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Hogy kerültél ki Luxemburgba? 

Március 1-jén repültem Luxemburgba, hogy 
megkezdjem öthónapos gyakorlatomat az 
Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságá-
nál. Még tavaly augusztusban jelentkeztem 
a Bizottság gyakornoki programjára, és a 
hosszadalmas, több mint 14000 jelentkezést 
számláló előválogatás után nagyon boldog 
voltam, amikor ezzel a jóhírrel hívtak janu-
ár végén a gyakorlati irodából: én vagyok az 
egyike annak a tíz magyarnak, akik helyet 
kaptak a Bizottság valamelyik Főigazgatósá-
gánál, hogy saját bőrükön tapasztalják meg, 
hogyan folyik a munka egy nemzetközi 
szervezetnél. Én a Fordítási Főigazgatóság 
magyar nyelvi osztályán kaptam lehetősé-
get. Nem is volt kérdés, hogy elfogadom az 
ajánlatot és a következő öt hónapra Luxem-
burgba költözöm. 

Miért jelentkeztél gyakornoki programra?  

ve, a tájékoztatásokon és sajtóközleményeken 
át, egészen a munkaprogramokig és levelekig. 
A szövegek témája szintén nagyon sokszínű, a 
politikai, a jogi, a gazdasági, a mezőgazdasági, 
a technikai, az egészségügyi témájú dokumen-
tumoktól kezdve szinte bármilyen szakterület 
előfordulhat. Az utóbbi hetekben a legtöbb 
dokumentum témája, nem meglepő módon, a 
koronavírus-járványhoz kapcsolódott.

Hogyan érintette a gyakornokságodat a 
járvány?

Március első két hetében még senki sem sej-
tette, hogy a járvány, illetve a leküzdésére be-
vezetett intézkedések teljesen átírják gyakor-
nokságunk menetét. Az első héten nagyészt 
betanításokon vettünk részt, és próbáltunk 
minél több információt magunkba szívni, il-
letve belerázódni a munkába. A második hé-
ten Brüsszelbe küldtek volna minket további 
beiskolázásra, amit sajnos a vírus terjedésére 
való tekintettel le kellett mondani, majd a har-
madik héttől kezdve a Bizottság bevezette a 
kötelező távmunkát, ami azért is különleges a 
mi esetünkben, mert eddig soha egy bizottsági 
gyakornok sem dolgozhatott otthonról. Persze 
az „otthon” legtöbbünknek jelenleg Luxem-
burgot, vagy Brüsszelt jelenti.
Hogy telnek a napjaid a járvány miatti táv-
munkában?

Mindig van min dolgoznom, így nem unat-
kozom. A mentorommal napi szinten tartjuk 
a kapcsolatot, és ugyanúgy, mint a többi mun-

Az érettségi után Bécsben jelentkeztem egye-
temre, és végül tavaly októberben végeztem a 
Bécsi Egyetem fordítás és tolmácsolás mester-
szakján, ahol tolmácsolásra specializálódtam. 
A különbség a kettő között az, hogy míg a for-
dítást írásban végzik, a tolmácsolásra szóban, 
például konferenciákon, megbeszéléseken, 
tárgyalásokon kerül sor. Mivel nagyon érdekel 
mindkét terület, így szerettem volna jobban 
elmélyíteni tudásomat, és nagyobb gyakorlat-
ra szert tenni a fordításban is, ezért jelentkez-
tem a gyakornoki programra. Szerencsésnek 
mondhatom magam, hogy gyakornokként én 
is ugyanúgy kivehetem a részem a munkából, 
mint a többi fordító: az elmúlt két hónapban 
kipróbálhattam magam különböző szövegek 
fordításában, nagyrészt angolról magyarra, de 
volt már arra is példa, hogy — nagy örömöm-
re — német nyelvű fordítanivalót kaptam.  A 
szövegtípusokat tekintve sokfajta dokumen-
tum fordításával bízhatják meg a Bizottság for-
dítóit: a jogszabályoktól és jelentésektől kezd-

