


Szerdán elkezdődött a leendő elsőéves hallgatók
leginkább várt eseménye, a gólyatábor. Idén a járvány-
helyzet miatt a tábor helyett karonként gólyahetet ren-
deztek. A szervezők különösen nagy figyelmet fordítanak a
minisztérium által előírt biztonsági szabályok betartására.
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Ajárványhelyzet miatt sokáig bizonytalan
volt, hogy az egyetemek megtarthatják-e
szokásos év eleji gólyatáboraikat. A kér-

dés augusztus elejére eldőlt: amennyiben az in-
tézmények 500 főben maximalizálják a résztve-
vők számát, és betartják az óvintézkedéseket,
semmi akadálya, hogy fogadják az elsőseiket.

A regisztrációnál és a többi napon is, már a reg-
geli ébredéskor a kollégium bejáratánál kötele-
zően elvégzik a testhőmérést. A szájmaszk vi-
selése kötelező az intézmény minden épületé-
ben, ide tartoznak az előadótermek és a kollé-
giumok is. A campus egész területén fertőtlení-
tőszereket helyeztek ki, illetve szóban és írásban
is felhívják az ide érkező diákok figyelmét a más-
fél méteres távolság betartására.

GÓLYAHÉTTEL INDUL AZ EGYETEMI ÉLET 

AJÁNLÓ
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A szervezők mindent megtesznek, hogy ezeket a
napokat biztonságos körülmények között élvez-
hessék a fiatalok. A tábor programjai közé tartozik
a Széchenyi István Egyetem megismerése, az
úgynevezett „szak fejtágítás” az oktatókkal, csa-
patversenyek, sportnap és az elmaradhatatlan
koncertek a Bridge színpadán, amik idén zártkörű-
ek lesznek. A biztonsági személyzet folyamatosan
figyeli, mennyien vannak a klubban, és se a nagy-
terembe, se az alsó szintre nem engednek be több
embert, ha az összlétszám elérte az ötszáz főt.

Kizárólag zöld besorolású országból érkező hall-
gatók vehetnek részt a gólyahéten, aki ugyanis
sárga vagy piros jelzésű állam területén járt a
rendezvényt megelőző két hétben, két hét ka-
rantént kell vállalnia a kollégium területén.

Annak érdekében, hogy tudják, ki kivel volt együtt
zárt térben, minden résztvevőtől elvárják a Vírus-
radar applikáció használatát. Ez a telefonos alkal-
mazás nyomon követi, hogy ugyanezzel a szoft-
verrel rendelkező felhasználó közelében volt-e a
készülék tulajdonosa. Így ha esetleg valakinél a
fertőzés gyanúja merül fel, könnyen visszakövet-
hető lesz, az illető kikkel volt kapcsolatban.

A szerdai hivatalos megnyitón az egyetem ré-
széről dr. Földesi Péter rektor, a város részéről
pedig dr. Dézsi Csaba András polgármester kö-
szöntötte a frissen felvételt nyert hallgatókat.
Az élményekkel teli napok után pedig, szeptem-
ber elsején, a nagyszabású évnyitóval Győrben
is megkezdődik a 2020–2021-es felsőoktatási
tanév.
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„Alapvetően frontális oktatásra készülünk – nyi-
latkozta a Győr+ Médiának Horváth Péter, a
Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a Révai Miklós
Gimnázium igazgatója. – Leginkább az iskolát
kezdő elsősök és az iskolaváltó diákok beillesz-
kedése miatt lenne kétséges digitális oktatással
indítani az évet” – tette hozzá. Az NPK elnöke
egy újabb veszélyhelyzet esetén leginkább
egyedi, iskolákra szabott „hibrid” oktatási for-
mában látná a helyzet megoldását.

A Gárdonyi Géza Általános Iskolában egyelőre
még üres termek fogadják a látogatót, csupán né-
hány nyári felügyeletet kérő gyerek zsivaja lengi
be az üres folyosókat. Gecsei Kolos igazgató ép-
pen az évindító tantestületi értekezletre készül, itt
ismerteti majd a kollégáival a kormány nemrégi-
ben kiadott, iskolákra vonatkozó járványügyi pro-
tokollját. Az iskolában egyébként nem a szokásos
rend szerint alakult a nyár sem, hiszen a megszo-
kott táboraik helyett csupán néhányat tudtak
megtartani a pedagógusok. „A rendhagyó nyár,
úgy látjuk, rendhagyó tanévkezdésben folytatódik.
Legfontosabb feladatunk a járványügyi intézke-
dések aktualizálása a jelen körülményekre.

VIGYÁZNAK A GYEREKEINKRE AZ ISKOLÁKBAN
A győri iskolák vezetői is megkapták azt a járványügyi intézkedési ter-
vet, amellyel a kormány biztosítani szeretné a szeptember elsejei is-
kolakezdést. A szigorú feltételeket tartalmazó protokoll alapján alakí-
tották ki aztán az egyes iskolák sajátosságaira a járványügyi eljárás-
rendeket.

A kollégákkal együtt megpróbálunk kialakítani egy
eljárásrendet, ami összhangban van az intézke-
dési tervvel, de a mi intézményünkre szabva ké-
szül” – mondta Gecsei Kolos. Kiemelte, hogy fon-
tos eleme lesz ennek a tájékoztatás, tisztában kell
lenni a pedagógusoknak, a szülőknek és a diákok-
nak is a felelősségükkel. A szülőket a honlapjukon,
illetve a KRÉTA rendszeren keresztül tájékoztatja
majd a járványügyi intézkedésekről az iskola, va-
lamint figyelemfelkeltő plakátokat is elhelyeznek
a Gárdonyiban. A diákok pedig az osztályfőnöki
órák keretében kapnak tájékoztatást a biztonsá-
gos iskolai viselkedés szabályairól és a mindenna-
pi fertőtlenítés fontosságáról.

A Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskolában már
megkezdődött az élet. A leendő elsősök gólyatá-
borban próbálják a bemutatkozó műsorukat. A
járványügyi szabályokat már itt is betartják, annak
ellenére, hogy a balettező kicsik tánc közben óha-
tatlanul közel kerülnek egymáshoz. „Ez az időszak
arra is jó, hogy az elsőseinket az osztálytanítók
megismertetik a legfontosabb szabályainkkal,
amelyeket ebben az időszakban ismerniük kell.
Fontos, hogy ezeket ne korlátozásként éljék meg,
hanem úgy, hogy az ő egészségüket, szüleik
egészségét védik. Kiemelten figyelünk a fertőtle-
nítésre, a szünetekben a távolságtartás betartá-
sára. Nem győzöm hangsúlyozni, hihetetlen

módon figyelünk a gyerekeinkre” – fejtette ki az
iskola igazgatója, Derczó Tibor.

Ebbe az iskolába jár Nyári Virág is, idén kezdi a má-
sodik osztályt. Édesanyja, Nyári Katalin rajta kívül
még két kislányt nevel, ők óvodába járnak. „Na-
gyon nehezen éltük meg az iskolaév végét. Virág
balettiskolába jár, ezért amellett, hogy tanító néni
voltam, még balett-tanár, edző, néptánctanár,
egyszóval minden… Ezek mellett ott a két kisebbik
gyerekem, akiket nagyon sajnáltam sokszor, mert
nem jutott rájuk elég időm, nekik sokszor annyi
volt a dolguk, hogy láthatatlanok legyenek… Volt
olyan, hogy kilenctől négyig csináltuk az iskolai fel-

adatokat, utána jöttek a mozgásos feladatok. Ha
még egyszer digitális oktatásra kényszerülünk,
akkor kénytelen leszek magántanárt alkalmazni,
egyszerűen nem tehetem meg, hogy háttérbe
szorítom a másik két gyerekemet” – mondta.

A győri iskolákban egyébként nem tartanak ha-
gyományos évnyitókat, többnyire digitális for-
mában vagy éppen az iskolarádióban nyitja meg
az évet az intézményvezető. Arra természete-
sen mindenhol találnak lehetőséget, hogy a ta-
valy év végén át nem adott jutalomkönyvek el-
jussanak a kitüntetett diákokhoz.

SZIGORÚ PROTOKOLL SZERINT INDUL A TANÉV

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

ALAPVETŐEN 
FRONTÁLIS 
OKTATÁSRA 
KÉSZÜLNEK
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Az óvodai kezdés során nemcsak az édes-
anya hiánya okoz traumát a gyereknek,
hanem az idegen környezethez történő

alkalmazkodás is. A koronavírus-járvány nem
könnyíti meg a szülők és a gyerekek helyzetét
azzal, hogy a korábban alkalmazott beszoktatási
rendszert felülírta. Egyes helyeken a szülő be
sem léphet az intézmény területére, más ovik-
ban csak maszkban, és a higiéniás szabályok
betartásával, rövid időre.

Egy megkérdezett anyuka elmondása szerint
félelem árnyékolja be az óvodakezdést a kiscso-
portos fiával. A legnehezebb az egészben szá-
mára, hogy nem lehet ott a gyermekével a

ÓVODAI BESZOKTATÁS A JÁRVÁNY IDEJÉN

EGYSZER EL KELL ENGEDNI 
A GYEREKEK KEZÉT
Szerző: Tóth Vivien
Fotó: O. Jakócs Péter

Az óvodakezdés nem egyszerű a gyerekek életében, a legtöbben ilyen-
kor hagyják el először az otthoni, biztonságot nyújtó közeget. A jár-
vány azonban további intézkedéseket hozott az intézményeknek, az
amúgy sem könnyű beszoktatást tovább nehezítette.

beszoktatás alatt, illetve aggódik a betegségek
miatt. „Kérdés, hogy ha egy kisgyerek enyhén
náthás, hazaküldi-e az óvoda. Sajnos a munka-
helyem nem tole-
rálja már a táp-
pénzt, így a nagy-
szülők nélkül esély-
telen megoldani az
otthon tartózko-
dást a beteg gye-
rekkel” – osztotta
meg az aggályait az
anyuka.

Az egyik győri ma-
gánóvoda a szülős beszoktatást teljesen meg-
szüntette a járvány miatt. Ők úgy könnyítik meg
a kiscsoportosoknak az ovikezdést, hogy foko-
zatosan és folyamatosan növelik a gyerekeknek

az intézményben eltöltött időt. Az első nap lehet
csak egy órát maradni, a következő napokban ez
az időtartam növekedik a gyerek igényeihez al-
kalmazkodva. Könnyebb a helyzete azoknak az
ovisoknak, akik már jártak közösségbe előtte, az
ő beilleszkedésük egy új helyre általában nem
okoz problémát. „Az első két hétben csak dél-
előtti tartózkodáshoz ragaszkodunk, utána jöhet
az itt alvás is, ezt a gyerekek igényeihez alakít-
juk” – nyilatkozta az óvodavezető. Ebben az
óvodában csak a kapuban lehet átadni a gyere-
keket a reggeli érkezésnél, a kísérőknek maszk
viselése kötelező, ahogy a dajkának is, aki átve-
szi a kicsiket, ám ezt a nap további részében
nem viselik a pedagógusok. A szülők az óvónő-
vel egy előre megadott időpontban, fogadóórán
tudnak beszélni.

Az állami intézményekben is sokat szigorítottak,
de a legtöbb helyen felkísérheti a szülő a cse-
metéjét a csoportszobáig, ám ott tartózkodni
nem minden esetben lehetséges.

Egy marcalvárosi óvodában a szülős beszokta-
tás már a héten elkezdődött, négy napig tart, és
másfél óra erejéig, egyszerre öt gyermek vehet
részt rajta, így a jövő heti kezdésre már nem lesz
ismeretlen nekik a helyszín. Belépéskor minden
esetben elvárják a kézfertőtlenítést, illetve a
maszk használatát a gyereket kísérő szülőktől
is. Egy ott dolgozó pedagógus nyilatkozata sze-
rint a kisebb gyerekek még nem értik, miért van-
nak ezek a szigorú szabályok, de nem viseli meg
őket az új rendszer. Egy óvodában – véleménye
szerint – nem lehet távolságot tartani, és az ál-
landó kézmosás és fertőtlenítés is nehézsége-
ket okoz.

Egy másik győri óvoda ezzel ellentétben már
nyáron engedélyezte, hogy a leendő ovisok
egyeztetett időpontban az udvarukon legyenek,
így őszig megismerkedhettek a társaikkal és az
óvodával is. Az őszi ovikezdésre azonban már a
szülő nem mehet fel a gyerekkel az intézmény-
be, itt is az ajtóban átadást preferálják. „Meg-
nyugtatásképp mondom, hogy az anyás, foko-
zatos beszoktatás sem egyszerűbb sokkal, mint
a hirtelen elválás a szülőtől, mert a közösségre
még nem érett gyerekkel hiába ül ott napokon

át az anyukája, az
elválás akkor is fe-
szült lesz” – mu-
tatott rá egy óvó-
nő. A szülőknek
azt tanácsolja,
hogy úgy neveljék
a csemetéjüket,
hogy egyszer el
kell engedni a ke-
züket. Arra készít-
sék fel, hogy le-

gyen minél önálóbb és lelkileg stabil, tele önbi-
zalommal, s akkor nem fog pánikolni egy új hely-
zetben, hamarabb beilleszkedik egy idegen kö-
zösség életébe. 

FÉLELEM 
ÁRNYÉKOLJA BE 
AZ ÓVODAKEZDÉST
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ELISMERÉSRE MÉLTÓAK 
A GYŐRI ISKOLÁK EREDMÉNYEI

„A pedagógusnapot 1952 óta ünnepeljük, idén jú-
niusban azonban a pandémiás helyzet miatt el-
maradtak a köszönő szavak, a kitüntetések. Je-
lenleg sem a helyzet, sem a körülmények nem al-
kalmasak arra, hogy örömünnepet tarthassunk,
ennek ellenére szűk körben, méltón köszöntjük a
tankerület legkiválóbb pedagógusait” – fogalma-
zott köszöntőjében Blazovicsné Varga Marianna,
a Győri Tankerületi Központ igazgatója. A tanke-

rület iskoláinak eredményei országos szinten is fi-
gyelemre és elismerésre méltóak, ami a kiváló pe-
dagógusoknak köszönhető. „Bízom benne, hogy
lesz erejük, akaratuk és szeretetük, hogy folytas-
sák a munkát, és támogassák minden váratlan
körülményben is tanítványaikat abban, hogy fel-
készüljenek a nagybetűs életre és emberré válja-
nak” – hangsúlyozta az igazgató asszony.

A győri oktatási intézményekben dolgozók közül
a Kiváló Pedagógus Életműdíjat Kaszás László-
né, a Fekete István Általános Iskola pedagógusa,

intézményvezetője vehette át. Az Év Tanítója dí-
jat Kovács Mária, a Tánc- és Képzőművészeti Ál-
talános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium ta-
nítója, és Popper Ágnes, a Liszt Ferenc Zeneis-
kola – AMI tanára, intézményvezető-helyettese
érdemelte ki. Az Év Tanára díjban Pappné Roz-
gonyi Gabriella, a Kazinczy Ferenc Gimnázium
tanára részesült.

Érdekesség, hogy a kitüntetésekhez járó tárgy-
jutalmakat, üvegplasztikákat, emlékérmeket és
emléktárgyakat a Győri Tánc- és Képzőművé-
szeti Iskola, valamint a Győri Kovács Margit Is-
kola művészeti szakgimnáziumának diákjai ter-
vezték és készítették el saját kezűleg. 

Szintén szűk körben adta át Blazovicsné Varga
Marianna az újonnan megbízott intézményve-
zetők kinevezését. Ezen megbízásokat koráb-
ban a fővárosi, központi ünnepségen vehették
át az intézményvezetők, de ez az esemény is el-
maradt idén a veszélyhelyzet miatt. Eszerint a
győri illetőségű intézményeknél Németh Péter
a Fekete István Általános Iskola, Kropfné Knipp
Mária a Váci Mihály Általános Iskola, Sulyokné
Kelemen Judit a Radnóti Miklós Általános Iskola,
valamint Árnitsné Mohl Ágnes a Kossuth Zsu-
zsanna Leánykollégium új igazgatója.

