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Ha tavasz, akkor zöldárhullám, így
nevezik a szakemberek a főleg a hó
olvadásból és a nagy tavaszi esőzé
sekből származó áradást. Ez egyelőre
idén elmaradt, mint ahogy belvíz
sincs a magyarországi folyók mentén.
A jelenség a vízügyi szakembereket
is meglepte, sőt szokatlanul alacsony
vízállásokat mérnek a régió folyóin is.
„A Dunán és a MosoniDunán is ala
csonyabb vízállásokat mérünk az
ilyenkor szokásosnál, a Rába medré
ben pedig különösen kevés víz csor
dogál” – mondta a Győr+ Televízió
nak Németh József, az Északdunán
túli Vízügyi Igazgatóság vezetője.
„Egyrészt az elmúlt hetekben a fel
sőbb vízgyűjtőkön is alig hullott csa
padék, másrészt a hegyekben, az
úgynevezett hóban tárolt vízmennyi
ség is jóval kevesebb az átlagosnál,
ez a két összetevő okozza a mostani,

aszályos időszakot” – fogalmazott a
szakember.

Jósolni nem szeret a vízügyi igaz
gató, de az előrejelzésekből az lát
szik, hogy a közeljövőben sem alakul
ki komolyabb árhullám a térség fo
lyóin. „Mi vízügyesek hat napra lá
tunk előre pontosan, de természete

sen léteznek hosszabb távú előrejel
zések is, amelyek alapján úgy tűnik,
idén tényleg nem lesz zöldárhullám
a Dunán és mellékfolyóin, amire már
nagyon régen nem volt példa” – tet
te hozzá a Németh József.

Jelenleg egyébként nemcsak a Du
na, de a Tisza vízállása is nagyon ala

csony. Az előrejelzések szerint április
végéig némi csapadék várható a folyók
vízgyűjtő területein, de továbbra is ma
rad az alacsony vízállás. A rekordala
csony szintet egyelőre nem érték el a
folyók, de mindenesetre a szakembe
rek számára is szokatlan, hogy idehaza
sem belvíz, sem áradás nincs tavasszal.

ajánló

ajánló

A sokat megélt vízügyi szakemberek is meglepődve tapasztalják,
hogy bár tavasz van, egyelőre se belvíz, se árvíz nincs Magyaror
szágon. A tavaszi időszakban szokatlanul alacsonynak számít a
hazai folyók jelenlegi vízállása, de a külföldi vízgyűjtőkről sem ér
kezik számottevő vízutánpótlás. A talajnedvesség olyan alacsony
a földeken, hogy sem a várt eső, sem a folyókból kiemelt öntö
zővíz nem tudja érdemben pótolni a hiányt.

MEGLEPETÉS: 
idén elmarad a tavaszi árvíz

Több mint egy hónapja az emberek többsége otthon van a koronavírus
járvány miatt. Az idő nem múlik tétlenségben, nagyon sok időt töltünk
home officeban, online oktatást kapnak a gyerekek, de vannak olyanok
is, akik most nem tudnak munkát végezni. Kovács Sára Judith életveze
tési tanácsadó, párkapcsolati coach adott tanácsokat arra, hogyan lehet
a család tagjainak életét „összefésülni” a jelenlegi helyzetben.

A bezártság a családban és a párkapcsolatban is ki
hívások elé állít bennünket, már eltelt több hét, hogy
egyfajta kialakult rutin szerint éljük a mindennapokat.
A türelem mellett a legfontosabb, hogy testilelki
egészségben vészeljük át a karantén időszakát.

A bezártság érint bennünket családilag és egyénileg
is, hiszen eltérő napirend szerint éltünk. „Ahány ház,
annyi szokás, különböző helyzetek és különbözőek a rá
adható megoldások is” – elemezte a tanácsadó. Az
egyik legnehezebb helyzetnek azt látja a szakértő, ami
kor a férj esetleg munka nélkül marad, hiszen számukra
a családfenntartó szerep jutott, vagyis kódolva vannak
erre a feladatra. Ilyenkor a nőnek nagyon türelmesnek
kell lennie, fel kell ezt a helyzetet ismernie és tudatosí

tani magában. Amikor mindenkinél úgymond „pat
tanásig feszülnek az idegek”, nagyon nehéz át
gondoltan megélni a problémákat, ám jó fe
szültséglevezetés az otthoni félrevonulás, séta,

futás, vagy éppen a kutyasétáltatás.
Sok mindenre megtanít bennünket ez a mos

tani járvány okozta élethelyzet. Ahogy megyünk elő
re az időben, egyre inkább érezzük, hogy van mit ta
nulnunk a magunk és a másik ember megismerésében
éppúgy, mint a békés egymás mellett élésben is.

A témáról bővebben a gyorplusz.hu weboldalon
olvashatnak.
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Kovács Sára Judith 
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„Higgye el, nagyon rossz érzés,
amikor hirtelen a fékre kell taposni
egy remek ütemben haladó autó
ban” – mondja Kovács Sándor, a jár
műhajtások szérialogisztikájának ve
zetője, majd hozzáteszi: ráadásul úgy,
hogy fogalmuk sem volt róla, mikor
indulhatnak el megint. „Az embe 
reket sokként érte a
kényszerű döntés,
frusztrált ben
nünket a
bizonyta
l a n s á g .
Az eg
ziszten
ciáinkról,
a jövőnkről,
sokunknak egy
ben a hobbijáról is szó van.”

Kovács Sándor 19 éve dolgozik
az Audiban, a veszprémi egyete
men végzett, két évet töltött el a
Philips akkor még működő győri
gyárában, aztán az Audinál találta
meg a számítását.

Azt mondja, Kínában már megin
dult az autók iránti kereslet, ott már
a Volkswagen legtöbb gyára is újra
kezdte a termelést. S hogy bízike
benne, hogy hamar vissza tudják hó
dítani a piacokat?

„Nézze, nekem két szívem van. Az
egyik a remény, a másik a realitás.
Kínában most a járvány előtti terme
lés 7080 százalékánál tartanak a
gyárak, amelyek a mi motorjainkat

építik be az autókba. Győrben még
csak egy műszakban és kevesen dol
gozunk, de arra számítok, hogy mi
nél előbb felvehetjük az idei évre
tervezett tempót.”

Tárkányi Márk, a hathengeres
benzines motor teamvezetője a gyár
leállásakor abban bízott, hogy pár

héten belül újraindul
a gyártósor.

„ T u d t a m ,
hogy az Au
di képes lesz
úgy meg
szervezni a

munkát, hogy
az egészségünk

veszélyeztetése nél
kül gyorsan nekilátha

tunk a termelésnek” – magyarázza. 
A munkatársakban nem volt csa

lódás, félelem? – tudakolom tőle.
„Mindenki belátta, hogy a jár

ványt nem tudjuk befolyásolni, de az
előidézett válságból csak akkor kerül
hetünk ki, ha a munkavállalók össze
fognak a munkaadóval. Nem mon
dom, hogy aki a leállás idején otthon
kertészkedett, vagy pihent, annak
nem fordult meg a fejében, hogy mi
lesz velünk. De hittünk abban, hogy
kilábalunk a bajból, amin persze még
teljesen most sem jutottunk túl” –
válaszolja a szakember.

„A munka a gyárban nem állt le
teljesen, hiszen az elmúlt hetek
ben felülvizsgáltuk és szükség sze

rint átalakítottuk a gyártósori és az
irodai munkahelyeket, hogy a jövő
ben biztonságos legyen a munka
végzés – tájékoztat Czechmeister
Mónika kommunikációs vezető. –
Most éppen azt vizsgáljuk a mun
kavállalói érdekképviselettel közö
sen, hogy bizonyos juttatási eleme
ket hogyan lehetne szabadnapokra
kiváltani abban az esetben, ha el
húzódna a válság.”

Némi aggódás, készenlét, nyílt
szembenézés és őszinte hang, így jel
lemzik többen is az audisok jelenlegi
közérzetét. A munkatársak nemrég
újabb közös, az együttműködést és a
gyár szándékait jelző levelet kaptak a
vállalat vezetésétől és a szakszervezet
től: „Egészen komolyan kell azonban
arról is beszélnünk, hogy jelenleg rend
kívül komoly a helyzet, és a tervezési
bizonytalanság miatt alternatív megol
dásokról is megbeszéléseket folyta
tunk, legyen szó akár a juttatáselemek
szabadnapokká történő átalakításáról
vagy a fizetések ideiglenes csökkenté
séről. Tisztában vagyunk azzal, hogy
mindez mindannyiunk számára hátrá
nyos anyagi következményekkel járna.
A közös vállalkozói felelősségünk azon
ban a határozatlan idejű munkahelye
ink megőrzése” – olvasható a levélben.

„12 ezer 800 munkatársért vállalunk
felelősséget. Célunk a törzsgárda mun
kahelyeinek megőrzése – jelenti ki ér
deklődésünkre határozottan dr. Knáb
Erzsébet, az Audi Hungaria Zrt. sze
mélyügyért és szervezetért felelős igaz
gatósági tagja. – Ennek érdekében szo
rosan együttműködünk a munkaválla
lói érdekképviseletekkel és folyamato
san egyeztetünk velük vállalatunk lehe
tőségeiről a koronavírus által kialakult
helyzetben. Reméljük, hogy az embert
próbáló időszak után hamarosan újra
indulhat a termelés valamennyi szakte
rületen, amelyhez valamennyi munka
társunkra számítunk.”

Vannak még
beláthatatlan

kanyarok

Nem padlógázzal, de a múlt héten elindult a győri Audi.
E hét elején két sebességgel feljebb kapcsoltak, egy
újabb hathengeres és egy négyhengeres motorgyártó
soron kezdődött meg a termelés. Megelőzték a pár
nap múlva induló ingolstadti anyacégüket, valamint a
május 3án munkába lendülő neckarsulmi gyárat is.
Lapzártakor dől el, mikor kezdenek neki Győrött a jár
művek összeszerelésének.

a motorgyár, rövidesen 
autókat is szerelnek

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

ELINDULT 

Kovács Sándor, a járműhajtások
szérialogisztikájának vezetője

Tárkányi Márk, 
a hathengeres benzines motor 
teamvezetője 
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Erfurtban április 27től részlegesen megkezdik
az oktatást, első körben az érettségizőkkel. Több
üzlet és szolgáltatás is újra elérhetővé válik, a
maszkviselés azonban bevásárlásnál és tömegköz
lekedéskor is kötelező. Ingolstadtban – Győrhöz
hasonlóan – a piacokon is viselni kell a maszkot. A
nagyrendezvényeket augusztus 31ig mondták le.
Sindelfingenben kinyithattak a 800 négyzetméter
nél kisebb alapterületű üzletek, a rendezvényeket
június 15ig lefújták. Colmarban július 15ig töröl
tek minden kulturális és sporteseményt, a kijárási
korlátozás egyelőre május 11ig tart. Brassóban
aláírták a „Multifunkcionális rekreációs és sport
létesítmény” finanszírozási szerződését, amely
többek között a kerékpársport lehetőségeit erősíti
a fiatalok számára.

KÖRKÉP
Testvérvárosi

Folytatjuk kitekintésünket Győr testvér
városaira, és az elmúlt hét legfonto
sabb eseményeire.

Kuopio Győrhöz hasonlóan segít az idősek
nek a bevásárlásban és gyógyszerkiváltásban, a
hetven év felettieket telefonon kérik, hogy

maradjanak otthon. Nyizsnyij Novgorodban fer
tőtlenítik a társasházak bejáratát, az ingyenes ét
kezésben részesülő diákok ételcsomagot kapnak.
Poznanban a hét elején lazítottak a biztonsági
előírásokon. Lehet már menni például a parkok
ba, de a kültéri sporteszközök, játszóterek to
vábbra sem használhatók. Nof Hagalil polgár
mestere Facebookoldalán közvetítette a holo
kausztemléknap programjait.

Wuhanban eddig összesen 46.367 főt enged
tek ki a kórházból, 3.869 fő a halottak száma, ám
mostanra két számjegyűre csökkent az aktív iga
zolt esetek száma. Szerdán teljes mértékben visz
szaállították a metró és buszvonalakat, a bevásár
lóközpontoknál továbbra is mérik a testhőt és a
maszk is kötelező.

A polgármester múlt pénteken, há
rom negatív koronavírustesztet köve
tően jelentette be gyógyulását, majd
köszönetet mondott a győrieknek,
hogy fegyelmezetten betartják a sza
bályokat, így városunkban nem rob
bant be a járvány. Dr. Dézsi Csaba And
rás arról is beszámolt, hogy múlt hét
szerdán teljes körű katasztrófavédelmi,
járványügyi és gyámügyi ellenőrzés
zajlott az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény egységeiben, ahol
sem szabálytalanságot, sem koronaví
rusos beteget nem találtak. 