 Luxemburgban érte a világjárvány a 
csornai gyakornokot
Beszélgetés Szilágyi Patríciával

Szilágyi Patrícia márciustól tölti gyakorlatát Luxemburgban, az Európai Bizottság Fordí-
tási Főigazgatóságánál. A fiatal csornai lányt 14000 jelentkezőből választották ki, egyike 
lett annak a tíz magyarnak, akik helyet kaptak a programban. A koronavírus-járvány az 
ő mindennapjait is felbolygatta, szerencsére jó egészségnek örvend, nem fertőződött meg, 
de a vírus miatti intézkedések átrendezték a kinti életét. 
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katársamhoz, bármilyen kérdéssel fordulhatok 
hozzá. Így persze kicsit bonyolultabb a munka-
folyamat, nő az e-mailek és videóhívások szá-
ma, de mindenki készségesen segít, és szám-
talan információval lát el. Nagyon élvezem, 
hogy olykor bevonnak bonyolultabb, nagyobb 
kihívást jelentő projektekbe is, mert ezekből — 
illetve a javításokból, lektorlásokból — mindig 
rengeteget tanulok. Általában gyorsan eltelik a 
napi nyolc óra munkaidő, utána pedig külön-
böző online programokat szervezünk a gya-
kornokokkal: keddenként kvízest, szerdán-
ként a gyakornokok karrier albizottságának 
megbeszélésén veszek részt, majd franciaórán, 
csütörtökre általában valamilyen online előa-
dást, kerekasztal-beszélgetést szervezünk, de 
van úgy, hogy csak spontán „találkozunk” egy 
kávéra, vagy munka után egy italra – persze 
szigorúan csak virtuálisan. Azonban szeren-
csére nem csak online élvezhetem mások tár-
saságát: hat fi atallal lakom egy házban, akik 
a világ minden szegletéről érkeztek (legyen az 
Görögország, Libanon, Spanyolország vagy 
Mexikó), és szintén különböző nagyvállalatok 
gyakornokai. Jól kijövünk egymással, és sokat 
sütünk-főzünk közösen (legutóbb húsvétkor 
kalácsot), társasjátékot játszunk, beszélgetünk, 
és legfőképpen: tartjuk magunkat az elrendelt 
intézkedésekhez.

Mit tapasztalsz a luxemburgi helyzetről?
 
Mint minden európai országot, Luxem-
burgot sem hagyta ki a koronavírus. A 
kormány viszont nagyon gyorsan csele-
kedett, rengeteg tesztet végez, és szigorú 
kijárási korlátozást rendelt el rögtön a jár-
vány kitörését követően. A lakóhelyet csak 
otthonról nem elvégezhető munka, bevá-
sárlás és segítségnyújtás céljából szabad 
elhagyni, egyedül, vagy a közös háztar-
tásban élőkkel. Április végétől bevezették 
a kötelező maszkviselést is, amennyiben 
köztereken, boltokban, vagy tömegközle-
kedésen nem lehetséges a 2 méter távolság 
betartása. A kormány egyébként minden 
luxemburgi lakosnak 6 darab maszkot 
postázott. Úgy vettem észre, hogy először 
sokan nem vették komolyan az előíráso-
kat, és a fertőzöttek, valamint a halálo-
zások száma nagyütemben nőtt, majd 
idővel, mikor egyre ürültek az utcák, 
a számok sem emelkedtek olyan gyors 
iramban. Jelenleg a kormány már azt ter-
vezi, hogy májusban fokozatosan enyhíti 
az intézkedéseket, és kinyithatnak bizo-
nyos üzletek, iskolák, majd az éttermek és 
kávézók is. Nagyon fontos tehát, hogy a 
járvány leküzdése érdekében a minimum-
ra csökkentsük társas kapcsolatainkat, és 
védjük a veszélyeztetetteket. Ezért ezúton 
is kérek mindenkit, hogy, aki teheti, ma-
radjon otthon, és tényleg csak a legszüksé-
gesebb dolgok (mint a bevásárlás) elinté-
zéséért hagyja el lakóhelyét! 