Az elmaradt pedagógusnapi tankerületi kitüntetések ünnepélyes át-
adására, valamint az újonnan kinevezett intézményvezetők köszönté-
sére és a leköszönő igazgatók búcsúztatására került sor szerdán a
Győri Tankerületi Központban. 

Szerző: Földvári Gabriella

KIVÁLÓ PEDAGÓGUSOK ÉS ÚJ INTÉZMÉNYVEZETŐK

Harmincnyolc millió forint önkormányzati forrásból újí-
tották fel a ménfőcsanaki bölcsődét. A korábbi külső
renoválás után most az intézmény belső tere újult
meg teljesen. Kicserélték a vízvezeték-hálózatot, a
nyílászárókat, tornaszobát alakítottak ki, új burkolato-
kat kaptak a helyiségek. Laczkovits-Takács Tímea és
Szabó Jenő helyi önkormányzati képviselők saját ke-
retükből 1,3 millió forinttal támogatták az új gyermek-
bútorok és a fenyőlambéria beszerzését.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester az átadó ünnep-
ségen arról is beszélt, hogy az egész városban felmérik
a gyermekintézmények állapotát. Szemléik során talál-
koztak már lepukkant, elhanyagolt épületekkel, de jól
karbantartott, folyton szépülő intézményekkel is. Na-
gyon fontos a munkába visszatérő szülők számára,
hogy gyermekeiket biztonságos, élményt adó, mese-
szerűen szép és higiénikus környezetben tudják elhe-
lyezni, amíg ők dolgoznak, hangoztatta a polgármester.
Azt ígérte, hogy városszerte folytatják a felújításokat.

Bartalné dr. Tóth Györgyi, az Egyesített Bölcsődei In-
tézményhálózat igazgatója elmondta:  a ménfőcsa-
naki intézmény iránt nagy az érdeklődés, hiszen sok
fiatal család él a városrészben.

Dr. Pergel Elza alpolgármester azt tapasztalta:  az intéz-
ménynek gondos gazdái a szülők és az itt dolgozók.

Lépésről lépésre a 21. századhoz méltó, barátságos, kulturált
környezetet teremtünk a győri gyerekeknek, megújulnak böl-
csődéink, óvodáink – mondta dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester a ménfőcsanaki bölcsődében csütörtökön.

MEGÚJULT 
A MÉNFŐCSANAKI BÖLCSŐDE

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter
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Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

Újabb játszótér újult meg Adyvárosban. A Tö-
rök István utca 18. szám mögötti téren lakos-
sági kérésre a régi homokos aljzatot modern,
gumiőrlemény alapú burkolatra cserélték ki.

A játszótér burkolatának kicserélését még a COVID-19-járvány
kirobbanása előtt kérte dr. Szálasy László képviselőtől Váraljai
István környékbeli lakos. Mint jelezte, a homokos játszótérről
fülig koszosan mennek haza a gyerekek. „Büszke vagyok, hogy
sikerült az első önálló fejlesztési kezdeményezésemet meg-
valósítani. A COVID-járvány okozta pénzügyi bizonytalanságok
ellenére az önkormányzat biztosította a képviselői keretünk
felét, és ebből sikerült a homokos játék alapokat gumira cse-
rélni” – mondta a képviselő.

„A közel öt évtizede épült adyvárosi lakótelepen álló játszótér
minden játéka biztonságos érkezési felületet kapott” – tette
hozzá Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. A fém-
csúszda és a hinták műanyag burkolatot kaptak, amit nagy
örömmel vettek birtokba elsőként a közeli Micimackó Óvoda
apróságai.

HOMOK HELYETT 
REKORTÁNT KAPTAK 
A GYEREKEK

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

Huszonnégy győri és Győr környéki cég vett részt a
nemes kezdeményezésben, amelynek köszönhető-
en teljesen megújították a Radó Tibor Általános Is-
kola udvarát. 

„Százötven gyermek számára ajándék ez a beruházás, hosszú távon
megoldott a megfelelő környezet a testnevelés órákhoz, foglalkozások-
hoz” – mutatott rá a beruházás jelentőségére Peterka Kinga intézmény-
egység-vezető, a Süss Fel Nap Alapítvány kuratóriumának elnöke. 

„Iskolánk udvara rossz állapotban volt. A felújításhoz már az eredeti ötlet is
nagy segítség lett volna, hiszen a Leier Hungária Kft. kezdetben 200 négy-
zetméter térkő adományozására gondolt” – emlékezett vissza a kezdetekre
Trencséni Mónika, a Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény vezetője. Mint mondta, ami ezután következett,
már-már mesébe illő történet, hiszen a Leier mellé elsőként csatlakozott az
Arvia Kft. és a Mozaik-Classik. Felmérve a helyszín adottságait, a térkő ado-
mányt több mint kétszeresére emelték, majd sorra vonták be a cégeket a
kezdeményezésbe, hogy az egész udvar megújulhasson. A hívásra további
huszonegy vállalkozás csatlakozott. A térkövezés mellett a kosárlabdapálya
is megújult, új pad is került az udvarra és a csatornahálózat is rekonstrukción
esett át. A felajánlás értéke így mintegy 19 millió forint.

Komlós Andor, a Leier Hungária Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, ez a
fejlesztés is mutatja, hogy Győrben vannak szorgalmas és segíteni akaró
vállalkozások, amelyek képesek összefogni a közösség érdekében és az
élhető környezet fejlesztését tartják szem előtt.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester az összefogás fővédnökeként kö-
szönte meg a vállalkozásoknak az együttműködést és tenni akarást. Mint
mondta, ez a történet példaértékű, amely rámutat a felelősségteljes gon-
dolkodás erejére. A polgármester utalt arra is, hogy a városfejlesztésben is
kiemelt szempont az élhető környezet kialakítása és fenntartása.

ISKOLAUDVAR ÉPÜLT
AZ ÖSSZEFOGÁSBÓL

Az összefogásban a Leier mellett az Arvia Kft., a BSG Sp. z. o. o., a Salakta Épber Kft., az Antrans Clean Kft., a Bíró Gránit Kft., a Földmű-Ép 2004.
Kft., az Eli-Trans 2005 Kft., az FK System Építő Kft., a Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt., a Komfort Centrum, a K&K Cargo Kft., az Evin Tech Kft., a Rapid-
Beton Kft., a Bau-Sped 98 Bt., a Sarok Tüzép Kft., a Sztráda-Bau Kft., az APG Építő Kft., a Kultúrmérnök Kft., a West Hungária Bau Kft., a Pannon-
Víz Zrt., a Czibik Mérnök Kft., a Schieber-Aivil Kft. és a Mozaik-Classic Kft. vett részt.
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Radnóti Ákos alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője el-
mondta, korábban a játszótér egyik felét már lekerítették: a Török István
és a Szabolcska utca felőli, autóforgalmat lebonyolító részét, hogy a kicsik
ne tudjanak kiszaladni az úttestre. A választási kampány során kérték a
környéken lakó szülők, hogy az egészet kerítsék körbe a gyerekek bizton-
sága érdekében. Ez most megvalósult: igényes és tartós, táblásított kerí-
tésből, valamint zárható ajtóval.

A Kövecses utca felületi bevonásos, teherbíró alap nélküli utca
volt. A napi közlekedésben sok gépjármű által használt, leromlott
állapotú szakasza kapott új burkolatot hidegremixes útfelújítási
technológiával. A hagyományos útfelújításnál környezetkímé-
lőbb technológia akkor ad megfelelő megoldást, ha útszegélyek
és csatlakozó felületek nélküli útszakasz áll rendelkezésre.

Hajtó Péter önkormányzati képviselő elmondta, Likócs olyan
utcája újult meg 70 méteres szakaszon, ahol a későbbiekben
a városrész egyik közösségi tere lehet.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester kiemelte, a városban az
új utak építésénél és a régiek felújításánál kiemelten fontos,
hogy az esővíz-elvezetés korszerű legyen. „A felújított útsza-
kaszon már kombinált vízelvezetés található. Az elmúlt hetek
és napok nagy esőzései rámutattak arra, különösen figyelni kell
az útépítéseknél erre, és ezáltal a csapadékvíznek is megtalálni
a legjobb utat az elfolyásra” – tette hozzá a polgármester.

Vaszkó Péter, az Útkezelő Szervezet útügyi főelőadója elmond-
ta, a remix-felújítás során a meglévő burkolatot egy speciális
géppel a helyszínen feldarálják, majd vizet és cementet adnak
hozzá. Erre az útalapra került az új aszfaltréteg. Új víznyelőket is
beépítettek és vízelvezető árkot is kialakítottak.

Egy hónapra lezárják a Kodály Zoltán ut-
ca páros oldalán található szervizút déli
bejáratát. Dr. Szálasy László, a körzet
egyik képviselője a munkaterület átadá-
sa előtt elmondta, a napokban komoly
fejlesztés indult meg Adyvárosban. A
hosszú utca mindkét oldalán biztonsá-
gos kerékpársávot alakítanak ki. „Fon-
tosnak tartom a forgalomlezárásról tá-

KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIA 
A KÖVECSES UTCÁBAN 

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Hidegremixes útépítési technológiával újították fel a Likócson a
Kövecses utca egy szakaszát mintegy 15 millió forintból.

CSÖKKENTIK A SEBESSÉGET ADYVÁROSBAN 
Keddtől forgalomlassított övezetet
alakítanak ki a Kodály Zoltán utca
elején. A beruházás a közelmúltban
elkezdődött kerékpárút-építéshez
kapcsolódik, célja pedig a gyalogo-
sok és kerékpárosok közlekedésé-
nek biztonságosabbá tétele.

jékoztatni a környéken élőket. Az útsza-
kaszon két forgalomlassító pódiumot
helyezünk el, hogy biztonságosabbá te-
hessük a közlekedést.”

A lezárás ideje alatt a Kodály utcai par-
kolók használhatóak lesznek, de csak a
Földes Gábor utca felől lehet azokat
megközelíteni.

KÖRBEKERÍTETTÉK 
A JÁTSZÓTERET
Lakossági kérésre teljesen lekerítették a napokban
a Szabolcska Mihály utcai játszóteret. 
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„Hogy van?” – tesszük fel a kikerülhetetlen kér-
dést. „Ez a folyton változó, vagdalkozó időjárás
meghajtja vagy éppen lefékezi a szívemet –
mondja, ha nem is tudományosan, de láttatóan.
– „Ilyenkor azt szoktam mondani neki: állj le
vagy verj rendesen. Az utóbbi hetekben azonban
engedetlen lett, nem akart hallgatni rám. Bejöt-
tem Dézsi professzor úrhoz, hogy nézzen rá,
hátha neki jobban szót fogad. Meg is katétere-
zett ismét, súlyos szűkületet nem talált, viszont
meszesedést igen, úgyhogy gyógyszereket kell
szednem, marokszámra, mert más, súlyos be-
tegségem is van régóta.”

Azt mondja, 15 évvel ezelőtt nem félt az első
katéterezéstől. „A professzor úr elmondta, mire
számíthatok, de azt gondoltam, hogy mondhat
ő akármit, fájdalom nélkül aligha lehet turkálni
az ember szívereiben. De aztán meggyőzött, és
a katéterezés után 15 évig semmi bajom nem
volt a szívemmel.”

Folmayerné Marika 64 éves. Valaha a Győri
Kekszgyárban dolgozott, volt segédmunkás,
csoportvezető, sorvezető… Munka mellett vé-
gezte el az élelmiszeripari szakiskolát. „Nagy
szívfájdalmam volt és marad, hogy a gyárat el-
vitték Győrből – panaszolja.  – Nagyon szeret-

A GYŐRI KATÉTERES LABOR
LEGELSO BETEGE

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Folmayer Sándorné volt az első
szívbeteg, akit 15 évvel ezelőtt,
az akkor még ideiglenes műtőben
elsőként katétereztek meg Győr-
ben. Most ismét a kardiológián
találkoztunk vele.

tem a termékeinket, egyébként is édesszájú va-
gyok, a réginek most is érzem az ízét a számban.
Ezt az ízt elvették tőlünk az új tulajdonosok.”

Az asszony rokkantnyugdíjas férjével lakik Győr-
ben.  „A férjemnek volt hat bélműtétje, egy máj-
műtétje, most meg a látása veszett el – sorolja a
bajokat. – A kertben még eltesz-vesz, de kemé-
nyebb munkára már alkalmatlan. Én nem a szí-
vem, hanem más, komoly bajom miatt váltam
ilyen tehetetlenné. Jó, azért megfőzünk a férjem-
mel, rend van, de ennek nagy fáradtság az ára” –

meséli, és hozzáteszi, a szíve csak mostanában
rakoncátlankodott. „A pár napos kezelés után már
most jobb a közérzetem. Láttam, a műtőnek már
állandó helye van, nagyon szép lett és korszerű.
Nekem 15 éve még a combomból vezették fel a
katétert, hat órán át volt a helyén a nyomókötés.
Most meg a kezemen át jutottak el a szívemig, és
másfél óra múlva megszabadítottak a kötéstől –
mutatja. – Mondtam is Dézsi professzor úrnak, jó,
hogy van itt ez a katéteres labor, mert bármilyen
is az embernek a sorsa, mindenki ragaszkodik az
egyetlen életéhez.”

„BÁRMILYEN IS A SORSA, AZ EMBER RAGASZKODIK AZ ÉLETÉHEZ”

´́

Tizenöt évvel ezelőtt 
és most is 
dr. Dézsi Csaba András 
katéterezte 
Folmayer Sándornét

Elektromos motorok segítségével a be-
tegek maguk is mozgatni tudják a több-
részes kórházi ágyakat, amelyek nem-
csak kényelmesebbek, könnyebbé te-
szik a túlterhelt nővérek munkáját, de
meg tudják akadályozni a felfekvést is
– mutatta be őket dr. Dézsi Csaba And-
rás kardiológus professzor. Sajnos je-
lenleg tudásban, képességben a kórház
1200 ágya közül csak 2-300 hasonlít-
ható ezekhez – tette hozzá dr. Skaliczky

VADÁSZOK AJÁNDÉKA
A CSECSEMŐOSZTÁLYNAK

Betegőrző monitort és  EKG-t adományozott
a kórház csecsemőosztályának az Országos
Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft.

Ügyvezetőjük, Fejes Sándor elmondta: az ország minden ré-
szén található gyógyintézménynek adományoznak, az idén
összesen 37 millió forint értékben. Ebből a győri kórháznak
jutott műszer 700 ezer forintba került.  Dr. Niederland Tamás
osztályvezető-helyettes utalt arra, hogy az osztályon évente
800-850 csecsemőt gyógyítanak. Dr. Skaliczky Zoltán, a kór-
ház szervezési igazgatója szerint kiszámítható, hogy a gyors
tudományos, technikai fejlődés miatt pár év múlva szinte
minden kórházi készüléket le kell cserélniük korszerűbbre. Ez
csak civil támogatással képzelhető el, hangsúlyozta.

BIZTONSÁGOS BETEGÁGYAKAT KAPOTT

A KARDIOLÓGIA
Korszerű, biztonságos és kényelmes nyolc HILL-Rom ágyat
kapott fél évre, egy tanulmányi szerződés keretében a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház Kardiológiai Osztálya.

Zoltán osztályvezető főorvos, a kórház
szervezési igazgatója. A HILL-Rom tí-
pusú betegágyakat térítésmentesen az
osztály rendelkezésére bocsátó kft. ve-
zetői nem akartak szerepelni a nyilvá-
nosság előtt, annyit azonban elmond-
tak: további termékfejlesztésük érdeké-
ben szükségük van a betegek és az
ápoló személyzet visszajelzéseire, ezért
is kötöttek több kórházzal is tanulmányi
szerződést az ágyakra. 
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„Nyerj egy szuper rollert, vagy egy éves családi bérletet a
Xantus János Állatkertbe vagy egy GyőrBike-kártyát. Nincs
más dolgod, mint lőni egy szelfit a megújult Ady-dombnál ta-
lálható, újrahasznosított műanyagból készült padnál” – buz-
dítottuk olvasóinkat néhány héttel ezelőtt.