A polgármester kitért arra, hogy az
elmúlt hetek tapasztalatai alapján vál
tozott a piacok látogatási rendje. A
győri élelmiszerpiacokat (vásárcsar
nok, Tarcsay úti piac) a 65 év feletti vá
sárlók szombatonként 6 és 9 óra kö
zött, a többi nyitvatartási napon to
vábbra is 9 és 12 óra között látogathat
ják. A 65 év alatti személyek ezen idő
sávokon kívül tartózkodhatnak a pia
cokon. Fontos változás, hogy a nem
élelmiszert árusító győri piacokon (pél
dául virágpiac, használtárupiacok)
szombaton és vasárnap 65 év feletti
személy nem tartózkodhat vásárló
ként és árusként sem. A polgármester
kifejtette, a szabadtéri piacokon egy
időben 500 főnél több személy nem
tartózkodhat. A piacokon kötelező a
maszk, illetve kendőhasználat, s – a
közös háztartásban élők kivételével –

másoktól legalább kétméteres távol
ság tartandó. A szabályok betartása a
piacot üzemeltető, valamint az ott tar
tózkodó eladó, vásárló együttes fele
lőssége. Mint megtudtuk, a Nádor
aluljáró melletti piac már a múlt hét
végén kinyitott, míg az ETO Parkpiac
április 26tól vasárnaponként tart új
ra nyitva a fenti előírásokkal.

A kormány meghosszabbítot
ta a kijárási korlátozást, és az el
múlt hétvégére felhatalmazást
adott a polgármestereknek,
hogy a húsvéti hosszú hétvégé
hez hasonlóan további korlátozó
intézkedéseket vezessenek be a te
lepülésükön, amellyel dr. Dézsi Csa
ba András is élt. Ilyen volt például
Győrben, hogy a közterületeken csak

nálatát is. Az elmúlt hétvégén a do
hányboltok 8–12 között tarthattak
nyitva, viszont a boltok nyitvatartását
nem korlátozta a város a központi
szabályozáshoz képest, azzal a meg
kötéssel, hogy egyszerre annyi fő tar
tózkodhatott az üzletben maszk, illet

ve kendő viselése mellett, hogy a
kétméteres távolság egymástól
biztonsággal tartható legyen.

Az Operatív Törzs csütörtöki saj
tótájékoztatóján elhangzott, a pol
gármesterek erre és a következő
hétvégére is felhatalmazást kap

nak az egyedi korlátozásokra, ame
lyekről lapzártánk után születhet

döntés, így az ezzel kapcsolatos friss
információkról a gyorplusz.hu honla
pon tájékozódhatnak.

Az elmúlt hetek tapasztalatai
alapján változott a piacok lá
togatási rendje Győrben. A
polgármesterek erre a hétvé
gére is felhatalmazást kaptak
az egyedi korlátozások megté
telére.

Egyedi 
korlátozásokról
lapzártánk után

születhet
döntés

VÁLTOZÓ piaci szabályok

a folyamatos áthaladás volt megen
gedett, a csoportosulás nem. Megtil
tották a játszótereken tartózkodást,
valamint a pad és utcabútorok hasz

és egyéb rendelkezések Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor
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SZEMSZÖG

Úgy tűnik, lassan megszokjuk az életvitel
jelen formáját. Maszkban megyünk boltba,
kesztyűben nyúlunk a péksüteményhez – saj
nos nem mindenki –, gyakran mossuk és fer
tőtlenítjük a kezüket, és akkor is a négy fal kö
zött maradunk, ha kint hét ágra süt a nap.

A többség fegyelmezett. Talán ennek kö
szönhető, hogy sikerült azt a bizonyos járvány
ügyi görbét ellaposítani, az egy hónappal ez
előtt vizionált lehetséges megbetegedési
szám sokkal alacsonyabb a vártnál, és egyál
talán nem tűnik úgy, hogy a közeljövőben ne
jutna kórházi ágy vagy lélegeztetőgép min
denkinek, akinek szüksége van rá.

Az első ijedtség után azonban lassan jönnek a
megnyugvás pillanatai, a hamis biztonságérzet il
lúziója, és félő, hogy a nyár közeledtével sokan
vetnék le képzeletbeli láncaikat, próbálnának visz
szatérni régi, megszokott, jól bevált életvitelük
höz: a csavargáshoz, shoppingoláshoz, baráti
fröccsözgetésekhez, tóparti barangolásokhoz. 

Talán az egészségügyi rendszer mostanra fel
készült az esetszámok növekedésére és néhány
héten belül akár enyhítheti is a korlátozásokat
a magyar kormány, azonban az egyéni felelős
ségvállalásnál továbbra sem lehet semmi fon
tosabb. Nem lehetetlen, hogy hamarosan ki
nyithatnak majd üzletek, beindulhatnak kisvál
lalkozások, sőt egyre több multi állítja csatasor
ba dolgozóit a gépek, szalagok mellé – a tetsz
halott állapotban lévő gazdaságnak az elképzel
hetetlen mértékű károk elkerülése végett be
kell indulnia –, de az biztos, hogy a lehető leg
több óvintézkedésre, figyelemre, elővigyázatos
ságra még hosszú hónapokig szükség lesz. 

Szinte biztos, hogy ha enyhülés is következik
be a szabályozásban, az idősek mozgástere nem
lesz nagyobb, a legveszélyeztetettebb korcso
portot a továbbiakban is védeni kell, mentesíte
ni a gyakori társas kapcsolatoktól. Mi sem borul
hatunk örömteli találkozásokkor barátaink, ro
konaink nyakába, nem mehetünk meccsekre,
színházi előadásokra, és bizony a fesztiváloknak
is el kell maradniuk, mert láttunk példákat bő
ven Európában, milyen, amikor egyes országok
ban elszabadul a pokol. 

Akármi történik, ésszel kell élnünk még jó
ideig. Csak rajtunk múlik, hogy miként gazdál
kodunk meglévő, vagy esetleges későbbi, na
gyobb szabadságunkkal. 

Bobory Balázs

Az alkoholgyártás alapanyaga elsődlegesen a
cukorgyártás mellékterméke, a melasz. A Győri
Szeszgyár és Finomító Zrt. évente 44 millió liter al
koholt állít elő. A vállalat termékei az utóbbi évek
gazdaságpolitikai célkitűzéseihez igazodva elsősor
ban exportpiacokra kerültek. 2019ben a terme
lésük közel 90 százalékát az Európai Unió országai 
ba és a balkáni országokba szállították. A legfon
tosabb vevőik a gyógyszer, az élelmiszer és
gyógyszeripari csomagolóanyaggyártó vállalatok.

„2020 februárjában elsők között
éreztük meg a koronavírus hatá
sait, mert sok olaszországi,
lombardiai vevőnk van,
akik jelezték a súlyosbo
dó problémákat” –
mondta el megkeresé
sünkre Kolos Gábor, a
gyár vezérigazgatója. 

Március elején aztán,
amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a
vírus Magyarországra is megérkezik, a cég vezetése
utasítást fogalmazott meg: az export visszafogása
mellett a hazai vevőket, elsősorban a kézfertőtlení
tőgyártókat kell előnyben részesíteni. „Jelentős kül
földi megrendeléseket utasítottunk vissza, így a már
ciusi hazai értékesítésünk a korábbi 10ről 30 száza
lékra növekedett” – tette hozzá a nyolcvan főt fog
lalkoztató vállalat vezetője, és beszélt arról is, már
cius első hetében levelet írtak az operatív törzsnek,
amelyben mint a magyar piac egyik nagy szereplő
jeként jelezték együttműködési szándékukat.

„Gyorsan kapcsolatba kerültünk a hatóságokkal és
engedélyt szereztük egy korábban a román piacra
gyártott kézfertőtlenítő folyadék hazai forgalmazásá
ra. Mostanra teljes palackozókapacitásunkkal, napi
2025 ezer félliteres palackot értékesítünk viszontela
dóinknak és nagyobb végfelhasználóknak. A termék
Higiéniai alkohol 70% néven kerül forgalomba.”

A győri vállalat elsőként szállított alapanyagot
a MOL LUB Kft. részére a meginduló fertőtlenítő
folyadékgyártáshoz. Kezdetben heti kettő, majd
heti négy kamion alkoholt szállítottak, április ele
jén pedig az illetékes minisztérium államtitkársága
koordinálásában részt vettek annak a megállapo
dásnak a kialakításában, amely a válság idejére az
összes piaci szereplő gyártókapacitását és a piaci
igényeket összhangba hozta.

A vállalat vezetése a kialakult válsághelyzetben,
március elején úgy döntött, hogy

a szokásos társadalmi szerep
vállalásán túl, havonta öt

millió forint értékben jut
tat kézfertőtlenítő folya
dékot ingyenesen oda,
ahol erre a védekezés

ben a legnagyobb szükség
van. Elsőként Győr városá

nak adományoztak két raklap
terméket, majd a Győri Mentőállo

más részére juttattak el egy raklappal. „Reméljük, a
vírus okozta nehéz helyzetből a gazdaság mielőbb ki
kerül, de amíg a termékre ilyen jelentős kereslet ma
rad, addig az adakozásunkat fenntartjuk és erre bá
torítunk mindenkit” – hangsúlyozta Kolos Gábor.

A hét elején újabb vállalatokhoz érkeztek honvé
delmi irányító törzsek annak érdekében, hogy a la
kosság élelmiszer és gyógyszerellátása biztonságos
legyen. Köztük van városunk egyik legrégibb üzeme,
az 1884 óta termelő, magyar családi tulajdonban lé
vő Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. is. „Elsősorban
akkor tudnak nekünk segítséget nyújtani, ha gyors
beavatkozásra van szükség, ha például alapanyag
ban, munkaerőben hiányt szenvedünk. Pillanatnyi
lag a gyár maximális kapacitással üzemel, minden
biztosított, de hogy mi történik egy hónap múlva,
egyelőre nem tudhatjuk” – jelezte a helyzet bizony
talanságát a vezérigazgató.

Az export elé kerültek 
a hazai vevôk

Ésszel ÉLNI

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ko
ordinálásával hat magyar gyártó működik
együtt a fertőtlenítőgyártásban, így a követke
ző hónapokra biztosított a belföldi ellátás – je
lentette be múlt pénteki sajtótájékoztatóján a
tárca gazdaságstratégiáért és szabályozásért
felelős államtitkára, György László. Köztük van
napi 2025 ezer palackkal, és több kamionnyi
alkohollal a Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. is.

A GYŐRI SZESZGYÁR 
a hazai ellátás egyik alapköve

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor

Dr. Kiss Kolos, a finomító vezetője
szerint az itt dolgozóknak plusz
motivációt jelent, hogy hozzá 
járulhatnak a lakosság egészségének
megőrzéséhez
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Saját termékeiből, s az általa forgalmazott ké
szülékekből összeállított ajándékcsomaggal segí
tette és köszönte meg a kórházi nővérek, szakasz
szisztensek áldozatos munkáját a Somogyi Elekt
ronic Kft. A készülékeket a Szívkatéterezés Győr
Alapítvány vette át, majd továbbadta a kórháznak,
az intézmény pedig kiosztotta az osztályoknak, il
letve a nővérszállóra is jutott az adományból.

a nővéreknek

Fontos fejlesztést indítottak a győ
ri Petzkórházban a közelmúltban.
Száz új intenzív ágy segíti majd a kór
házi ellátást, ennek a megvalósítása
kezdődött meg. Dr. Dézsi Csaba And
rás polgármesterrel együtt Kara
Ákos, Győr és a térség egyik ország
gyűlési képviselője maga is segített
abban, hogy megkezdődhessen ez a
kórházi fejlesztés, amelyet dr. Tamás
László János, a kórház főigazgatója
irányít.

Dr. Tamás László János főigazgató
korábban többször elmondta: ezt a
mostani lépést egyelőre nem indo
kolja a megbetegedések száma, de a
járvány bármikor berobbanhat. A
kormányzati forrásból finanszírozott
beruházás indításán részt vett Bozsó
ki Attila kórházparancsnok is, a 12.
Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
alezredese. „A mostani borzalmas
járvány következménye lehet, hogy
bizonyos esetekben gépi lélegezte
tésre van szükség a súlyos szövődmé
nyek kezelésére, ezért van szükség a
fejlesztésre. A polgármesterrel a kez
detektől fogva azért segítettük és tá
mogattuk a győri kórházat, hogy mi
nél előbb megkezdődhessen ez a
fontos fejlesztés, mert a legnagyobb
ellátási biztonságra kell felkészülni” –

„Köszönöm a győrieknek, hogy fe
gyelmezetten betartják a vírushely
zetben hozott országos és helyi sza
bályokat! A járvány csúcsa még előt
tünk van, a modellezésen alapuló
becslés szerint ez május 3ára várha
tó” – kezdte Simon Róbert Balázs
győri országgyűlési képviselő.

Elmondta, erre készül fel az egész
ségügyi rendszer is technikailag. Ez
azt jelenti, hogy a megbetegedések
száma azt követően már nem növek
szik, több napig ugyanannyi pozitivi
tást regisztrálnak, de azt nem tudjuk
megmondani, hogy ez az időszak
meddig tart. Május elején várható a
kilábalási terv részleteinek ismerte
tése, ami alapján aztán lépésről

MÁJUS ELEJÉN VÁRHATÓ 
a kilábalási terv bemutatása

lépésre visszatérhetünk a megszo
kott, normális életünkhöz.

„Az egészségügyi intézkedések mel
lett most gazdaságvédelmi intézkedé
sekre is szükség van. A munkahelyek
megtartása, megvédése a legfonto
sabb, amelynek érdekében a kormány
munkahelymegtartó támogatással, hi
tellel, tőkepótlással, valamint adóintéz
kedésekkel segíti a vállalkozásokat. A ka
binet az utolsó simításokat végzi egy hi
tel és garanciacsomagon, amelynek
részleteiről hamarosan tájékoztatást
adnak” – árulta el. Az eddigi adókönnyí
tések 200 milliárd forintot hagynak a
vállalkozásoknál és a családoknál. Közel
600 ezer cégnek lehetővé válik, hogy a
tavaszi határidő helyett szeptemberig
nyújtsák be adóbeszámolóikat, ami je
lentős pénzügyi segítséget jelent szá
mukra. „Nagy reményeket fűzünk a
gazdasági intézkedésekhez, de a pu
ding próbája az evés. Óriási bravúr len
ne, ha az ország a nullához közeli álla
potban tudná átvészelni ezt a válságot.
Másik fontos kérdés napjainkban az
érettségi. Érettségi lesz, a kabinet kije
lölte a vizsgák időpontját, de ha a jár
ványügyi szempontok indokolják, azok
változhatnak, amelyről a szükséges
döntés időben meg fog születni” – szö
gezte le az országgyűlési képviselő.

