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Újabb négy magyar egyetem került fel a világ felsőoktatási intézményeit rangsoroló Times
Higher Education Impact Rankings (THE Impact Rankings) listájára. A napokban publikált,
az ENSZ fenntartható fejlődési céljai alapján összeállított világrangsorában, 85 ország 766
egyeteme között hat magyarországi egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudo
mányegyetem mellett új szereplőként a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Széchenyi István Egyetem szerepel. 

A jó hírt Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztéri
um felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős állam
titkára jelentette be a héten. Az államtitkár szerint a magyar egye
temek az elmúlt 10 évben egyre jobban teljesítenek, egyre ver
senyképesebb diplomát adnak, hazai és nemzetközi presztízsük
jelentős mértékben javult. A győri egyetem, a THE listái közül a
„tisztességes munka és gazdasági növekedés” kategóriában, ami
a méltányos munkahelyteremtésre, a vállalkozói kedvet, a kreati
vitást és az innovációt támogató fejlesztésközpontú szakpolitikák
előmozdítására, a mikro, kis és középvállalatok létrehozásának
és növekedésének ösztönzésére fókuszál, bekerült a legjobb két
százba a világon. „Óriási jelentőségű, hogy egy újabb nemzetközi
listára került fel egyetemünk” – mondta a Győr+ Televíziónak a
Széchenyi oktatási rekorhelyettese. „Világszerte azok a diákok,
akik külföldi egyetemen szeretnének tanulni, ilyen listák alapján
válogatnak” – tette hozzá dr. Lukács Eszter. „Évekkel ezelőtt indí
tottuk nemzetköziesítési programunkat, melynek keretében egy
re több külföldi diák tanul nálunk, a listára kerülés is mutatja, hogy
a Széchenyinek egyre jobb híre van a világban“ – hangsúlyozta a
rektorhelyettes és hozzáfűzte, az egyetem a kutatásfejlesztés
meghatározó centruma, olyan cégek első számú partnere, mint
az Audi, kiemelten támogatja az oktatói és a hallgatói innováció
kat, a gyakorlat és kompetenciaközpontú képzést, és sokat tesz
a régió műszakitechnológiai szintjének és innovációs kultúrájá
nak fenntartható fejlesztéséért.
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Rangos felsőoktatási listán
a Széchenyi-egyetem

A díjazott az idei évadban Anna Karenina
szerepét alakította Velekei László Seregi és Ha
rangozódíjas koreográfus táncszínházi adaptá
ciójában. „Először is szeretnék köszönetet
mondani a társulat igazgatójának, Kiss János
nak és Velekei Lászlónak, akiktől lehetőséget
kaptam, hogy idáig eljuthattam, és ebben a
gyönyörű szerepben bizonyíthattam” – kezdte
a kitüntetett.

Aki ismeri a fiatal táncost, tudja, minden
mozdulatát a tökély és a mély érzelmek moz
gatják. Az évad legjobb női táncművészeként
nagy súly nehezedik rá, még inkább bizonyíta
nia kell önmaga számára. Velekei László katar
tikus táncadaptációjában Lili eddig is minden
este a maximumot nyújtotta a címszerepben,
folyamatosan keresve benne a megújulás lehe
tőségét, ettől vált még izgalmasabbá számára
is a kivételes előadás. 

A díjazott a karantén mindennapjairól a
Győr+ Rádió műsorában elmondta, nagyon hi
ányzik már neki a társulati, színházi munka. Az
évad március közepén megszakadt, a táncos
legnagyobb ellensége most az idő. „Nagyon
szomorú voltam, amikor kiderült, hogy a jár
vány miatt sok előadásunk elmarad az Anna
Kareninából. Félbeszakadtak az új bemutatónk,
a GisL próbái is. Rengeteg munka vár még ránk,
a gyakorlatokat online, otthon végezzük, így
töltjük hasznosan az időt” – mesélte a Győri
Balett magántáncosa. 

Marjai Lili Anna a Magyar Táncművészek
Szövetségének megtisztelő díját a tervek sze
rint ősszel, egy gálaest keretében veheti át.

A tánc világnapját 1983 óta minden évben a klasszikus balett óriásának tartott Jean
Georges Noverre születésnapján, április 29én ünneplik. Ez alkalomból díjazzák a hazai
táncszakma kiválóságait. Idén a Magyar Táncművészek Szövetsége az évad legjobb női
táncművészének – klasszikus balett kategóriában – a Győri Balett magántáncosát, Mar
jai Lili Annát választotta.
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Az évad legjobb női táncművésze: 
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Marjai Lili Anna
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„Úgy érzem, jól fel tudtam készülni
az érettségire, a tantárgyak többségé
ből már a járvány kitörése előtt is a
tananyag végénél jártunk vagy már is
mételtünk. A legnagyobb nehézséget
azok a tárgyak jelentik, amelyekben
az értékelés szubjektívebb, például
egy magyar műelemzés során. Taná
raink próbálták folytatni a felkészítést
az online térben, de véleményem sze
rint a tanítás ezen módja sokkal kevés

bé hatékony, mint egy tantermi óra” –
mondta Galambos Dóra, a Révaigim
názium végzőse.

Buknicz Bendegúz is a Révaiban
érettségizik jövő héten, ő is egyetért
abban, hogy a szóbeli vizsgák eltörlé
sével valószínűleg rosszabb eredmé
nyek fognak születni. „Az emelt érett
ségiknél a szóbelik általában javítanak
az átlagon, ezért ennek nem örülök” –
árulta el Bendegúz, aki vázolta jövőbe
li terveit is: „bizonytalan jelennél csak
a jövő bizonytalanabb, remélem, fel
vesznek egy általam jelölt egyetemre.”

Nem minden tantárgynál marad
el a szóbeli vizsga, testnevelésnél a
gyakorlati érettségi vizsgákat „ússzák
meg” a fiatalok. Bódi Soma testneve
lő tanárnak és személyi edzőnek ké
szül. Ő későbbre halasztaná az érett
ségit, vagy az év végi jegyek alapján
számítaná a felvételi pontokat. „Tesi
ből csak szóbeli lesz, ezt kifejezetten
ellenzem. Bemagolt tudás alapján,

mindenféle gyakorlati felmérés nél
kül nem lehet eldönteni, hogy alkal
mase a diák testnevelő tanárnak,
edzőnek. Ez az egész így észszerűt
len” – zárta Soma. 