Meddig leszel kint, milyen lehetőségek 
előtt állsz? Jelenleg haza jönni sem lenne 
egyszerű. 

A szerződésem július végéig szól, így azt tervez-
tem, hogy augusztus elején megyek haza. Pár 
hete viszont remek hírt kaptam a gyakornoki 
osztálytól: a Bizottság felajánlotta minden gya-
kornok számára, akinek márciustól júliusig 
tart a szerződése, hogy visszajöhet októberben 
egy újabb öthónapos gyakorlatra, hogy teljes 
gyakornoki élményben lehessen része, ameny-
nyiben októberig lecseng a járvány, és szokvá-
nyos körülmények között indulhat a program. 
A jelenlegi távmunkára való tekintettel arra is 
van lehetőségünk, hogy amennyiben megold-
ható a hazajutás, saját országunkból folytassuk 
a gyakornoki munkát. A luxemburgi Magyar 
Nagykövetség információi szerint jelenleg 
nem indulnak repülőjáratok Luxemburg és 
Magyarország között, így legfeljebb az autóval 
való hazautazást javasolják, ami az én esetem-
ben sajnos nem megvalósítható.

Hol, miképp tervezed a jövőd?

Eredeti terveim szerint a gyakorlat után ősz-
szel visszatértem volna Bécsbe, ahol folytat-
nám tolmácsolási és fordítói vállalkozásomat 
(www.100dolmetschen.com/hu). A gya-
korlat meghosszabbításával viszont újra kell 
majd terveznem az előttem álló időszakot, 
mivel, ha minden jól alakul, októbertől is-
mét Luxemburgba vezet az utam. Hogy jövő 
februártól mi lesz, majd meglátjuk. Nem 
zárkózom el semmitől sem, hátha az élet még 
hasonló meglepetéseket hoz. 

Nem mondhatni unalmasnak az életed, 
ugyanis rengeteget utazol, éltél már külföl-
dön hosszabb-rövidebb ideig. 

Valóban, a Luxemburgba költözés sok szerve-
zést igényelt, de nem jelentett akkora nehézsé-
get, mivel nem ez az első alkalom, hogy má-
sik országba költözöm. Érettségi után Bécsbe 
mentem egyetemre, ahol több mint hét évet 
éltem, közben pedig többször voltam pár 
hónapon keresztül Olaszországban, először 
Firenzében nyelvtanulás céljából, pár évvel 
később pedig Ravennától nem messze, ahol 
egy teljes nyáron keresztül dolgoztam. Ezek a 
tapasztalatok nem csak abban segítettek, hogy 
rutint szerezzek a pakolásban, szállás keresés-
ben és a hivatali ügyek intézésében egy-egy 
országban, de megtanítottak arra is, hogyan 
találjam fel magam váratlan helyzetekben, és 
hogy nyitott legyek más emberek és kultúrák 
felé. Talán pont ezért utazom olyan szívesen 
akár egyedül, családdal vagy barátokkal, hosz-
szabb utakra vagy egészen spontán rövidekre. 
Legutóbb például Olaszország déli részén volt 
szerencsém körbenézni anyukámmal és hú-
gommal, ahol saját bőrünkön tapasztalhattuk 
meg többek között a dél-olaszok vendégsze 
városát és az Amalfi -partot, de nem utolsó sor-
ban jó pár kihagyhatatlan olasz fi nomságot. 
Nagyon szerettem volna bejárni Luxemburg 
környékét is, mivel az ország méretének és 
szerencsés fekvésének köszönhetően az ember 
legfeljebb egy óra utazást követően Németor-
szágban, Belgiumban vagy Franciaországban 
lyukad ki. Párizs például csak három órára 
van innen, Brüsszel szintúgy. De így is renge-
teg kisebb-nagyobb várost és nevezetességet 
csodálhattam meg a környéken, többek közt 
a légrégibb német várost Triert, a francia Metz 
városát, vagy például Luxemburg mesébe illő 
belvárosát és történelmi épületeit. Remélem, 
ha csillapodik a járvány, és megint lehetősé-
günk lesz utazni, sikerül kipipálnom még pár 
helyet a bakancslistámról.