A pályázók nem bízták a véletlenre a végeredményt, komoly
toborzás folyt a háttérben az utolsó percekig. Huszonkét
képre közel 2300 lájk érkezett három nap alatt a Facebook-
oldalunkon.

Az első helyezett Beledi Márta lett, aki 401 lájkot gyűjtött,
másodikként zárt Simon Attila 306 lájkkal, a harmadik helyre
pedig Borbélyné L. Alexandra került 302 szavazattal. Hama-
rosan újabb játékkal jelentkezünk!

SZELFIZTEK ÉS NYERTEK

Az asztal, a pad és szemeteskuka
400 kilogramm 100 százalékban 
újrahasznosított műanyagból készült: 

240 kg műanyag bevásárlótáska = 12.631 darab
40 kg fogkrémestubus = 2000 darab
40 kg mosószeresflakon = 333 darab
80 kg autóalkatrész-műanyag = 3 darab személyautó

„Részben szervezési, mentalitásbeli problé-
mával, illetve tervezési és építészeti gonddal
állunk szemben. A szemetet, a mocskot az
utcáról belehordja a csatornába a szél és a
víz, ezzel akadályozva a csapadék elvezeté-
sét” – kezdte dr. Dézsi Csaba András. Több
helyen is tapasztalta, hogy a vízelnyelők el-
dugultak, és kisebb cserjék, növények kúsz-
nak ki belőlük. „Ezeket folyamatosan tisztíta-
ni, pucolni kell, erre gondolok leginkább, ami-
kor a problémákról beszélek. Vannak olyan
helyek, ahol az ősszel lehullott levelek még az
utcán hevernek.”

VÍZELVEZETÉS

KIFOGÁSOK HELYETT MEGOLDÁSOKAT
SZORGALMAZ A POLGÁRMESTER

Szerző: Rozmán László Az elmúlt évtizedekben a régi polgári házak
helyére gombamód nőttek a társasházak a há-
lózatot leterhelve. A polgármester hozzátette,
nem az épül ezentúl Győrben, amit az építési
vállalkozók szeretnének, hanem ami a város-
nak is jó és a csatornarendszer is elbír. Renge-
teg olyan társasház épült Győrben, amelynek
nincs szikkasztója, ami összegyűjtené és elve-
zetné az épületek által összegyűjtött esővizet. 

A problémák átbeszélése után stratégiát kell
kidolgoznia a szolgáltatóknak, hogy hosszú
távon megoldást találjanak a problémára. „A
csatornafedők, lefolyók tisztítása már elkez-
dődött, emellett az építési szabályzatot is
több helyen átgondoljuk.” 

A szakemberek a saját oldalukról világítják
meg a témát, ezért hasznosnak és pozitívnak
értékelte a városvezető az egyeztetést. „A
véleményünk nagyrészt egyezik, azt kértem
mindenkitől, hogy ne ürügyet és kifogásokat
keressenek, hanem megoldásokat.” Prédl An-
tal, az útkezelő vezetője egy videóban szem-
léltette, elég öt perc arra, hogy egy lefolyó-
rács elduguljon az odasodródó falevelektől,
ágaktól. Tehát akkor is eltömődhet egy lefo-
lyó, ha azt karbantartják. Erre a problémára
Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős
alpolgármester azt javasolja, hogy azokban
az utcákban, ahol most kapacitás hiányában
nem folyik el a csapadék, olyan lefolyórácso-
kat építsenek be, amik mellett van még a
padkába telepített, további vízelfolyási lehe-
tőség. Ezt több európai nagyvárosban alkal-
mazzák. A polgármester elmondta, két hóna-
pon belül átvizsgálják a csatornahálózatot és
megszüntetik a dugulásokat, szűkületeket. „A
probléma sokrétű terápiát igényel, a diagnó-
zist felállítottuk és a lakosság segítségét is
várjuk. Minden ötlet, javaslat és vélemény
számít” – zárta dr. Dézsi Csaba András.

Rövid időn belül kétszer is „Közép-Kelet Európa Velencéje” lettünk, a
hirtelen lezúduló csapadékot nem tudta elnyelni a csatornahálózat. A
polgármester megoldásokat vár, a hét elején a Győri Útkezelő Szer-
vezet vezetőjével, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatójával és a
Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatójával tartott egyeztetést. 
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Ahárom nap alatt húsz faházban kínálják a
borászok legfinomabb boraikat Győrben,
a Széchenyi téren. A Győri Borvásáron a

járványügyi előírások miatt a borászok eldob-
ható (műanyag vagy papír) pohárban adják ki a
borokat.

Amennyiben a látogatók az előző évekből, a
Győri Bornapokról származó üvegpoharat
szeretnék használni, igény esetén a járvány
miatt saját felelősségre a borászok tölthet-
nek ebbe bort a hatályos egészségügyi jog-

Győr egyik országgyűlési képviselőjeként
és a Révai Miklós Gimnázium volt diák-
jaként is fontosnak tartotta az intéz-
mény energetikai korszerűsítését Kara
Ákos. Az új épületszárny tetejének hő-
és vízszigetelése már megtörtént, és a
napokban is zajlik az ablakcsere, a ké-
sőbbiekben pedig 155 napelem is felke-
rül az épület tetejére, hogy a jövőben
környezetbarát és olcsóbb üzemeltetése
legyen az intézménynek. „Megoldást
kellett találni a nagy múltú, országosan
ismert és elismert iskola energetikai fel-
újítására. A munkák jelentős része az
újabb épület felújítására koncentrálódik,
de a régi épület udvari homlokzata is

A harmincas-negyvenes években komoly búcsúünnepet
tartottak Sziget városrészben, amely Magyarország egyik
leggazdagabb településének számított keksz-, tej-, ecet-,
cukor- és olajgyárával. Ekkoriban Schmidt Lajos kémény-
seprőmester és dr. Schmidt Ferenc későbbi államügyész,
egyházközségi vezetők ápolták a hagyományokat: körhin-
ta, mutatványosbódék, céllövölde vette körül a Simor teret
az akkori búcsúi szokásoknak megfelelően a településrész
védőszentje, Szent Rókus tiszteletére.

A közelmúltban az elődök hagyományait követve prof. dr.
Schmidt Péter egyetemi magántanár, egyházközségi tag
elevenítette fel a korábbi eseményeket a Magyar Millen-
niumi Emlékkeresztnél és a Szent Rókus-templomban.

A járványügyi helyzet miatt idén
nincs lehetőség a Győri Bornapok
megrendezésére. Hogy mégse ma-
radjon el teljesen ez a közkedvelt
rendezvény, egy borvásár kereté-
ben lesz lehetősége a kilátogatók-
nak Magyarország borvidékei ter-
mésének megkóstolására most
hétvégén, péntektől vasárnapig.

HA BORNAPOKAT NEM IS, DE
BORVÁSÁRT TARTANAK A TÉREN

KARA ÁKOS: JELENTŐS ENERGETIKAI  
KORSZERŰSÍTÉS A RÉVAIBAN

szabályok betartása mellett. A borok kiméré-
se során a borászok nem kezelhetik az üveg-
poharakat. A járvány miatt a borvásár terüle-
tén csak bankkártyás fizetésre van lehetőség.

A jelenleg érvényben levő szabályozás alap-
ján vásárokon nem lehetséges élőzene-szol-
gáltatás, így zenei programok nem kísérik a
rendezvényt.

megújul, hőszigetelő vakolatot kap” – tá-
jékoztatott az országgyűlési képviselő.

Az igazgató és volt tanítványa a héten
együtt tartottak a felújítással kapcsolat-
ban helyszíni szemlét és beszélték meg a
további iskolai fejlesztéseket. A beruházás
befejezési határideje jövő tavasz, de addig
sok türelemre és erőfeszítésre lesz szük-
ség, hiszen alkalmazkodni kell a korona-
vírus-járvány miatt szükséges intézkedé-
sekhez. A gimnázium igazgatója és az or-
szággyűlési képviselő végül eredményes
munkát kívántak a szeptember elsején
kezdődő új tanévre minden pedagógus-
nak, szülőnek és diáknak.

AZ ELODÖKRE 
EMLÉKEZTEK SZIGETBEN

´́

Fotó: Nagy István
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ELSÔ

BA
ZENE

A Bikini frontembere, 
D. Nagy Lajos

A FiSH! a hardpopot
képviselte

A Kiscsillag az Apátúr-
házban koncertezett

A győri Aurora zenekar
frontembere, Vígó

Ilyet még nem látott és hallott a
este: megtartották az első Ba-Rock
gos rockzenekarok legjobbjait
nekar koncertjére engedhette ki a
dr. Dézsi Csaba András polgár-
pedig kevesebb, mint két hét alatt
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gyôri

ROCK
BONA

A győri RockMilady 
az Olimpiai Sportparkban
zenélt és énekelt

A Leander Kills a Bridge-ben
csapott a húrok közé

Az Anna and the Barbies
Likócson lépett fel

A Bikini koncertjére gyorsan elfogytak a jegyek 

város, mint amit augusztus 20-án
Zenebonát, amely helyi és az orszá-
vonultatta fel. 13 helyszínen 26 ze-
gőzt a győri közönség. Az ötlet
mestertől származik, a szervezők
hozták össze az unikális programot.
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Ludvig József 1930. augusztus 26-án született. Ki-
lencvenedik születésnapján az a dr. Szálasy László
köszöntötte fel, aki tíz éve megoperálta a kezét.
Egykori orvosa most Orbán Viktor miniszterelnök
díszoklevelét és a városháza ajándékait hozta el. A
képviselő köszöntője után Józsi bácsi elárulta, van
kapcsolata a polgármesterrel is, néhány éve dr. Dézsi
Csaba András végezte el a szívkatéterezését.

A kilencvenéves ember minden reggel hatkor kel,
maga készíti el a reggelijét, a kávéját, és el is mosogat.

LUDVIG JÓZSEF KILENCVENÉVES

„EGÉSZ ÉLETEMBEN
BOLDOG VOLTAM” 

A nyugalom, az idegeskedés kerülése a hosszú élet titka – vallja a kilenc-
venedik évét augusztus 26-án betöltő Ludvig József. Az idős győri pol-
gárt dr. Szálasy László képviselő köszöntötte fel adyvárosi otthonában.

Délelőtt tévét néz, újságot olvas, majd dél körül
csendes pihenőt tart. Mint mondja, ezután úgy érzi
magát, mintha ismét húszéves lenne. Délutánra
már egészen fitt, ilyenkor sétál is egy picit a ház kö-
rüli zöldövezetben. Az elmúlt kilencven évből pedig
a családjára emlékszik a legjobb szívvel. „A legbüsz-
kébb a családomra vagyok. Egész életemben bol-
dog voltam, mert nagyon szép családom volt. Sze-
rettem volna, ha itt lett volna ma mindenki, azt is
terveztük, hogy együtt leszünk, de kétségbeestek a
vírustól, így mindenki külön-külön fog jönni.”

Ludvig Józsefnek tanácsai is vannak a mai fiata-
loknak, azt üzeni a kilencvenéves, többszörös
nagy- és üknagyapa: „Szeressétek egymást és a
szüleiteket. Minden nehézséget tegyetek félre, be-
széljétek meg egymással, és ne hagyjátok, hogy a
fejetek fölött összefusson a baj meg a bánat.”

A Szent István király lovas szobránál tartott múlt csütörtöki
koszorúzási ünnepségen a képviselő rámutatott: ezen a na-
pon nemcsak az államalapítást, az államalapítót, hanem a jö-
vőt is ünnepeljük. István király képes volt az ország számára
biztos jövőt, határozott utat kijelölni, a honfoglaló népből
büszke nemzetet formált, erőforrássá vált és még napjaink-
ban is bátran tekinthetünk ekként rá. Tudta, hogy a magya-
roknak azzal adja a legtöbbet, ha taníttatja őket, megszervezi
a közéletet és megerősíti az országot. Többet látott az ide
települő emberekben puszta munkaerőnél, a demográfiai krí-
zis megoldásánál, gazdasági eszköznél, amit mai európai ve-
zetőink is megszívlelhetnének – fogalmazott a politikus. 

Rózsavölgyi László arra figyelmeztetett, hogy a napi gondok
és teendők mellett ne feledkezzünk el elődeink hősiességéről
és áldozatairól. Nekik köszönhetjük, hogy a város fejlődik, Győr
a maga gazdasági, kulturális erejével Magyarország fontos tar-
tóoszlopa, méltóságot és gyarapodást nyújt az itt élőknek.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

„Az államalapítás máig tartó folyamat: ezer éve csak elkezdő-
dött, de nem ért véget. Valamennyi kor, államvezetés, és mi
mindannyian közösen veszünk részt az állam újra- és átalakítá-
sában” – hívta fel az ünneplők figyelmét az augusztus 20-i
megemlékezésen Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő.

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS 
NEM ÉRT VÉGET
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Kertai Melinda a tavaly októberben életre
hívott, Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó
Egyesület alelnöke. Ahogy az egyesület

nevéből is kitűnik, a tagok belső indíttatásból, a kö-
zösséget szolgálva látják el feladatukat. De ahhoz,
hogy az alelnök lánglovagokhoz való kötődését
megértsük, vissza kell mennünk az időben.

Kertai Melinda Győrben született, az általános
iskolát Gyárvárosban végezte, majd a Jedlik
Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola ta-
nulója lett, ahol harminchárom fiú osztálytársa
volt. „Lányként a divatot is szerettem, de a fiús
dolgok is közel álltak hozzám. A Jedlikből a tűz-
oltókhoz rendszeresen átjártam, mert édes-
apám ott szolgált hivatásosként. Szinte a lakta-
nyában nőttem fel” – meséli a győrszentiváni
önkéntes tűzoltó, aki az évek alatt a járművek-
hez való kötődését is felismerte, így érettségi
után a Széchenyi István Egyetemen folytatta
tanulmányait, és műszaki menedzserként vég-
zett. „Dolgoztam autószalonban is, de végül a
MosolyGyár Győr volt az, ahol megtaláltam ön-
magamat. Négy éve indítottam útjára, hogy él-
ményt és információt is adjak a gyerekeknek.” 

A kétgyermekes családanya életében újabb je-
lentős változást hozott, hogy tavaly ősszel
megalapították a Győrszentiváni Önkéntes
Tűzoltó Egyesületet, amelynek alelnöke. „A ve-
zetőségből mindannyian kötődünk a tűzoltó-
sághoz valamilyen formában. Jelenleg tizen-
egy aktív taggal működünk, köztük középisko-
lásokkal” – mondja Kertai Melinda, aki a töb-
biekkel együtt nagyon várja már, hogy risztha-
tóak legyenek. „A tűzoltó alapképzést már hét
tagunk teljesítette, az egyik elnökségi tagunk
pedig a tűzoltásvezetési képzést végzi, ami a
járvány miatt szakadt félbe.”

Az önkéntes lánglovagot a családja is minden-
ben támogatja, két gyermeke számára is termé-
szetes, hogy olyan eszközökkel találkoznak,
amik nem feltétlenül jelennek meg minden ház-
tartásban. „Ők ebben nőnek fel, és természetes
számukra. A lányom nagyon empatikus, ő is azt
figyeli, hogyan segíthetne másokon” – mondja
Melinda. Ha pedig visszautazunk az időben, ak-

Vannak, akiknek a lényéből fakad,
hogy másoknak segítenek, és
számukra magától értetődő, hogy
a közösség érdekében cseleksze-
nek. Kertai Melinda éppen ilyen.
Alázattal éli életét és empátiával
fordul embertársai felé. 

kor is tetten érhető az a fajta segítő szándék,
ami a családját jellemzi. „A húgom annak idején
mindig a legcsúnyább plüssállatot választotta ki,
mert tudta, hogy más úgysem vinné haza. Ha
pedig az elmúlt hónapokat nézzük, akkor a csa-
ládunk elsősorban a szállítmányozásban tudott
segíteni, így a járvány alatt is rendszeresen vit-
tünk adományokat.” 