Száz új intenzív ágy
A KÓRHÁZNAK

emelte ki Kara Ákos a fejlesztés indí
tásakor.

A képviselő hozzátette, hogy a ne
hezebbé vált körülmények között is
folytatja Győr és a térség fejlesztését.
Elkészült és már a hatósági engedé
lyezési folyamatban van az új kórházi
parkolóház, és az általa kezdeménye
zett Győr–Pannonhalma kerékpárút
építése is megkezdődött.

„Tudom, tudjuk, hogy sok nehéz
séggel jár a mostani helyzet, de to
vábbra is be kell tartani a szabályo
kat. Előbb lesz vége a járvány idősza
kának, ha mindenki így tesz. Jó egész
séget kívánok az itt élőknek, a bete
geknek pedig mielőbbi gyógyulást!”
– zárta Kara Ákos.

ADOMÁNY

A szobor Kiss Sándor művész alkotása. Az 1965
ben átadott szökőkút nem tudott sokáig üzemelni,
de a felújítási munkálatokat követően újra működ
ni fog a csobogó. Az elmúlt években több szökő
kút is megújult a városban, ennek egyik eleme a
Bem téri is.

„A járvány pluszfeladatokat ad a vezetőknek, de
a város üzemeltetésével, fejlesztésével továbbra
is foglalkoznunk kell. A Bem téren jelentős fejlesz
tések valósulhattak meg az elmúlt években, hi
szen már rekortán futópályán sportolhatnak a fu
tók, gyaloglók, megújult a játszótér és hamarosan
egy nyilvános, kulturált illemhelyet is felépítenek
ide a szakemberek” – mondta el a helyszínen
dr. Dézsi Csaba András polgármester. Hozzátette,
az utolsó elem következik a felújításban, amikor is
a szökőkutat üzembe helyezik majd. A szökőkút és
a tér védelme érdekében fejlesztik a közterületi
kamerarendszert is a környéken.

Nagy Károly restaurátor végezte az alkotás fel
újítását, aki a Győr+ Híradójának elárulta, hogy a
szobrot nagyon megviselték az elmúlt évtizedek,

több helyen is jelentős fagykár keletkezett rajta,
belső szerkezete teljesen berozsdásodott, használ
hatatlanná vált, szerencsére a felújítás sikeres volt.

Visszakerült
a szobor a helyére 

Hétfőn reggel a rekonstrukciós munkálatok ré
szeként visszaemelték a szökőkútra a „Fiú tál
lal” szobrot, amit korábban szállítottak el.
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Sok hívásuk van?
Kiszámíthatatlan. Van, amikor na

gyon kevés, máskor viszont megállás
nélkül szól a telefon.

Gondolom, győri szülők hívják
önöket.

A legtöbben győriek, de megtalál
nak bennünket az ország legtávolab
bi részéből is. Legutóbb Ukrajnából
érkezett hívás. Nyilván mindenkinek
segítünk, akinek tudunk.

Ezek szerint nagyon féltik gyere
keiket a szülők a koronavírustól.

Igen, féltik a járványtól, és ez azért
jó, mert fegyelmezetten vigyáznak rá
juk, figyelik az esetleges tüneteiket.

A gyerekekre mennyire veszé
lyes ez a vírus?

Mindenkit veszélyeztethet ez a ví
rus, de náluk a világ eddigi tapaszta
latai szerint jóval kevesebb a súlyos
állapot. Sajnos azonban – igaz, hogy
rendkívül ritkán – gyerekeknél is elő
fordulhatnak halálos szövődmények.
Nagyon jó, hogy most nem járnak a
gyerekek bölcsődébe, óvodába, isko
lába, nem kapják el a közösségben,
nem hurcolják a vírust. A felnőttek fe
lelősségérzetét, fegyelmezettségét
mutatja, hogy a megyénkben egyelő
re kevés a fertőzöttek száma.

Gyerekek között is találtak korona
vírusos megbetegedést Győrben?

Én nem tudok róla. Mi legalábbis
nem szűrtünk ki ilyet. Vizsgálatokat
én is és kollégáim is javasoltak, de
ezek mind negatívak lettek.

Milyen esetekben merül fel a
gyanú gyerekeknél?

Elterjedt ugyanis a napokban a hír, hogy az egy
házi fenntartású intézményben is megjelent a vírus.
Egy közel kilencvenéves beteg valóban belázasodott,
őt azonnal izolálták, s értesítették a hatóságokat is.

Általában magas láz, száraz köhö
gés esetén. Amikor mindenképpen
gondolni kell a koronavírusra, ha ful
ladásos panasz lép fel.

Ha valaki ilyen panaszokat észlel
a gyermekén, s felhívja a zöldszá
mot, mi történik?

A legtöbb esetben telefonon ke
resztül gyógyítunk. Rendszeresen kül
denek fényképeket, videókat a gyere
kekről. A képek segítségével sok tüne
tet meg tudok ítélni, például fotó
alapján a bőrtüneteket, de sokan az
okostelefonokkal a szájüregről, a to
rokról is értékelhető felvételeket ké
szítenek. A tüdő és szívhangokat
ezekről a videókról persze nem lehet
megítélni, viszont egy fulladásos tü
net jelei a videón is látszanak. Tehát
ha felmerül a koronavírusfertőzés,
tesztet csináltathatunk, egyéb esetek
ben ereceptet írunk fel a beteg gyer

meknek, amit a szülő a gyermek taj
számával ki tud váltani.

A telekommunikációs
módszerek egy része a
járvány után is fennma
radhat?

Azt gondolom, hogy eny
he esetekben igen, nyilván, ha

súlyos tünetekről, komolyabb gya
núról van szó, akkor a távdiagnózis
nem elegendő.

Nem pontosan tudják a szülök,
hogy ebben a járványos helyzetben
be kelle adatni a kötelező, egyéb
védőoltásokat.

A 18 hónapos korig beadandó kö
telező védőoltások nagyon fontosak,
ezeket mindenképpen be kell adni, ez
elengedhetetlen a járvány idején is.

NINCS koronavírusos beteg a Szent Anna Otthonban

A 350 idős embert gondozó győri Szent An
na Otthonban senkit sem fertőzött meg a
koronavírus – erősítette meg a Győr+
Médiá nak az orvosi szakvélemények és a
leg újabb tesztek alapján Benkovich Ferenc
plébános, pápai prelátus.

„Tudom, hogy szeretetből teszik a hozzátartozók,
de a gondozottak étkeztetése, ellátása nagyon jó,
nincs tehát szükség arra, hogy a járvány időszaká
ban kintről bármit beküldjenek” – hangoztatta
Benkovich Ferenc, aki arról is tájékoztatott, hogy
az általuk fenntartott másik, győrújbaráti intéz
mény is telített, 77en laknak benne, vírusfertőzés
azonban ott sem fordult elő. A járvány miatt
egyébként mindenhol felvételi tilalom van.

A győri Egyesített Egészségügyi Szociális Intéz
mény (EESZI) bentlakásos otthonaiban és átmeneti
gondozóházaiban szintén minden lehetőt megtesz
nek, hogy védjék a gondozottakat a fertőzéstől.

„Az első tesztje valóban pozitív lett, de a részletes
orvosi vizsgálat, és az újabb, immár kivétel nélkül
negatív tesztek egyértelműen kizárták a fertőzést, s
a gondozottat vissza is engedték az otthonba. Ettől
függetlenül külön szobában, egyedül lakik, állapota
jó. Az otthon dolgozói között sincsenek koronavíru
sosok” – közölte a plébános.

Benkovich Ferenc atya elmondta: hétfőn még
vihettek csomagot a hozzátartozók az otthonba,
ezeket két napon át az épületen kívül várakoztat
ták, csak utána adták át a címzetteknek. Keddtől
azonban már nem fogadják a csomagokat, hiszen
a legkisebb veszélyforrást is ki akarják szűrni.

Nemcsak koronavírus gyanúja miatt telefonálnak, hanem más
betegségekben is segítséget kérnek a szülők a győri önkormány
zat által a gyerekek érdekében létrehívott zöldszámon. A há
romfős gyermekháziorvos szakembergárda dr. Muzsay Géza ve
zetésével dr. Écsi Mária és dr. Sztanó Gabriella. A vonal végén
dr. Muzsay Gézát értük utol.

A gyermek-
háziorvosok ingyenesen

hívható zöldszáma:
+36-80/180-130

Videókat, fotókat is küldenek 
A GYERMEKORVOSOK 
ZÖLDSZÁMÁRA

Szerző: Hajba Ferenc  /   Archív fotó: Marcali Gábor
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Akik az internetes tevékenysége
alapján ismerik, azt gondolhatják,
hogy történész, levéltáros vagy
könyvtáros lehet, hiszen a világháló
ra feltett fotók mellett precíz, pon
tos információkat találunk arról, mi
kor, hol és milyen körülmények kö
zött készülhetett a kép, sokszor tör
téneti leírással. Valójában mi a szak
mája, az eredeti foglalkozása? 

Sajnos egyik sem vagyok, a Ságvá
ri Endre Általános Iskola elvégzése
után kárpitosnak tanultam és eltöl
töttem néhány évet a szakmában, a
’90es évek környékén könyveket
árultam az utcán, majd kitanultam a
pékmesterséget és a sütőiparban
dolgoztam. Az elmúlt években le
győztem a rákot, rokkantnyugdíjas
lettem és keresetkiegészítésként
portás vagyok. Ezek az utóbbi évek
adtak rá igazán lehetőséget, hogy
foglalkozzak a hobbimmal, a „Régi
Győrrel”, és ez nagyon sokat segített
a gyógyulásomban is. Beletemetkez
tem a gyűjtésbe, kevesebbet gondol
tam a betegségemre.

Térjünk kicsit vissza a kezdetekre,
mikor tudatosult önben, hogy érdek
lődik a város történelme iránt?

Gyermekkorom óta vonzódok a vá
ros történelméhez, ezért is kezdtem el
gyűjteni annak megörökített lenyoma
tait. Tizenévesen a szobám falán az
együttesek poszterei mellett jól meg
fért a győri vár metszetének képe is.
Érdekelt, hogyan nézett ki régen a vá
ros, és összehasonlítottam azzal, amit
én látok. A Facebookoldalt egy isme
rősömmel hoztam létre tíz évvel ez
előtt, ő nem sokkal később kilépett, én
azóta is, minden ellenszolgáltatás nél
kül, ingyen fejlesztem Győr legna
gyobb nyilvános képgyűjteményét, va
lamint három éve a honlapot is. A kö
zösségi oldalon az indulás óta több
mint 18 ezer fotó van fent, a papírké
peim, a képeslapok, metszetek, térké
pek száma több ezer.

Hogyan zajlik a gyűjtés? 
Rengeteg felajánlást kapok, szin

te mindennap érkezik számomra
egyegy digitális fotó. Van, aki ha
gyatékban talált fotóit, van, aki a
lomtalanításkor fellelt albumokat
bízza rám. Többen azt mondák: ma
gánál jobb helyen van, tartsa meg!
Ilyen ajándék volt a napokban a
honlapra feltett, a Győr bombázását
ábrázoló fotósorozat. Az egyik leg
szebb ajándék pedig, amit idegentől

Kozma Endre, a „Régi Győr” Facebook és internetes oldal szerkesztője a város történelmi múltjának feltárása
radhatatlan értékmentő munkájáért, valamint közösségépítő tevékenységéért vehette át a Pro Urbe Győr díjat
cain százával sorakoznak régi győri fényképek, metszetek, képeslapok, és napi több órát tölt azzal, hogy megossza

Szerző: Földvári Gabriella
Fotók: O. Jakócs Péter, Régi Győr

A vártól a sétatéri Kioszkig Kozma Endre kalauzol

FOTÓK
segítségével ismerhetjük 
meg a régi Győrt 

Feszty Árpád
a saját gőzhajóján
1895ben
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kaptam, három fotóalbum volt,
amely az 1930as évekből tartalmaz
képeket. A fotós többek mellett a
Radószigetet, a révfalui víztornyot,
egy sétahajózást, és a városháza
előtti vásárt örökítette meg. Mások
meg csak kölcsönbe adják a fotókat,
diákat, én beszkennelem, digitalizá
lom őket, majd visszajuttatom az
eredeti tulajdonosának. Aukciós ol
dalakról is vásárolok néha képeket,

ha megtetszik, vagy fon
tosnak tartom a vá

ros történelmé
nek szempont

jából.

D i g i ta l i 
zálja a képe
ket, ezután
mi történik
velük?