Luxemburg
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Kedves Érdeklődők!
Kérjük, látogassanak el iskolánk weboldalára, 
a wwww.kerenyi.sulinet.hu oldalra, ahol be-
mutatjuk az iskolánk által biztosított szolgál-
tatások körét.

A felvételi folyamata az idei évben:

1. Az iskola honlapján elérhető jelentkezési 
dokumentumok kitöltése és eljuttatása az 
iskolába, akár e-mail-n (kerenyi45@gmail.
com), akár postai úton (9300 Csorna, Szt. 
István tér 1.) 2020. május 29-ig.
A dokumentumokhoz szükséges csa-
tolni: OM azonosítót (diákigazolvány), 
TAJ kártya, születési anyakönyvi kivo-
nat, lakcímkártya másolatát.

2. 2020. augusztus 17-én, a Csorna, 
Szent István tér 1. címen található isko-
lai épületben, egy személyes találkozás 

keretében a jelentkezési lapon megadott in-
formációk pontosítása, valamint a választott 
hangszeren vagy tanszakon való tanuláshoz 
szükséges alkalmassági feltételek felmérése 

A Kerényi György Alapfokú Művészeti Iskola felvételi tájékoztatója a 2020/2021. tanévre

Elrajtolhat a gyorsforgalmi kapcsolat megépítése Győr és Pápa között
Az összesen mintegy 36 kilométer hosszú 
szakaszt a Duna Aszfalt és a Soltút valósítja 
meg, ezen kívül egy repülőtéri bekötőút és 
számos különszintű csomópont is épül a be-
ruházásban.

Kihirdették a 83-as főút Győr és Pápa közötti 
szakaszaira kiírt kivitelezői közbeszerzés eredmé-
nyét, melyből kiderül, hogy a 83-as főút Pápa és 
Tét déli csomópontja közti szakaszát, valamint 
a 8315 j. repülőtéri bekötőutat a Duna Aszfalt 
Kft. fogja megvalósítani több mint 44 milliárd 
forintból. A Tét déli csomópontja és Győr közöt-

történik.
Érdeklődni lehet a Kerényi György Alapfokú 
Művészeti Iskolában
(Csorna, Szent István tér 1.) Tel.: 96/778-817

ti szakaszt pedig a Soltút Kft. kivitelezi több mint 
46 milliárd forintból, a két város közti gyorsfor-
galmi útkapcsolat tehát együttesen több mint 90 
milliárd forintból készül majd el.

A Győr és Pápa közötti gyorsforgalmi út terve-
zőit még 2018 októberében hirdették ki, most 
pedig – másfél évvel később – már a kivitelezési 
munkálatok is megkezdődhetnek.

A 83-as főút Győr határában keresztezi az M1-
est, tehát az új gyorsforgalmi szakasz Pápát az 
M1-es autópályába köti be, ezzel újabb város 

kapcsolódhat be az ország gyorsforgalmi háló-
zatába.
A Nemzeti Infrastruktúra Zrt. (NIF) beruhá-
zásában egyrészt megépítik az új nyomvonalon 
vezetett, 2x2 sávos, 83. sz. főutat Pápa és Tét déli 
csomópontja (32+574 - 51+000 km sz.) között, 
mely egybefüggően mintegy 18,4 km hosszúsá-
gú lesz. Ezen kívül kiépítik az új nyomvonalon 
vezetett, 2x1 sávos 8315 j. repülőtéri bekötőutat, 
amely egy több mint 1,5 kilométer hosszú sza-
kasz lesz.
A négysávos 83-as főút szakaszán megépül 
két darab különszintű csomópont is Pápa 
északi térségében és Gyarmatnál, valamint 
15 darab híd műtárgyat is megterveznek.