Ha már a családnál tartunk, a győrszentiváni ön-
kéntes tűzoltók is összetartó családot alkotnak,
akik minden körülmények között számíthatnak
egymásra. „Mindenkinek megvan a feladata, és
sosem hagyjuk magára a másikat. Ha vonulunk,
én a gépjárműfecskendőt vezetem, onnan pró-
bálom a legjobb tudásom szerint támogatni a

társaimat. Szeretek közvetlenül segíteni, a két
kezemmel” – emeli ki az egyesület alelnöke, aki
bevallása szerint kitartóan tud küzdeni olyan cé-
lokért, amik a közösséget szolgálják. „Nagyon jól
vagyok, és az egyesület dolgai is remekül alakul-
nak. Ráadásul úgy látom, a település is egyre in-
kább érzi, hogy számíthat ránk.” 

Ha nyitottak vagyunk a világra, és észrevesszük
a másikat, akkor a világ is megnyílik felénk, és
mások is észrevesznek minket. Bár Kertai Me-
linda nem azért segít másoknak, hogy megkö-
szönjék neki, hanem azért, mert egy láthatatlan
belső motor hajtja előre. Ez a motor lehet a szív,
lehet a lélek, egy biztos, hogy a jó szándék és az
odafigyelés képes megtölteni üzemanyaggal.

„ÁLMAIM TŰZPIROS AUTÓJA 
A TUZOLTÓKOCSI”´́
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Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Dobay Dorina
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Az öröm mellett persze ott a bizonytalanság:
lesz-e közönség? Kocsis Rozi, a bábszínház
igazgatója reméli, ha minden második székre
macit is kell ültetni, de megtelik a nézőtér, és
nem ismétlődik meg, ami tavasszal: 158 el-
maradt előadás, 58 millió forint bevételki -
esés, lemondott Győrkőcfesztivál – a pandé-
mia miatt a Vaskakas Bábszínház művészete
is csak az online térben létezhetett. A társulat
vezetője az anyagi helyzetük kapcsán el-
mondta, az önkormányzat a Győrkőcfesztivál
költségvetésének egy részét náluk hagyta,
valamint dr. Dézsi Csaba András polgármes-
ter ötéves szerződést írt alá Kásler Miklóssal,
az emberi erőforrások miniszterével az állam
évi 110 millió forintos támogatásáról.

A társulat úgy készül tehát, hogy jövő nyá-
ron lesz Győrkőcfesztivál, s ugyan a sorban
a 13. következne, de ezt átugorják, és rögtön
a tizennegyediket szervezik meg.

„A pandémia mindannyiunk számára olyan
kihívás, amire még a szüleink életében sem
volt példa, de úgy tűnik, hogy hozzá kell szok-
nunk. Elszaladt a világ az élj a mának életér-
zés felé, de ahogy az elmúlt időszakban, úgy
most is lehetőségünk van, hogy visszavonul-
junk kicsit a saját burkunkba, a családunkhoz,
és elgondolkodjunk, hogy mi az igazán fontos
az életben” – mutatott rá a koronavírus-jár-
vány miatt keletkezett helyzet pozitívumaira

A megszokottnál is nagyobb örömmel nyitotta meg az évadot a
Vaskakas Bábszínház társulata kedden: az ínséges, játék nélkül
töltött hónapok után hat bemutatóval készülnek, és jövőre sze-
retnék megtartani a 14. Győrkőcfesztivált is.

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Ács Tamás

dr. Dézsi Csaba András és hozzátette, az ön-
kormányzat szintén igyekszik a legtöbbet ki-
hozni belőle. „Ezért szerveztük meg a Ba-
Rock zenebonát is: ne siránkozzunk, hanem
csináljuk meg, alkalmazkodva a szabályok-
hoz. Lehetőség lesz, hogy önök is játszhas-
sanak a közönségnek. A publikum pedig ki
van éhezve, hogy élő művészetet láthasson.
Remélem, mindenkinek sikerült ép lélekkel
végigkínlódni az otthon töltött időszakot. Haj-
rá a következő évadban, amiben tudok, segí-
tek!” – ígérte.

Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő,
az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bi-
zottság elnöke szerint szakmailag az ország
egyik legmagasabban jegyzett bábszínháza a
győri. „Ne felejtsék, az igazi vaskakasost arról
lehet megismerni, hogy minden nehézségben
meglátja a lehetőséget” – hangsúlyozta.

Az évadtervet Markó Róbert művészeti veze-
tő ismertette. Úgy készülnek, hogy a szokásos
bérleteket feltöltik előadásokkal. A hat bemu-
tató közül kettő a legapróbbaknak szól: a Te-
sók és a Kipp kopp kalapács célközönsége a
0–4 éves korosztály. A családokat három
nagyszínpadi és egy kistermi produkcióval
várják, ezek pedig a Széttáncolt cipellők, A
dzsungel könyve, a Csipkerózsika és a Kakas-
viadal. Utóbbi előadással kezdik a felkészülést
a következő, jubileumi évadra. 1991-ben ala-
pították ugyanis a Vaskakas Bábszínházat,
aminek akkori színpadán olykor többen voltak,
mint a nézőtéren, de mára kicsik és nagyok
kedvenceivé váltak a győri bábművészek.

SZÉTTÁNCOLJÁK 
A CIPELLŐKET 
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A MI

UTCÁNK
Sziget (9025) – 2. rész

Hajós Alfréd utca
Hajós Alfréd (1878–1955) építészmérnök,
gyorsúszó, labdarúgó. Az első magyar
olimpiai bajnok az újkori olimpián, 1896-
ban. Építészként is jelentős, az oktatási in-
tézmények mellett elsősorban sportléte-
sítményeket tervezett szerte az ország-
ban. A győri Versenyuszodát is ő tervezte
1931-ben. Az utcát 2017-ben nevezték el
a Töltés utca és az Olimpia út között.

Híd utca
Az utca neve utal a valamikori hídra, ami-
kor még víz választotta el Győrt Sziget fa-
lutól, és ahol a Rábca folyt bele a Mosoni-
Dunába és a Rábába. A híd eredeti helyén
csupán 14 évig állt. A Rábca, valamint a
Mosoni-Duna, Rába árvízvédelmi szabá-
lyozásai a Rábca-meder áthelyezését
vonta maga után. A Rábca-meder átirá-
nyítása után a híd áttelepítését az akkori
technikai lehetőségekhez képest kiválóan
oldották meg. A híd az új helyén, Sziget és
Pinnyéd között évtizedekig működött. Saj-
nos ma már csak ipari műemlék.

Imaház utca
A név arra utal, hogy az utcában ortodox
imaház és iskola működött. Az utca 1913-
ban kapta nevét.

Kemény Ferenc sétány
Kemény Ferenc (1860–1944) magyar
sportszervező, pedagógus, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság egyik alapító tagja és a
Magyar Olimpiai Bizottság megalapítója.
2016-ban nevezték el a sétányt.

Kígyó utca
Az utca annak idején az Akác tér és a Ber-
csényi liget között kacskaringózó utca volt,
talán formája miatt nevezték kígyónak. Má-
ra csak egy rövid, ívelt utca lett belőle, be -
ékelve a Köztelek utca és az Akác tér közé.
Eredeti nevét 1893-ban, míg „csonkító”, ut-
carövidítő határozatát 1958-ban kapta.

Kispásztor utca
A város különböző kerületeinek/városré-
szeinek Győr városához csatolásakor elő-
fordultak olyan ismétlődő utcanevek, amik
a csatolt, és az „anyavárosban” is azonos
névvel szerepeltek. Ilyen a Pásztor utca is,
ami Nádorvárosban és Szigetben is volt.

Szerző: 
Czvikovszky Tamás Így megkülönböztetésképpen Szigetben

Kispásztor utcának nevezték át 1908-ban.

Kiss Ernő
Kiss Ernő (1799–1849) honvéd altábor-
nagy, aradi vértanú. A róla elnevezett ut-
cában emléktábla található. 1948-ban, a
szabadságharc 100. évfordulóján nevez-
ték el az utcát.

Knézich utca
Knézich Károly (1808–1849) honvéd ve-
zérőrnagy, aradi vértanú. Szintén 1948-

ban nevezték el az utcát. Emléktáblája a
11. szám alatt látható.

Korányi Frigyes tér
Korányi Frigyes (1928–1913) orvos, egyete-
mi tanár, az MTA levelező tagja. A magyaror-
szági belgyógyászati oktatás létrehozója, a
kor orvostudományának meghatározó egyé-
nisége. 1948-ban nevezték el az utcát.

Korbonits utca
Korbonits István (1793–1868) főjegyző, pol-
gármester. 1913 óta hívják így az utcát.
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Szerkeszti: Nagy Viktor
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Nincs idő meghalni. Ezzel a címmel érkezik
a 25. James Bond-film, amelyben Daniel
Craig összesen négy legendás Aston

Martin segítségével menti meg a világot. Az iko-
nikus DB5-ös, a klasszikus Vantage V8, és az új
DBS Superleggera is szerephez jut. Ezenkívül
egy prototípus, a Valhalla is felbukkan, mely a
következő középmotoros szupersportautója
lesz a márkának. A mozifilm vetítése csak no-
vemberben kezdődik, de a patinás angol manu-
faktúra már most bemutatta limitált példány-
számú, 007-es modelljeit. A Q by Aston Martin
részleg készíti ezeket az egyedi sportkocsikat.

A Vantage 007 Edition fejlesztését az 1987-es
James Bond-film és a Vantage V8 ihlette. Azon-
nal feltűnik, hogy klasszikus krómkeretű, egyedi
hűtőrácsot és sárga diffúzort kapott, a fényezés
pedig Cumberland-szürke. Egyedi sílécek és sí-
léctartó is rendelhető hozzá. Az utastérben sö-
tét króm és fekete felületek uralkodnak. Stílusos
részletekben nincs hiány: a napellenzőre hímezik
a 96,6 MHz frekvenciát, ami a régi filmben hasz-

nált orosz rendőrségi hullámhossz; az ülések a
csellók f-lyukát idéző díszítést kapnak; a kö-
nyöklőbe a fegyverek és kütyük kezelőpaneljét
gravírozzák; a kormány mögötti váltófüleken
pedig célkereszt található, mely a filmbéli raké-
takilövő rendszerre hasonlít. Ebből a verzióból
csupán 100 példány fog készülni.

Csak 25 darabot gyártanak az 5,2 literes, V12-es
duplaturbós motorral szerelt DBS Superleggera
007 Editionből. Talán ez is sok, ha tisztában va-
gyunk azzal, hogy a 712 lóerős fenevad 900 Nm
maximális nyomatékának hála 3,6 másodperc
alatt sprintel 100-ig, és 340 km/h-ig meg sem áll.
A kerámiaszürke fényezés mellé sok helyen kar-
bonszálas elemeket használnak, és 21 colos, fé-
nyes fekete, Y-küllős kerekekkel szerelik. Belül a
sötét, többségében bőrrel borított felületeket piros
varrással dobják fel, és több helyre 007-es logókat
illesztenek. Mindkét modellt 2021 első negyed -
évében szállítják a vásárlóknak, akik nagyjából 64
(Vantage), illetve 112 millió forintnak megfelelő
fontot fognak fizetni a gyűjtői darabokért.

GYŐR+ TV PREMIERm
inden

hónap utolsó péntekén 19.25 és 20.2
5

AZ ÜGYNÖK AUTÓI



2020. augusztus 28.20

MEGÉRKEZ

Szöveg és fotó: Nagy Viktor

A Škoda Octavia huszonnégy éve
a kompaktok királya, ha a helykí-
nálatot és az ár-érték arányt néz-
zük. Negyedik kiadása igazi egyé-
niség lett. Letisztult vonalaival és
modern belterével megérkezett a
legjobbak ligájába.

A kötelezőn túl
Korábban az Octavia a Golf oldalvizén hajózó,
megfizethető családi autó szerepét töltötte be.
Aztán erősödött a piaci részesedése – és a
cseh márka presztízse –, és egyre önállóbb
modell lett. Az alapkoncepció a kezdetektől vál-
tozatlan: óriási belső tér, ennél is nagyobb cso-
magtér, ami az ötödik ajtón keresztül jól pakol-
ható, miközben a karosszériaforma szedán.
2020-ra a formát rendesen átdolgozták. Le-
tisztult, egyedi, kellően dinamikus lemezruhát
adtak az új Octaviának. Az orr megkapta az ed-
digi legszélesebb Škoda hűtőrácsot, és kes-
kenyre húzott LED-es fényszórókat. Oldalné-
zetből a közel 4,7 méteres hossz jótékonyan
nyúlánkká tette az autót, a tetővonal szépen
ívelt, mégsem vesz el sokat a fejtérből. Az ol-
dallemezeken egy markáns él dominál, a hátsó
ajtón pedig az övvonal jellegzetes íve. A hátsó
méltó „befejezése” a műnek. Végre kibonta-
koz(hat)tak a tervezők, és az Octavia megkapta

az aerodinamikailag átgondolt és esztétikailag
tökélyre fejlesztett Škoda fart. Kombipárti va-
gyok, de ez a „limuzin-forma” bejön!

Szintet lépett
A korábbi szériákhoz képest merészebb a bel-
ső környezet. A könnyed ívek, az erőteljes,
fém díszbetét és a nagy felületen használt
textil – vagy éppen bőr – borítás csodás. Ez
több, mint funkcionalitás, inkább ízléses kre-
áció. Középen trónol egy nagy képernyő, alat-
ta csak néhány gomb. A tesztautóban, Style
felszereltséggel 10 colos kijelzőt kapunk (Am-
bition szinten 8,5 col). Apropó, a kormány két-
küllős. Vagány, és aki szereti alul markolni a
kormánykereket, annak hasznos is. Igénye-
sebbek lettek rajta a gombok és a görgők.
Előttem is LCD-kijelző van, a képe egyszerű,
áttekinthető – választható analóg körműsze-
res, digitális vagy minimalista megjelenítés, és
a térkép. A középen elérhető menürendszer
teljesen új, rövid áttekintés után jól kezelhető.
Lesznek rá frissítések – ahogy a navigációs
térképre is –, így később tudják finomítani a

TESZT: ŠKODA OCTAVIA 1,5 TSI STYLE
működését, bővíteni a funkciókat. Két dolog-
gal viszont meg kell barátkoznunk. Az egyik a
digitális fűtés-szellőzés szabályozás, ami
mindig elérhető a képernyő alján, de nem
mindenkinek jön be az érintős megoldás. A
másik pedig a panel alatt található hangerő-
szabályzó érintősáv. Ez jól használható, mert
pötyögtetve vagy húzással is működik, és az
utas is könnyen eléri – akár csukott szemmel.

Jövet-menet
Indítsunk! Az 1,5 literes TSI motor halkan in-
dul, és a négyhengeres szinte vibráció nélkül
jár. A hatsebességes váltóval párosítva álom
vele utazni. Eszméletlen halkan fut és na-
gyon keveset kér enni (országúton 6 liter
alatt, klímával) – többek között a hengerle-
kapcsolásnak hála. Pedig ha kell, a 150 lóerőt
könnyen elő tudjuk csalogatni és könnyedén
előzgethetünk vele. A futómű kényelmes, a
17-es kerekekkel is, nem hozza ki a sodrából
semmi az Octaviát, sem úthiba, sem erősebb
kanyarívek. Aki viszont a sportosabb vezetés
híve, nyugodtan kérjen sportfutóművet.
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Első osztály
A legnagyobb Škoda minden tekintetben óriási. Közel
4,9 méter hosszú, a vonalai végtelenül elegánsak,
még kombi karosszériával is. Volt már nálunk dízel
tesztautó, azóta felfrissítették a típust, de valami vál-
tozatlan maradt: a Superb kívül-belül prémium mi-
nőségű nagyautó. LED-es lámpák, minimum 17 co-
los kerekek, krómcsíkok és sötét metálszínek adják
a külső hangulatát. Belül pedig minden felület puha,
megvilágított a lábtér és a kilincsek, felárért pedig
hangulatfényt és bőrkárpitozást is kérhetünk. A Style
felszereltséghez már elektromos első üléseket is ad-
nak, ami önmagában nem olyan nagy durranás. De
az utasülés támlájának bal oldalára is került állító-
gomb. Ez azt jelenti, hogy ha jobb hátra ülünk be –
ahogy egy sofőrös limuzinba –, akkor az alapesetben
is túlzóan bőséges lábteret hátulról tovább tudjuk
növelni. Ráadásul a háromzónás klíma a második
sorban is egyedileg szabályozható. Olyan luxust ka-
punk a cseh kombiban, amit egyébként a dubai üz-
letemberek a Rolls-Royce hátsó ülésén.

