalálók életébe! Csatlakozzanak hozzánk, kísérjük együtt
figyelemmel, merre kalandoznak köveink!

Támogatott tartalom

Mindenkinek jó játékot kívánunk!
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO
Feltétel: szakirányú végzettség

ASZTALOS
Feltétel: szakirányú végzettség

FESTO´´
Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend
Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony, folyamatos
munkavégzés • versenyképes fizetés + cafetéria • vidékieknek bejárási költség térítése • szakmai képzések támogatása • hosszú távú munkalehetőség • munkavédelmi
eszközöket, kézi szerszámokat, gépeket biztosítunk

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. MunkaBérügyi 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.

RENDELJEN KONTÉNERT A LEGMEGBÍZHATÓBB SZOLGÁLTATÓTÓL!

HA KONTÉNER,
´´

AKKOR GYOR-SZOL!
ELŐNY AZ ÜGYFELEKNÉL:
• Alacsony bérleti díj
• Kiszállítás akár 48 órán belül*
• Ingyenes konténerhasználat 8 napig
• Rugalmas, a megrendelő igényeihez
igazodó elszállítás
• 400 (!) különböző hulladékfajta
begyűjtése – az építési törmeléktől
a zöldhulladékon keresztül a lomokig
• Garantáltan legális elhelyezés,
szabályos hulladékkezelés

EXTRA ELŐNY MOST: 10 SZÁZALÉK
KEDVEZMÉNY A SZÁLLÍTÁSI DÍJBÓL!
Igényelhető 3, illetve 6 köbméteres
konténer, ajánlat kérhető a 06-96/50-50-50-es
telefonszámon, a kontener@gyorszol.hu
e-mail-címen, illetve személyesen
a vállalat Orgona utcai vagy Jókai utcai
ügyfélszolgálati irodájában.
Az akció 2020. augusztus 31-ig tart.

´´
TEGYÜNK KÖZÖSEN A TISZTÁBB GYORÉRT!

NYÁRZÁRÓ
Győr Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi
Önkormányzata augusztus 1-jén, szombaton
16 órakor nyárzáró ünnepséget tart a Festő u.
37. szám alatt, melyre minden érdeklődőt várnak. A rendezvény ingyenes.

*A konténer kiszállításának határidejét az árajánlat elfogadásától számítja a szolgáltató.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

SZÜNETEL

HEGESZTÓ´

´´
´´
FUTÉSSZERELO

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: autogén, AWI és bevont
elektródás hegesztő vizsga
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkásbizonyítvány

Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy
karbantartási munkálatok miatt a melegvíz-szolgáltatás augusztus 4-én, kedden
hajnali 3-tól este 8 óráig a város egész
területén szünetel. Kérjük fogyasztóink
szíves megértését!
Győr-Szol Zrt.

´´
MUSZERÉSZ

VILLANYSZERELÓ´

´´
VILLANYSZERELO–
ELEKTRIKUS

Feltétel: szakirányú végzettség,
PLC-programozás alapismerettel

Feltétel: szakirányú végzettség

A MELEGVÍZ-SZOLGÁLTATÁS
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Feltétel: szakirányú végzettség,
elektrikusi minősítő vizsga

Bérezés megegyezés szerint.
Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024
GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

VIZES HÍREK

Augusztus 4-én, kedden délelőtt ingadozni fog a víznyomás, és átmenetileg elszíneződhet az ivóvíz Győr északi kerületeiben és a környező szigetközi településeken. Az elszíneződést a vízvezetékekben
lerakódott vas-mangán vegyületek okozzák, melyek nem károsak az
egészségre. A fehér ruhák mosását érdemes szerdára halasztani és
mosás előtt érdemes ellenőrizni a víz átlátszóságát. A változás oka,
hogy a szőgyei vízműtelepünkön kicseréltük a főnyomóvezeték egy
szakaszát, melyet most helyezünk üzembe.
A Szent István úton, a Nádor aluljárónál lévő csomópontban csatornaépítés miatt megváltozott a forgalmi rend. Csatornafelújításra lesz
szükség, a főútvonal alatt húzódó vezetékszakaszt kell kicserélni. Az
eredeti forgalmi rend augusztus 10-én, hétfőn reggel áll vissza. Kérjük,
óvatosan vezessenek!
A Jókai utcában zajlik a közművek felújítása, az építők elérték a BajcsyZsilinszky úti csomópontot. A parkolóházba az Árpád út irányából lehet
behajtani! A Jókai utcának a parkolóház és Árpád út közötti szakaszán két
irányban halad a forgalom. A keresztirányú forgalom végig biztosított lesz
a Bajcsy-Zsilinszky úti és az Árpád úti csomópontokban. Az építkezés harmadik üteme várhatóan augusztus közepén kezdődik majd, ekkor az Árpád
út és a Szent István út közötti szakaszon cserélik a csöveket.
Fontos a víznyelőrácsok szabaddá tétele és a víz szabad lefolyásának
elősegítése. Munkatársaink folyamatosan ellenőrzik és tisztítják a víznyelőket. Ha eldugult víznyelőt látnak, a 06-80/20-40-86-os telefonszámon tehetnek bejelentést. Győrben van néhány olyan csapadékvíz-elvezető rendszer, melyet nem a Pannon-Víz Zrt. üzemeltet, többek
között a hidakon, felüljárókon és a külső városrészekben. Munkatársaink ismerik ezeket a rendszereket is, ha itt lenne gond, diszpécserszolgálatunk továbbítja a bejelentést az üzemeltetőknek.