Győr és Tét között közel 18 kilométeres 
szakasz épül meg

Az új nyomvonalon vezetett, 2x2 sávos, 83. sz. 
főút Tét déli csomópontja és Győr (51+000 - 
68+641 km sz.) között egybefüggően mintegy 
17,6 kilométeren épül meg. Ezen a szakaszon 
négy darab különszintű csomópontot is meg-
építenek, melyek Tét déli részén, Tét északi 
részén, valamint Győrszemere és Koroncó kö-
zelében lesznek. Ezen kívül 8 darab műtárgyat 
is kap a közel 18 kilométer hosszú útszakasz.
Magyarkeresztúron a templom teljes felújító 
belső festése kezdődhet meg a kormány 6,3 
millió forintos támogatásából, míg Rábacsa-
nak temploma 7,5 millió forintból kezdheti 
meg a homlokzat felújítását.
Rábacsécsényben statikai megerősítésre, utó-
lagos falszigetelésre költhetik a megítélt 8 mil-
lió forintot, míg Rábapordányban szintén 8 
millió forint értékben készülhet el a katolikus 
templom utólagos falszigetelése.
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NB III: „Mennyire igazságos, hogy másfél év alatt 4 osztályt ugrik egy csapat?
Az MLSZ elnökségének döntése értelmében 
nemcsak az NB II-es és az NB III-as, hanem a 
megyei bajnokságok is véget értek. A Győr-Mo-
son-Sopron megyei I. osztályban a Horváth 
Csaba által edzett SC Sopron végzett az élen, igaz 
a csapat csak jobb gólkülönbségének köszönhe-
tően előzte meg a szintén 46 pontot szerző Csor-
nai SE-t. A soproniak még nem biztosak benne, 
hogy el tudnak indulni az NB III-ban, Csornán 
viszont nem titkolják csalódottságukat.

A szövetségi határozat értelmében az élen végző 
SC Sopron nevezhet a 2020–2021-es NB III-as 
bajnokságba. Csiszár Ákos, az egyesület elnöke 
azonban még nem biztos abban, hogy vállalni 
tudják a harmadosztályú szereplést.

A nagy vesztes Csorna vezetőedzője, Mayer Já-
nos – a Kisalföldnek nyilatkozva – nem titkol-
ta csalódottságát, és feltette a kérdést: mennyire 
igazságos, hogy másfél év alatt négy osztályt ug-
rik úgy egy csapat, hogy nem nyert semmit? (Az 
edző arra utalt, hogy az SC Sopron az NB II-ből 
kizárt és megszűnt Soproni VSE kálváriája után 
2018-ban a legalsó megyei osztály helyett a me-
gyei élvonalban indíthatott csapatot.)

„A legrosszabb az egészben, hogy miután a hát-
rányunkat is sikerült ledolgoznunk, éppen a 
Sopron elleni mérkőzést megelőzően szakították 

meg a bajnokságot, ami igazságosan eldönthet-
te volna az elsőséget – ecsetelte Mayer János. – 
Gratulálok és sok sikert kívánok a Sopronnak, 
de az mennyire igazságos, hogy másfél év alatt 
négy osztályt ugrik úgy egy csapat, hogy nem 
nyert semmit? Ráadásul csak a gólkülönbségen 
múlt az elsőség, ami az amatőr osztályokban 

alapból nem olyan mérvadó, hiszen kérdéses, 
hogy melyik hétvégén mennyire felforgatott ke-
rettel állnak ki a kisebb csapatok. Szerintem az 
egymás elleni eredmények sokkal fontosabbak 
ilyen helyzetekben. A feljutás volt a célunk a baj-
nokság kezdetén, de ezzel a döntéssel sajnos nem 
tudunk mit csinálni.”

 A Sopron az ősszel parázs meccset játszott a Csornával (Fotó: Földi Imre)
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A helyes megfejtést beküldők között értékes Rábaköz Szíve Magazinos ajándékcsomagot sorsolunk ki. A nyertest e-mailben értesítjük! 
A megfejtést ide várjuk: info@rabakozszive.hu. Kérjük ne felejtse el megírni a pontos nevét és címét! Beküldési határidő május 25.

Tel: 06-20-213-0864
Messengeren is elérhető vagyok

Szabóné Gyöngyi

Csorna, Erzsébet királyné út 1
/Korona udvar/

Napszemüvegek, fényresötétedő lencsék, 

dioptriás napszemüveg lencsék AKCIÓBAN!