A számító
gépemen vár

ják, hogy felkerül
jenek az oldalra. Úgy

válogatok, hogy a téma
szempontjából számomra ke

vésbé fontos fotók csak a Facebook
ra kerülnek fel. Oda naponta két fo
tót posztolok. Amiről pedig azt gon
dolom, hogy érdekesebbek, azok
múltja után kutatok, és ha megvan,
akkor felteszem a honlapra, melyet
Balázs fiam hozott létre és rendszer
gazdaként segíti munkámat. Most, a
vírus miatt azonban csak az interne
ten van lehetőségem kutakodni, töb
bek között az Arcanum digitális tudo

mánytár van segítségemre az esemé
nyek, évfordulók kapcsán.

Milyen tematika szerint kerül
nek fel a feldolgozott anyagok a
honlapra? 

Elsősorban városrészenként tema
tizálom a fotókat, hogy a révfaluiak
tól az újvárosiakig mindenki megta
lálja, amire kíváncsi. A nyitólapon ter
mészetesen mindig a legfrissebb
gyűjtések, kutatások szerepelnek, így
most a GYÁÉVuszodáról tudhatnak
meg érdekességeket az olvasók és
láthatnak róla korabeli fényképeket.
Valamint nagy népszerűségnek ör
vend a „vendéglátás” témakör is,
ahol a régi éttermeket, presszókat,
fogadókat, szállodákat mutatom be.

Rengeteg követője van a Face 
bookoldalának, akik nemcsak láj
kolnak, hanem aktív hozzászólói,
kérdezői is a felületnek.

Ez egy igazán jól működő közösség,
a világ szinte minden tájáról csatlakoz
tak hozzánk. Van, hogy én teszek fel
egy fotót és megkérdezem, hol és mi
kor készülhetett, ilyenkor még viták is
kialakulnak a hozzászólások kapcsán,
de gyakoribb, hogy a lokálpatrióták
kérdeznek tőlem, vagy szeretnének
látni egyegy régi épületet, utcát. Ek
kor próbálok a segítségükre lenni.

Melyik a legrégebbi dokumen
tuma? 

A legrégebbi dokumentumom az
1893ból származó Győr útikalauz,

ami egy várostérképet is tartalmaz.
Bécsben adták ki magyar és német
nyelven. Többek között megtudhat
juk belőle, hogy Győr lakosainak szá
ma ekkor 22.795 fő volt.

Melyik az ön számára legérdeke
sebb fotó a gyűjteményben? 

1895ben Feszty Árpád hajója, a
„Dévér” kikötött a győri Sétatéri szi
geten, a Városi Színháznál – ez egy
igazi fotóritkaság.

Bizonyára vannak kedvenc épü
letei, utcái is Győrben. 

Igazi lokálpatrióta vagyok, nagyon
szeretem Győr minden egyes részét,
de ami igazán tetszett, az a Radószi
geten álló sétatéri Kioszk épülete
volt, amelyet 1970ben bontottak le.
A győri vár pedig az örök szerelem a
számomra.

Miért fontos önnek, hogy megis
merjük a városunk múltját?

Mi, akik itt születtünk, itt éljük le
életünket, nap mint nap járjuk az ut
cákat, nem is veszünk tudomást az
épületekről, arról, ami körülöttünk
van. Csak amikor a képeket nézeget
jük, döbbenünk meg, és látjuk meg a
kincset érő értékeinket, az emberek
alkotta régi és új remekműveket, és
csodáljuk meg városunk szépségét.
Szeretném, ha minden itt élő megis
merné, milyen volt a városunk és
mennyi minden változott az évek
alatt. Nekem ez fontos, és azt szeret
ném, ha másoknak is fontos lenne.

A legrégebbi
dokumentuma
egy 1893-ból

származó 
útikalauz

és megőrzése érdekében végzett fá
március 15én. Endre lakásának pol
a világgal a régmúlt értékeit.

Kisfaludy kávéház,
1909

Kioszk, 1942

Győr, Tisza István tér, 1932
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Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

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

Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.
HÍREK

112020. április 24.

A frissült ötajtós A3 mellé megér
kezett a szedán. Az oldallemezek erő
teljesebben domborítottak, komo
lyabb az orr kialakítása, mégis felis
merhetően Audi. A minden irányban
néhány centit gyarapodó kompakt
négyajtós utastere kevésbé, csomag
tere viszont 380ról 425 literre nőtt.
A légellenállás ezzel szemben csök

kent, így a 150 lóerős dízel verzió –
ami az egyik motorvariáns a modell
hez – 0,25ös értékkel büszkélked
het. Még nagyobb a változás a bel
térben, ahol a Q3mal elkezdett,
szögletes formák dominálnak. Kicsit
a Lamborghinik hangulatát idéző lég
beömlők, a teljesen integrált közpon
ti képernyő és a nagyméretű gombbá

Új Audi A3 
szedán

A Hyundai i30 az alsóközépkategória egyik népszerű mo
dellje. Nekem az N sportváltozat a személyes kedvencem ki
váló árérték arányával. Hatchback (ferdehátú), kombi és Fast
back (nyújtott, ötajtós kupé) karosszériával is elérhető. Most
másodszorra frissült a sorozat, most igazán előnyére. Az eddig
is kortalan és letisztult forma részletein dolgoztak, az orr ag
resszívebb lett, a hűtőrács háromdimenziós és minden mű
anyag elemen finomítottak. Ezenkívül sok minden fejlődött
belül. Van full LCDkijelző a sofőr elé (7 col), 10,25 colos kijel
ző középre. Mégis a motorháztető alá préselték be a legtöbb
újdonságot. Kezdve az alapmotorral, ami egy szívó (!) benzi
nes erőforrás. 1,5 literes, 110 lóerős és 6 fokozatú kézi váltó
val társítható. Lesz 160 lóerős turbós verzió is az egyötösből
és mindezek 48 voltos hibrid rendszerrel is társíthatók. Érde
kesség, hogy az új hatsebességes váltó „szabadon futó” vál
tozata gázelvételre képes a kigurulásra.

zsugorodott Stronic váltó „kar” ult
ramodern hatást keltenek. A 35 TFSI
a belépő modell, 1,5 literes, 150 ló 
erős, négyhengeres turbómotorral.
Ehhez 6 sebességes manuális vagy 7
sebességes dupla kuplungos váltó
kérhető. Lesz ebből 48 voltos enyhe
(mild) hibrid változat is, ami az 5 lite
res gyári fogyasztási adatból még 4

decit fog lefaragni – ugyanakkor 50
Nmt ad hozzá a hajtásrendszerhez.
A legnagyobb újdonság az MIB 3 ne
vű fedélzeti rendszer, ami többek kö
zött kezeli a mobiltelefonokat és fe
délzeti wifihálózatot is tud létrehoz
ni. A később érkező háromhengeres
verzió ára várhatóan 10 millió forint
alatt fog kezdődni.

Frissül az i30
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Március 16. egy borús nap min
denki számára, hiszen ekkor állt meg
minden. Az autószalonokban a légy
zümmögését is lehetett hallani, any
nyira kongtak az ürességtől, és a szer
vizekben is csak a folyamatban lévő
munkák folytak. Megváltozott vala
mi. Vagy csak átalakul? Az újautóér
tékesítők, szervizek és használtautó
sok hasonlóan látják a helyzetet, és
reményteljesen vágnak neki a követ
kező időszaknak.

„Az ügyfeleink egyik napról a má
sikra nem jöttek be hozzánk, inkább
mindenki kezdte előtérbe helyezni a
telefonos és emailes kommunikáci
ót. Az érdeklődés szinte teljesen visz
szaesett” – mondta el Fábián Péter,
a Carnet Riegler ügyvezetője. – Tud
juk, hogy főleg a szerviz működése
biztosíthatja fennmaradásunkat – és
minden munkahely megtartását –,
így elkezdtük felhívni, értesíteni min
den partnerünket a helyzetről. Válto
zatlanul magas színvonalon, de érté
kesítési területen rövidített nyitva
tartással, a szervizünkben pedig
ugyanúgy, 17 óráig várjuk az autóso
kat. Úgy érzem, az ügyfélközpontú
ság, a személyes kapcsolat – fizikai
kontaktus nélkül – felértékelődik. Új
eszközökkel alkalmazkodunk a jelen
helyzethez, például értékesítési terü
leten élőkamerás online tárgyalások
kal, szerviz területen hozomviszem
szolgáltatással segítjük ügyfeleinket.
Értékesítési fronton stagnálás érez
hető, reméljük, a javítási és karban
tartási igények nem fognak jelentő
sen tovább csökkenni” – hangsúlyoz
ta Fábián Péter.

„Az újautóértékesí
tésben az ügyfele
inkkel ápolt
kapcsolata
inknak kö
szönhető
en néhány
hét meg
t o r p a n á s
után ismét biz
tató jelek mutatkoz
nak, a készleten lévő autók most jó
áron érhetők el, és széles a kínálat –
mondta Tóth László, a Carnet For

Top szalon kereskedelmi vezetője.
Hozzátette, a megugrott árfolyam ár
emeléseket vetít előre, és az autó
ipar mindig gyorsan reagál a gazda

sági változásokra. „Mi ezzel a puffer
rel tudjuk ezt a hatást enyhíteni, idő
ben kitolni, így javaslom, aki teheti,

használja ki a hely
zet pozitív oldalát.

Szervizünk
ben ho
z o m  v i 
szem szol
gáltatást,
és teljes

nyitva tar
tást biztosí

tunk, ráadásul az
egészségügyi dolgozók

terheit enyhítendő speciális ajánla
tot dolgoztunk ki.”

Az autókat karban kell tartani. Ha

esetleg kevesebbet is futnak a jelen
legi helyzetben – elsősorban magán
személyeknél –, a rendszeres, idősza
kos felülvizsgálat, olajcsere, kopó al
katrészek cseréje nem veszti aktuali
tását – jelezte kérdésünkre Takács
Zoltán a Nádor Autó képviseletében.
„Szerencsére a szervizünk jó kihasz
náltság mellett működik, de termé
szetesen a tájékoztatás, figyelemfel
hívás kell. Nemcsak a karbantartás,
de vizsgáztatás is folyik. Ugyan a ha

tóságok a jelenlegi helyzetben enge
dékenyek, így lejárt műszakival is le
het közlekedni, de ne felejtsük el,
hogy a most elmaradt hatósági vizs
gák a karantén oldásával fel fognak
torlódni. Aki teheti, vizsgáztassa gép
járművét!” – hívta fel a figyelmet, és
hozzátette, egészségügyi dolgozók
nak ingyen biztosítják a hozomvi
szem szolgáltatást.

„A szervizeltetés most is lehet egy
szerű, hiszen már magánszemélyek
nek is elérhető a hozomviszem szol
gáltatás – világosított fel minket Vim
rázy Gábor, az Autentik Motor Car
operatív vezetője. – A tulajdonosnak
ki sem kell mozdulnia otthonából, az
autóját elhozzuk, megfelelő védőfel

szerelés (ülés és kormányvédő, kesz
tyű, maszk) használata mellett, majd
a szerviz végeztével visszavisszük. Ez
a kényelmi szolgáltatás csak az egyik
„óvintézkedés”, hiszen aki bejön a
szalonba, az tisztes távolból, megfe
lelően izolált környezetben, érintés
nélkül intézheti ügyeit.”

És mi a helyzet használtautófron
ton? Erről Szabó Gábor mesélt, a
CarmenAutó vezetője: „A bezárás
értelemszerűen teljes megtorpanást

jelentett az értékesítésben. De az ün
nepek után kinyitottunk, és bízunk
benne, hogy változást hoz a követke
ző időszak. Mi a papírmunkával utol 
értük magunkat, használt autóink
menetkészek, és miután flottakeze
léssel is foglalkozunk, így reméljük,
kis veszteséggel vészeljük át ezt az
időszakot. Azt tapasztaljuk, hogy
most nem az árak, inkább az általá
nos bizonytalanság miatt nem vásá
rolnak az emberek. Pedig a befa
gyasztott személyihitelkonstrukció
akár jó lehetőséget is adhat annak,
aki ki tudja használni az ez évben
biztosan kedvező, 5,9%os THMet.
De ezt csak felelősséggel vegyék
igénybe” – mutatott rá Szabó Gábor.

A
készleten lévô autók

most jó áron érhetôk el, 
és széles a kínálat

Az autóipari trendek, azok előrejelzései már tavaly borús képet
festettek az iparágról. Az öröm mégis ott lebegett mindenki sze
me előtt: terjednek a hibrid és elektromos autók! A vírus okozta
gazdasági megtorpanás azonban nem tesz jót az autós szakmá
nak. Megkérdeztük a helyi illetékeseket, mit tapasztalnak.

AUTÓPIACI KÖRKÉP:

ÉRTÉKES ügyfelek, 
értékes szolgáltatások

Szerző: Nagy Viktor  /  Fotó: O. Jakócs Péter

új és használt, karbantartás, javítás
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Látványa
A Jeep Compass második generá 

ciója ugyan már néhány éve járja az
utakat, de formavilága mit sem veszí
tett vonzerejéből. Hogy kell kinéznie
egy divatos SUVnak? 1. Markáns orr.
Ez megvan a közepes Jeep esetén, hi
szen ugyan nem agresszívak, inkább
elegánsak a LEDmenetfénnyel díszí
tett automata fényszórói, mégis a
szögletes front, és a magasra emelt,
közel vízszintes motorháztető tisztele
tet parancsol. 2. Dinamikus profil.

Ígéretes. Aztán ott az automata váltó
klasszikus, mechanikus választókarja,
mögötte pedig a kézifék gombja. Van
még szivargyújtó, USBcsati
elöl, hátrapillantva óriási
tér a második sor
ban – lábnál 220
voltos laptoptöl
tőcsatlakozó
val. A hátsó
támlák mö
gött pedig a
438 literes
csomagtér.