ZÚ

N YO G O K E L

SZÜNTESSE MEG
´´
a szúnyogok szaporodását és kifejlodését
´´ ´´ lakóhelyén!
segíto´´ vízgyujtoket

L
EN

!

AS

VÉDEKEZZEN ÖN IS!

1. Az udvaron tárolt vödröt, kannát, talicskát, gyermekjátékot stb. fordítsa fel, hogy abban az esővíz ne tudjon összegyűlni. Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, hanem rendszeresen cserélje friss vízre. Az
esővízgyűjtő hordót, víztárolót stb. fedje le vagy sűrű hálóval
takarja le!
2. A kerti tóban tartott apró halak legtöbbje elfogyasztja
a szúnyoglárvákat. A rendszeresen kezelt, tisztított vizű
medencében nem maradnak életben a szúnyoglárvák.

´´
ORIZZE
MEG
jó tanácsainkat egész nyáron!
A csípőszúnyogok lárvái vízben fejlődnek. Tévedés azonban azt
gondolni, hogy csak a tavak, folyók árterében kelnek ki a szúnyogok
– a lakóházak melletti kertekben, zöldterületeken is elszaporodhatnak!
A nyári hőmérséklet mellett akár egy hét alatt kifejlődhetnek a
szúnyoglárvák. Néhány deciliter vízben több száz szúnyog fejlődhet! Tegyen Ön is azért, hogy kevesebb legyen a kifejlett szúnyog környezetében!

3. Az eltömődött ereszcsatornákban, vizesárkokban,
csapadékcsatornákban pangó víz alakulhat ki.
Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa karban,
hogy a csapadékvíz elfolyhasson.
4. A takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát stb. olyan
módon terítse le, hogy a víz ne álljon meg rajta.
5. Ne tároljon a szabadban szétszórtan olyan hulladékot,
pl. gumiabroncsot stb., melyben a víz összegyűlhet.
6. Ne hagyja, hogy a virágcserepekben, cserépalátétben
hosszabb ideig víz álljon.

2020. július 31.
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KÖZLEMÉNY
Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv
módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük az érdeklődőket,
hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!
Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01. 25.) ök. rendelettel elfogadott
rendezési tervének:
1) Teljes eljárás előzetes tájékoztatás
TSZTM, SZTM 2020-012
Győr, 01143, 01142 és 03852 sz. övezetek
besorolásának módosítása
TSZTM, SZTM 2020-025
Győr-Sziget, Bercsényi liget–Városház köz
és környéke rendezési terv módosítása
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 37.§
szerinti teljes eljárások előzetes tájékoztató anyagát.
A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2020. augusztus 3-tól 2020. augusztus 24-ig.
2) Egyszerűsített eljárás véleményezés
SZTM 2020-004
Győr, Mártírok útja Kbe övezethatár-korrekció
SZTM 2020-005
Győr-Gyirmót, Csali büfé kötelező
telekalakítás jelölése
SZTM 2020-006
Győr-Révfalu, Dózsa György rakpart
01115 sz. övezet szintszám meglévő
állapothoz igazítása
SZTM 2020-014
Győr-Bácsa, Új Bácsai út, szabályozási
szélesség módosítása
SZTM 2020-020
Győr-Ménfőcsanak, Tenkes utca szab. szélesség
csökkentése, övezethatár-korrekció
SZTM 2020-021
Győr-Révfalu, 01903 sz. övezet, 11100 hrsz.-ú
telken telekosztás jelölése
SZTM 2020-023
Győr-Nádorváros, 3635 hrsz. parkolóhely
létesítése érdekében Kkö övezet jelölése
SZTM 2020-024
Győr-Újváros, Gyepszél u. 8990 hrsz.
SZTM 2020-026
Győr-Gyirmót, Rodeo Ranch
„pónit minden ovisnak”
SZTM 2020-027
Győr-Ménfőcsanak, Koroncói u.
egyedi előírás rögzítése (27523/2 hrsz.)
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló
41.§ szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési tervanyagát.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról
szóló 42/A.§ szerinti állami főépítészi eljárási partnerségi egyeztetési szakasz
tervanyagát.
A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2020. augusztus 3-tól augusztus 24-ig.
4) Tárgyalásos eljárás (Nemzetgazdaságilag kiemelt projekt)
SZTM 2020-009
Győr-Gyárváros és Révfalu, belső körgyűrű
nyomvonal pontosítása, szabályozási vonal korrekció
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42.§
szerinti tárgyalásos eljárás tervanyagát.
A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2020. augusztus 3-tól augusztus 24-ig.
Minden módosítás megtekinthetŐ: A város internetes oldalán: a www.gyor.hu/
innováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt vagy
személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában a 231-es
szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021
GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/partnerségi egyeztetés és rendezési terv módosítási eljárások címszó
alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály lakossági fórum keretében bemutatja a rendezési tervi módosítások tervanyagait.
A lakossági fórum időpontja:
A lakossági fórum helyszíne:

2020. augusztus 12. 9 óra
GYMJV Polgármesteri Hivatala,
díszterem
fenti közleményben megjelölt
rendezésiterv-módosítási eljárások

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2020. augusztus 3-tól augusztus 24-ig.