Dóra nem tartja teljesen biztonsá
gosnak az érettségi megtartását, de
a továbbtanulók számára ez az egyet
len mód, hogy számot tudjanak adni
a valós tudásukról. Ő az ELTE gazdál
kodás és menedzsment szakán sze

retne továbbtanulni, így számára el
engedhetetlen az idei érettségi.

Bárándi Rékának nagyon fontos,
hogy most leérettségizzen, ugyanis
Németországban szeretne továbbta
nulni optikusnak. Az Audi Hungaria
ÁMKban végzős lány úgy érzi, az is
kola néha felesleges házi feladatokat
küld. Ezeket oldja meg, ahelyett,
hogy a tételekre készülne, és nem
tud arra fókuszálni, amire szerinte
kellene. Réka úgy véli, nagyban befo
lyásolja a jövőt ez a vírus. „Nehezebb
lesz a Németországba költözés, a kin
ti munkakeresés is, valamint a turiz
mus sem fog könnyen talpra állni, és
így nehezebb lesz hazajárni onnan.”

Salomvári Ádám, a Kazinczygim
názium végzőse is külföldön folytatja
tanulmányait, Bécsbe már felvették.
Korábbi érettségi feladatok megoldá
sával készül. Elmondta, nem okozott
nagyobb nehézséget az online tanu
lásra való átállás, osztálytársaival

amúgy is megvoltak már a különbö
ző csatornáik, amiken tartották a
kapcsolatot. „Persze hiányzik nagyon
a személyesség, de a mi korosztá
lyunk már gyakorlott ebben a kom
munikációban” – árulta el. Ádám a
szóbeli vizsgák eltörléséről úgy véle
kedik, hogy sokan valószínűleg javí
tottak volna az eredményükön, de a
jelenlegi járványügyi helyzetben ab
szolút helyes döntésnek tartja. 

„A tanárok többsége rengeteg se
gítséget nyújt a felkészüléshez az utol
só pár hétben is, a legfontosabb dol
gokra hívják fel a figyelmünket” – me
sélte Horváth Dorottya, a
Réva i g imnáz ium
érettségizője. Jó
nak tartja, hogy
mielőbb meg
legyen az
érettségi vizs
ga, hiszen a
felkészülés is
r e n g e t e g
stresszel jár.
Dorottya Győr
ben szeretne
kozmetikusnak ta
nulni, OKJs képzésre
jelentkezett, így neki is el
engedhetetlen az érettségi. 

Sátor Laura és Schmelczer Vivien is
a Kovács Margitiskola végzős tanulói.
Laura a nyugodtabb, úgy érzi, sikerült

felkészülnie az érettségire. Vivien vi
szont valamivel többet szenved a ta
nulástól, de a nem mindennapi körül
mények között is bízik a sikerben. A fi
atal lány nemcsak az érettségitől tart,
hanem a koronavírustól is. Azt mond
ja, ha tehetné, későbbre halasztaná
az érettségit, az ötvösszakma elvégzé
se után szakács szeretne lenni. 

Laurát nem foglalkoztatja igazán a
járvány, úgy gondolja, nagyobb a pá

nik, mint a valódi veszély, a tanulásra
próbál koncentrálni. „Jobban örültem
volna, ha az év végi jegyeink átlagából
számítják ki az érettségi érdemjegye

ket. De ha már nem így
történik, jobb minél

előbb túlesni a
vizsgán” – mond

ja. Ő az érettsé
gi után meg
szerezné az
üvegműves
szakmát, de
a szépség 
iparban tud

ja elképzelni
magát. 
A vágyak és a

tervek majd később
találkoznak a valósággal.

Aki jobban szerepel ezen a jár
vány miatt is emlékezetes érettségin,
valamivel nagyobbra nyithatja maga
előtt a lehetőségek kapuját.

A 
felkészülés
is rengeteg
stresszel

jár

Vizsgadrukk, kételyek,
továbbtanulás

A koronavírusjárvány miatt nagyrészt csak írásbeli
érettségi lesz a jövő héten, a győri diákok legjobb tu
dásuk szerint készülnek, de többük is hiányolja a szó
beli vizsgákat. 

Szerző: Győr+ 

ÉRETTSÉGI 
a járvány idején

Laura igyekszik 
a tanulásra koncentrálni
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A nevelőszülőség összeköti a gyer
mek múltját és jövőjét. A család me
legét, mintáját, a szeretet biztonsá
gát adja azoknak a gyermekeknek,
akiket saját szülei valamilyen okból,
rövidebb vagy hosszabb ideig nem
tudnak vállalni. A nevelőszülő saját
otthonában biztosítja a nála gyámha
tósági határozattal elhelyezett gyer
mek ellátását.

Tóth Eszter, a megyei nevelőszülői
hálózat szakmai vezetője kiemelte, a
nevelőszülőség nem örökbefogadás,
a nevelő nem tekintheti sajátjának a
gondozott gyermeket. Megyénkben
is egyre fogy a nevelőszülők száma,
amely fokozott nehézséget jelent a
gyermekvédelem rendszerében. Hi
szen áldozatos és hihetetlenül érté
kes munkájukban együttműködnek,
hogy a gyermek sorsa minél előbb –
hazakerüléssel vagy örökbefogadás
sal, esetleg huzamosabb időre szóló
nevelőszülői elhelyezéssel – véglege
sen rendeződjön. 

Ki lehet nevelőszülő? A 24. élet
évét betöltött, cselekvőképes, bün
tetlen előéletű, magyar állampolgár,
aki a gondozásba helyezett gyermek
nél legalább 16, legfeljebb 50 évvel
idősebb, és megfelel a gyermekvé
delmi törvényben meghatározott al
kalmassági feltételeknek. Az egész
ségügyi és pszichés alkalmasság mel
lett vizsgálják a gyermeknevelésre al
kalmas környezetet, 60 órás szakkép
zésen fejlesztik a készségeket, elmé
leti és gyakorlati segítséget adva a
gyermek szükségleteinek kielégítésé
hez és fejlődésének biztosításához, a
vér szerinti kapcsolatok ápolásához.
Az első gyermek kihelyezésétől szá
mított két éven belül a jogszabály
ban rögzített további képzéseken is
részt kell venni. A 28+32 órás kiscso
portos képzést gyermekvédelmi szak

Nevelőszülői tanfolyam in
dult márciusban a Győr
MosonSopron Megyei
Gyermekvédelmi Igazgató
ság és Területi Gyermekvé
delmi Szakszolgálatnál,
amit a járvány miatt felfüg
gesztettek, de folytatják,
amint lehetséges. Azután
pedig újabb hét család vál
lalkozhat arra, hogy neve
lésbe vett gyermekeket
gondozzanak átmenetileg
saját otthonukban. 

ember és gyakorló nevelőszülő tart
ja, a trénerek családlátogatáson is to
vább ismerkednek a jelentkezőkkel.