Tudása
Nem haboz

tam tovább, indíts!
A mélyről érkező, Multi
jet II dízelmotormorajlás so
kat sejtetett. A kétliteres blokkból most
380 Nm és 170 lóerő áll készen. Ezzel
hoztak össze egy 9 fokozatú, bolygó
műves váltót. Finoman indultam, és
nem is tapostam neki. Ez az 1,6 tonnás,
4,4 méteres olasz–amerikai koproduk
ció eszméletlen nyugalommal, ha kell,
gyorsan, ha kell, pedig „krújzolva” szeli

Az övvonal emelkedik, a tetőívet
krómcsík emeli ki, és vezeti a Doszlop
ra, a kerékjárati ívek nagyok, ráadásul
lekerekített sarkú trapéz formájúak. Pi
pa. 3. Egyedi, sportos far. Itt ismét a
klasszikus vonalak dominálnak, és
egyértelműen felismerhetőek a márka
tipikus jegyei. Nem unalmas. Az össz
benyomásunk: harmonikus, divatos,
egyben elegáns és időtálló. A tesztau
tó 19 colos alufelnikkel, „Laser kék” fé
nyezéssel és fekete tetővel a látványt
maximálisra fokozta.

Hatása
A vonzó külső után beülve sem csa

lódtam. A Jeep megtalálta az optimu
mot funkció és dizájn között. Ebben a
Limited, magasan felszerelt tesztkocsi
ban fehér bőrülések fogadtak. Fejem
felett pedig egy focipályányi üvegtető
adja a fényt, vagy kinyitva a szabadság
érzését. Előttem klasszikus körműsze
rek, de közte méretes LCD, középen
8,5 colos a „tévé”, alatta viszont hagyo
mányos klímavezérlő – ahogy azt elvár
juk. A meglepetés egy szinttel lejjebb
ért. Egy óriási forgókapcsoló 4WD fel
irattal. Ekkor lettem biztos benne, a
tengerentúli tervezők nem papírkutyát
hajtogattak, hanem egy igazi terepre
szánt gépet. Gombnyomásra az auto
matikus összkerékhajtás állandó lesz,
tekergetve a hengert pedig SNOW,
MUD és SAND közül választhatunk.

a kilométereket. A futóművet nem
hozza zavarba túl sok úthiba, lágysága
előny és élvezet. Ebben a Jeepben is
érzem azt a felemelő kényelmet, ami
a nagyobb modelleket idézi, és a ma
gabiztosságot, amit az érezhető vas–
gép egység ad. Nyilván viszonylag kom
pakt méretei, tolatókamerája és  radar
jai miatt városban, bevásárláskor is
megállja a helyét, de nyugodtan mehe
tünk vele hosszabb utakra vagy tovább.
A hasmagassága átlagon felüli, közel
20 centiméter az elsőkerékhajtású vál
tozatoknál, itt pedig (4x4) 21,6 centi.
Nem gond, ha letérünk az épített útról.
Megtettük mi is. Bírja a földutat, a he
pehupás erdei csapást és a traktornyo
mokat is. Ha pedig laza, kavicsos tala
jon kapcsolunk egy SANDmódot, ak
kor indul csak az utazás…

Meglepetés
Nagy gázra megindul a Compass,

dobja a hátulját, aztán húzza az elejét,
zabolátlan kancaként rúg, prüszköl,
nyerít. Egy pillanatra az ember terep
ralipilótának képzelheti magát – az él
vezeti faktor garantálja a magas pul
zust. A Jeepnek mindegy, hogy aszfal
ton vagy erdőnmezőn át kell vinnie
minket, teljesíti küldetését! Végre egy

igazi terepjáró angyalbőrben.
Ehhez már csak annyit

tennék hozzá, hogy
a tesztautó „lájt”

verzióját – első
kerékhajtás,
1,4 Multiair
140 lóerős
turbós ben
zinmotor –
most Longi 

tude (második
szint) felszerelt

séggel 7,3 millió
ért hazavihetjük –

akár raktárról! Nyilván,
ha 4x4es dízelt és extra fény 

űzést kívánunk, inkább 1012 millió kö
rüli árcédulára számítsunk. Ha pedig a
terep lesz az elsődleges élettere a
Compassunknak, akkor a Trailhawk
verzió felezővel, extra nagy terepszö
vegekkel és haspáncéllal szolgál majd
minket. És bömbölhet a Beats Audio
hifiből az amerikai rock!

CARNET RIEGLER – JEEP • Győr, Pesti út 4. •  Tel: 96/513100
riegler@autoforumriegler.hu • www.carnetriegler.hu

A Jeepnek
mindegy, hogy 
aszfalton vagy
erdôn-mezôn át

kell vinnie
minket

IRÁNYT MUTATSzöveg és fotó: Nagy Viktor
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TESZT Jeep Compass 2.0 Multijet Limited
A Jeep név egyet jelent a vérbeli te
repjáró fogalmával. A Compass ezzel
szemben egyértelműen egy SUV
vagy hobbiterepjáró. Vagy mégsem?
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Bognár Szabolcs, a Rábapatonai Vadásztársa
ság elnöke az idei vadászszezon indulásáról el
mondta, tavasszal mindig sok feladatuk van a tár
saságok vadászainak. Ilyenkor feljavítják a vadász
leseket, etetőket főleg társadalmi munkában, így
segítve a hivatásos vadászoknak, akiknek feladata
még többek között a vadak etetése, megfigyelése
is. Idén a vírusjárvány miatt azonban változtatni
kényszerültek, a változó jogszabályi előírások be
tartásával egyéni vadkárelhárító vadászatokat tar
tanak, ezeken most az idősebb korosztály tagjai
nem vesznek részt, és idős családtagjaikkal együtt
élő vadásztársak közül is többen lemondtak a va
dak elejtéséről.

Áprilistól a vadászatra jogosultak nagy energiá
kat fordítanak a vetések őrzésére, kiemelten a ku
korica esetében jelentkező vaddisznótúráskár
megelőzésére, ami törvényi kötelezettségük is.
„Terítékre hozzák”, azaz meglövik a vadakat, hogy
azok ne okozzanak nagy kárt a vetésben. A
jelenlegi járványügyi intézkedések
egyelőre lehetővé teszik a vadá
szok szabad mozgását, vala
mint az egyéni vadászatot,
de a vadkárelhárítások
megtervezése, megszerve
zése, hatékony kivitelezé
se csak a gazdákkal
együttműködve valósul
hat meg, hogy a vadászok
is tudják, hol vannak a vad
kárral érintett területek.

Nem minden vadat lőnek
ki, előzetes felmérés alapján
megadott előírás van arra, hogy egy
évben hány vad ejtése kötelező a túlsza
porulat megakadályozása miatt. „A szabadon élő
természetes apróvadállomány megfogyatkozott
az utóbbi időben, így túlszaporodás nem lesz” –
mondta Bognár Szabolcs elnök, de a sertéspestis
megjelenése változást hozott az elejtett vaddisznók

értékesítésében. Minden kilövés után mintát kell
venni az állatból bevizsgálásra, és a vadászmester
nek le kell adnia a vaddisznót a NÉBIH részére,
amely fizet az elejtett vaddisznóért. A többi vadat
– nyúl, róka, őz, szarvas, és a rókák mellett megje
lent aranysakál – a VADEX Mezőföldi Zrt.nek ad
ják el feldolgozásra és értékesítésre.

„Az M1es autópálya és az M85ös gyorsforgal
mi út kerítéssel szegélyezett a vadak elől, de na
gyon kell vigyázni, hiszen a szarvas, őz, vaddisznó
vonulási útvonalába eshetnek ezek a kerítések,
amelyek miatt visszafordulnak a vadak, és így
egyéb, autósok által járt útvonalon találkozhatunk
velük” – figyelmeztetett a vadásztársaság elnöke.

A vadászat Magyarország hagyományainak ré
sze, nemcsak kikapcsolódást, sportolási lehetősé
get kínál, hanem szakmai és gazdasági tevékeny
séget is jelent. A szabadon élő természetes vadál
lomány élőhelyét vadgazdálkodási és természet

védelmi szempontból is védik, hogy meg
őrizzék a biológiai sokszínűséget. 

A vírusjárvány miatt most a
helyi vadásztársaságok tagjai

nak feladata a vad elejtése,
hiszen a vendégvadászok
visszamondták a lekötött
vadászati csomagokat.
„Ausztriából, Szlovákiából,
Olaszországból rendszere
sen jöttek hozzánk is ven

dégvadászok, de reméljük,
hogy az április 15én indult

őzbakvadászatra július–au
gusztusban, és a leglátványo

sabb szeptemberi bikabőgés idejé
re már ismét tudjuk fogadni a külföldi va

dásztársakat, akikkel most nem indulunk közös va
dászatra és nem ünnepeljük az elejtett trófeákat,
csak telefonon tartjuk a kapcsolatot. A mieink ad
dig is vadásznak, igaz, csak egyedül állnak a lesen”
– tette hozzá Bognár Szabolcs elnök. 

A koronavírus
mellett 

a sertéspestisre
és a vetésekre is

figyelni kell

Tavasszal sok feladatuk van a vadászoknak, de a vírusjárvány miatt most az idősebb kor
osztály nem járja az erdőt és mezőt, hogy vadakat ejtsen. Az állatok károkat okoznak a ve
tésben, a vendégvadászok elmaradnak. A sertéspestisre is figyelniük kell, és a társasági
helyett az egyéni vadászat lehetséges.

Szerző és fotó: Szabó Csilla

Társasági helyett egyéni 

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

www.megoldasok-fiokja.hu
Keresse a Megoldások Fiókját a Facebookon is!

Hívjon: 30/936-1957

Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.

0,8 másodpercenként ezer forint
kárkifizetés heti 168 órában!

Díjazzák a jó híreket
Továbbra is otthonról dolgoznak a Megoldások
Fiókja Kft. tanácsadói. Szinte 0—24 órában áll-
nak az ügyfelek rendelkezésére, legyen szó
kárrendezésrôl, szerzôdéskezelésrôl, vagy új
igényekre történô konstrukciók készítésérôl.

„A járványhelyzetben is folyamatosan érkeznek az ügyfele-
inktôl a megkeresések, amikre rugalmasan tudunk online,
illetve telefonon reagálni” — hangsúlyozta Varga László, a
cég ügyvezetôje. Természetesen a megfelelô óvintézkedé-
sek betartásával személyes ügyintézésre is van lehetôség!
Olyannyira, hogy a Megoldások Fiókja Kft. home office-
ban dolgozó munkatársai a normál üzemmenetet megha-
ladóan tudnak intézkedni, amit jól mutat az is, miszerint je-
len idôszakban a Generali 0,8 másodpercenként ezer fo-
rintot fizet ki káresetekre heti 168 órában!
Varga László elmondta, keresik a jó híreket, célként tûzték
ki a járvány idôszakára, hogy mosolyt csaljanak az embe -
rek arcára, és erre ösztönözzenek másokat is. „A pozitív
gondolatok segíthetnek átjutni a túlsó partra. Most nem
azért szólítjuk meg az ügyfeleinket, hogy tudunk-e eladni
nekik valamit, hanem arra törekszünk, hogy jó szót hallja-
nak, érdeklôdünk, hogy vannak, az idôseknek van-e olyan
segítôjük, aki akár a bevásárlásban, mindennapjaikban,
gyógyszerek kiváltásában a segítségükre lehet. Ha kell, fel-
kutatunk a környéken olyan ügyfelet, akivel összehozhatjuk
ôket” — sorolta, mi mindenben keresik a megoldást.
Vallják, mindenki a saját környezetében lehet most a
leghasznosabb, s hogy ezt megmutassák, Facebook-
oldalukon május 5-ig várják a jó híreket, a pozitív tör-
téneteket, amikkel a beküldôk másoknak örömet sze-
reztek. A díjazás három kategóriában történik: a kol-
légák, az ügyfelek és az ismeretlen ismerôsök történetei
közül is kiválasztják a legjobbat, a három pályázó ju-
talma pedig egy-egy okosóra lesz.

VADÁSZATOK
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Bármilyen gyümölccsel elké
szíthetjük a vaníliáscitro
mos rizsfelfújtat, amit a mi
családunkban rizskochnak
hívnak. De vajon mennyire
jó nekünk, ha rizst eszünk?