MINŐSÉG, MEGBIZHATÓSÁG, ELÉRHETŐ ÁRON

Nyitvatartás: Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 8:30-17, 

•Szerda, Péntek 8:30-17 Szombat 8:30-12 óráig
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A munkáltató személyében bekövetkező változásról
Napjainkban előfordul, hogy egy céget 
átvesz egy másik cég, esetleg beolvad az 
egyik a másikba. Mik a legfontosabb tud-
nivalók a munkavállalók számára ilyen 
esetben? 

A kérdéskör a munkáltató személyében 
bekövetkező jogutódlásnak minősül. Ek-
kor a munkaviszony akként változik, hogy 
egy másik munkáltató lép be a munkavi-
szonyba a korábbi helyett, az új munkál-
tató azonban átveszi a fennálló munka-
viszonyból származó valamennyi jogot 
és kötelezettséget, a munkaviszony tehát 
nem szakad meg, folyamatos marad. 

Jogutódlás esetén a munkaviszonyból 
származó jogok és kötelességek a jogutód-
lás időpontjában a jogelődről a jogutód 
munkáltatóra szállnak át. Ez az átszállás 
nem igényel változtatást a munkaszerző-
désen, annak módosítását azonban – a 
felek megállapodásával – nem is zárja ki. 
A munkaszerződés módosítására azonban 
a munkavállaló a munkajogi jogutód-

lás esetében sem 
kényszeríthető. 
A hatályos tör-
vény alapján 
megállapítható, 
hogy a gazdasági 
egység (anyagi 
vagy nem anyagi 
erőforrások szer-
vezett csoportja) 
jogügyleten ala-
puló átvételének 
i d ő p o n t j á b a n 
fennálló munka-
viszonyból szár-
mazó jogok és 
kötelezettségek az 
átadóról az átve-
vő munkáltatóra 
szállnak át. 

Az átadó munkál-
tató az átszállást 
megelőzően köte-
les tájékoztatni az átvevő munkáltatót az 

átszállással érin-
tett munkaviszo-
nyokból, valamint 
a versenytilalmi 
megállapodások-
ból és a tanulmá-
nyi szerződésekből 
származó jogokról 
és kötelezettségek-
ről. A tájékoztatás 
elmaradása az át-
vevő munkálta-
tóval szemben e 
jogviszonyokból 
származó igények 
érvényesítését nem 
érinti. Az átvevő 
munkáltató az át-
szállást követő ti-
zenöt napon belül 
a munkáltató azo-
nosító adatainak 
közlésével köteles 
írásban tájékoztat-
ni a munkavállalót 
a munkáltató sze-
mélyében bekövet-
kezett változásról, 
valamint a mun-
kafeltételek meg-
változásáról. Az 
átadó és az átvevő 

munkáltató egyetemlegesen felel az át-
szállást megelőzően esedékessé vált mun-
kavállalói követelésért, ha a munkavállaló 
az igényét az átszállást követő egy éven 
belül érvényesíti. Megszüntette azonban a 
törvény a jogelőd munkáltató kezesi fele-
lősségét a munkavállalót a munkaviszony 
megszűnésekor megillető járandóságokért 
abban az esetben, ha a jogutód munkálta-
tó az átszállást követő egy éven belül szün-
teti meg a munkaviszonyt. 

A törvény lehetővé teszi, hogy a mun-
kavállaló felmondja a munkaszerződést 
amiatt, hogy a munkáltató személyében 
bekövetkezett változás miatt a rá irányadó 
munkafeltételek lényeges és hátrányos 
megváltozása következtében a munka-
viszony fenntartása számára aránytalan 
sérelemmel járna vagy lehetetlenné válna. 
A munkavállaló tehát ebben az esetben 
köteles megindokolni a felmondását. A 
munkavállalónak erre az okra alapított 
felmondása esetén a munkáltató köteles 
a munkavállalót a felmondási idő leg-
alább felére felmenteni a munkavégzés 
alól – távolléti díj fizetése mellett –, to-
vábbá végkielégítés fizetésére is köteles. A 
munkavállaló a munkáltató személyében 
bekövetkezett változásra hivatkozva a vál-
tozás időpontját követő harminc napon 
belül mondhat fel. 
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KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9. Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1. I.emelet/9. 