Elsődleges cél, hogy megfelelő
számú képzett nevelőszülő álljon ren
delkezésre az elhelyezésre váró 12
év alatti gyermekek számára. „Keve
sen alkalmasak a 24 órás munkát
igénylő nehéz hivatásra, amely spe

ciális foglalkoztatási jogviszonynak
számít” – hangsúlyozta a szakmai ve
zető, hozzátéve, a tevékenységért dí
jazás illeti meg a nevelőszülőt, amely
alapdíjból, kiegészítő és többletdíj
ból áll. A nevelőszülőt megil
leti a családi pótlék, a
családi adókedvez
mény, és újdon
ság, hogy gyed
re is mehet
nek a nevelő
szülők. Eddig
tulajdonkép
pen ellenér
dekeltek vol
tak a nevelő
szülők, hogy
kisbabát fogadja
nak, akivel otthon
kell maradni a gyer
mek kétéves koráig, hiszen
amellett nehezen lehetett kereső te
vékenységet folytatni. A nevelőszülői
gyed a díjazás révén könnyít ezen.

Megyénkben jelenleg 55 nevelőszü
lő lát el 135 gyermeket, többnyire
házaspárok, akiknek már vannak sa
ját gyermekeik, de nevelőszülő lehet
egyedülálló is, akinek a körülményei
alkalmasak a gyermek fogadására. Az
átlagéletkor növekszik a hálózatban,
cél, hogy fiatalítsanak, ehhez a meg
emelt díjazás mellett a tanfolyamok,

szakmai támogatás és informatikai
eszközök fejlesztésével éppúgy hozzá
tudnak járulni, mint a háztartási gé
pek, fejlesztőeszközök vagy a gyer
mekgondozáshoz szükséges na

gyobb értékű tárgyak biztosí
tásával. 

A gyermekvéde
lembe kerülők

száma állandó,
a megyénk
azonban ne
hezebb hely
zetben van,
mivel, ha a
járvány előtti

adatokat néz
zük, gyakorlati

lag nincs munka
nélküliség és so

kan dolgoznak külföl
dön. A tapasztalatok azt

mutatják, hogy kivételes pedagógiai
érzékkel, saját megélt nevelési ta
pasztalattal rendelkeznek a legjobb

nevelőszülők, elég fiatalok, rende
zett anyagi körülményekkel, hogy
több gyermeket is otthonukba fogad
janak. A nevelőszülői tanfolyamot si
keresen elvégzők először 12, később
akár 56 gyermeket is fogadhatnak
otthonukban saját kiskorú gyermeke
ik mellett. A legtöbb gyermek a ne
velőszülőknél válik örökbe adhatóvá,

de fogadó szülőként megmondhatja,
hogy milyen életkorú, származású,
betegségű gyermeket szeretne, illet
ve nem szeretne.

A nevelőszülőknél cseperedő
gyermekek sikeresebbek, eredmé
nyesebbek lesznek, mint a gyermek
otthonban felnövők, a család erős
megtartó, normakövető szerepe mi
att kevésbé jellemző a deviancia, szö
kés vagy bűnelkövetés. „A nevelőszü
lők úgy érzik, képesek arra, hogy má
soknak segítsenek, és képesek is ad
ni annak, akinek szüksége van rájuk,
Fontos tevékenységet végeznek az
zal, hogy a társadalom számára jót és
nemeset cselekszenek” – összegezte
a tapasztalatokat Tóth Eszter, és idéz
te az egyik gyakorló nevelőszülő sza
vait: „Olyan, mint a gyémántbányá
szat, sokat kell csákányozni, amíg rá
akadunk a gyémántra, ami ott van a
gyermekekben. Fáradságos munka,
de megéri, mert nagyon szép és há
lás hivatás.”

Megyénkben is
egyre fogy

a nevelôszülôk
száma

A gyermek maga
A nevelőszülőség gyémántbányászat

A JUTALOM
Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Yuganov Konstantin/Shutterstock.com
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SZEMSZÖG

Az orgona ága és a barackfa virága most is
jelzik, közeleg az anyák napja, ami azonban
máshogy fog telni, mint ahogy megszokhat
tuk: otthonról köszöntjük az édesanyákat.

Ha lefesthetnénk a vasárnapot, a vidám
lila és púderszín helyett most sokan inkább
szürkére kennénk. Nem csoda, hiszen tele
vagyunk aggodalommal, frusztrációval, s a
járványhelyzetet még kilátástalanabbá teszi
a közelgő ünnep. Idén a legtöbben anyák
napján sem ölelhetjük át édesanyánkat,
nagymamáinkat. Talán még kétméteres tá
volságból sem köszönthetjük őket, mindany
nyiunk egészségének védelme érdekében
csak otthonról gondolhatunk rájuk, de biz
tosan megtaláljuk a módját, hogy kifejezzük
feléjük szeretetünket.

A férjem egy tulipáncsokorral tért haza
a bevásárlásból, kérdőn néztem rá. Azt
gondoltam, az édesanyjának vagy a nagy
mamájának vásárolta jelképesen, majd
küld nekik egy fotót róla, hogy érezzék,
bár a járvány miatt most nem adhatja át
személyesen, gondol rájuk. Nem így tör
tént. Én kaptam, méghozzá anyák napjára
– a szívem alatt növekvő kisfiunk nevében
nyújtotta át. Ekkor tudatosult bennem:
már én is édesanya vagyok, és kijárási ti
lalom ide vagy oda, nekem nem is kell en
nél szebb ünnep.

Talán csak telefonon mondhatom majd
el, de hálával tartozom az édesanyámnak,
akiből hamarosan nagymama lesz, és a
nagyszüleimnek, akiket nemsokára dédinek
hívunk majd. Ahogy a férjem anyukájának
és mamájának is, akikre hasonló szerep vár.
Magamra nézek, és már nem kislányt látok
– büszkén állok be én is az erős, céltudatos,
gondoskodó nők sorába, akiknek május első
vasárnapját szenteljük.