A rizs az egyik alapvető köretünk,
ezért mi természetesnek vesszük a
fogyasztását, a dietetikusok pedig
bátran ajánlják. Csupán egy dologra
kell ügyelni, a mennyiségére. Min
den esetben a természetes tápanya
gokat keresem a tabletta formájú vi
taminok helyett, mert ezekben sok
kal jobban bízom. Éppen ezért utá
najártam, hogy a rizs, amit minden
héten fogyasztunk, milyen formá
ban és mennyiségben jó a szerveze
tünknek. Leginkább a gyomorsav
karbantartását segíti, ballasztanyaga
és szénhidráttartalma ugyanis olyan
nyákot képez, amely közömbösíti a

túlzott mennyiségű gyomorsavat a
gyomorban. Magnéziumot, vasat és
cinket tartalmaz, ezért naponta egy
közepes marék főtt rizs mindenkinek
ajánlott valamelyik étkezésnél. Per
sze, tudnunk kell, hogy mi a különb
ség a barna és a fehér rizs között.
Mindkettő ugyanarról a tőről fakad,
azonban a fehér rizs jóval több fel
dolgozási folyamaton megy keresz
tül. A kalász leszedését követi a hán
tolás, így jön létre a barna rizs, s
hogy fehér rizs legyen, ezután még
kiszedik belőle a csírát, korpát és
még tovább kezelik. Ez azt jelenti,
hogy a fehér rizs ennyi rosttartalmat

és tápértéket veszít, viszont szebb és
lágyabb lesz az evés során. Én azt ja
vaslom, váltogassuk a kettőt és az
ételeket is a rizsből. Az ázsiai kultúrá 
ban hozzávetőlegesen 250 édesség
létezik a kedvenc alapanyagukból, a
rizsből. Nálunk inkább sós ételekhez
párosítják, de van egy kedvenc, a
rizsfelfújt, vagy nevezzük rizskoch
nak. Ez az a típus, amihez a fehér
rizs a tökéletes, hiszen még tovább
krémesítem, ezáltal még lágyabb
lesz. Kiváló reggeliként vagy uzson
naként is, hogy bevigyük a szerveze
tünkbe a naponta ajánlott rizsmeny
nyiséget.

#szarkazsófi

Bevásárlólista
• 20 dkg fehér rizs
• 1 liter tej
• fél kk. só
• 2 csomag vaníliás cukor
• 1 citrom reszelt héja és leve
• 2 ek. cukor vagy édesítő
• 4 db tojás (,,L”)

A tetejére
• 250 g meggy
• 1 ek. rum
• 1 ek. cukor
• 200 ml habtejszín

A rizzsel alaposan elkeverem a felvert tojássár
gáját, majd óvatosan ehhez adom a felvert fe
hér habot is. Előmelegített sütőben, 180 fokon,
50 percig sütöm.

Én fagyasztott meggyel dolgoztam, amit felfor
raltam a cukorral és a rummal, a levet lecsepeg
tettem és csak a gyümölcsöt használtam fel, ami
kor kihűlt. Akinek van meggykompótja, az jobban
járt, hiszen lecsepegtetve azonnal ráteheti. A tej
színhabot felverem, és amikor kihűlt a rizskoch, rá
teszem, ezután meggyel díszítem.

Elkészítés
A rizst egy vastag falú edényben felteszem a

sóval és annyi vízzel, hogy éppen csak ellepje.
Kis lángon, miután elfőtte a vizet, felöntöm az
1 liter tejjel és lassú tűzön, körülbelül 40 perc
alatt megfőzöm a rizst, a végén pedig hozzáke
verem a cukormennyiség felét, citromot. Kihű
töm teljesen. A tojásokat kettéválasztom. A
megmaradt cukrot megfelezem és azzal verem
fel mindkettőt különkülön, de a fehérjéhez
csak a fehéredésnél adom hozzá a cukrot.
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Bár nem vagyok egy műszaki feno
mén, a napokban magam szereltem
meg elromlott falióránk óraszerkeze
tét, amely újra tiktakolni kezdett.
Ezek a karanténidőszak apró örömei.
Néhány héttel ezelőtt – amikor az
élesztő hirtelen hiánycikk lett az üz
letekben – sem csüggedtünk, inkább
a régi hagyományokhoz nyúltunk
vissza. A kovászkészítéshez segítség
is akadt, hiszen Szabi, a pék online
tanfolyamot indított, amit rengeteg
háziasszony követett, és kezdte ne
velgetni a kovászt. A feleségem a mai
napig eteti a lisztből és vízből álló ele
gyet, aminek köszönhetően a leg
jobb pékségeket megszégyenítő ke
nyerek, kiflik, bukták és kakaós csigák
készülnek a konyhában. Persze fel
merül a kérdés, hogy a sok finomság
és a mozgásszegény karanténélet
mód nem vezete elhízáshoz?

Szerencsére erre is van megoldás.
A gyerekek a Krétán keresztül kapják
a testnevelésgyakorlatokat, a szülők
akár ebbe is becsatlakozhatnak, ám
a fittségünk megőrzéséért számos
győri személyi tréner online edzéseit
is felkereshetjük, sőt karanténjóga
csoporthoz is csatlakozhatunk. Ha
épp akadozik a wifi, a Győr+ Televízió 
ra is kapcsolhatunk, ahol többféle té
vétornába is bekapcsolódhatunk, az
otthoni tanulást pedig a Mobilis Di
áklabor műsoraival segíti a csatorna.
Az M5ön is megtaláljuk a tornát, il
letve széles körű az oktatási műsorok
kínálata is, de több más csatornán
(például Spektrum) és online felüle
ten találunk érdekes segítséget a ta
nuláshoz.

Persze nemcsak az iskolás, de az
óvodáskorú gyerekek figyelmét is le
kell kötni nap mint nap. Számukra a
legideálisabb a minél több játék, kö
zös program, a kreatív feladat. Egy

18530021-1-08

Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

idő után kifogyha
tunk az ötle
tekből, és ak
kor kereshe
tünk segít
séget a ne
ten, ahol ren
geteg foglalkoz
tató feladatot talá
lunk. Az Ovis karanTanya például na
pi órarend szerint kínál a lurkóknak
mesét, tornát, muzsikát, egyéb elfog
laltságokat. A még kisebbeknek ba
bamama, kerekítő foglalkozásokat is
lelhetünk a weben, de a felnőttek is

k ié lhet ik
kreativi
tásukat,
pé ldául
festőtan

folyamon,
vagy akár

online nyelvta
nulással is. A kulturá

lis élményeknek korábban már egy
önálló cikket szenteltünk, és a győri
kulturális intézmények azóta is fo
lyamatosan online programokat kí
nálnak a közönségnek. A múlt hé
ten a különböző alkalmazásokat

vettük sorba, és a mostani példá
kon is látható, hogy az online tér
rengeteg lehetőséget kínál az ott
hon töltött napokra.

Mindezek mellett fontos, hogy ne
felejtsünk el a polcról levenni egy
könyvet, a gyerekekkel egy társast,
vagy beizzítani a vetítőgépet néhány
diával. Az alkalmazások sok minden
ben tudnak segíteni, de a rabjaivá ne
váljunk. Egy OrszágVárosHíres em
ber meccsre még a szomszédot is ki
hívhatjuk az erkélyen keresztül. Ami
a kenyérnek a kovász, az nekünk az
egymásra fordított idő.

Az otthon maradás nemcsak türelemre, az otthoni munkavégzésre és a gyerekekkel tanulásra tanít
meg bennünket, de sok olyan dologra is, amelyekről korábban nem is gondoltuk volna, hogy egyáltalán
érdekelhet bennünket. Online jön a segítség, de néha maradjunk offline!

Ami a kenyérnek 
a kovász, az nekünk
az egymásra fordított

idô

Online KOVÁSZ
és offline IDŐ

Szerző: Papp Zsolt

Fotónkon 
a Győr+ Televízón
látható torna 
egy részlete
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Feltétel: • C kategóriás jogosítvány 
• GKI (gépjármûvezetôi képesítési igazolvány)
• Digitális tachográf kártya • Emelôgép-kezelô
OKJ-s bizonyítvány • 4374 Konténeremelô 

hatósági jogosítvány

Munkavégzés helye:
9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1.

Amit kínálunk:
teljes munkaidôs, saját állományba
bejelentett munkaviszony

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. felvételt hirdet 
az alábbi munkakörök betöltésére:

KUKARAKODÓ

GÉPJÁRMÛ-
VEZETÔ

Feltétel: • 8 általános

Elônyt jelent:
• darukezelôi végzettség
• konténeremelôi végzettség

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk:
GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9028
Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1. vagy munkaugy@
gyhg.hu. Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyá-
ban tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

A GyőrSzol Zrt. biztonsági
csoportjának munkatársai már
ciusban összesen közel száz el
lenőrzést végeztek Győr közigaz
gatási területén. 69 esetben sze
lektív szigetet és azok környeze
tét, 11 alkalommal közterületet
tartottak szemmel, 17 esetben
célirányos adatgyűjtést végez
tek. Az ellenőrzések során 46 al
kalommal fedeztek fel illegáli
san kihelyezett szemetet, me
lyet minden alkalommal át is
vizsgáltak. Ennek eredménye
képpen majd tucatszor kezde
ményeztek hatósági intézkedést
a szabályszegőről gyűjtött ada
tok alapján, melyeket továbbí
tottak a közterületfelügyelet

Dr. Dézsi Csaba András polgármester szerdán,
a Föld napján közleményt adott ki, melyet változ
tatás nélkül közlünk.

„Polgármesteri kinevezésem óta számos megkere
sést kaptam a lakosságtól a győri szelektív hulladék
gyűjtő szigetek körüli áldatlan állapotok, valamint a
város különböző pontjain a hulladék illegális elhelye
zése miatt. Tájékozódtam a helyzetről, és a panaszo
kat megalapozottnak találtam. A helyzet tarthatatlan.

Eljött az ideje annak, hogy Győrt megtisztítsuk!
Ma, a Föld napján, amikor a természeti környezet
megóvására hívjuk fel a figyelmet, úgy döntöttem,
hogy felszámoljuk az illegálisan elhelyezett hulla
dékot és rendbe tesszük a szelektív hulladékgyűjtő
szigeteket is.

Holnapra összehívtam a győri hulladékgazdál
kodási feladatokat ellátó szervezetek képviselőit
egy intenzív akcióterv kidolgozására. A fejlemé
nyekről rendszeresen tájékoztatást adunk.

A probléma megoldásában számítok a lakosság
segítségére is, mert ez csak együtt, közös erővel
sikerülhet!”

AZ ILLEGÁLIS 
„FELSZÁMOLJUK 

hulladéklerakókat!”

A rendkívüli helyzetben is

Az egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt is fokozottan el
lenőrzi a hulladéklerakás szabályainak betartását a hulla
dékkommandó. A GyőrSzol Zrt. biztonsági csoportja, a
győri közterületfelügyelet dolgozói és a városi rendőrka
pitányság közreműködői az elmúlt hetekben is szemmel
tartották a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, a közterü
leteket, hogy lehetőleg tetten érjék a szabálytalankodó
kat, az illegális hulladékok elhelyezőit.

munkatársainak. A lakosság to
vábbra is segíti az ellenőrök
munkáját, 5 esetben bejelentés
nyomán intézkedtek.

A győri közterületfelügyelet
jogosult eljárni a szabálytalanko
dókkal szemben, s ez az egész
ségügyi vészhelyzet ideje alatt is
az elvárt szigorral történik. Már
ciusban a hatóság 40 illegálisan
hulladékot lerakóra szabott ki
helyszíni bírságot, 8 elkövetővel
szemben pedig szabálysértési
feljelentést tettek.    

Az utóbbi hetek tapasztalatai 
hoz tartozik, hogy az otthon tar
tózkodók számának emelkedé
sével párhuzamosan a háztartá
si hulladék mennyisége is nőtt.

Ennek egy része sajnos a közte
rületeken jelenik meg, a szelek
tív hulladékgyűjtő szigetekről
1520 százalékkal több illegáli
san elhelyezett kommunális sze
metet szállít el a szolgáltató,
mint korábban. A szolgáltató ké
ri, hogy mind a családi házak
ban élők, mind a társasházi la
kók az arra kijelölt edényben he
lyezzék el a háztartási vegyes
hulladékot! Javasolja továbbá,
hogy mindenki éljen a Hulladék
naptárban megjelölt lehetőség
gel, és a meghirdetett időpon
tokban minden alkalommal te
gye ki az edényét ürítésre.

A GYHG Nonprofit Kft. által
üzemeltetett hulladékudvarok to
vábbra is rendelkezésre állnak,
Győrben hét helyszínen ingyene
sen megszabadulhatnak a szelek
tíven válogatott hulladéktól a cég
ügyfelei. A győri hulladékudva
rokban – a bevezetett egészség
ügyi intézkedések miatt – szom
bati napokon sorban állásra kell
számítani, de az udvarok hétköz
nap és vasárnap is nyitva tarta
nak (nyitvatartási idők: gyhg.hu).

A GyőrSzol Zrt. városüzemeltetési és kivitelezési
igazgatóságának koordinálásában a kihirdetett
egészségügyi veszélyhelyzetben is zajlik a lakóterü
leteken kívüli területeken az intenzíven nem fenn
tartott, ugyanakkor gondozott városi zöldterületek
kaszálása. A munkát a GyőrSzol Zrt. az egészségmeg 
óvást szolgáló előírások betartásával három nagy tel
jesítményű traktorral és további három egyéb gép
pel végzi többek között az árvízvédelmi töltéseken,
a rakpartok környezetében, a kutyafuttatók terüle
tén, a réteken és a kiserdőkben. Ahol például villany 

oszlop található a füves területen, ott a tereptárgy
tövében kézi fűkaszával vágják le a növényzetet, tel
jesebbé téve ezzel az összképet. A március 23án el
indított kaszálást minden városrészben végzi a Győr
Szol Zrt. Ugyancsak dolgoznak a kisgépek a parkok
ban és a lakótelepi zöldterületeken is, ahol immár a
második fűnyírási kör van folyamatban. A program
szerint zajló zöldterületápolással kapcsolatban a
cég ezúton is a lakosság türelmét kéri, hiszen a gé
pek egyszerre nem lehetnek jelen mindenhol. Fo
tónk a Bácsai út melletti réten készült.