• email: kovacsbau@kovacsbaukft.hu. • honlap: www.kovacsbaukft.hu

„Férőhelykiváltás Pásztoriban” projekt
Kivitelezésünkben 10 db lakóház építése valósul meg az alábbi községekben:

 • Bágyogszovát

 • Bodonhely

 • Pásztori

 • Sopronnémeti

 • Szilsárkány

 • Vág
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Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Május 11. hétfőtől május 22. péntekig 
Csornán, Kiscsorna és Déli városrész te-
rületén valamint Farádon,  

május 11. hétfőtől május 13. szerdáig 
Barbacson és Maglócán,

május 11. hétfőtől május 14. csütörtökig 
Rábacsanakon,

május 15. péntektől május 22. péntekig  
Szil, Magyarkeresztúr és Zsebeháza terü-
letén érdemes lesz ivóvizet tartalékolni!

A fenti helyszíneken és időszakokban rövid 
idejű vízhiány, víznyomás csökkenés, esetleg 
átmeneti vízelszíneződés is előfordulhat.A 
várható változást az okozza, hogy most ké-
szítjük fel a települések vízhálózatait a nyári 
csúcsfogyasztásra. 
Az öblítések munkanapokon 8 órától 14 

óráig tartanak majd. A munkálatokról fal-
ragaszokon értesítjük  az érintett terület la-
kosságát.
Kérjük, szíveskedjenek félretenni erre az 
időszakra fogyasztásuknak megfelelő meny-
nyiségű ivóvizet.  Az öblítési menetrendben 
a várható vízhálózat meghibásodások, cső-
törések miatt 1-2 naps csúszás előfordulhat. 
További információ a 96/592 175-ös tele-
fonszámon kérhető.
A fehér ruhák mosását célszerű lesz a dél-
utáni, esti órákra vagy hétvégére ütemezni. 
Mosás előtt érdemes szemrevételezéssel elle-
nőrizni a víz átlátszóságát.
A vízvezeték öblítés mellékhatása, hogy a 
vízben lévő apró légbuborékok fehéres színt 
adnak a csapvíznek. Ez kiengedve 1-2 perc 
alatt eltávozik a vízből.
Tipp: elegendő egy alkalommal félretenni 
néhány palack, vagy kanna ivóvizet. 
A víz lezárva, vagy ledugózva, hűvös helyen 

tartva hetekig megőrzi minőségét.
Érdemes a wc öblítésre is gondolni, erre (át-
lagos körülmények közt) elegendő 1-2 vö-
dörben félretenni vizet.
Takarékos és környezetbarát megoldást 
választhatunk, ha felhasznált fürdővizet, 
felmosóvizet, vagy a mosógép kifolyó vizét 
tartalékoljuk a wc öblítés céljára.

Köszönjük együttműködésüket!

Rábaköz – tavaszi vízhálózat öblítés 
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Talajjavító mészpor eladó! 
Csornai meszezőanyag ( EK műtrágya: magnéziumos mészkő - 

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

Hatóanyag tartalom minimálisan: 
Ca 12%
Mg 8%

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

BE-VA Sped Kft .  •+36 30 226 69 03 

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

TELEFONTOKOK ÉS
ÜVEGFÓLIÁK

 
KEDVEZŐ ÁRON, NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
 
 Nemesacél ékszerek,

bizsuk
 
 CSORNÁN A TESCO ÜZLETSORÁN, 

KAPUVÁRON A HANSÁGGAL SZEMBEN, 
BELEDEN A POSTA MELLETT!
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Csornától Kapuvárig már aszfaltcsíkok húzódnak az M85-ös nyomvonalán.  
Év végéig megépül Sopronig a gyorsforgalmi út.  
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SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 