A lakossági fórum tárgya:

3) Állami főépítészi eljárás partnerségi egyeztetés
SZTM 2020-007
Győr, Külső Fehérvári út 00030 sz. övezet
szabályozási vonal korrekció
SZTM 2020-010
Győr-Nádorváros, Kálvária utca
szabályozási vonal korrekció
SZTM 2020-018
Győr, Kunszigeti út, szabályozási vonal
korrekció, meglévő állapothoz igazítás

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán, a www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés
alatt „A partnerségi egyeztetés általános tudnivalói” címszóban foglaltakat megismerni szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és
magatartási szabályok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2020. július 31-től a város internetes oldalán: a www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés vagy rendezési
terv módosítási eljárások címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi címek valamelyikére
történŐ eljuttatásával: Postacím: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail-cím: partnerseg@gyor-ph.hu
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ÁLLÁS
Előkészítő, porfestő, szemcse
szóró kollégákat keresünk cé
günkhöz. Jelentkezni:
info@acelplusz.hu emailcí
men lehetséges. Azonnali
munkakezdés, egy műszakos
munkarend, fiatalos csapat,
családbarát környezet, ver
senyképes fizetés.
SZOLGÁLTATÁS

Duguláselhárítás, vízszenny
vízvezeték javítása, bővítése,
szaniterek, csaptelek cseréje.
Külbeltéri burkolatok javítá
sa. 0670/3636633
Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
résszállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érdeklődni lehet telefo
non: 0670/8846838.

Villanyszerelést, villanybojlerek
javítását vállalom Győrben és
környékén. Kisebb munkát is!
Tel.: 0670/3846557.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo
gozást, lapostetőszigetelést,
falap javítását, festést garan
ciával, engedménnyel válla
lok. 0630/3762712

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

Fűkaszálást, kertek rendezését,
elhagyott kertek, telkek gondo
zását, fakivágást, tuják nyírását
vállalom. +3620/5172701

Kisebb kőművesmunkát, be
tonozást, belső átalakítást,
vízbekötést vállalunk. 06
30/6671385

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivite
lezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

Lomtalanítást vállalnék, laká
sok, pincék ürítését, takarítá
sát, megegyezés szerint. Tele
fonszám: 0670/6750654.
Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól a
pincéig. Érd.: 0670/2657643.
SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlájá
nak elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés: 0670/5642280.
EGYÉB
KÉSZPÉNZÉRT magas áron an
tik bútort, festményt, herendi
porcelánt, Zsolnayt, kristályo
kat, ezüsttárgyakat, ékszert, ré
gi órákat, könyveket, dísztár
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!
Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát,
Ceragem ágyat vásárolok!
0620/5299861

Felment a tört arany ára!
9.000 Ft/gtól. Régiségfelvá
sárlás! Győr, Hotel Rába,
augusztus 5én, augusztus
12én, augusztus 19én, au
gusztus 26án. Minden szer
dán 9–14 óráig. Fazonarany
11.000Ft/gtól. Antik és bri
liánssal díszített 9.000Ft/g
tól. Festmények, régi pén
zek, kitüntetések, képesla
pok, Zsolnayk, herendik, kar
órák. 0670/3816345
www.dunagaleria.hu
Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődés az alábbi te
lefoszámon: 0620/415
3873
ELADÓ
Győrben, Jereváni úton nagy
méretű, utcafronti, fűtött ga
rázs eladó. Kitűnő befekte
tés! Érdeklődni lehet:
0620/4153873

LAKÁSCSERE

96/505050
Adyvárosi, 2 szobás, 43 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 4350
nmes, 2 szobás, határozott
határozatlan idejű, maxi
mum 2. emeleti, felújított
bérleményre Nádorváros és
Adyváros városrészben. (Hir
detési szám: 725)
Nádorvárosi, 1 szobás, 43
nmes, gázfűtéses, határo
zatlan bérleti szerződéses la
kást cserélne 5055 nmes,
2 szobás, gáz vagy távfűté
ses, határozott bérleti szer
ződéses lakásra 5. emeletig,
Bán A. u. kivételével. (Hirde
tési szám: 176)
Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nmes, összkomfortos lakást
nagyobbra cserélne Bán Ala

Tetőfedés, javítások, ereszcsa
torna tisztítása, kisebbna
gyobb munkálatok. 06
30/4382919