Szöveg és fotó: GyőrSzol Zrt.A VÁROSBAN
Kaszálás és fűnyírás

BÜNTETIK A SZEMETELŐKET
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Radnóti Ákos városüzemeltetésért és környezetvé
delemért is felelős alpolgármester kérésére a városi fa
állomány kezelőjeként a GyőrSzol Zrt. megszervezte a
tavalyelőtt és tavaly nagy számban elültetett fiatal fák
locsolását. A naponta két műszakban, összesen három
járművel végzett öntözésre azért van szükség, mert té
len alig volt hó és eső, ugyanakkor a tavasz is rendkívül
csapadékszegény. Mindezekkel együtt a szokatlan me
leg miatt önmagához képest mintegy egy hónappal
előrébb jár a természet. Ebben a helyzetben a gyöke
resedő, növekedésben lévő fiatal fáknak nagy szüksé
gük van a vízre. A csemeték locsolásakor a szakembe
rek ellenőrzik a kis fák karóit, szükség szerint kigazolják
a fatányérokat. Az öntözést a GyőrSzol Zrt. addig végzi,
amíg az időjárás azt szükségessé teszi. Az esetlegesen
a lakosság által a közterületi fák alá öntött egyegy vö
dör vizet a növények később dús lombozattal hálálják
majd meg. Fotónk a Szauter út mellett készült.

Az elszíneződött víz nem káros
az egészségre, ülepítés után fo
gyasztható. Viszont a fehér ruhák
mosása előtt érdemes ellenőrizni
a csapvíz átlátszóságát. A változás
oka, hogy felújítjuk a térséget el
látó ivóvízfőnyomócsövet. Tud
juk, hogy ezekben a nehéz idők
ben jobban kell a víz, mint valaha,
de a biztonságos vízellátáshoz,
szennyvízelvezetéshez elenged
hetetlenek a felújítások. 

A munkálatokhoz szabaddá
kell tennünk a főnyomóvezeté
ket, így más irányból jutnak víz
hez fogyasztóink. Az előkészítés
során a múlt héten már tapasz
talhattak kisebb változásokat,
melyet néhány fogyasztónk vett
csak észre. Számításaink szerint
a jövő héten, április 27től vala
mivel többen találkozhatnak
majd elszíneződött vízzel.

A felújítás során Győrben, a
Pándzsahíd környékén végzünk
csőbélelést. A szakemberek a ve
zetéken kialakított nyílásokon húz
zák majd be a gyantával átitatott
vászonszerű bélésanyagot a főnyo
mócsőbe. Ezután rámelegítik, így
a műgyanta bevonat megkemé
nyedik és ráfeszül a vezeték belső
falára. Az új bevonat a vízzárósá
gon túl statikai megerősítést is ad.

Hasonló csőbélelést láthatnak
olvasóink a közeljövőben a Szent
István úton, a Jókai és az Aradi
vértanúk közötti csatornaszaka
szon. Itt nemrég egy kisebb csa
tornaszakaszt ki kellett cserél
nünk, most teljes hosszban egy
séges bélést kap a két útkereszte
ződés közötti szennyvízvezeték.

Az Eszperantó úton, a Tihanyi
Árpád úti csomópontnál is ki kell

cserélnünk egy csatornaszakaszt.
Itt annak idején valaki beleállítot
ta a biciklijét az üregbe, ezzel bal
eseteket előzött meg. Akkor ide
iglenesen állítottuk helyre a csa
tornát, most egy hosszabb sza
kaszt cserélünk ki, várhatóan egy
hétig tart majd a munka. Az érin
tett útvonalon az autóbuszok áp
rilis 27től május 6ig terelt útvo
nalon közlekednek.

Ménfőcsanakon, Gyirmóton és Győrújbarát Győrhöz közeli
területein átmeneti vízelszíneződésre és víznyomásinga
dozásra számíthatnak.

A VIZES MUNKÁK 
változatlanul folynak

Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.

ÖNTÖZIK 
A FIATAL FÁKAT

Szöveg és fotó: 
GyőrSzol Zrt.

Mint ismert, a kémiai szúnyogirtó
szerek légi permetezése megszűnt,
szerencsére a biológiai készítménye
ket kevésbé érinti a változás, így korlá
tozásokkal ugyan, de azokat továbbra
is lehet a levegőből permetezni olyan
helyeken, ahol az földi eljárással nem

megvalósítható. Győrben természete
sen a földről is végeznek majd szú
nyoggyérítést.

„Az Európai Unió megszüntette a le
vegőben történő kémiai szúnyoggyérí
tést, ami az elmúlt években nagyon
hasznosnak bizonyult Győrben is. Itt, a

folyók városában nem vagyunk most
könnyű helyzetben, de a GyőrSzol Zrt.
vel közösen megteszünk mindent,
hogy kevés szúnyog legyen Győrben” –
mondta el dr. Dézsi Csaba András pol
gármester.

Ebben a szezonban a földi kémiai
gyérítés kap szerepet a munkában.
Ezt a szolgáltató 23 nap alatt képes
elvégezni a város területén.

A GyőrSzol Zrt. már korábban is
rendelkezett földi szúnyoggyérítésre
alkalmas eszközökkel, melyeket az el
múlt években sikeresen vetettek be
a vérszívók ellen. Ezek úgynevezett
melegködös irtásra alkalmas eszkö
zök. Az eljárás lényege, hogy az apró
cseppekre bontott irtószer terjedé
sét hő hozzáadásával is segítik és a
ködszerű permet elterül a megcél
zott területen. Ezek a gépek tovább
ra is rendelkezésre állnak.

A géppark tovább bővült két ULV
berendezéssel, amelyek a gyérítő
anyagot hő hozzáadása nélkül, per
metszerűen juttatják a levegőbe.
Működésük jóval kisebb hanghatás

sal jár, így a sűrűn lakott területeken
kevésbé zavaró.

Mindegyik berendezés mintegy
500 hektár lefedésére alkalmas egy
műszak alatt. A városban a GyőrSzol
Zrt. 4000 hektáron irtja rendszere
sen a szúnyogokat. A gépek haszná
latára a nyári hónapokban az esti, il
letve esetenként a hajnali órákban
kerülhet sor.

A repülő szúnyogok megjelenése
előtt a szolgáltató biológiai gyérítést is
végez légi úton, amely múlt héten el is
kezdődött városunkban. A biológiai
gyérítés során egy speciális, baktérium
alapú készítményt juttatnak a szúnyo
gok tenyészőhelyei re a vízbe. A környe
zetbarát szer az alkalmazott dózisban
kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el,
ártalmatlan minden más élőlényre.

„Az ismertetett technológiák alkal
mazásának eredményességéről nincse
nek még Győrben gyakorlati tapaszta
latok. Az is elképzelhető, hogy a nyári
hónapokban a megszokottnál több vér
szívóval találkozhatnak az itt élők” – tet
te hozzá a polgármester.

A földi kémiai szúnyoggyérítés hatékonyságának növelése érdeké
ben a GyőrSzol Zrt. bővítette gépparkját, hogy felvegyék a kesztyűt
a vérszívók ellen a bevezetett korlátozások ellenére.

Újabb gépekkel
a szúnyogok

ELLEN
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

• 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

SZOLGÁLTATÁS

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

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,

burkolás, festés, kőműves
munkák, víz villanyszerelés.
0630/8720564

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

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

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, kertásás, famet
szés, faültetés, fűnyírás, ka
szálás! Érd.: 0630/403
6810; 96/826322.

Villanyszerelés Győrben és
környékén. Kis munkák is.
Rövid határidővel. 06
20/4026657

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka

rítását, megegyezés szerint.
Tel.: 0670/6750654.

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

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Tel.: 0670/233
9213.

EGYÉB

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu

kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/4153873.

LAKÁSCSERE

96/505050

Gyárvárosi, komfortos, 72
nmes, 2 szobás, gázkon
vektoros, határozatlan bér
leti szerződéses, erkélyes,
részben felújított lakást
cserélne gyárvárosi, nádor
városi, belvárosi, komfor
tos, 4050 nmes, 1+fél
szobás, gázkonvektoros,
határozatlan bérleti szerző
déses, erkélyes, max. 2.
emeleti lakásra. (Hirdeté s 
szám: 69)

Nádorvárosi, összkomfortos,
49 nmes, 2 szobás, távfűté
ses, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne 2 db
győri, de nem szigeti vagy új

városi, 1 szobás lakásra (Hir
detésszám: 70)

Szigeti, komfortos, 32 nmes,
1 szobás, konvektoros, szép
állapotú, határozatlan bérleti
szerződéses, 2 erkélyes lakást
cserélne 4050 nmes, 1+fél
szobás lakásra maximum 3.
emeletig. (Hirdetésszám: 83)

Belvárosi, 69 nmes, 2 szo
bás, egyedi gázfűtéses, felújí
tott, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne
kisebb, 1 vagy 1+fél szobás,
határozotthatározatlan bér
leti szerződéses lakásra. Bel
város, Nádorváros előnyben.
(Hirdetésszám: 85)

Gyárvárosi, 1+fél szobás, 48
nmes, gázkonvektoros, ha
tározatlan bérleti szerződé
ses, felújított lakást cserélne
nagyobb, 3 szobás, határo
zatlan bérleti szerződéses la
kásra, Újváros kizárva. (Hir
detésszám: 86)
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PÁLYÁZAT CIVILEKNEK

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Győr városban
működő civil szervezetek támogatására

A támogatásra fordítható keret: 25.000.000 Ft

A pályázat célja: Győr város területén működő civil szervezetek a közösség érdekében vég-
zett közcélú tevékenységének elősegítése, valamint működési feltételeinek támogatása.
Támogatás igényelhető (2020. évben megvalósított/megvalósítandó pályázatok vo-
natkozásában): 

A) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények
költségeire, ezek népszerűsítésére, ideértve az internet-előfizetést is, vagy

B) működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére, vagy
C) beruházásokra, felújításra, vagy
D) a szervezet által szerkesztett kiadvány, hírlevél, folyóirat költségeire,

ideértve a honlapkészítést és -karbantartást is.

Benyújtási határidő: 2020. május 29. (péntek) a postára adás utolsó napja. KIZÁRÓ-
LAG POSTAI ÚTON, 1 példányban, a pályázati adatlapon, a kért mellékletekkel együtt
a következő címre: GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA JOGI
ÉS ÖNKORMÁNYZATI OSZTÁLY (9021 Győr, Városház tér 1.). A pályázati benyújtási
határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázatot legkésőbb a határidő utolsó
napján ajánlott küldeményként postára adták.

Pályázati adatlap és pályázati útmutató letölthető: gyor.hu honlapról, cic.kva.hu honlapról.

Információ: Jogi és Önkormányzati Osztály (Péter-Szabó Gabriella, 06-96/500-199, szabo.gabriella@
gyor-ph.hu, Somogyi Eszter, 06-96/500-209 somogyi.eszter@gyor-ph.hu), valamint Civil Infor-
mációs Centrum (06/96/512-539, cic@kva.hu, cic.kva.hu). Felhívjuk a pályázó szervezetek
figyelmét, hogy a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan néhány feltétel változott a tavalyihoz képest,
ezért figyelmesen tanulmányozzák át a pályázati dokumentumokat!

PÁLYÁZAT EGYHÁZAKNAK

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet „Egyházak
támogatására szolgáló pályázati” keret felhasználására

A támogatásra fordítható pénzkeret: 12.000.000 Ft

A pályázat célja: győri székhelyű vagy Győr közigazgatási területén mű-
ködő egyházi szervezetek, belső egyházi jogi személyek és egyházi intéz-
mények – kivéve alapítványok, egyesületek – a közösség érdekében vég-
zett, közcélú tevékenységének elősegítése, valamint működési feltételei-
nek támogatása.

Támogatás igényelhető: (2020. évben megvalósított/megvalósítandó)
A) beruházásokra, felújításra, karbantartásra,
B) működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére,
C) kiadványok előállítására, honlapszerkesztésre és -karbantartásra vagy
D) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, 

rendezvények költségeire.

Benyújtási határidő: POSTAI ÚTON legkésőbb 2020. május 29-ig (postai
feladás végső dátuma) a következő címre – GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA JOGI ÉS ÖNKORMÁNYZATI OSZTÁLY (9021
Győr, Városház tér 1.). A pályázati benyújtási határidőt megtartottnak kell
tekinteni, ha a pályázatot legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott kül-
deményként postára adták. 

Pályázati adatlap és pályázati útmutató letölthető a gyor.hu című honlapról. 

Információ: Jogi és Önkormányzati Osztály, telefon/e-mail: 96/500-199; 
szabo.gabriella@gyor-ph.hu, 96/500-209, somogyi.eszter@gyor-ph.hu
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88.888 Ft

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

MÁR HAVI NETTÓ

-tól

www.carmenrent.hu

Ha a sporteseményeket nem szá
mítjuk, akkor is gyakori vendég
Győrben. Bősze Ádámmal párban
kétszer is házigazdái voltak a filhar
monikus zenekar farsangi koncert
jének az uszodában, és a Kantha
roszgálán is közreműködött volna.
Egyik sem tűnik „hazai pályának”.

Tévések között a sportkommentá
torok szakmai szempontból talán a
legsokoldalúbb emberek, nem vélet
len, hogy édesapámék idejében még
választási műsorok levezénylésére is
felkérték őket, de főszerepet vállal
tak a lazább szilveszteri műsorokban,
kabarékban is. Nagyon szeretem azt
a fajta lubickolást, amikor más kör
nyezetben kell helytállni. A farsangi
koncerteken szerencsére ott volt
mellettem Ádám, akinek a kisujjában
van a komolyzene. Bármennyire fur
csán hangzik, ahogy a párkapcsola
tokban, ezekben a szituációkban is
kell, hogy működjön a kémia. Én na
gyon kevés embert viselek el magam
mellett, ez nehezíti a dolgot. 