Jövőbe mutató
A kényelmi és funkcionális arzenál mellé eljött a haj-
táslánc forradalma, itt az első hibrid Škoda. A VW
Golf és Passat GTE rendszerét kapta meg a Superb
– amit hamarosan az új Octaviában is viszont lát-
hatunk. Miről is van szó? Adott az 1,4 literes TSI tur-
bós benzinmotor, 156 lóerős teljesítménnyel. Mel-
léépítették a 80 kW teljesítményű villanymotort,
majd utána egy hatsebességes DSG dupla kuplun-
gos automata sebességváltót. A hibrid rendszer há-
rom fő „módban” működhet. Tisztán villamos
üzemben, 0 emissziós villanyautóként a teljesen
feltöltött akkumulátorokkal maximum 50 km-t tud
megtenni, akár 140 km/h tempóig. Ez a hátsó ülé-
sek alá beépített, 13 kWh kapacitású akkupakk se-
gítségével érhető el, ami hálózatról is tölthető. Hibrid
módban a kocsi minden helyzetben a legoptimáli-
sabb hajtásmódot választja ki. Így elinduláskor
elektromos hajtást használ, nagyobb gázadásnál
rásegíthet a benzinmotor, majd egyenletes tempó

TESZT: ŠKODA SUPERB IV COMBI
STYLE PLUG-IN HYBRID
A Superb a cseh márka zászlóshajója. Méretben, minőségben és most
már a hajtáslánc terén is a csúcsot képviseli. Megérkezett a konnekto-
ros hibrid verzió, a Superb iV.

Szöveg és fotó: Nagy Viktor

Választék
A belépő modell az egyliteres TSI (115 lóerő),
ami rövid utakra vállalható. A kétliteres TDI dí-
zel viszont egyértelműen a hosszútávfutók
választása lehet, ebből 115 és 150 lóerős vá-
lasztható, akár DSG-vel. Nemsokára érkezik
az erősebb dízel, az RS modellek akár 245 ló-
erős 2,0 TSI motorral. És az iV, tölthető hibrid
változatok 204 vagy 245 lóerővel. A kedvez-
ményes árak 6,9 milliótól indulnak, egy jól fel-
szerelt (Style) 1,5 TSI motorral 8,5 millióba ke-
rül. Oké, nem adják olcsón, de ha 600 literes
csomagtartóval, beépített esernyővel, jégka-
paróval és beépített tölcsérrel „tuningolt” ab-
lakmosó tartályt szeretnénk, akkor nincs min
gondolkodnunk. Esetleg az RS szérián…
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mellett ismét villannyal gurulhatunk. Ennél a beállí-
tásnál „kényszeríthetjük” a rendszert, hogy töltse az
akksikat. A sport módban pedig a két motor együt-
tes teljesítményét használhatjuk ki, ami 204 lóerőt
és 400 Nm nyomatékot jelent. Minden esetben az
erősebb lassítás és fékezés energiáját visszatáplálja
a hibrid rendszer a lítiumakkuba.

Zöld hétköznapok
Sokat mentünk a Superb iV-vel, hogy ráérezzünk a
„hibridezés” ízére. Nagyon szimpatikus a csendes in-
dulás és suhanás, amit a nagy akku miatt hosszú ki-
lométereken keresztül élvezhetünk. Körülbelül két-
szer átszelhetjük így a várost, vagy simán bejuthatunk
az agglomerációból Győrbe pöfögés nélkül. Ha menet
közben előznünk kell, a sport gombot érdemes meg-
nyomni. Nem mintha anélkül nem lódulna meg az
1750 kilós kombi, de úgy másodpercek töredéke alatt
elfelejthetjük a lassabb közlekedőket. A DSG váltó mi-
att az egész nem nyúlós és hangos, hanem egy
klasszikus automata váltós autóhoz hasonló az él-
mény. Csak itt a csendes benzinmotor fogyasztása
– ekkora teljesítmény mellett – 6 liter körül tartható.
És ezzel eléri a dízelek gazdaságosságát. Az ára is
annyi, csupán 300 ezer forinttal drágább egy 190 ló-
erős TDI-nél, kedvezmények nélkül 13,4 millió forint
az induló ára. Amit nyerünk vele, hogy sok esetben
tisztán elektromosan közlekedhetünk, és ezt 1 liter
benzin árából tehetjük meg – ha otthon feltöltjük –,
és csak a pótkerék tárolórekeszéről kell lemondanunk.



2020. augusztus 28.22



A civilizáció beleszólt
A civilizációval, a technikai fejlődéssel együtt
megjelentek az esővíz hátrányai is. Szennyező-
dések oldódhatnak bele a levegőben lévő gá-
zokból, a tetőn lerakódott por- és koromszem-
cséktől, vagy akár sivatagi homoktól. De min-
dent egybevetve, még mindig jó megoldás ösz-
szegyűjteni az esővizet.

Hogyan gyűjtsük?
A háztetőről az ereszcsatornákon át egy tá-
rolóba vezethetjük a vizet. A tárolás módja
kétféle lehet. Vezethetjük egy kis kerti tóba,

azaz szabad felszínű tárolóba. A kertünkbe
varázsolt vízi élővilág, az ide látogató madarak
tanulmányozása remek szórakozás lehet. Aki
a racionálisabb megoldásokat szereti, gondol-
kodjon zárt esővíztárolóban. A földbe süly-
lyesztett fémtartályok ma már elavult megol-
dásnak számítanak. Örök gond lesz a korrózió,
a vízbe kerülő rozsdadarabok az öntözőrend-
szernek sem tesznek jót, és a kertben sem
mutatnak jól. A korszerű műanyag tartályok
jobb megoldást kínálnak. Nem kopnak el, tel-
jesítik az akár 50 éves garanciát is. Azonban
problémás lehet a műanyag tartályok teher-

A KÖRNYEZETTUDATOS
VÍZHASZNÁLATHOZ

MEGÉRI GYŰJTENI AZ ESŐVIZET!

A régi világban nagy értéknek számított a víz. Díja ugyan nem volt, de
meg kellett dolgozni érte: felhúzni a kútból, vödrökben behordani a
házba. Ha kevesebb munkával is hozzá lehetett jutni, például egy
ereszcsatorna alá tett hordóval, az kész nyereségnek számított. Rá -
adásul az esővíz lágy, nem oldódnak bele a talaj kőzetei. Így kevesebb
szappan kell a mosáshoz, fényesebb tőle a haj, puhább a ruha.

bíró képessége, lépésállósága. Az újabb tartá-
lyok bordás szerkezetűek, ezek erősebbek.

Persze az is megoldás lehet, ha egy-egy hordót
az ereszcsatorna kivezető nyílásához állítunk –
máris ingyen vízhez jutunk és így is sokat tet-
tünk a környezetért. A függőleges vezetékre né-
hány ezer forintért felszerelhető egy úgyneve-
zett vízlopó, melyet kihajtva a hordóba juttat-
hatjuk az esővizet.

Csak telken belül!
Győrben, a kertvárosi beépítettségű területek
nagy részén a telken belül keletkező csapadék-
vizet telken belül kell felhasználni. Itt remek ötlet
az esővíz gyűjtése. Annál is inkább, mert a
szennyvízelvezető hálózatokba nem vezethető
csapadékvíz, mert túlterheli a rendszert és ez el-
öntésekhez vezethet. Legutóbb Szabadhegy
mélyebb fekvésű részein voltak ilyen elöntések,
de Ménfőcsanak mélyebb részein is előfordult
már hasonló. Ilyenkor a közműszolgáltató meg-
vizsgálja, melyik ingatlanokról jut jogellenesen
esővíz a csatornába. Ahol ilyet találnak, ott utó-
lag kiszámlázzák a bebocsátott csapadékvizet
és hivatalosan kötelezik a háztulajdonost a csa-
padékvíz telken belüli elhelyezésére.

Mire használjuk?
Az esővíz legalapvetőbb felhasználása az öntö-
zés. A nyári záporok félretett vize nagy kincs a
kánikulában. Az esővizet használhatjuk kocsi-
mosásra is. Ilyenkor jóval kevesebb sampont
használjunk, mint amit a csapvizes mosás meg-
kíván. Az alsó mosást inkább kocsimosóban vé-
gezzük, mert a talajba kerülő olajos szennyező-
désekkel jóval több kárt okozunk környezetünk-
nek, mint gondolnánk. Az esővíz felületek taka-
rítására is kitűnő, nem lesz vízkőfoltos a meg-
tisztított felület. Az esővíz WC-öblítésre is hasz-
nálható, azzal a feltétellel, ha megállapodtunk a
szolgáltatóval a szennyvízdíj fizetéséről. Az eső-
víz ingyen van, de a közcsatorna használatáért
díjat kell fizetni. Ha ezt a díjat a többi fogyasztó
fizeti meg helyettünk, azt már nem takarékos-
kodásnak, hanem csalásnak hívják. A szennyvíz
elvezetése és tisztítása, a korszerű környezet-
védelem nagy energiaigényű, drága berendezé-
sek működtetésével jár.

TIPPEK
PRAKTIKÁK

és



Még robbanhat is
Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a helyes csa-
tornahasználatra! Különösen nagy kárt okoznak
a mérgek, gyógyszerek, növényvédő szerek,
tűzveszélyes anyagok, hígítók, festékek. Káro-
síthatják a csatorna anyagát, akár robbanáshoz
is vezethetnek. A szennyvíztisztítóban pedig sú-
lyos károkat okoznak az eleveniszap-kultúrában.
A fel nem használt gyógyszereket ingyen átve-
szik a gyógyszertárak, a festékek és hígítók,
vegyszerek pedig a hulladékudvarokban adhatók
le. A használt elemeket áruházakban kihelyezett
elemgyűjtő dobozban is leadhatjuk.

Győrben a közelmúltban egy iparvállalat nagy
mennyiségű mérgező oldószert engedett a köz-
csatornába, súlyos károkat okozva ezzel a

szennyvíztisztító eleveniszap-rendszerében.
Több hétbe telt, amíg a szakemberek más
szennyvíztisztítókból szippantókocsikkal oda-
szállított iszappal helyre tudták állítani a biológiai
tisztító rendszert. A szennyező vállalat tízmillió
forintos bírságot fizetett.

A WC nem szemetes!
Ne dobjunk bele nedves törlőkendőt, papírtöröl-
közőt, pelenkát, rongyot, intimbetétet! Az oda
nem való dolgok ugyanis elakadnak a ház csa-
tornarendszerében. Az egyik győri lakótelepen
szilveszter előtt az egyik lakó egy komplett libát
húzott le a WC-n. A vécécsészén még valahogy
áterőltette, de az ejtővezetékben menthetetle-
nül elakadt az állat, beszorult, szét kellett vésni
a két emelet között a csatornát. Szilveszterkor

nagyon nehéz és drága maszek szerelőt találni,
nem is beszélve arról, hogy a javítás idején több
családnak máshova kellett bekéredzkedni kezet
mosni, fürdeni és vécére járni.

Ha biztosak akarunk lenni abban, hogy jól mű-
ködik a csatorna, ellenőrizzük a tisztítónyílását!
A családi házból az utca felé kivezető csatornán
találunk egy tisztítónyílást. Ha nincs, érdemes
kialakítani. Ha ez a tisztítónyílás feltelt szenny-
vízzel, hívjuk a vízmű ügyeleteseit, az utcai rend-
szeren van gond.

Ha a tisztítónyílásban nagyon kevés vizet látunk,
és mégsem folyik le a vízcsapunk, magunk is
megpróbálkozhatunk a dugulás elhárításával. A
barkácsboltokban kapható tisztítóspirál és a lo-
csolótömlő hasznos segítség lehet. Ha nem si-
kerül, hívjunk duguláselhárítót. Érdemes figyelni
arra, hogy mi kerül a lefolyóba, mert egy dugulás -
elhárításért 2-3 havi csatornadíjnak megfelelő
összeget is elkérhetnek.

Ne öntsük ki az étolajat se!
Ön is a lefolyóba öntötte idáig a használt ét-
olajat, sütőolajat? Ne tegye! A használt étolaj
a csatornában kihűlve kemény, szappanszerű
lerakódást okoz. A csatorna emiatt előbb le-
szűkül, majd eldugul. Emellett egy biológiai fo-
lyamat következtében kénessav keletkezik,
amely megtámadja és tönkreteszi a házi és az
utcai csatornacsöveket egyaránt. Az ingatla-
non belüli duguláselhárítás és a csatornajaví-
tás költségei pedig közvetlenül a tulajdonosok
pénztárcáját terhelik. Nem is szólva a csator-
nadugulások okozta rengeteg kellemetlenség-
ről. Van megoldás, ön is aktív környezetvédő
lehet mától! Az összegyűjtött használt étola-
jat, sütőolajat a MOL-benzinkutaknál és a hul-
ladékudvarokban adhatják le.

A LEFOLYÓ NEM NYEL EL MINDENT!

Hajlamosak vagyunk azt gondol-
ni, hogy ami eltűnt a lefolyón, at-
tól megszabadultunk. Azt képzel-
jük, hogy a szennyvíztisztító telep
majd minden csatornába dobott
vegyszert, mérget ártalmatlanít.
Sajnos ez egyáltalán nem igaz. A
szennyvíztisztítás legfontosabb
részét élő szervezetek végzik, az
úgynevezett eleveniszap. Hasonló
élőlényeket találunk ott, mint egy
akvárium szűrőjében. Ez a tisztí-
tási technológia csak bizonyos
határokon belül működik. 

Az olaj a csatornában kemény, 
szappanszerű lerakódást okoz

Ennek csúnya dugulás
lenne a vége! 



HOGYAN TAKARÉKOSKODHATUNK A VÍZZEL?
Hasznos ötletek
Havonta ellenőrizzük a vízaknát, olvassuk le a
vízmérőt és írjuk fel a fogyasztásunkat. Ha konk-
rétan látjuk, hogy mennyit fogyasztunk, az egy-
részt takarékoskodásra ösztönöz, másrészt ez
a hibák kiszűrésének legbiztosabb módja. Ha-
vonta – mondjuk a hónap első napján – jegyez-
zük fel a vízmérő állását és a havi fogyasztásun-
kat. Ha túlfogyasztást észlelünk, derítsük ki a hi-
ba okát! A vízmérőaknát az ingatlan kezelője/tu-
lajdonosa felügyeli és tartja karban. Ne használ-
juk zöldségek és egyéb dolgok tárolására, figyel-
jünk az állagmegóvására, hiszen a mi tulajdo-
nunk. Hideg időben gondoskodjunk a fagyvéde-
lemről, az elfagyott vízmérő pótlásának költsé-
gét a fogyasztó fizeti. Tavasszal bontsuk le a szi-
geteléseket, szellőztessük ki az aknát, aminek a
fedelére is ügyeljünk, hogy biztonságos legyen. 

Emelkedő fogyasztás
Mit tegyünk, ha fogyasztásunk megemelkedett?
Elsőként egy egyszerű vizsgálatot javaslunk.

A házban zárjunk el minden vízcsapot, és ellen-
őrizzük, forog-e a vízmérőnk kis kereke. Ha igen,
belső csőtörésünk van. Ilyenkor tegyünk félre ma-
gunknak néhány vödör vizet és keressünk egy víz-
vezeték-szerelőt. Ha a vízaknában súgást hallunk,
vízfolyást látunk, vagy az akna feltelt vízzel, hívjuk
a vízmű ügyeleteseit. A vízmű diszpécserszolgá-
latát a 06-96/522-601-es számon éjjel-nappal
hívhatjuk. Ha a vízaknában látunk vízfolyást, a hi-
bakivizsgálás ingyenes. Előfordulhat az is – bár ez

a ritkább eset –, hogy a vízmérő kereke nem forog
akkor sem, ha kinyitjuk a vízcsapunkat. Ilyenkor is
a szolgáltatót kell értesíteni, mert megállt a víz-
mérőnk. A szerelők először kitisztítják, ha így sem
indul újra, akkor cserélik.