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!
• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.
NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

Szigeti, 1 szobás, 34 nmes,
gázfűtéses, határozatlanha
tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne 23 szobás,
36–60 nmes bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetési
szám: 187)
Belvárosi, 2+fél szobás, táv
fűtéses, határozatlan bérle
ti szerződéses, igényesen
felújított lakást cserélne
belvárosi, I. emeleti, 3 vagy
4 szobás, táv vagy gázfűté
ses, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hirde
tési szám: 189)

NÁLUNK

YTONG falazóelemek;
SILKA hanggátló tégla;
MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

Nagytakarítási akciót hirdet a
győri TippTopp Mosoda. La
kások, irodák, lépcsőházak ta
karítását, szőnyegtisztítást is
vállalunk. Júliusi megrende
lőnknek 20%os árenged
ményt biztosítunk. Érdeklőd
ni: 0670/6708268.

Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

Szigeti, 2 szobás, 55 nmes,
távfűtéses, határozott bérle
ti jogviszonyú, erkélyes la
kást cserélne 2 szobás, 50
55 nmes, földszinti vagy I.
emeleti lakásra. (Hirdetési
szám: 186)

OLCSÓBB!

Szobafestés, tapétázás, padló
lerakás. 15 éves szakmai ta
pasztalat. Megbízható, tiszta
munkavégzés. Nyugdíjasok
nak kedvezmény! Tel.: 06
30/9122266

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET

dár és Stadion u. kivételével.
Udvari lakás előnyben. (Hir
detési szám: 184)

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.)

modern környezet
ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Gyôr-Adyváros központi részén eladó 44 nm-es, kétszobás, loggiás, ízlésesen felújított panellakás. Liftes
házban található, mely két oldalról
szigetelt. Ablakcsere, vezetékek, burkolatok cseréje megtörtént.

Kivitelezôtôl eladó, legyen Ön az elsô lakó! Marcalváros II-n, a Bodócs
István u. 10.-ben eladó ez a kulcsra
kész, 55 nm-es lakás. Elosztása: 1
szoba+nappali+gardrób. Földszinti,
175 nm kert tartozik hozzá.

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó ez a
dupla erkélyes, elsô emeleti, 60 nmes lakás. 4 lakásos ház elsô emeletén
található. Elosztása: amerikai konyhás
nappali+2 szoba. Ablakai mûanyagok,
redônnyel és szúnyoghálóval.

Gyôrszentiván központjában, de
mégis csendes környezetben új építésû sorházi, garázsos ingatlanok eladók. A lakások belsô kétszintesek,
108 nm-esek, amerikai konyhás nappali+3 szobásak. Átadás: 2021. nyár.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Búza Tímea:
70/425-5590

Budai Mónika:
30/640-8794

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 19,99 M Ft

Ár: 33,9 M Ft

Ár: 32,49 M Ft

Ár: 39,99 M Ft

Gyôr-Gyárvárosban
2005-ben
épült, 6 lakásos ház 1. emeletén erkélyes lakás eladó. Az ingatlan amerikai konyhás nappaliból és egy szobából áll. A lakás felújított, a gépesített konyha is az ár részét képezi.

Utolsó lakás ebben a társasházban!
A Százszorszép lakóparkban eladó ez
a bruttó 59 nm-es, 2 szoba+nappalis lakás. A 22 nm-es teraszról csodálatos panoráma tárul elénk. A
konyha teljesen felszerelt.

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakóparkjában eladó ez a földszinti, 60 nmes, nappali+2 szobás, kertkapcsolatos lakás 12 nm terasszal és 92 nm
saját kerttel. Az ár emelt szintû fûtéskész ár. Várható átadás: 2020. ôsz.

A Százszorszép lakóparkban bruttó
85 nm-es, második emeleti lakás eladó. Elosztása: amerikai konyhás nappali+3 hálószoba. A lakáshoz 1 zárt
udvari gépkocsibeálló tartozik. Egészségügyi festést követôen költözhetô.

Cser Tibor:
70/507-6717

Búza Tímea:
70/425-5590

Horváth Csilla:
70/321-7759

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 24,9 M Ft

Ár: 30,9 M Ft

Ár: 31 M Ft

Ár: 30,9 M Ft

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

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 Gusto Delicate által felajánlott, két főre szóló ajándékutalvány ötezer forint értékben, amely szendvicsmenüre érvényes. A nyertest e-mailben, illetve postán értesítjük.

A MI

Szerző:
Czvikovszky Tamás

UTCÁNK
Szabadhegy (9028) – 5. rész
Szalma utca
Régebben ezen a területen széna- és szalmatelep volt, innen Szabadhegy nyugodt kis szegletének elnevezése, a Szalma-telep. Hozzá tartozó
utcái a Szalma utca mellett a Bornemissza, a
Dobó, a Rozgonyi, a Rövid és a Széna utcák.

egyik első, hiszen 1948-ban nevezték el. A József
Attila utca és Varga Katalin utca találkozásánál, az
első épületén emléktábla is van.

netét megérdemlik…”. A köznyelv csak „vörössipkásoknak” hívta a két zászlóalj honvédeit. 1948tól hívják így az utcát.