Ha az édesanyákra gondolunk, az oda 
adó gondoskodáson, a szereteten túl so
kunknak ezek a szavak is eszünkbe jutnak:
kitartás, türelem, önfegyelem. Milyen ér
dekes, hogy idén május 3án, mikor az éle 
tet adó nőket ünnepeljük, pont ezeket az
anyai erényeket kell gyakorolnia az egész
országnak, ha nem a világnak. De ha össze
fogunk, együtt győzhetünk!

Bodrogi Sára

Anyák útján

Köszönettel kezdte videós be
jelentkezését Orbán Viktor minisz
terelnök, amely szólt mindazok
nak, akik részt vettek a vírus elleni
védekezés első szakaszában. Ki 
emelte, hogy a közös, emberfelet
ti munka eredménye az, hogy
most némileg enyhíthetnek a kor
látozásokon. „A védekezés 49.
napjára felkészült az egészségügy
a tömeges megbetegedések keze
lésére is. Ma már nem kell attól
tartani, hogy bárki megfelelő ellá
tás nélkül maradna” – közölte.
Hangsúlyozta: eljutottunk oda,
hogy közösen megpróbálhatjuk új
raindítani az életet Magyarorszá
gon. „De fokozatosan és szigorú
menetrend szerint kell eljárunk!”
– mondta a miniszterelnök. 

„Köszönöm a győrieknek,
hogy továbbra is fegyelmezetten
betartják a vírushelyzetben ho
zott országos és helyi szabályo
kat. Várhatóan jövő héten újabb
előírásokkal, további lazítást je
lent be a kormányfő” – tájékozta
tott Simon Róbert Balázs győri

országgyűlési képviselő, és hang
súlyozta, az idősekre és a legfer
tőzöttebb területen élőkre vo
natkozó eddigi szigorú védelmet
továbbra is fenntartja a kormány. 

A csütörtöki lapzártánkig a kö
vetkező intézkedések ismertek
többek között: Budapest gócpont
nak számít, ezért a fővárosban és
környékén a kijárási korlátozások
életben maradnak. Vidéken,
vagyis Győrben is a kijárási korlá
tozás helyére új védelmi intézke
dések lépnek. Ilyen például, hogy
az üzletek időkorlátozás nélkül ki
nyithatnak. Az éttermek, kávézók
teraszai és kerthelyiségei megnyit
hatnak. A szabadtéri strandok, ál
latkertek, szabadtéri múzeumok
látogathatók lesznek. Az idősek
védett időzónáját továbbra is
fenntartják. Május végéig bizto
san nem tér vissza a tantermi ok
tatás, és egyelőre a közterületi
parkolás is ingyenes marad.

„A gazdaság újraindítására irá
nyuló enyhítés az emberek min
dennapi tevékenységében is új,

konkrét szabályokkal jár. Vala
mennyi zárt térben, például ke
reskedelmi egységben, illetve be
vásárlóközpont, üzemanyagtöltő
állomás felkeresésekor előírás az
arcmaszk, vagy a száj és orr elta
karására alkalmas eszköz haszná
lata. Változatlanul szükség lesz az
emberek együttműködésére és
a különösen veszélyeztetett, 65
év feletti korcsoport továbbra is
megkülönböztetett figyelemben
kell, hogy részesüljön. Az új mű
ködési modell várhatóan egész
évben érvényben lesz. A gyógy
szertárakon kívül számos üzlet

ben, piacokon, illetve benzinkú
ton is árulnak többféle, akár kéz
zel varrt arcmaszkokat. Azt ké
rem minden győritől, ha eddig
még nem tette meg, akkor vásá
roljon magának arcmaszkot” –
mutatott rá Simon Róbert Balázs,
és azzal zárta, minden győri
édesanyának boldog anyák nap
ját, s jó egészséget kíván.

Hétfőn nulla órától lépnek érvénybe az Orbán Viktor mi
niszterelnök által a koronavírusjárvány elleni védekezés
ben szerdán bejelentett változások. 

Jövő hétfőtől hatályosak

az enyhítések

Dr. Dézsi Csaba András polgármester
csütörtökön több helyi intézkedést is
közölt a sajtóval. A veszélyhelyzet kihir
detését követően, néhány hete elen
gedte augusztus végéig vagy visszavo
násig a szociális bérlakások díját. A be
jelentés szerint május 1jétől a nem szo
ciális alapon kiadott önkormányzati la
kásokra pedig engedményt kapnak a
bérlők: a díj 50 százalékát elengedik.

A kormány bejelentése alapján jövő
hétfőtől kinyithatnak a terasszal rendel
kező vendéglátóhelyek. Győrben a pol
gármesteri rendelkezés szerint már
ezen a hétvégén is fogadhatják a ven
dégeket, sőt azok is kinyithatnak, akik
terasszal nem rendelkeznek, de az asz
talaikat és székeiket el tudják helyezni
az üzletük előtti közterületen.

Továbbá minden olyan sportolási le
hetőség is adott, amely nem igényel
közvetlen érintkezést.

könnyítések

Már hétvégén kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai

Újabb győri 
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Számított rá, hogy éppen a ka
rantén idején kap szerepet a vá
rostól?

Egyáltalán nem számítottam rá. A
színészek kényszervállalkozók, márci
usban kaptunk utoljára fizetést, a szín
házak átmenetileg bezártak. Online
jelenléttel próbálkozunk, ami ugyan
nem hoz pénzt, de lehetőség a meg
mutatkozásra, a közönség érdeklődé
sének a fenntartására, a játékra, ami
minden színész számára a legfonto
sabb. A társulat össze is állított egy on
line programot, én pedig minden este
élőben jelentkezem. Nem hagyunk
egyedül címmel kérésre verset mon
dok, kollégákkal és a műsor közben
bejelentkezőkkel beszélgetek. Kifeje
zetten jólesik, hogy a város polgár
mestere, dr. Dézsi Csaba András, és az
önkormányzat nem hagyott magunk
ra bennünket, figyelemmel kíséri a
sorsunkat. A polgármester úr azt kér
te, hogy legyek összekötő híd a város
és a színház, a színészek között, erre
szól a megbízatásom.