Ki fizet?
Ha a csőtörés a vízórától az utca felé van, azt a
vízmű ingyenesen fogja javítani. Csak annyi a
dolgunk, hogy félreteszünk magunknak néhány
vödör vizet a javítás idejére. A vízműves javítás-
nál sürgősségi sorrend működik, ha sok a cső-
törés és a szerelők leterheltek, egy szivárgás ja-
vítására lehet, hogy 1-2 napot kell várni. Ha a
csőtörés a vízmérőtől a házunk felé esik, akkor
nekünk kell megszervezni a javítást. A javítás
idejére tegyünk félre vizet és zárjuk el a főcsapot.
Ha az udvarunkon fel nem száradó tócsát látunk
a vízbekötésünk vonalán, valószínű itt lehet a
csőtörés. Az udvari bekötővezeték leggyakrab-
ban ott megy tönkre, akol kanyarodik a vízcső.
Érdemes itt kezdeni az ásást. Néhány szerelő

már rendelkezik olyan műszerrel, mellyel a cső-
törés bemérhető. Ha valahol a házon belül ned-
vesedik és lepereg a vakolat, vagy lejön a csem-
pe, szintén csőtörésre gyanakodhatunk. Ha a
ház külső vakolata egy határozott foltban leválik,
leggyakrabban ezt is csőtörés okozza.

Figyeljünk a WC-re is
Figyeljünk oda, nem szivárog-e a víz a WC-
tartályból! A lakások vízfogyasztásában a

legnagyobb meglepetést egy meghibáso-
dott WC-öblítés okozza. Ha a tartályból egy
vékony sugárban szivárog a víz a csészébe,
havonta 15-20 m3 víz is elfolyhat. Árulkodó
lehet, ha látjuk a szivárgást, vagy a csésze
vízbevezető részén vékony vízkövesedés
alakul ki.

A praktikus udvari csap
Az esővízgyűjtés mellett érdemes kialakítani az
udvaron egy közös használatú vízcsapot. Ha az
ebből kiengedett víz nem kerül a közcsatornába,
akkor tetessünk fel rá locsolómérőt, így az itt ki-
engedett vízre nem kell csatornadíjat fizetni.
Nyári kánikulában esténként érdemes fellocsolni
az udvart.

Fő a takarékosság
Fürdés helyett inkább zuhanyozzunk! Tusolással
alkalmanként 100 liter vizet is meg lehet spó-
rolni. Egy zuhanyozás alkalmával 20-60 liter vi-
zet használunk el, míg a fürdőkádba egy-egy al-

kalommal 100-150 liter vizet engedünk ki. Téli
napokon azért nagyon jól tud esni egy forró für-
dő, nyári kánikulában pedig inkább többször zu-
hanyozzunk!

A mosogatógép 10-40 liter vizet fogyaszt egy-
egy alkalommal, ezért csak teli tálcával indítsuk
el. Igaz ez a mosógépre is: vagy csak teljes adag
ruhával indítsuk el a mosást, vagy használjuk a
feles, víztakarékos programokat!



A melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a „Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése” című, 
TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003 azonosítószámú projekt keretében készült. 

MI IS TEHETÜNK A MEGFELELŐ VÍZELVEZETÉSÉRT?

Amikor rövid idő alatt nagy mennyiségű eső esik, jelentős károkat segíthet megelőzni a tisztán tartott
vízelvezető árok.

Kötelességeink is vannak
A tulajdonunkban lévő bekerített ingatlan előtt,
az útburkolatig esetenként több méter széles
sáv húzódhat. Ez a terület ugyan nem része az
ingatlanunknak, de sok mindent nekünk kell el-
végezni itt is, ugyanakkor a saját ízlésünk alapján
részben hasznosíthatjuk, díszíthetjük is azt.

A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, fo-
lyókák, átereszek tisztán tartása, a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosítása – az in-
gatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan
tényleges használójának kötelessége. A jármű-
behajtók átereszeinek kialakítása, karbantartása
és tisztán tartása minden esetben ugyancsak az
ingatlan tényleges használójának, illetve tulaj-
donosának kötelessége.

A vízáteresztő képességet csökkentik
A csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett
(kommunális szennyvizet, olajos, vegyszeres
stb.) vizet, állattartás hulladékait tartalmazó –
akár előkezelt, akár tisztított – vizet bevezetni,
eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas
anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket,

tűz- és robbanásveszélyes anyagot stb.) szórni,
beleönteni, beleseperni vagy bevezetni szigorú-
an tilos!

Az összegyűjtött kerti hulladékokat, ágakat,
egyéb szemetet se a vízelvezető árokba helyez-
zük, hanem ezeket újrahasznosítási lehetősé-
geinknek megfelelően kezeljük.

Számos alkalommal a megye több településén
okoztak elöntést a zivatarok, mert a vízelvezető
árkokat a hosszú, száraz időszakban eltömték
az előbb említett anyagok, akadályozva ezzel a
víz lefolyását. A heves esőzések következtében,
aki korábban kitakarította az átereszeket, ő is el-
lenőrizze átjárhatóságukat, ugyanis a nagy
mennyiségű csapadék hatására feliszapolód-
hatnak az említett műtárgyak, így tovább csök-
ken azok vízáteresztő képessége.

Ha eldugulnak a víznyelők
Győrben közel hatezer víznyelő található. Ezek
föld alatti csatornákba vezetik a csapadékvizet.
A sűrűn lakott városrészekben, belső kerületek-
ben egyesített rendszerű csatornák vezetik el a

szennyvizet és a csapadékvizet, ezek a szenny-
víztisztító telepre jutnak. Ebbe az úgynevezett
közcsatornába kerül többek között a belváros,
Nádorváros, Adyváros és Révfalu belső részé-
nek szenny- és csapadékvize.

A külső kerületeken, családi házas részeken kü-
lön csapadékvíz-elvezető rendszerek működ-
nek, amik csapadékvízgyűjtő tavakba, folyókba,
patakokba vezetik a csapadékvizet. Például Sza-
badhegy csapadékvizei a közeli tavakba jutnak.
Újváros egy részének csapadékvize a Nép utcai
tavakba, illetve közvetlenül a Rábába jut.

A rácsokat, víznyelőket rendszeresen ellenőrzik
az üzemeltetők. Egy-egy felhőszakadás után
akár több száz eltömődött víznyelőt kell kitisz-
títani. Ahol a rácsokon fennakadt gyepnyiradé-
kot, faleveleket, szemetet látunk, ott jól műkö-
dött a víznyelő, az erős áramlás sodorta oda
ezeket az anyagokat, de minél hamarabb sza-
baddá kell tenni a rácsokat. Ilyenkor a víznyelő-
tisztítók sorra ellenőrzik a víznyelőket. Ha eldu-
gult víznyelőt látnak, a 06-80/20-40-86-os te-
lefonszámon tehetnek bejelentést.
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#szarkazsófi

Bevásárlólista

Tésztalapok

400 g liszt (átszitálva)

2 ek. holland kakaópor

1 kk. szódabikarbóna, csipet só, 

3 ek. méz, 2 ek. tej, 150 g cukor, 

1 db tojás, 50 g vaj

Krém
3 db tojássárgája, fél kk. vaníliaőrlemény

100 g cukor, 2 ek. vaníliás pudingpor

500 ml tej, 150 g vaj

Elkészítés
Először a krémet készítem el, mert teljesen ki kell hűlnie, mielőtt a vajat be-
lekeverem. Mindent kikeverek egy kisebb fazékban, kézi habverővel, majd
felteszem főni és forrásig kevergetem, míg besűrűsödik. Két óra alatt lan-
gyosra hűl, ezután a hűtőbe teszem. Közben elkészítem a tésztalapokat.

Szintén egy kis lábasban összekeverem a tejet, vajat, cukrot, tojást, mézet
és a sót, majd addig melegítem, míg teljesen el nem olvad és tűzforró nem
lesz. Közepes lángon tíz perc alatt ez mindenképpen bekövetkezik. Ezt kö-
vetően leveszem a tűzről és beleszórom az átszitált lisztet, szódabikarbónát,
kakaóport, majd elkeverem alaposan. Massza lesz belőle, ami forró, de igye-
kezzünk kivenni a tálból és a konyhapulton még átgyúrni, hogy egyenletes
színű legyen. Kihűtöm, pontosan öt részre vágom, amit mérlegen mérek le.

A darabokat egy sütőpapíron (vagy akár kettő között) hajszálvékonyra
nyújtom, körülbelül 25x30 centiméteres darabokra, ehhez minél egyen-
letesebb, sima felület a legideálisabb. Sütőpapírra teszem őket és 180
fokon megsütöm egyesével, öt perc alatt. Miután kihűltek a lapok is, a
krémmel összeállítom őket, a tetejére pedig csokoládét olvasztok. Ami-
kor a csokit ráöntöttem, akkor szeletelem fel a süteményt, így teszem
be egy éjszakára hűteni a hűtőbe. Másnap fogyasztható.

A mézes krémes igazi
klasszikus a pörkölt méz
ízével és a főzött vanília-
krémmel. Ünnepekre, va-
sárnapi ebédekhez egy
valódi nagymama-süti.

NAGYMAMÁINK KLASSZIKUSA
MA IS TRENDI
Ezek azok az igazán hálás tészták
és krémek, amiket napokig el lehet
tárolni a hűtőben. Az összetevők
pénztárcakímélőek és elronthatat-
lanok. Egy nap szükséges az elké-
szítéséhez, de ennek ellenére a tü-
relmetlenebb háziasszonyoknak is
bátran ajánlom, mert gyorsan
megvan, ha beütemezzük az elké-
szítését. Ehhez hoztam a receptet
és a jó tanácsokat, hiszen egy ke-
vert süti is isteni, de vannak azok a
napok, amikor érdemesebb egy régi
klasszikussal előrukkolni, ami nem
utolsó sorban nagyon mutatós is. A
tetejével, díszítéssel lehet játszani:
dióval szórni, gyöngyökkel díszíteni,
csokiforgácsokkal vagy pirított
mandulával cicomázni. Amennyi-
ben nekilátunk, garantált a siker,
csak elkezdeni nehezebb.

TÉVÉMŰSOR-
PREMIER:

A GASZTRO ROVAT 
A JÖVŐ HÉTTŐL 

ÚJ FŐZŐMŰSORRAL
IS JELENTKEZIK, 

KONYHATÖRTÉNETEK
CÍMMEL. 

AZ ÉTELEK RECEPTJEIT
TERMÉSZETESEN 

A JÖVŐBEN IS 
MEGTALÁLHATJÁK 
HETILAPUNKBAN.
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KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály be-
mutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01. 25.) ök. rendelettel elfogadott
rendezési tervének:

1) Egyszerűsített eljárás véleményezés
SZTM 2019-084 Győr-Pinnyéd 02359 és 02360 sz. övezetek módosítása
SZTM 2020-021 Győr-Révfalu, 01903 sz. övezet, 11100 hrsz.-ú telken

telekosztás jelölése
SZTM 2020-023 Győr-Nádorváros, Csokonai és Táncsics u. közti terület 

újraszabályozása
SZTM 2020-024 Győr-Újváros, Gyepszél u. 8990 hrsz.
SZTM 2020-026 Győr-Gyirmót, Rodeo Ranch övezetének módosítása
SZTM 2020-027 Győr-Ménfőcsanak, Koroncói u. egyedi

előírás rögzítése (27523/2 hrsz.)
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, va-
lamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló
41.§ szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2020. augusztus 28-tól szeptember 14-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.

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 kísérjék figyelemmel!

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 esz-
közök módosítását, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan
kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály lakos-
sági fórum keretében bemutatja a rendezési tervi módosítások tervanyagait.

A lakossági fórum időpontja: 2020. szeptember 7., 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, díszterem
A lakossági fórum tárgya: fenti közleményben megjelölt

rendezésiterv-módosítási eljárások

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

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2020. augusztus 28-tól 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 Pol-
gármesteri Hivatala 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail-cím: partnerseg@gyor-ph.hu

LÁTVÁNYETETÉSEK
18 óra apella,18.30 zsiráf, 19 óra Zoo Show – állatbemutató, 20 óra vidra, 20.30 tigris,
21 óra oroszlán, 21.30 vadkutya. TapiZoo 18 órától 21:30-ig: Csontok, bátorságpróba,
találkozás a „nem szeretem” állatokkal, (kígyó, csótány, patkány), teve simogatás
18–21 óráig éjszakai KalandoZoo (feladatlapos családi vetélkedő)

Augusztus utolsó péntekének estéje az
Állatkertek Éjszakájának hagyományos
időpontja 2012 óta. Ez idén augusztus
28-ra esik: ezen az estén az ország ál-
latkertjei esti, illetve éjjeli nyitvatartás-
sal és egyedi programokkal várják az
érdeklődőket.

A Xantus János Állatkertben meghosszabbított nyitvatar-
tással – 22 óráig – és izgalmas programokkal várjuk a lá-
togatókat ezen az estén! Több látványossággal kedveske-
dünk az érdeklődőknek: a „ragadozók lakomáján” megfi-
gyelhetik, ahogy a ragadozóink természetes viselkedési
formáikat gyakorolva elkapják a zsákmányukat. Emellett a
KalandoZOO program keretein belül a park többi lakójának
vacsoráját is megtekinthetik az érdeklődők. A merészebb
látogatóink bátorságpróbán vehetnek részt, ahol a Tapi-
zoo-Láda kincsein kívül a „nem szeretem” állatokkal: kí-
gyókkal és csótányokkal is találkozhatnak. A gyerkőcöket
éjszakai kalandjátékkal várjuk, a célállomáson leadott, ki-
töltött feladatlapért az édes jutalom sem marad el.

A rendezvény az állatkert jelenleg érvényes jegyáraival lá-
togatható. Elővételi jegyek válthatók a shop.zoogyor.com
oldalon. Jegyek vársárlása a rendezvény ideje alatt is lehet-
séges 21 óráig. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

ÉJSZAKA 
AZ ÁLLATKERTBEN

Támogatott tartalom
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ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

FUTÉSSZERELOHEGESZTÓ́ ´́ ´́

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.

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

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás-
bizonyítvány

CSOSZERELO´́ ´́

Feltétel: szakirányú végzettség,
PLC-programozás alapismerettel

MUSZERÉSZ´́
Feltétel: szakirányú végzettség
VILLANYSZERELÓ́

Feltétel: szakirányú végzettség,
elektrikusi minősítő vizsga

VILLANYSZERELO–
ELEKTRIKUS

´́

Bérezés megegyezés szerint.

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony, folyamatos
munkavégzés • versenyképes fizetés + cafetéria • vidéki-
eknek bejárási költség térítése • szakmai képzések támo-
gatása • hosszú távú munkalehetőség • munkavédelmi
eszközöket, kézi szerszámokat, gépeket biztosítunk

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 tár-
gyában tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

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

´́ ´́

´́ ´́

´́

ÁLLÁSHIRDETÉS

TÁRSASHÁZKEZELO

Változatos, színes, sokrétű feladatra 
vágyik egy stabil, kiszámítható 
munkahelyen, kötetlen munkaidőben? 
Akkor nálunk jó helyen kopogtat!
A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő
üzletága felvételt hirdet

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 „Társas-
házkezelés” jeligét. 

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzett-
ségű, jó szervező- és koordináló képességgel rendel-
kező, önálló munkavégzésre képes vezető egyéniség.
Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházak-
ban társasházkezelői tevékenység ellátása. A felvétel-
nél előnyt jelent a társasházkezelői végzettség és/vagy
az építőiparban szerzett gyakorlat, saját gépkocsi.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

´́
munkakör betöltésére!