Gondolom, Sipos János kivétel
volt ez alól. Kettőjük kerékpárver
senyközvetítéseit ma is emlegetik
a sportkedvelők.

Sipivel egészen a haláláig, tizenöt
éven át alkottunk egy csapatot, közve
títettük együtt a Tour de Francet, a
Giro d'Italiát, a Vueltát és a világbaj
nokságokat. Talán szerénytelenség
nélkül mondhatom, hogy műfajt te
remtettünk. Ott se működött volna a
történet, ha mi nem vagyunk olyan
barátok, akik ismerik egymás gondo
latait, tudjuk, a másik mit fog monda
ni, ülnek a poénok is. Petrov Iván
négy éve a szakkomentátorom az M4
en az úszóversenyeknél, vele ugyan
azt éreztem az első perctől kezdve,
mint anno Sipos Jánossal, rögtön

megvolt az összhang, vele is hasonló
képpen látjuk a világ dolgait, sokat be
szélgetünk. Volt már arra is példa más
sportágban, hogy pocsékul sikerült
egyegy szakkomentátoros közvetítés,
az említettek hiányában. 

Nehéz lehetett a szakma legna
gyobbja, Knézy Jenő nyomdokaiba
lépni. Zavarta, hogy a legtöbben csak
a „Kisknézyként” beszéltek önről?

Egy darabig foglalkoztatott, de ezt
a csomagot viszonylag gyorsan letet
tem. Rájöttem, hogy ugyanazzal a
névvel azt csinálni, amit apu az egyik
legjobbként harminc éven át csinált,

gyakorlatilag egyenlő az öngyilkos
sággal, tehát nem kell ezen megfe
szülni. Apu tizenhét éve halt meg, én
huszonnegyedik éve közvetítek, és
máig mégis így beszél rólam minden
ki. Túl vagyok 1996 óta minden téli
és nyári olimpián, „van” kilenc olim
piai aranyérmem, és annak ellenére,
hogy lassan ötven leszek, én vagyok
a kis Knézy. A 2017es budapesti
úszóvb után a fiú kosárlabdázók szö
vetségi kapitánya, Sztojan Ivkovics
mondta, hogy most jött el nála az a
pillanat, hogy nem úgy gondol rám,
kinek a fia vagyok, hanem hogy ki va
gyok én magam. Egyébként nagyon

büszke vagyok, hogy az édesapámról
szeretettel beszélnek az emberek, és
hiányzik nekik.

Ha színész lenne, azt kérdezném,
vane szerepálma, adott esetben
van olyan esemény, ami kimaradt
eddig a pályafutásából, de ott van
a tervek, vágyak között?

Nincs, mégpedig azért, mert ez
csak rossz érzéseket szül. Láttam,
hogy édesapámat mennyire bántja
az igazságtalanság. Vicc, hogy neki a
harminc év alatt három olimpiai
aranyérmes közvetítése volt, miköz
ben nekem kilenc, mert például a ka
jakkenuversenyeket Vitray Tamás
mindig visszavette tőle az olimpiá
kon. Őt ez nagyon bántotta, megva
lósulatlan álomként maradt meg
benne. Ha a pályámnak most lenne
vége, akkor is hálás lennék a sorsnak,
mert egész sor élménnyel lettem
gazdagabb. Soha nem felejtem el a
2017es budapesti úszóvbről Milák
Kristóf ezüstjét, és a 4x100as férfi
gyorsváltó bronzérmét, vagy két év
vel később Milák világcsúcsát, illetve
a 2017es kosárlabdaEbt, ahol a
magyar válogatott a románokat és a
cseheket is legyőzte. 

A koronavírusjárvány miatt el
maradnak a sportesemények, mit
csinál ilyenkor a kommentátor?

Általában hiányzik a munka, de
azt kell, hogy mondjam, most jólesik
egy kicsit semmit se csinálni, ugyanis
2016 óta nem voltam szabadságon.
Most, amikor beszélgetünk, kinyitot
tam egy üveg sört, elkortyolgatom a
teraszon, és közben jó érzés tudni,
hogy nem kell rohanni sehova. Szel
lemi töltődéssel és pihenéssel enge
dek le, sokat olvasok például, aztán
újult erővel szeretnék visszatérni.

Kosárlabdázóból lett 
sportkommentátor

A nagy Knézy nyomdokain

Az ígéretes kosárlabdakarriert a sportkommentátori pálya váltotta
az életében, 24 évesen újabb izgalmas kalandba kezdett, ezzel együtt
pedig nehéz terhet is vett a nyakába. A szakma legendája, az édesapja
ugyanis magasra tette a mércét, ifjabb Knézy Jenőt néha még ma is
„Kisknézyként” emlegetik, ő pedig büszke arra, amit eddig elért. 

Szerző: Nagy Roland  /  Archív fotó: O. Jakócs Péter 
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„Vártuk a bejelentést, várható volt,
hogy meg fog történni. Láttuk a
szomszédos országokban, mi zajlik,
egyértelmű volt, hogy mi sem kerül
hetjük el a sorsunk. Azt hiszem, a baj
nokság felfüggesztése szükségszerű
és egyben jó döntés volt” – kezdte a
beszélgetést a korábbi magyar baj
nok labdarúgó és tizenegyszeres vá
logatott játékos. 

„Március 16a után egyénre sza
bott edzésprogramot állítottunk ösz
sze minden játékosunknak. Hetente
kapják meg a feladatokat, önállóan
dolgoznak. Más jellegű munka ez,
mint a korábbi. Nagyobb hangsúlyt
kap az erőnlét, hiányzik belőle az
egymás elleni játék, és kevesebb
benne a dinamika. Összességében a
szinten tartáshoz elég.”

A leállás mindenkit megvisel, köz
tük a sportolókat is, akiknek napi
munkája az intenzív mozgás. A moti
vációval viszont továbbra sincs baj.
Csertői Aurél szerint játékosai profi

futballisták, akik ilyen helyzetben is
tudják, mi a dolguk. A bajnokság foly
tatása azonban még ezzel együtt sem
ígérkezik egyszerűnek: „Már több
mint egy hónapja tart a mostani álla
pot, és egyelőre senki sem tudja, mi
kor lesz vége. Teljes a bizonytalanság.
A sportszakmai szempon
tok azt diktálnák,
hogy a csapatok
kapjanak fel
ké sz ü l é s i
időt a baj
nokság új
raindítása
előtt. Ehhez
minimum há
rom hétre volna
szükség, az volna az ideális. Különö
sen úgy, hogy erőltetett menet vár
mindenkire: hétközi fordulókkal, szer
dai és szombati mérkőzésekkel, hi
szen augusztus elején már kezdődne
az új szezon. Addigra pedig másképp
nem lehet befejezni a mostanit.”

A bajnokság felfüggesztése előtt egy
hosszú, december óta tartó nyeretlen
ségi sorozat sújtotta a csapatot, amikor
is a harmadik helyről a hetedik helyre
csúszott vissza a tabellán. „Számunkra
is csalódás volt ez a szereplés, ennél job
bak vagyunk. Ha csak egy közepes telje

sítményt nyújtunk a
tavaszi szezon

elején, most
a harma
diknegye
dik helyről
v á r h a t 

nánk a foly
tatást. Tény,

hogy a felfüggesz
téskor nem voltunk jó

passzban, de a bajnokság elhalasztásá
val egyik csapat sem nyert, így mi sem.”

Csertői Aurél azt mondja, a realitás
valahol a bajnoki cím és a mostani he
tedik hely között van. „Nekünk to
vábbra is az a feladatunk, hogy olyan
munkát végezzünk, ami előreviszi a
csapatot, ezért fogunk dolgozni. A já
tékosokban megvan a tudás és a küz
deni akarás, mindannyiunknak hiá
nyoznak a meccsek és az adrenalin,
alig várjuk, hogy ismét pályára léphes
sünk. Készülünk, közben figyeljük a hí
reket, és csak remélni tudjuk, hogy ha
marosan tisztul a kép.”

Ha a bajnokság az eredeti kiírás
szerint folytatódik, akkor tíz forduló
vár még a csapatokra az NB IIben, a
Gyirmót pedig a Békéscsaba vendé
geként lép majd először pályára.

Az MLSZ kedden tartotta tisztújító közgyűlését. Sokan remélték, hogy itt
elhangzik egy konkrét dátum a magyar bajnokságok folytatásáról. Csányi
Sándor újraválasztott elnök azonban már a videókonferencián megren
dezett ülés elején lehűtötte a várakozásokat. Azt mondta, jelenleg a zárt
kapus meccsek megtartásának sincsenek meg a feltételei, majd úgy fo
galmazott: „egyelőre senki sem tudja megmondani, mikor lehet meccse
ket rendezni.” Nyomon követik a kormányzati és egészségügyi szervek
ajánlásait, ha ezek változnak, akkor kerülhet szóba zárt kapus találkozók
rendezése a magyar labdarúgó és utánpótlásbajnokságokban. Az elnök
ségi tisztújítás után újságírói kérdésre elmondta: ha június 13áig nem le
het elkezdeni a bajnokságokat, akkor le kell azokat zárni.

A bajnokság
felfüggesztése

szükségszerû döntés
volt

Alig várjuk, hogy újra
pályára léphessünk

Egy december óta tartó nyeretlenségi sorozattal és harminc
nyolc ponttal az NB IIes tabella hetedik helyén állt a Gyir
mót FC Győr, amikor március 16án az MLSZ bejelentette a
bajnokság felfüggesztését. Na de mi történt azóta a csapat
tal, és várhatóe huszáros hajrá? Egyáltalán, hogyan képzel
hető el a bajnokság folytatása? Csertői Auréllal, a Gyirmót
FC Győr vezetőedzőjével beszélgettünk. 

Szerző: Szigeti Sándor  /  Fotó: gyirmotfc.hu/Lunapix

MEGSZAKÍTANÁ ROSSZ SOROZATÁT A GYIRMÓT

CSERTŐI AURÉL: 

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Kristálycukor 

Akció: április 24—30.

kartonos ár

179 Ft/db

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

Friss és fagyasztott
sertésmáj

320 Ft/kg

219 Ft/db

219 Ft/db

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

229 Ft/db

Friss tojás 10 darabos
32,50 Ft/db

325 Ft/cs

Rama sütômargarin
250 g, 876 Ft/kg

Csirkemellfilé

1199 Ft/kg
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„A régiségkereskedelem is alkal
mazkodik a koronavírus kapcsán ho
zott intézkedésekhez, így elsősorban
az online térben történik az eladás,
vásárlás. A vásárlók pedig szeretik jól
megnézni, kézbe fogni, megszagolni
a tárgyakat” – mondta el telefonon
Kovács Elvira régiségkereskedő. Elvi
ra a személyes találkozásban, döntés
ben hisz, szívesen beszélget a vásár
lókkal, elmeséli a kiválasztott tárgy
eredetét, történetét. Mint mondja, a
családi vállalkozásnak előre kell me
nekülnie, így próbálják az online tér
be is áthelyezni árujukat. Emellett
felújítják, bővítik boltjukat, rendsze
rezik és restaurálják a készletüket. 

Azok, akik korábban régiségbe fek
tették megtakarításaikat, vagy meg
őrizték a szülők, nagyszülők hagyaté
kát, és a most a kialakult gazdasági
helyzetben pénzre van szükségek, sze
retnék értékesíteni azokat. Elsősorban
porcelán étkészleteket, nippeket, fest
ményeket, könyvritkaságokat, órákat
kínálnak eladásra, amelyből úgy gon
dolják, gyorsan készpénzhez juthatnak.

„Mások éppen ezen gazdasági
helyzetben befektetési lehetőséget
keresnek, és mivel az elmúlt hóna

pokban rendkívül magas volt az
arany ára, és reményeik szerint érték 
álló is marad, sokan az arany, az ék
szerek, a nemesfémek, az érmék fel
vásárlásában bíznak” – erről Németh
István régiségkereskedő beszélt.

Erre a tervek szerint május harma
dik vasárnapján újra nyitó Győri Régi

ségvásárban, a Tarcsay úti piactéren is
lesz lehetőség. Nem tartják meg vi
szont április 26án a 49. Győri Nemzet
közi Éremgyűjtő Találkozót, ahová az
előzetes jelentkezések szerint több száz
kiállítót és érdeklődőt vártak a Veres Pé
ter Mezőgazdasági Szakközép és Szak
képző Iskolába – erről Németh Vilmos,

a Győri Éremgyűjtő Egyesület titkára tá
jékoztatott. A rendezvényt október 25
re halasztották. Addig is az érme, a fém
és papírpénzek, kitüntetések, érmék és
plakettek, jelvények, régi képeslapok,
bélyegek, metszetek, részvények, tele
fonkártyák, egyéb régiségek cseréje,
adásvétele az interneten zajlik.

A nemesfémeket, az arany ékszereket, az érméket felvásárolják, míg más régiséget, antik műtárgyat,
porcelánt, festményt inkább értékesítenének ezekben a hetekben a győriek – tudtuk meg Kovács El
vira régiségkereskedőtől, a Győri Régiségvásár szervezőjétől.

Aranyat vásárolunk,
régiséget eladunk

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Győr+ archívum