Ez egy részben közéleti, de azért
nem hálátlan szerep.

Megtisztelő, s nemcsak a színház
dolgozóinak képviseletére ad lehető
séget, hanem arra is, hogy a közön
ségünk megőrzésében közre tudjak
működni.

Érdekes és némileg váratlan
helyzet alakult ki Győrben. Van ko
moly szándék és esély is arra,
hogy megszülessen egy vadonatúj
kulturális negyed. Hogyan fogad
ták az elképzelést a művészek és a
közönség, már amennyit erről tud
ni lehet?

A mostani színház épületéhez va
lamennyiünket sok élmény, siker köt.
Engem is. Viszont be kell látni, hogy
az érdemi, mellesleg rendkívül drága
felújításhoz szinte teljesen le kellene
bontani, s még a felújítás után sem
tudna annyit, mint egy új intézmény.
Nem is beszélve arról, hogy a felújí
tás nem rövid idejére ki kellene köl
töznünk egy kényszerűségből átalakí
tott alkalmi színházba, ahová nem
biztos, hogy követne bennünket a kö
zönség egy része. Egy új, kifejezetten
erre a célra épült, építőművészeti
szempontból is izgalmas kulturális
negyed viszont földrajzilag is egymás
szomszédságában helyezi el a társu
latokat. Könnyebb lesz az együttmű
ködés a világhírű győri együttesek –
köztük a balett, a filharmonikusok –

között. Kínálja magát az összművé
szeti lehetőség, a közös produkció.
Polgármester úrral sokat beszélget
tünk az új tervekről, érdekelte a vé
leményem és én személy szerint tá
mogatom a terveit. Nagyon örülnék
az új épületnek, hiszen ritkán adatik
meg a színészeknek, hogy egy új szín
házat ők lakjanak be lélekkel.

Van a kerítésén egy nejlonzacs
kós csomag, el ne felejtse bevinni.
Ebédet rendelt?

Nem rendeltem, kaptam. Az esti
online műsoromba azt kérte Eszter,
a helyi boltban dolgozó lány, hogy
mondjam el neki a Kései siratót Jó
zsef Attilától, cserébe csinál nekem
gulyáslevest. Szívesen teljesítem a
kéréseket, de a Kései siratót eddig
még nem mertem elmondani. Min
dig úgy éreztem, az a nagyívű vers
a legnagyobb, legendás színészek

kiváltsága. De végül elmondtam, és
a gulyásból ítélve Eszternek tet
szett. Egyébként máskor is szokott
hozni a főztjéből. Mosolyogtam is
magamban, lehet, hogy a karantén
idején, úgy mint a régi világban, a
nézők adományaiból élnek meg a
művészek?

Ön mennyire optimista ember?
Abszolút optimista vagyok, akár a

színészek többsége. Óvatosan, de hi
szek benne, hogy a karantén után az
emberek talán jobbak, szolidárisab
bak lesznek egymáshoz. A tartalékai 
kat is lassan fölélő színészek sem si
ránkoznak, hanem próbálják eladni a
tudásukat, új oldalukról mutatkoz
nak be. A lételemünk, hogy élményt
adjunk az embereknek, szembené
zést önmagukkal, hitet, erőt a folyta
táshoz. Ehhez Győrben bátorítást és
segítséget is kapunk.

Nem 
hagynak magunkra

bennünket

Nagy Balázst színházért felelős polgármesteri biztosnak nevez
te ki dr. Dézsi Csaba András, a város vezetője. A színész, énekes
23 esztendeje él Győrött, s noha 15 éve a budapesti Madách
Színházban és más együtteseknél, tévésorozatokban is játszik,
teátrumi otthona a Győri Nemzeti Színház maradt.

„A megbízásom
arra szól, hogy

legyek összekötô híd
a város és a színház,

a színészek
között”

Nagy Balázs a színházért felelős 
polgármesteri biztos

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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A választások óta nem találkoztam
a régi baráttal, úgy gondoltam, hogy
három hónappal a megválasztásom
után megosztom vele – mint Győr jó
ismerőjével és barátjával – azokat a ví
zióimat, amiket munkatársaimmal
együtt kidolgoztunk. Most elsősorban
a város kulturális, turisztikai és építé
szeti jövőképét mutattam be.

Egy miniszter véleménye sokat
számít, mert a Modern Városok
Programját jórészt kormányzati for
rásokból teremtik elő.

Nem csak ezért fontos. Egy város
hosszú távú tervezéséhez legalább öt
ven évvel kell előretekinteni. Én azt lá
tom, hogy a rendszerváltás óta valójá
ban toldozásfoltozás folyt a város
ban. Kétségtelen, hogy – töb
bek között – megépült egy
igényes sportcentrum Bor
kai polgármester úr idején,
egy aluljáró Balogh polgár
mester úr tevékenysége alatt.
Az egyetlen meghatározó, a vá
ros lehetőségeit megalapozó beru
házás az MDFkormány alatt történt
Kolozsváry polgármester úr érdeme
ként, amikor is létrehozták a nemzet
közi ipari parkot. A fejlődés földrajzi
irányaiban a rendszerváltás óta nincs
teljes egyetértés.

A városhoz csatolt peremkerüle
tek átalakulására gondol?

Mindig az volt a kérdés, merrefelé
fejlődjünk, hiszen egykori falvak vesz
nek bennünket körül. Ezek bevonásá
val egy családi házas környezet kez
dett el kialakulni. Ezek fontosak, hi
szen a klasszikus magyar életstílus te
rei, van levegő, kert. Időközben azon
ban a városokat jellemző emeletes
házak kitolódtak ezekre a területek
re. A városias építkezés pedig megöli
a kertvárosi területeket. Rájöttünk
arra, hogy a rozsdaparkban kell körül
nézni, itt a Rábagyár óriási területe,
melyet telekspekulánsok már több
ször meg akartak szerezni. Ott szeret
nénk egy élő, lehetőségekben, szol

gáltatásokban gazdag kulturális ne
gyedet csinálni. A MosoniDuna mel
letti sétányon keresztül összekötjük
az egyetemmel, ezáltal oda tudjuk
vonzani a fiatalokat is.

A Modern Városok Programja
eredetileg nem ezt a koncepciót tar
talmazta.