Augusztus 29-én, szombaton a Győr-Szol
Zrt. Orgona utcai és Jókai utcai ügyfélszolgá-
lati irodái 8 és 12 óra között tartanak nyitva
(a pénztárak fél órával előbb bezárnak). A
96/50-50-50-es számon hívható telefonos
ügyfélszolgálat 8 és 12 óra között lesz elér-
hető. A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő
vonala a 96/50-50-55-ös telefonszámon
minden naptári napon 0–24 órában hívható.
Győrben a felszíni fizetőparkoló-hálózat be-
állói augusztus 29-én a szombati díjfizetési
rend szerint vehetőek igénybe. Az I. és a II.
övezetben, valamint a Széchenyi István
Egyetem P5 és P6 jelű fizetőparkoló-zóná-
jában 8 és 14 óra között díjköteles a parko-
lás, a III. övezetben díjmentes. A Jókai, a Ré-
vai, az Árpád, a vásárcsarnok melletti és a Dr.

Petz Lajos parkolóházban, valamint a Duna-
kapu mélygarázsban a szokásos, érvényben
lévő díjakért lehet parkolni. A győri vásárcsar-
nokban és Tarcsay utcai piacon augusztus
29-én a szombati nyitvatartási rend szerint
6 és 14 óra között lesz kereskedés. A Magyar
Vilmos Uszoda 8 és 19 óra között, a Barát-
ság Sportpark – rendes nyitvatartási rend
szerint – 6 és 22 óra között látogatható. A
szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi,
Sugár úti, Templom úti, Malomsori és Koron-
cói úti köztemetők augusztus 29-én is a
nyári nyitvatartási rendnek megfelelően egy-
ségesen 7 és 20 óra között tartanak nyitva.
A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól és nyitva-
tartásairól a gyorszol.hu weboldalon olvas-
ható információ.

TUDNIVALÓK
A SZOMBATI MUNKANAPRÓL

Győr Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi Önkormányzata
augusztus 29-én, szombaton 16 órakor ősznyitó ünnepséget
tart a 9025 Győr, Festő u. 37. szám alatt, melyre minden ér-
deklődőt várnak. A rendezvény ingyenes.

ŐSZNYITÓ



2020. augusztus 28. 31

Rendszeresen hallani arról, hogy a rövid idő alatt le-
zúduló hatalmas mennyiségű esőt nem tudja be-
fogadni a csapadékvíz-elvezető rendszer és ez el-
öntésekhez vezet. Az utóbbi években megnöveke-
dett a rendkívüli csapadékesemények száma és az
előjelzések szerint a lokális, helyi jellegű, nagy inten-
zitású esőzések gyakoribbá válnak a közeljövőben.

A kedvezőtlen meteorológiai viszonyok mellett
évről évre egyre több a leaszfaltozott és lebe-
tonozott terület a városokban, ezzel arányosan
egyre kevesebb az a zöldterület, amely elnyel-
hetné a lezúduló csapadék egy részét.

További jelentős gond, hogy sok esetben a csapa-
dékvíz hol direkt, hol indirekt módon, de a szenny-
vízcsatornába kerül. Azokon a helyeken, ahol el-
választott rendszerű a csatornahálózat (az ország
nagy részén ez így van), tilos a csapadékvizet be-
vezetni a szennyvízhálózatba, ugyanis ezzel a
szennyvízelvezető és -tisztító rendszer fenntart-
hatósága kerül veszélybe, a többi (mélyebben fek-
vő területen lakó) fogyasztónak pedig komoly
problémája származhat belőle.

A teljes körű megoldást a csapadékelvezető rend-
szerek kapacitásának bővítése sem hozná meg, a
csapadékvíz-elvezető műveket nem lehet a végte-
lenségig bővíteni, mivel ez gazdasági szempontból

Alább a Magyar Víziközmű Szö-
vetség álláspontját közöljük az
egyre többször jelentkező csapa-
dékvíz-elvezetési gondokról. 

finanszírozhatatlan. A megoldás a korszerű, integrált
csapadékvíz-gazdálkodás lehetne, lokális vízvissza-
tartással, korszerű tározási módszerek alkalmazá-
sával, amelynek megvalósítása – az anyagiakon kí-
vül – személetváltást, odafigyelést és egy egészen
más, rendszerszintű együttműködést igényelne.

A villámárvizekért, elöntésekért, illetve az ezek
által okozott károkért nem lehet kizárólag az
üzemeltetőket felelőssé tenni. A meglevő vízi lé-
tesítmények üzemeltetői csak a tervezett és
megépített kapacitásokat tudják legjobb tudá -
suk szerint működtetni, ha arra elegendő forrást
kapnak a közművek tulajdonosaitól. Fontos em-

lékeztetni arra is, hogy a közműtulajdonosok fe-
lelőssége a rekonstrukció és a kapacitásnövelő
beruházások végrehajtása is.

Tehát csak közösen – a települések mint köz-
műtulajdonosok, az üzemeltetők és a lakosság
mint közműfelhasználók – tehetünk meg min-
dent a klímaváltozás hatásainak csökkentése
érdekében. A kulcsszó itt azon van, hogy közö-
sen, hiszen mindannyiunk érdeke az, hogy meg-
állítsuk ezt a gyors tempóban haladó klímavál-
tozást, és – amennyire lehet – élhetőbbé te-
gyük a Földet mind a magunk, mind pedig az
utánunk következő nemzedékek számára.

A MAGYAR VÍZIKÖZMŰ SZÖVETSÉG 

KÖZLEMÉNYE Fotó: Pannon-Víz Zrt.



helyberendezéseket, kerti szer
számokat vásárolnék. Érd.: 06
20/4153873.

Bioptron lámpát, színterápiát, áll
ványt, dobozt, légterápiát, Ceragem
ágyat vásárolok!  0620/529986

KIADÓ

Külön bejáratú albérleti szoba
egyetemista kislány részére kiadó
Adyvárosban. Érdeklődni: 06
96/283855ös telefonszámon. A
busz a lakástól indul az egyetemig.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi, 3 szobás, 74 nmes, kom
fortos, határozatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne 74 nmtől,
min. 3 szobás, határozatlan idejű
belvárosi és nádorvárosi bérlemény
re. Minimális tartozásátvállalás vagy
felújítással. (Hirdetésszám: 726) 

Nádorvárosi, 2 szobás, 36 nmes,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 55–70

lunk. Hívjon bizalommal! 06
70/6405101. Díjtalan értékbecslés!

Felment a tört arany ára! 9.000
Ft/gtól. Régiségfelvásárlás!  Győr,
Hotel Rába, szeptember 2án, szep
tember 9én, szeptember 16án,
szeptember 23án. Minden szerdán
9–14 óráig. Fazonarany 11.000 Ft/g
tól. Antik és briliánssal díszített
9.000 Ft/gtól. Festmények, régi
pénzek, kitüntetések, képeslapok,
Zsolnayk, herendik, karórák. 06
70/3816345, www.dunagaleria.hu

Szerszámokat, kristályokat, bi
zsut, könyveket, órákat, kitünte
téseket, porcelánt, pénzeket, ha
gyatékot. 0620/5567141

Oldtimer MercedesBenz eladó,
190 SL, EZ 06/1956, 77 kW/105 LE,
61.770 km, TOP állapotban, piros
(gyártószínkód 531), eredeti fekete
bőr, első németországi regisztráció,
rozsdamentes, karcolások nélkül.
Ára 18.750.000 Ft, ha érdeklődő,
kérjük lépjen kapcsolatba a veran
horak@gmail.com címen.

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fo
gókat, kalapácsokat, satukat, mű

Lomtalanítást vállalok, eltakarítom
limlomját, ingyen elszállítom feles
leges holmiját. 0620/9967268

Lomtalanítást vállalok padlástól
pincéig, épületbontást is meg
egyezés szerint. Hívjon bizalom
mal! Igény szerint számlát biztosí
tok. 0670/7075812

Vállalom limlomjának elszállítá
sát, megbízható csapat vagyunk.
Hívjon bizalommal, ár megegye
zés szerint. Igény szerint számlát
biztosítok.  0670/5146990

Nagytakarítási akciót hirdet a
győri TippTopp Mosoda. Laká 
sok, irodák, lépcsőházak takarítá
sát, szőnyegtisztítást is vállalunk.
Augusztusi megrendelőnknek
20%os árengedményt biztosí
tunk.  0670/6708268.

Duguláselhárítás, vízszennyvízve
zeték javítása, bővítése, szanite
rek, csaptelepek cseréje. Külbel
téri burkolatok javítása. 06
70/3636633

Kárpitozás! Ülő, fekvőbútorok ja
vítása, áthúzása anyagválasztással.

Ingyenes felmérésszállítás. Au
tók, robogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődni lehet telefo
non: 0670/8846838.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo
zást, lapostetőszigetelést, falap ja
vítását, festést garanciával, enged
ménnyel vállalok. 0630/3762712

Szobafestést, mázolást, tapétá
zást, tisztasági festést, gipszkar
tonrendszerek kivitelezését vállal
juk. Tel.: 0670/2458931.

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, meg
egyezés szerint. Telefon: 06
70/6750654.

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB, K&H)
mindhárom alszámlájának elfoga
dása, beváltása, SZÁLLÁSFOGLA
LÁS. Érd.: 0670/5642280.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik bú
tort, festményt, herendi porcelánt,
Zsolnayt, kristályokat, ezüsttárgya
kat, ékszert, régi órákat, könyveket,
dísztárgyakat, hagyatékot vásáro

• 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

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
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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

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

INGYENES 
ELÔADÁS

A MÉHEK
fontossága és haszna 
a kertészkedésben
Elôadó: VARGA SZABOLCS méhész

Idôpont: szeptember 1. 16:30

Helyszín: Kereskedelmi és Iparkamara
épületének földszintje
(Szent István út 10/a)

Szervezô: Kertészek és Kertbarátok 
Gyôr Városi Egyesülete

nmes, 34 szobás, határozottha
tározatlan idejű bérleményre.
Belváros, Újváros és Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám: 727)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nmes, össz
komfortos, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 4050
nmes, 12 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű, maximum 3. emeleti
bérleményre. Sziget, Újváros kizár
va. Tartozásátvállalás vagy felújítás
sal. (Hirdetésszám: 728) 

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nmes, össz
komfortos, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 49–70
nmes, 24 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű, erkélyes, normál álla
potú bérleményre. Gyárváros kizár
va. (Hirdetésszám: 729) 

ÁLLÁS

Győri, belvárosi szállodába sza
kács kollégákat várunk főállású, 8
órás bejelentéssel, valamint alkal
mi szakács munkára is. Érdeklőd
ni: 0630/1522896

Illemhely felügyeletére és takarí
tására elsősorban nyugdíjast ke
resünk. 0696/365452

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, okosredőny, szú
nyogháló, zsaluzia, reluxa, szalag
függöny, gurtnicsere, redőnyjaví
tás. Ingyenes felmérés! Tel.: 06
70/2339213.

Villanyszerelést, villanybojlerek
javítását vállalom Győrben és kör
nyékén. Kisebb munkát is! Tel.:
0670/3846557.
Költöztetés, lomtalanítás, teher
szállítás. Bútor és műszaki termé
kek szállítása. 0630/5420720

Kisbér és Győr környékén válla
lunk szobafestést! Ingyenes hely
színi felméréssel, korrekt áron,
precíz munkát tudunk nyújtani.
Megrendelői igénynek legjobb
tudásunk szerint eleget teszünk.
Hívjon bizalommal! Sajtos János,
0630/4643259

Mindennemű kárpitozást, javítást
vállalok ingyenes felméréssel, vi
déken is. Nagy szövetválaszték
kal. Érdeklődni lehet telefonon:
0620/2399198.



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

A Pacsirta lakóparkban új épí tésû,
minôségi társasházi lakások eladók.
Ez a 66 nm-es lakás az elsô emeleten
található. Nappali+2 szoba. A nappa-
liból nyílik az 5 nm-es erkély. Az árak
fûtéskész állapotra vonatkoznak.

Budai Mónika:
30/640-8794

Pannonhalmán, hatlakásos társas-
házban 73 nm-es lakások eladók. Az
emeletiek erkéllyel, a földszintiek te-
rasszal és kertkapcsolattal rendelkez-
nek. Az L1-es földszintihez terasz és
86,7 nm saját kertkapcsolat tartozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 29,95 M Ft

FIGYELEM! AZONNAL BIRTOKBA VE-
HETÔ ÚJ LAKÁS! MOST CSAPJON LE
RÁ! Gyôr-Révfaluban eladó földszinti,
amerikai konyhás nappali+2 szobás
lakás. 62 nm-es, teraszos, 50 nm
kertkapcsolatos.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 28,9 M Ft 

Gyôr-Nádorváros kedvelt részén el-
adó 56 nm-es, kétszobás lakás. A
négyemeletes ház 2. emeletén lévô
ingatlan csendes, parkra nézô. A két
szobán kívül konyhát, kamrát, abla-
kos fürdôszobát alakítottak ki.

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 20,9 M Ft 

Nagyszentpálon ELADÓ amerikai
konyhás nappali+3 szobás, 77 nm-es
ikerház 11 nm terasszal, a telekrész
311 nm. A házat ikerpárjával csak táro-
lóhelyiségek kötik össze. Átadás: 2021.
tavasza emelt szintû fû tés készen. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 29,99 M Ft 

Gyôrszentiván központjában, de
csendes környezetben új épí tésû sor-
házi, garázsos ingatlanok eladóak. A
lakások belsô kétszintesek, 108 nm-
esek, amerikai konyhás nappali+3
hálószobásak. Átadás: 2021. nyár.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 39,99 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen 88 nm-es csa-
ládi ház eladó! A ház 1975-ben épült,
380 nm-es telken helyezkedik el, el-
osztása: konyha-étkezô+3 hálószoba.
Az ingatlant 2004-ben felújították. Az
udvaron egy 25 nm-es garázs van.

Budai Mónika:
30/640-8794

ÚJ ÉPÍTÉSÛ, energiatakarékos tár-
sasház napelemekkel! Gyôr-Révfalu-
ban, 4 lakásos társasházban ELADÓ
elsô emeleti, 60 nm-es, 21 nm-es
erkéllyel rendelkezô, nappali+2 szo-
bás lakás.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 36,872 M Ft 

Ár: 27,5 M Ft

Gyôr-Szabadhegy új lakóparkjában
eladó ez a második emeleti, 46 nm-
es, nappali+1 szobás, erkélyes la-
kás. Az ár emelt szintû fûtéskész ál-
lapotra vonatkozik. Garázs és terem-
garázs is vásárolható. 

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 24,5 M Ft

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban bruttó 85 nm-es, második
emeleti lakás eladó. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali+3 hálószoba. A
konyha gépesített, 1 db zárt udvari
gépkocsibeálló tartozik a lakáshoz.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôrzámoly csendes, új építésû ré-
szén családi ház eladó! Telek: 700
nm, alapterület: 95 nm. Beosztása:
amerikai konyhás nappali+3 háló-
szoba. Várható átadás: 2020. de -
cember. Az ár emelt szintû fûtéskész.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 39,9 M Ft 

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

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 31,99 M Ft Ár: 30,9 M Ft 

Ár: 43,99 M Ft

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban azonnal költözhetô, új sze rû
ikerház eladó. A 84 nm-es ház 787
nm-es telken helyezkedik el, az ame-
rikai konyhás nappali mellett 3 háló-
szoba van+16 nm-es terasz.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 46,5 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó 2012-
ben épült, hatlakásos házban elsô
emeleti, bútorozott téglalakás. 62
nm-es, amerikai konyhás nap pa -
li+két hálószobás. A nappalihoz és
a szobákhoz is erkély kapcsolódik.

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 32,5 M Ft 

Exkluzív lakás! Ez a 78 nm-es lakás
2019-ben épült, 3 szoba+nappalis,
140 nm-es terasz és télikert tartozik
hozzá. A teraszon 6 személyes finn
szauna van, a panoráma gyönyörû,
Pannonhalmáig ellátni.

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Szigetben, 2006-ban épült
társasházban ELADÓ amerikai kony-
hás nappali+2 szobás, 68 nm-es
téglalakás. Az ingatlan 6 lakásos lép-
csôház elsô emeleti, kedvezô tájolá-
sú, fényes, kiváló elosztású lakása. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 33,4 M Ft 

Ár: 65 M Ft
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88.888 Ft

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

MÁR HAVI NETTÓ

-tól

www.carmenrent.hu

Néhány napon belül rendeztek két egymást kö-
vető fordulót a labdarúgó NB II.-ben. Az 5. kör a
Gyirmótnak sikerült jobban, hiszen Csertői Aurél
együttese a hétvégén hazai pályán verte 1–0-
ra a bajnoki cím egyik legnagyobb esélyesének
tartott Debrecent. 