Vörössipkás utca
Az utca a szomszédos utcák szabadságharccal és
Erdéllyel kapcsolatos neveihez kapcsolódik. Az
1848-as szabadságharcban a kolozsvári és kassai honvédzászlóalj katonái vörös sipkát kaptak
Görgey Artúr Kossuthnak írt javaslatára: „Adjunk
vörös sapkát mindazon zászlóaljaknak, s másnemű hadrészeknek, melyek folytonos vitézségök
által e világ tiszteletét, bámulatát, a haza köszö-

Zichy Ottó utca
Gróf Zichy Ottó (1815–1880) 1848-as honvéd
ezredes. A szabadságharc idején a minisztérium
őt nevezte ki a győri nemzetőrök vezetőjévé,
majd annak leverése után szabadhegyi birtokán
gazdálkodott. A Zichy Ottó utca és a József Attila utca sarkán levő épületen tábla emlékezik
meg róla. Az utca, ahol hajdan udvarháza volt,
1894-től viseli nevét.

Tárogató utca
A tárogató egynyelvű, nádsíppal működő fafúvós
népzenei hangszer, amit 2014-ben hungarikummá
minősítettek. Az 1953-ban elnevezett utca „névadója” a Rákóczi-szabadságharc legjellemzőbb hadi
sípja, illetve szórakoztató hangszere volt.
Templom utca és Isaszeg utca
A római katolikus templom mellől induló, és a Kakashegy felé emelkedő két utcát 1933-ban nevezték el.
Itt az utcában és a vele párhuzamos Isaszeg utcában
volt az első világháborús hadirokkantaknak felépített
úgynevezett rokkant-kertváros, ahol is a háború rokkantjai, hadiárvái és özvegyei számára építettek lakóházakat. Az Isaszeg utcában a házakon mészkő
domborművek voltak, mára az átépítések, felújítások
után csak néhány épületen láthatóak.
Török Ignác utca
Török Ignác (1795–1849) honvéd vezérőrnagy,
aradi vértanú, Komárom vár-erőd parancsnoka.
Az utcát 1948-ban nevezték el.
Tusnádi utca
Az Erdélyhez kapcsolódó nevek egyikét viseli az
utca. A Hargita megyében lévő község egyik nevezetessége a több bővizű borvízforrás (borvíz a
szénsavas ásványvíz erdélyi elnevezése). 2000ben kapta a nevet az utca.
Vak Bottyán utca
Vak Bottyán (1643?–1709) magyar katona, nemzeti hős, a Rákóczi-szabadságharc és a magyar történelem szigorú, igazságos és egyik legkiválóbb
hadvezére volt. Eredeti neve Bottyán János volt, de
Nándorfehérvár visszaszerzésének csatájában elvesztette bal szemét, így katonái Vak Bottyánként
kezdték hívni. 1948-ban nevezték el az utcát róla.
Varga Katalin utca
Varga Katalin (1802–1852?) az erdélyi bányászmozgalom vezetője. Az utcanév része az Erdéllyel
kapcsolatos elnevezéseknek – talán ez volt az

2020. július 31.

27

chearleaderek, tévés közvetítés és minden, ami
kell. Nyertünk is 45:0-ra, azt hittük, hogy a világ
császárai vagyunk, aztán két héttel később egy
ukrán csapat iszonyatosan elvert bennünket.
Ekkor azért látszott a különbség, a kezdők és a
haladók között.”
A Cápák az első magyar bajnoki idényben nem
jutottak túl az alapszakaszon, aztán egy évvel
később az élen zártak, sőt 2007-ben is aranyérmesek lettek, 2009-ben pedig döntőt játszottak, majd megnyerték a Közép-Európa Ligát.
„Voltunk a csúcson, aztán kicsit lejjebb, most
stagnálás van. A HFL-nél, a magyar elitligánál
lejjebb nem megyünk, inkább vagyunk itt középcsapat, mint a Divízió 1-ben, a másodosztályban dobogósok. Hisszük, hogy van visszaút
a bajnoki címhez” – beszél a jövőről Becs László,
aki nem tagadja, sokat tanultak a náluk játszó
külföldiektől, elsősorban az amerikaiaktól. „Közülük többen azt hitték, hogy idejönnek, felmennek a pályára és azt csinálnak, amit akarnak,
mert itt hozzájuk képest amatőrök lézengenek.
De a keménység itt is keménység, ha leterítenek, az Magyarországon is ugyanúgy fáj, mint az
USA-ban. Volt olyan amerikai a Sharksnál is, aki
beköszönt nagy arccal világot megváltani, aztán
csodálkozott, hogy sokkal magasabb a szint,
mint ahogy azt elképzelte.”

Néhány győri srác a semmiből épített klubot egy Magyarországon addig
szinte ismeretlen sportágban, nyertek bajnoki címeket, küzdöttek a középmezőnyben, de mindig derűsen látták a jövőt. A csapatkapitány, Becs
László 16 évesen társaival megírta az első bejegyzéseket a Győr Sharks
amerikai futballcsapatának történetében, a sztori pedig azóta is tart.