A Modern Városok Programját én
megörököltem. Elmentem a színház
ba, ahol a színház és a balett igazga
tója elmondta, hogy a tervezéskor
nem vették figyelembe az ő igényei
ket. Készült egy automata mélyga
rázs terve is, itt az utoljára kijövő né
zőnek nagyjából másfél órát kellett
volna várakozni az autójára az elő
adás után. Erre kellett volna költe
nünk 20 milliárd forintot. A papír
mindent elbír, de az emberek ideg
rendszere nem. A megtervezett szín
ház közösségi tere jelentősen csök
kent volna a mostanihoz képest. A
színház ára viszont hihetetlenül fel
lett tupírozva. Gondoljon bele, egy
milliárd forint volt csak a tervezés.

Ez most a kukába kerül?
Reményeim szerint igen. Mert

még mindig jobban járunk, mint
ha megvalósítanánk. Az egész

színházi projekt nyilván egy lobbi
csoport érdeke volt. Olcsóbb lebon

tani, s egy újat építeni, mint felújítani
a régit. Olyant szeretnénk építeni,
mely 21. századi, s nem a hetvenes
évek közepének világát hozza vissza.

Végül is lebontják?
Nincs más értelmes és megfizet

hető megoldás. A színház helyén lét
rehozunk egy sétányokkal tűzdelt
zöld parkot. Ott van Párizsban példá
ul a Festők tere. A vendéglátás, a kul

túra, a turizmus közös parkja. Élet
van benne. A győriben is lehet egy
hely a fiataloknak, ahol sörözhetnek,
beszélgethetnek, a képzőművészek
festenek, alkotnak, lesznek interaktív
szobrok. A Rábagyár mostani terüle
tén pedig lesz egy kulturális centrum,
a színház, a balett, a koncert és kon
ferenciaterem, valamint egy nagy if
júsági közösségi tér, ahol lehet kiállí
tásokat, nagykoncerteket szervezni,
vannak klubok. Nemzetközi tervpályá
zattal a világ legnevesebb szakembe
rei álmodhatnak ide egy olyan kultu
rális központot, ami köré vendéglátó
helyek, szolgáltatások telepednek.

A járvány sújtotta világban lesz
pénz a nagyívű gondolatok megva
lósítására?

A járvány a közelgő világgazdasá
gi válság helyére lépett. Ha ezen túl
jutunk, jelentős fellendülés követke
zik. Miniszterelnök úr is a gazdaság
élénkítését, fejlődését hirdette és je
lölte meg kiútnak. Ha építünk, lesz
munkahely, lesznek fontos létesít
mények, melyek szimbolikusan is
fontosak. Kell a látványosság is, mely
idehozza és marasztalja az embe 
reket. Megéri tehát fejleszteni. Szijjártó
miniszter úrnak azért tetszett a terv,
mert van benne dinamizmus, kor
osztályos skála, s nemcsak kulturális,
hanem komplex és modern városfej
lesztési program. 

Ha építünk,
lesz munkahely,
lesznek fontos
létesítmények 

A város kulturális, turisztikai, építészeti jövőképét ismertette
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel dr. Dézsi Csaba
András, Győr polgármestere.

A MODERN GYŐR 
hosszú távú víziója

Zöld park a belvárosban, 
kulturális központ a rozsdaövezetben

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Külügyminisztérium
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Úgy hallottam, hogy ha kidobták
az ajtón, akkor is visszamászott az
ablakon a diákok és a munkatársai
érdekében. Miként emlékszik visz
sza, mindig is agilis volt?

Azt hiszem, igen. Ha meg voltam
győződve arról, hogy a kollégák és a
gyerekek érdekében tenni kell vala
mit, akkor küzdöttem. Ha tudomásul
kellett venni a megváltoztathatatlan
döntéseket, akkor alkalmazkodtam.

Ehhez kell a tapasztalat, hogy fel
mérjük, mikor melyik a célravezetőbb.

Pontosan. Ismerni kell a játékterü
let nagyságát, a lehetőségeket, med
dig lehet elmenni, a falnál tovább
nem érdemes.

Harminchat évig tanított a „Kál
váriaiskolában”. El sem tudta vol
na képzelni máshol?

Előtte az iparban dolgoztam, de a
pedagógus szüleim beoltottak a hiva
tás szeretetével. Határtalan szeren
csém is, hogy nem pedagógusként
kezdtem, hanem mint gépész dolgoz
hattam például a Graboplastnál, és a
legkorszerűbb vezetéstechnikai elve
ket, gyakorlatokat láthattam, majd

ezeket átültethettem az iskolai mun
kába. Az iparban látott szemléletet
hoztam magammal, olyat, ami egy
jól menő vállalat sajátja.

Az említett évekből aztán hu
szonhármat igazgatóként töltött. A
műszaki irányultság hogyan fért
meg az iskola profiljával, az ének
zenével?

Nagyon könnyen. Nem nekem kel
lett a legjobb pedagógusnak lenni,
mert kiválóságok dolgoztak az intéz
ményben. A lehetőségeket, a feltétele
ket, a körülményeket kellett biztosíta
nom hozzá. Amellett, hogy van peda
gógiai végzettségem, hatalmas empá 
tiával kellett rendelkeznem mindenki: a
zenészek, a matematikusok, a magya
rosok, a testnevelők irányába. Könnyű
volt, pontosan azért, mert tanultam
szervezéstant, sok olyat, ami viszonylag
távol áll az iskolavezetéstől. Készítettem
például munkaidőtérképet, megnéz
tük, hogy ki mivel leterhelt, hogyan
használja ki a munkaidejét. Kiderült,
hogy felesleges funkciókat is ellátnak a
pedagógusok, ezeket megszüntettük.
Az elsők között voltunk, akik számítógé
pesítettük az iskola ügymenetét. Tulajdonképpen a mérnöki gon

dolkodást vegyítette a pedagógiai
szemlélettel.