„Csak dicsérni tudom a játékosaimat, jól futbal-
loztak és végigküzdötték a meccset. Extra telje-
sítmény kellett a győzelemhez, mert az ellenfél
is jó formában van” – nyilatkozta a találkozót
követően Csertői Aurél vezetőedző.

Közben az ETO FC Győr újabb vereséget szen-
vedett el idegenben a Dorogtól. A zöld-fehérek
aztán szerdán a 6. fordulóban javítottak, és az
edzőváltás után, immár Király Józseffel a kispa-

LEGYŐZTE A LOKIT A GYIRMÓT, 
MEGVAN AZ ELSO ETO-SIKER

don megszerezték idénybeli első győzelmüket a
Nyíregyháza ellen. A győztes találatot a 91.
percben Priskin Tamás szerezte. „Rövid időnk
volt a felkészülésre, de sikerült felrázni a csapa-
tot. A győzelem az előző stáb, Tuifel Péter és
Herczeg Miklós érdeme is, de örülünk, ha mi is
hozzá tudtunk ehhez tenni. A csapat az utolsó
pillanatig hitt a győzelemben” – értékelte rövi-
den a találkozót Király József.

A hétközi fordulóban a Gyirmót 2–1-re kikapott
a Siófok otthonában. A húszcsapatos másod-
osztály tabelláján a Gyirmót a 4. helyen áll 12
ponttal, mindössze egy ponttal lemaradva a lis-
tavezető Debrecentől. Az ETO jelenleg a 15. po-
zíciót foglalja el 6 pontjával. A bajnokságban két
hét szünet következik.

´́

A Magyar Vízilabda Szövetség és területi igazgatóságai
a tavasszal elmaradt bajnoki mérkőzések pótlására nyári
kupákat szerveztek az utánpótlás korosztályoknak. A
Győri VSE a Dunántúli Liga fiúmezőnyének rendezett egy
tornát, amelyen a 2007-es születésű játékosok szere-
peltek. A nyolc induló közül kettő képviselte a győri szí-
neket, egy fiúegyüttes, és a szombathelyiek visszalé-
pése miatt egy lánycsapat. A mérkőzéseket az Aqua
Sportközpont 50 méteres medencéjében rendezték.  A
sorsolás alapján a két csoportban azonos helyen végző
csapatok játszották egymással a helyosztókat. 

„A győri lányok a 7. helyen végeztek, legyőzték a Nagy-
kanizsát az utolsó találkozójukon. A fiúk a harmadik he-
lyet szerezték meg, esélyt sem adva a bronzmeccsen a
Pécsnek, magabiztosan győztek. A hosszú kihagyás után
jó volt újra meccselni, ismerkedni az ellenfelekkel, a mér-
kőzések hangulatával” – mondta Ábrahám Csaba, a
Győri Vízisport SE szakosztályvezetője.

ÚJRA MEDENCÉBEN A VÍZILABDÁSOK

Fotó: Vig Norbert

Fotó: O. Jakócs Péter
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

„A világhírű verseny az eredeti hangulatából saj-
nos keveset adott vissza. A szoros átúszása egy
népünnepély normál esetben. A rengeteg néző
fesztiválhangulatot varázsol a partra, minden
momentum arról szól, hogy különleges dolog a
mezőny tagjának lenni. Ehhez képest most kijöt-
tem a vízből és tizenöt perc múlva már a kocsiban
ültem, az oklevelet is e-mailben kaptam meg, de
erre fel voltam készülve, tudtam, hogy óvatosak
a szervezők, és ennek a körítés, a felhajtás, a han-
gulat látja kárát. Tizennyolc paraúszó indult raj-
tam kívül, mindannyian törökök. A szervezők ar-
cára kiült a döbbenet, amikor készülődtem az
úszáshoz, de megnyugtattam őket, hogy sikerülni
fog, hiszen a híres porecsi próbát is túléltem” –
kezdi a beszámolót a nagy kalandról Tomi Rocky,
majd azzal folytatja, hogy az Európát Ázsiával
összekötő tengerszorost átúszni nem egyszerű
feladat, bekerülni az indulók közé pedig legalább
annyira nehéz. Évente egy alkalommal 2400
úszó kap erre esélyt, ám hatalmas a túljelentke-
zés, minden alkalommal több mint ötvenezren
pályáznak a helyekre. A kétórás szintidőt nagyon
komolyan veszik a szervezők, hiszen a teherha-
jó-forgalmat csak hat órára állítják le, ebben a
szűk idősávban három részre osztva rajtoltatják
az úszókat. Mindenkinek maximum két órája van,
hogy leküzdje a hat és fél kilométert, ami jóval
több, mint a két part közötti táv, hiszen a szoros
hosszában is úszni kell. Az igazi nehézséget, sok-
szor az életveszélyt a víz sodrása okozza. A nyílt
vízi verseny Isztambul Kanlica ázsiai kerületéből
indult és a város európai oldalán lévő Kurucesme
kerületben ért véget.

„Az áramlatok jó esetben segítik a versenyzőket,
ám ha valaki letér az ideális útvonalról, akkor
esélye sincs, hogy időben célba érjen. Számol-
tam azzal is, hogy kifog rajtam a tenger, és ki-
vesznek a mezőnyből, így csak szakaszokra
koncentráltam. Mindenképpen át akartam úszni
a híd alatt, és amikor ott voltam, valami földön-
túli boldogságot éreztem. Nevettem és csak
folyt a könnyem, és mondogattam magamban:

Patkás Tamás a balesete után – ahogy ő mondja – „nyomott egy reset
gombot”, és az úszásnak is köszönhetően új életet kezdett, tiszta lappal.
A lábait elvesztette, kapott viszont egy örök szerelmet, a sportot. Nyílt
vízi úszóként kemény próbákat állt ki, elképesztő akaraterejének kö-
szönhetően teljesítette azt a kihívást is, ami a legnagyobb álma volt:
múlt hétvégén átúszta a kontinenseket összekötő Boszporusz-szorost.
A felkészülés alatt 15 kilót ledobott, ha kellett, medencében, ha úgy adó-
dott, 14-15 fokos vizű tóban edzett a karanténidőszak alatt is. 

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor,

O. Jakócs Péter

„Itt vagyok én, Patkás Tamás Győrből, a lábam
nem nő vissza, abból főzök, amim van, és el sem
hiszem, hogy látom magam felett a hidat.” In-
nentől viszont már arra koncentráltam, hogy
célba érjek, ami sikerült is. Vittem magammal
egy Győr-zászlót, büszkén lobogtattam. A vá-
rost mint parasport-nagykövet is képviseltem,
ezzel a megtisztelő feladattal dr. Dézsi Csaba
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András polgármester bízott meg. Ez a küldetés
nyilván nem csak arról szól, hogy örülök ma-
gamnak. Remélem, minél többen érzik, látják,
hogy Győr nagy figyelmet fordít a fogyatékkal
élők sportjára is.”

Patkás Tamás újabb fontos állomást pipálhat ki
nyílt vízi paraúszó-pályafutásában. Tettével pe-
dig újra megmutatta mindenkinek, hogy a re-
ménytelennek tűnő helyzetekből is létezik kiút.
„Behívtak egyszer a kórházba, mert volt ott egy
amputált fiú, aki annyira magába fordult, hogy
senkivel sem akart beszélni, se a családjával, se
az orvosokkal, nővérekkel. Velem sem ment a
dolog, teljesen bezárkózott. Vittem magammal
egy újságot, aminek a címlapján ott virított a fo-
tóm, pár oldallal beljebb pedig egy hosszú cikk
az életemről. Letettem az ágyra a magazint, és

mondtam a srácnak, hogy olvasgasson egy ki-
csit, én kimegyek, iszom valamit. Amikor vissza-
értem, a képre mutatott, és annyit mondott, ez
te vagy. És elindult a kommunikáció. Látszott,
hogy már észrevette a reménysugarat, rögtön
kérdezte, hogy hogyan is van ez a műláb dolog.
Én meg vagyok annyira tökös gyerek, hogy le-
toltam a gatyámat, és válaszoltam, hogy „vala-
hogy így”. Látta, hogy ha kap egy protézist, jár-
hat, egyébként meg sportolhat is. Engem erre
nem vezetett rá senki. Hozzám beküldtek a mű-
tétem után egy hölgyet, akinek hiányzott két
lábujja. Azért érzed, hogy nem ugyanaz a prob-
léma” – meséli Tomi nevetve.

Ez egyébként is jellemző rá, hogy humorral fű-
szerezve éli az életét, amiben, ha szüksége van
gyógyírre, akkor az a sport. „Az úszás a gyógy-
szerem. Ha ideges vagyok, nincsenek jó napjaim,
elmegyek az uszodába, vagy ki a tóra, és egy-
szerűen kiúszom magamból. Ez boldoggá tesz,
nem kell Xanax vagy pszichológus, a sport min-
dent megold” – zárná a beszélgetést Tomi, de
azt még hozzáteszi, hogy ha a kötelező, máso-
dik koronavírustesztje is negatív lesz, akkor hét-
végén már a Tatai-tóban úszik egy versenyen,
mert éppen lendületben van.

TOMI ROCKY 

LEGYŐZTE
A BOSZPORUSZT

ÁZSIÁBÓL TEMPÓZOTT ÁT EURÓPÁBA 
A GYŐRI PARAÚSZÓ
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„A testépítés világával 15 évesen ismerkedtem
meg, most 28 éves vagyok. Saját hibáimból faka-
dóan nem tudtam eddig bejutni az igazi élmezőny-
be, de ez idén már sikerülhet. Ehhez az kellett, hogy
végre teljes mértékben edzőmre, Vida Zoltánra hall-
gassak” – mondta Deák István, aki a közeljövőben
a hazai BodySport Kupán indul októberben, amely
a NAC világszervezet világbajnokságára kvalifikál,
ezt követően pedig a novemberi NAC Universe-
részvétel és a lehető legjobb szereplés a célja. 

„Adottságaim által esélyem mind a két helyen
megvan a jó helyezésre, már csak „maxot” kell
vinnem, úgy érzem, ez most menni fog, mind lel-
kileg, mind fizikálisan rendben vagyok. Azt, amiben
nagyon erős lehetek, eddig még sajnos nem tud-
tam úgy megmutatni, ahogy szerettem volna.

Bemutató edzést tartott Győrben a
testépítő Deák István. A Csongrád
megyei sportoló korábban is több-
ször edzett az egyik helyi terem-
ben, amikor az Arnold Classicra ké-
szült. Ebben az évben ugyancsak
komoly megmérettetések várnak
rá, néhány hét múlva kezdődik a
BodySport Kupa, majd az egyik
nagy világszervezet vb-je.

TÚL AKAR LÉPNI SAJÁT ÁRNYÉKÁN
Teljesen „beszáradva” az arányok, az izomzatom
mélysége, a hasfalam és az oldalsó combom tud
majd az erősségem lenni” – tette hozzá. 

Deák István korábban együtt versenyzett a győri
Obertol Dáviddal, akivel a jó kapcsolat megma-
radt, így Dávid gyakran látja vendégül barátját
saját edzőtermében.

„István lehet a sportágban az év meglepetés-
embere. Nem csak a magyar mezőnyben, nem-
zetközi szinten is ott van a legjobbak között.
Örülünk, hogy meglátogatott bennünket, ilyen-
kor a városban tölt 3-4 napot és velünk edz, de
tartott már itt motivációs előadást is. Sok sikert
kívánunk neki a céljai eléréséhez” – mondta
Obertol Dávid.

GYŐRBEN EDZETT A VB-RE KÉSZÜLŐ DEÁK ISTVÁN

Fotó: Vig Norbert
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

kartonos ár

179 Ft/db

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

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.

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

229 Ft/db

325 Ft/db helyett

Akció: augusztus 28—szeptember 3.

HÚSVÁSÁR
Sertéskaraj, csont nélkül 

1249 Ft/kg

Sertésmáj

320 Ft/kg

1050 Ft/kg

Csirkemellfilé

Csirkecomb 450 Ft/kg

Görögdinnye

149 Ft/kg

Stílusosabban nem is indulhatott volna szá-
munkra az ob, hiszen a klub első aranyérmét
a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer

Zoltán szerezte. A negyvenkét éves klasszis kajak
kettes ezer méteren a KSI versenyzőjével, a mind-
össze húszesztendős Varga Ádámmal győzött: „Jó
pályát teljesítettünk, elégedett vagyok. Ha olimpiai
kvótát akarunk, és szeretnénk ott lenni Tokióban,
akkor valószínűleg több közös edzésre lesz szüksé-
günk, de heti egy-két párosozással elérhetjük a cé-
lunkat” – nyilatkozta Kammerer.

Másnap a kenusok között Balla Virág alaposan be-
kezdett, olyannyira, hogy rögtön duplázással indított.
Ötszáz méteren előbb egyesben, majd Devecseriné
Takács Kincsővel párosban hagyták állva a teljes ma-
gyar mezőnyt, magabiztos győzelmet aratva.

A zárónap már Devecseriné Takács Kincső sikereivel
kezdődött, aki kétszáz méter egyesben éppen Balla
Virágot előzte meg, nagyon szoros csatában. Nem
sokkal ezután viszont már újra egy hajóban ültek a
győri lányok, és az ötszáz után kétszáz méteren is
magyar bajnokok lettek. 

A kajakosoknál hátra volt még a királykategória, vagyis
a férfi egyes ezer méter. Itt Kopasz Bálint számított el-
ső számú esélyesnek, ám nagy meglepetésre csak
második helyen ért célba, Varga Ádám mögött.

Kopasz Bálint a fő számában kapott ki, Balla Virág pedig ötezer méteren ijesz-
tett rá sokakra, de a Graboplast Győri VSE versenyzői ezzel együtt is szállítot-
ták az érmeket a 2020-as szolnoki kajak-kenu országos bajnokságról. 

KAJAK-KENU 

SIKEREK ÉS MEGLEPETÉSEK
A SZOLNOKI OB-N

Szerző: Győr+
Fotó: kajakkenusport.hu

„Tudtam, hogy Ádám gyors lesz, de azt hittem, hogy
meg tudom verni, mert jó formában jöttem ide, ezt az
idő is mutatja, amit elértünk. Nagyon kemény verseny
volt, gratulálok neki a győzelemhez” – értékelt Bálint.

Végül a zárónap legvégén jött Balla Virág, és sokakra
ráijesztett. Az ötezer méter döntőjében ugyanis drá-
mai körülmények között lett harmadik. Már csak né-
hány kör volt hátra a távból és Virág vezetett, amikor
bóját tévesztett. Roppant sportszerűen elölről kezdte
az egész fordulót, de annyira kihajtotta magát, hogy
a parton már a mentők készülődtek, akiknek szeren-
csére nem kellett beavatkozniuk. „Tény, hogy nagyon-
nagyon elfáradtam, de belül végig éreztem, hogy
nincs baj. A testvérem, Levente mesélte később, hogy
mi volt kint a parton. Most hétfőig pihenő következik”
– mondta az eset után Virág.

További győri érmes helyezések: Erdőssy Csaba a hon-
védos Koleszár Mátyással ezüstérmes lett kajak kettes
ötszáz méteren, míg a férfi kenusok párosában Takács
Mihály az újpesti Szőke Attilával kétszáz és ötszáz mé-
teren is felállhatott a dobogó második fokára. A kaja-
kosok között, paralimpiai számban, KL3 kétszáz mé-
teren Török Dávid szintén ezüstéremnek örülhetett. 

Kiváló versenyzéssel harmadik helyet szerzett a Heim
Bianka–Hujber Flóra–Kovács Natália–Kovács Sára
összetételű kvartett női kajak négyes ezer méteren. 

A dobogós helyezéseken kívül a győriek számos ér-
tékes pontszerző hellyel is hozzájárultak a klub jó
szerepléséhez. 