CÁPATÁMADÁS!
VISSZATÉRNÉNEK A HAZAI ELITBE

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Becs László

„Emlékszem, Baldauf Attila barátom 2004 tavaszán hívott fel azzal, hogy azonnal kapcsoljak a
Sport TV-re, mert van ott valami, amit látnom kell.
„Nem tudom, mi ez, de rohadt jó” – kiabálta a telefonba. Nem sokkal később kaptam a szüleimtől
egy gumi amerikaifoci-labdát, azzal kezdtünk el
dobálni egymásnak. A baráti társaságunkkal nyolcan-tízen lejártunk edzeni, de igazából azt sem
tudtuk, mit csinálunk. Pesten akkor már volt egy
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egyesület, felvettük velük a kapcsolatot egy győri
játékosukon keresztül, így tudtunk közösen gyakorolni. Itt kezdett komolyra fordulni az egész” –
meséli a kapitány a kezdetekről.
A Sharks alakulása után egy évvel már meccset
játszott Budapesten a Debrecen ellen, ez 20:20as döntetlennel ért véget, aztán jött a hazai bemutatkozás egy barátságos mérkőzésen. „A
DAC-pályán 2005 nyarán megint a Debrecen
volt az ellenfél. Hetekig tartó felvezetése volt a
show-nak az országos és a helyi médiában,
megteltek a lelátók, óriási volt a hangulat,

A magyar válogatott 2013-ban jött össze először, a Sharksot azóta is többen képviselik rendszeresen a címeres mezesek között, Becs László állandó tagja a keretnek. „A nemzeti csapat a
sportág húzóága itthon. A meccsekre előre elfogy minden jegy, telt házas a Hidegkuti-stadion
Budapesten, ahányszor csak pályára lépünk. Aki
valaha sportolt magasabb szinten, tudja, hogy
mekkora élmény úgy játszani, hogy kezdés előtt
több ezer ember énekli a Himnuszt. Az európai
válogatottakat, klubokat természetesen felesleges összehasonlítani az amerikai profi ligával
vagy az egyetemi bajnoksággal, de vannak olyan
európai országok, ahol nagyon erős csapatok
játszanak hatalmas stadionokban. Mi közvetlenül a kontinens elitje mögött vagyunk.”
A Sharks csapatkapitánya büszke arra, amit elért, és élvezte azt az utat, amit az amerikai foci
Magyarországon az indulásától napjainkig
megtett. „A Közép-Európa-kupa fináléjában
Olaszországban tíz éve a bíró megállította a
közvetített meccset, mert reklám volt a tévében, azt se tudtuk, miről van szó, ma már ízlelgetjük, mekkora felhajtás övezi a sportágat. Engem a csapat nevelt fel, ez töltötte és tölti ki az
életem nagy részét, és egyáltalán nem bántam
egy pillanatát sem. Megszépült emlék már a
sok kemény edzés is, az utolsó szuszt is kihajtottuk magunkból, versenyeztünk, de közben
biztattuk egymást. Nem egyszer előfordult,
hogy valaki annyira hajtott, hogy hányt edzés
közben, öblített egyet és edzett tovább. Ezek a
dolgok kovácsoltak igazán csapattá minket” –
hangsúlyozta végül Becs László.

Tág határok között mozog a vezetőség elvárása a Győri ETO FC NB
II.-es szereplésével kapcsolatban a 2020–2021-es idényben. A
szezonkezdés előtti, szerdai sajtótájékoztatón a klub ügyvezetője,
Soós Imre úgy fogalmazott, hogy belátták, addig kell nyújtózkodni,
amíg a takaró ér, így a reális cél egyelőre az, hogy a csapat az első
tíz hely valamelyikén végezzen a másodosztályban.

A DOBOGÓ

ÉS A TIZEDIK HELY IS
BELEFÉR AZ ETO
CÉLJAIBA

S

mérkőzéseket. Azt a stílust vinnénk tovább,
amit az ETO akadémiája hosszú évek óta
képvisel. Más helyzet ez, mint amikor kilenc
meccsen egy évvel ezelőtt ültünk a kispadon.
Ott nyugodt helyzet volt, hiszen kiesés, feljutás szempontjából tét nélküli meccseink voltak, bátran játszathattuk a fiatalokat. Most
nagyobb lesz a felelősség” – nyilatkozta Tuifel
Péter vezetőedző.

„Nagy kihívás lesz számunkra ez az idény, főleg
az átalakult kerettel. Ahhoz, hogy a fiatalok be
tudjanak épülni a csapatba, idő kell, mi, az idősebbek segítünk nekik mindenben. A hosszú
távú cél természetesen az élvonalba jutás” –
mondta a csapatkapitány, Priskin Tamás.