Pontosan. Az igazgatóságom máso
dik évében sokat kínlódtunk az iskola
bezárások miatt. Nehezen, de nekünk
sikerült túlélnünk. Rájöttünk, hogy nem
lehet egy helyben, nyugodtan ülni, és
várni a gyerekeket, hogy majd beszé
dülnek, próbáltunk több lábon állni. Az
énekzene kiemelt oktatása volt az első,
amit életben tartottunk. A '90es évek
elején nem kaptam ezzel kitörő fogad
tatást, de utánajártam, hogy milyen
előnyei, pozitív hatásai vannak a gyere
kekre, és így tudtam érvelni a szülők
nek. Ilyen például a közösségformáló
ereje, és az, hogy pontosságra, precizi
tásra irányuló munkát követel meg a kó
rusban való éneklés, a hangszeres kép
zés. Ezzel sikerült a szülőket megnyer
nem. Kis híján becsuktak bennünket a

'90es évek elején, de amikor sikerült
évről évre a létszámot 1520 fővel bő
víteni, a döntéshozók is látták, hogy ke
resett iskola lettünk. Nem elit, hanem
egy minőségi iskolát szerettem volna,
amely minden gyereknek a legjobbat
adhatja, a gyengébb és a kiváló para
méterekkel rendelkezők számára is.

Készültem én is az énekzene ok
tatásának hatásairól. Azt olvastam,
hogy még a hormonháztartás
egyensúlyához és a félelmek leküz
déséhez is hozzájárul.

Előbbiről nem tudok, de tessék el
képzelni, hogy egy dadogós gyerek is
énekelhet gyönyörűen! Sikerült rávenni
az egyik beszédhibával küzdő diákun
kat, hogy énekeljen a többiekkel együtt.
Sikerélményt kapott, és nemsokára ki
nőtte a dadogását. Járt egy olyan kis
srác is hozzánk, aki 16 dioptriás szem

Továbbra is mozgalmas életet él a Győri Nádorvárosi Énekzenei Általános Iskola 2014
ben nyugdíjba ment igazgatója, Zsegora Csaba. Hagyománytisztelő és innovatív szem
léletével úgy működtette huszonhárom éven át az intézményt, mint egy jól menő vál
lalatot. Aminek persze szíve is van, mégpedig több ezer: a rengeteg eredménye ellenére
a négy és fél ezer tanítványára a legbüszkébb, s arra, hogy rossz szót soha nem kapott
tőlük. A többek mellett műszaki oktató és mérnök tanári végzettségű pedagógus in
formatikát és technikát tanított, ma kuratóriumi elnök, a Győri Zenei Nevelési Konfe
renciák egyik szervezője és jelenleg főállású nagypapa. Március 15én Pro Urbe díjjal
tüntette ki az önkormányzat, ennek apropóján beszélgettünk vele telefonon.

Amilyen 
az adjonisten, 
olyan 
a fogadjisten

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: O. Jakócs Péter

ZSEGORA CSABA 
Pro Urbe Győr díjat kapott
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üveget hordott. El tudja képzelni, hogy
az a gyerek focizott? Azt, hogy elvittük
sítáborba és megtanítottuk síelni? Per
sze ehhez kellettek a kollégák, akik be
álltak mögé, a derekára kötöttek egy
hevedert, és folyamatosan instruálták.
Mindent meg lehet csinálni! Sokat ta
nultam annak idején Zsolnay tanár úr
tól, például egy mondata mélységesen
belém ivódott: minden gyermek tehet
séges valamiben, csak meg kell talál
nunk, hogy miben. Ez tökéletesen igaz.
Olyan gyerekek is jöttek hozzánk, akik
ről mások lemondtak, majd például a
sport és a néptánc által sikeresebbek
lehettek a tanulásban is nálunk. Csoda
dolgok voltak ezek.

A támogatói közeg hozta ki belő
lük a sikert?

Maga a környezet, mondják is: ge
nius loci, a hely szelleme. Sokat ta

nultam az elődeimtől, a múlt század
ba visszamenőleg, hogy mivel igye
keztek akkoriban a gyerekeket meg
fogni, a tulajdonságjegyeiket, teljesít
ményüket javítani.

Ez most is működhet, ebben a fel
fokozott idegrendszerű világban?

Hogyne. Ha a gyereket partner
ként fogadja el a pedagógus, akkor ő
is úgy viszonyul hozzá. Amilyen az ad
jonisten, olyan a fogadjisten. 

Tartja a kapcsolatot a kollégáival,
belelát a most zajló digitális okta
tásba?

Nyugdíjban vagyok, de nem men
tem nyugdíjba, pedagógusként műkö
döm. Továbbra is az iskola Pro Talen
tum Alapítványa kuratóriumának elnö
ke vagyok. Heti kétszer, háromszor is
bejárok. Pontosan tudom, hogy a kol

légák mit csinálnak, milyen a napi
munka. A két unokám is ebbe az isko
lába jár, egyik felsőbe, a másik alsóba.
Győrben nagyon szerencsés a helyzet,
de itt is akadnak gondok bőven. A mi
iskolánkban sem volt mindenki ellátva
internettel. A feltételek egy részre hi
ányos volt, de sok helyről sikerült be
szerezni tableteket, okostelefonokat.
Sok következtetést vonok most le, ha
elmúlik a járvány, az oktatásban is
megváltozhat a jövő. Lényegesen ki
sebb szerepe lesz valószínűleg a tan
könyveknek, és a tanároké is módosul.
Abban reménykedem, hogy a mostani
időszak pozitívumait tovább lehet vin
ni. A digitalizációé a jövő. Annak ide
jén a saját rendszerfejlesztőnk kidol
gozta az enaplózást, és az elsők kö
zött voltunk, akik etáblákat használ
tak. Nem volt egyszerű a munkatársak
kal elfogadtatni ezt a döntést, ma vi
szont az előbbi kötelező, utóbbi pedig
magától értetődő mindenhol.

Azért megesett, hogy „átugrotta
a falat”, például önnek köszönhető,
hogy a boldog, vírusmentes idők
ben nem okoz gondot az iskolában
a mindennapos testnevelés: 2001
re kijárta, hogy legyen tornaterme
az iskolának. Még egy csíkos dresz
szes fotót is láttam önről... 