A csapat főszponzora további három évre a
WKW Hungaria Kft. marad. A klubvezetés létrehozza az ETO Társdalmi Tanácsadó Testületet, amelynek elnöke Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő lesz. Az ETO-hoz visszatért klubigazgató, Horváth Cs. Attila elmondta,
több NB II.-es klub is kérte, hogy szombat esténként rendezhessen mérkőzéseket, ezt a
szövetség egyelőre nem támogatta. Az ETO tavalyi bérletesei erre a szezonra fél áron vásárolhatnak bérletet. A Győr vasárnap 19 órakor
az Ajka ellen kezd idegenben.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: ETO FC

oós Imre kiemelte, az előző idény volt
az az időszak, amikor rendbe jött az ETO
gazdálkodása, az adósságok rendeződtek, és nyereséges lett a klub, így hároméves
koncepcióban gondolkodnak, aminek a vége az
NB I-es tagság lehet. Februárban az elsőosztályú licenszet is megkapták a zöld-fehérek, de
a Debrecen és a Vasas lehetőségeivel, költségvetésével lehetetlen felvenni a versenyt. A másodosztály mezőnye rendkívül erős lesz.

A csapatot a Tuifel Péter–Herczeg Miklós edzőpáros irányítja, közülük előbbi lesz a vezetőedző. Amellett, hogy stabil csapatot akarnak kialakítani, fő cél, hogy a győri akadémiáról kikerülő tehetségek lehetőséget kapjanak,
közülük Kerkez Milos, Ruisz Barnabás, Szabados Attila, Szabó Tamás és Sipőcz Bence
került fel a felnőttegyütteshez.
„Kezdeményező felfogásban szeretnénk játszani, és amennyire lehet, irányítani akarjuk a

A Gyirmót FC Győr lapzártánk után tartotta
idénynyitó sajtótájékoztatóját. A Csertői Aurél
vezette csapat a bajnokság első fordulójában
vasárnap 19 órakor a Csákvárt fogadja az Alcufer Stadionban. A Gyirmót játékoskerete is több
új játékossal frissült. Hajdú Ádám a Vasastól,
Herjeczki Kristóf és Juhász Zsombor a Honvédtól, Major Martin a MOL Fehérvártól, Szatmári
István az MTK-tól, Szegi Vince Mosonmagyaróvárról, Réti Patrik pedig Siófokról kerül a klubhoz hosszabb szerződéssel vagy kölcsönbe.

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •
• ÁPOLÓ •
• UDVARI MUNKÁS •
• VILLANYSZERELŐ •
• FESTŐ •
• KARBANTARTÓ •
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
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20—25 nm-es, légkondicionált

Innovációs és Technológia Központ
Gyôri Ipari Park Gesztenyefa u. 4.

IRODAHELYISÉGEK

TÁRGYALÓ

KIADÓK!

KONFERENCIATEREM
INGYENES PARKOLÁS

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

Kedvezményes bérleti lehetôségek,
modern kreatív környezet!

BANKAUTOMATA

Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez

96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

Az úszó országos bajnokságok még nem kezdődtek el, több világverseny megrendezése is bizonytalan, így minden
alkalmat megragadnak az egyesületek, hogy sportolóik rajtkőre állhassanak. A Győri Úszó SE hazai és külföldi klubok részvételével rendezett felkészülési versenyt múlt hétvégén az Aqua Sportközpontban.

NEM CSAK AZ ÓRA

VOLT AZ ELLENFÉL
„Örülök, hogy kétszáz induló nevezett, és
így segítettünk magunkon a nehéz helyzetben. Ez egy versenyre hasonlító edzés,
időmérő, ahol a fiatalok nemcsak az órával, hanem egymással is versenyeznek.
Az első hivatalos viadalok november közepén kezdődnek, addig szeretnénk
négyhetes ritmusban ilyen megmérettetéseket rendezni” – mondta Petrov Árpád, a Győri Úszó SE vezetőedzője.
A kétszáz induló között szép számmal voltak győriek is, az olimpiai és világbajnoki
résztvevőktől, Jakabos Zsuzsannától Szabó
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Szebasztiánon át a legfiatalabb korosztályig.
A versenyen ott volt egy másik szakágból,
az uszonyos úszók mezőnyéből ismert, ötszörös világbajnok Bukor Ádám is, aki a Felvidékről szerződött Győrbe, és tervei vannak
a sportág olimpiai változatában is.
„Harmadszor rendezünk Győrben ilyen időmérőt, ez jó tapasztalatszerzés nekem is. Bár
most uszonyos úszóként világjátékokra készülök, azt szeretném megnyerni, aztán komolyan akarok foglalkozni a klasszikus, medencés úszással is. Erre is jó nekem ez a verseny” – mondta a többszörös világbajnok.

Akció: július 31—augusztus 6.

Csirkemellfilé

1099 Ft/kg
Csirkecomb farrészzel
Csirkemáj

399 Ft/kg
599 Ft/kg

Elôhûtött és fagyasztott
sertésmáj

320 Ft/kg
Minden idők legeredményesebb kajakmaratonistája. A sportág történetében példátlan módon tavaly megnyerte a huszadik világbajnokságát. És
nem áll itt meg. Júliustól gyerekekkel kezdett el foglalkozni, most tanulja a
motorcsónakos vízi kísérést, ősszel iskolákba készül toborozni. Kolozsváriné
Csay Renátával második otthonában, a Győri Vízitelepen beszélgettünk.

CSAY RENÁTA: A KAJAKOZÁS
KIKAPCSOL ÉS FELSZABADÍT

Sertéskaraj csont nélkül 1.249 Ft/kg
Sertés zsírszalonna
650 Ft/kg
Sertés húsos csont
300 Ft/kg
Mesés tejföl

20%-os, 330 g, 693,94 Ft/kg
Ft/db helyett
325

229 Ft/db
Darabolt ananászkonzerv
340 g, 1173,53 Ft/kg

399 Ft/db
Sierra Tequila Silver
40%-os 0,7 l, 6712,86 Ft/l
90 Ft/db helyett
6.4

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Marcali Gábor

„Nyugodtan mondhatom, hogy ez a második otthonom, hiszen mielőtt Pinnyédre költöztünk, tíz
évig itt laktunk a férjemmel a vízitelepi szolgálati
lakásban. A fiam, Brúnó még csak hét hónapos
volt, amikor idejöttünk, és ötéves lehetett, amikor
először átúszott a szemközti szabadstrandra. Bár
soha nem erőltettük, ezek után nem csoda, hogy
ő is kajakozni kezdett. Persze nálunk a férjem is kajakos, sőt Lili lányunk is nagyon jól bánik a lapáttal”
– kezdi a beszélgetést a kétgyermekes édesanya.
Csay Renáta azt meséli, hamar eldőlt, hogy ő
hosszú távon lehet igazán erős. „Nem voltam kiemelkedően gyors, viszont ha egyszer beindultam,
nem nagyon lehetett megállítani. Olyan voltam,
mint egy lendkerekes autó!” – mondja nevetve.
Elcserélné-e, ha nem is a húsz, de mondjuk öt,
esetleg tíz vb-elsőségét egy olimpiai aranyra? –
érdeklődünk. „Jó kérdés, de azt hiszem, ma már
nem. Kezdetben kicsit zavart, hogy a maratonból
végül nem lett olimpiai szám. A 2000-es évek környékén egy szavazaton múlt, hogy nem került be
az ötkarikás játékok hivatalos programjába, de ma
már nem foglalkozom ezzel, nincs hiányérzetem.”

Túl húsz világbajnoki címen, Csay Renáta régi álma
teljesült azzal, hogy idén júliustól gyerekekkel kezdett
el foglalkozni. Már tanulja a motorcsónakos vízi kísérést, hamarosan vizsgázik, ősszel pedig általános iskolákba készül toborozni. Saját csoportja lesz, ahol a
legkisebbeket, tízéves lányokat tanítja a kajakozás
alapjaira, és ami szerinte ennél is fontosabb: a sport
és a mozgás szeretetére. „Nem akarunk mindenáron
versenyzőt faragni belőlük. A lényeg, hogy eljöjjenek,
és jól érezzék magukat. A többi úgyis alakul majd.”
Mi tartja több mint harminc éve a hajóban, és több
mint húsz éve a sportág csúcsán? – kérdezzük. „Nem
könnyű megmondani, hogy pontosan mit jelent számomra ez a sportág. Nekem továbbra sem munka,
sokkal inkább kikapcsolódás. Egyszerűen szeretem
csinálni. Talán azért, mert azt a szabadságot adja meg,
amelyre gyerekkoromtól kezdve vágytam. Amikor vízre teszem a hajót, és nekiindulok egy újabb távnak, az
teljesen kikapcsol és felszabadít. Emellett persze nagyon fontos az emberi tényező is. Sztanity Lászlóval
mi az első pillanattól kezdve megtaláltuk a közös hangot, nagyon hálás vagyok neki. Ha tehetjük, olyan
sportot vagy hivatást érdemes választani az életben,
amit igazán szeretünk, amiről úgy érezzük, hogy az
tényleg a miénk. És persze nem elég vágyni a sikert,
hanem többet kell tenni érte, mint mások. Azt hiszem,
ilyen egyszerű az egész.”

4699 Ft/db

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

kartonos ár

179 Ft/db
Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bérezéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS, HENTES, BOLTI KISEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidõsként is! Eladó, kereskedô szakképzésben résztvevô diákok részére akkreditált üzleteinkben gyakorlati munkahelyet biztosítunk. Nyári diákmunkalehetõség: Pannon Work. Jelentkezés
helyben az üzletvezetõnél vagy fényképes önéletrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail címre várjuk. Az
esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
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.
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a PADDAL az Ady-dombnál!

Részletek:

gyorplusz.hu

Látod, érdemes szelektíven gyűjteni a hulladékot!
Ez a pad is újrahasznosított műanyagból készült.
Küldj egy SZELFIT a jatek@gyorplusz.hu címre
augusztus 10-én 15 óráig!