Nem volt egyszerű, 78 évembe
került, amíg sikerült ezt elfogadtatni.
Többször megfenyegettek közben,
környezetvédők támadtak. De én
úgy gondoltam, hogy ötszáz gyerek
érdeke legalább olyan fontos, mint
tíz fa az udvaron. Ráadásul ezek ka
nadai nyárfák volt, amikor höm
pölygött az udvaron a pihéjük, jó
pár gyerek szeme begyulladt. Azt
mondta az egyik kollégám, akkor
lesz tornatermünk, ha a nádorvá
rosi tornaegylet tart itt tagozatot.
Egy másik azt mondta, akkor való
sul meg, ha az ő lovas szobra áll
majd az iskola udvarában. A harma
dik azzal viccelődött, hogy az udva
ron fog fürdőzni egy kádban, ha meg
épül a csarnok. Mindenkin behajtot
tam az ígéretét, kádat hozattam, a
szobrot persze papírmaséval készítet
tük, a tornaegylet pedig tagozatot
tartott század eleji stílusban, nagy ba
jusszal, keménykalappal, hoppmes
terrel az új tornatermünkben. Beöl
tözött a kivitelező, a beruházás irányí
tója, a szülői munkaközösség vezető
je, a tesitanárok, a sítáboros vezető
és persze én is. Nálunk mindig tör
tént valami sztori. Az iskola vezetése

nemcsak a munkám, hanem a hob
bim is volt. Nagyon jó, ha az ember
örömmel dolgozhat.

Úgy tudom, van egy másik hob
bija is, mégpedig a horgászat. Kijár
mostanában is a partra?

Honnan tud maga mindent? Persze,
de manapság már csak a Balatonon
horgászom, bár mostanában inkább
nem rizikózok vele. Viszont tessék el
képzelni, régen horgásztáborokat is
szerveztünk! Gyakran jártunk például
a Szigetközbe, ilyenkor biciklivel men
tünk, a cuccainkat meg kisbusszal hoz
ták utánunk. Útközben megálltunk, fel
fedeztük a kulturális környezetet, a nö
vény és állatvilágot is.

Egy ilyen mozgalmas életet élő
ember hogyan viseli a mostani, ott
hon töltött mindennapokat?

Most még mozgalmasabbak a
napjaim, mert a kisebbik lányom és
a négyéves unokám március óta ná
lunk laknak. Reggel fél 8tól este 9ig
kemény kiképzést kapok. Nem unat
kozom, mert az űrsiklóktól kezdve a
világ leggyorsabb repülőgépéig min
dent megkeresünk az interneten. El
kell magyarázni, hogy a külső meg
hajtók hogyan működnek, a hőfúvó
kák, a rögzítők, a külső üzemanyag
tartály, és így tovább. És persze min
denre van egy miért kérdés is. 

Ezt biztosan élvezi!
Én nagyon. De azért fárasztó is.

Van még valami, amit be tudok
dobni, aztán egyelőre kifogytam az
információkból önről. Közeleg a szü
letésnapja. Szokott ilyenkor kívánni?

Nem, de legyen, kívánok egyet!
Ha lehet, térjen vissza az élet a nor
mális mederbe. Ezt szeretném, mi
nél gyorsabban, mindnyájuknak.

„Reggel fél 8-tól 
este 9-ig 

kemény kiképzést
kapok”
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A beszámolók szerint a kínai városban, ahol ta
valy év végén először bukkant fel a vírus, folyama
tosan indul újra az élet, de továbbra is szigorú sza
bályok mentén, mint a maszkviselés vagy az idő
beli korlátozások.

Európában még nem ilyen pozitív a kép, bár a
legtöbb helyen itt is a fokozatos újranyitás kerül
előtérbe. Ingolstadtban minden olyan iskolának,
ahol hétfőn újra megkezdődik a tanítás, higiéniai
csomagokat juttattak el. Erfurtban az esküvőknél
mostantól a pár és a két tanú mellett jelen lehet
nek a szülők és gyermekek is. Sindelfingenben bő
vítették az iskolai és óvodai gyermekfelügyeletet,
szigorú szabályok mellett a könyvtár is kinyitott.

Brassóban jelentősen csökkent a karanténban
lévők száma, Kuopióban az „Idén májusban min

A Győri Segélyalap számlaszá
mára folyamatosan érkeznek az
adományok, győriek, a városban
élő közéleti személyiségek, vállal
kozások, intézmények tesznek
nagylelkű felajánlásokat, amelyek
ről internetes oldalunkon is folya
matosan beszámolunk. A dr. Dézsi
Csaba András polgármester által
életre hívott segélyalap 11737007
1546600413430005ös számla
számára csütörtökig mintegy öt
venmillió forint érkezett. A felaján
lásoknak köszönhetően kaptak vé
dőfelszereléseket a kórház dolgo
zói, vagy éppen a Volánbusz jármű
vezetői is. A polgármester a hét
elején a Győr+ Rádióban beszélt
arról, hogy száz rászoruló család
nak osztottak segélycsomagot, és
a kórházzal is folyamatosan egyez
tetnek a szükségletekről, köztük
tesztanyagok és egy ultrahang be
szerzéséről is.

Sok egyéb megnyilvánulását is lát
hatjuk annak, hogy vigyázunk egy
másra, és odafigyelünk környezetünk
re. Az idős emberek az önkormányzat
tól kérhetnek segítséget az étkezte
téshez, bevásárláshoz vagy a gyógy
szerkiváltáshoz, de sok fi
atal önként is se
gít, s ha bolt
ba indul,
megkér
dezi idő
s e b b
s z o m 
s zé d j á t ,
hogy mire
lenne szüksége a
közértből. Mások a kutyasétáltatás
ban, az állatok ellátásának segítésé
ben állnak rendelkezésre (többek kö
zött a Zöld Eb Kutyás Érdekvédelmi

KÖRKÉP
Testvérvárosi

Győr testvérvárosainak elmúlt heti hírei
közül a legjelentősebb, hogy Vuhanban
már senkit nem ápolnak kórházban ko
ronavírus miatt, a napokban az utolsó
páciens gyógyultan hagyhatta el az
egészségügyi intézményt.

den más” mottóval kérik az otthon maradást, Nof
Hagalil polgármestere pedig Facebookoldalán
tette lehetővé az idegengyűlölet áldozatainak em
lékünnepségének követését.

Franciaországban május 11től akarják meg
nyitni az iskolákat több lépcsőben, ám Colmar
az egyik legsúlyosabban fertőzött terület, azért
a polgármester csak a megfelelő biztonsági in
tézkedések megtétele esetén engedélyezné a
nyitást. Nyizsnyij Novgorod régió kormányzója
úgy döntött, hogy megtiltja a beutazást a régió 
ba a május 1jei hosszú hétvégén azok számára,
akik nem ott laknak. Poznan városa civil szer
vezetekkel összefogva hoz létre olyan helyeket,
ahol a hajléktalanok ideiglenes izolációja old
ható meg.

Egyesület, amely +3621/2620044
es telefonszámon hívható).

A Győri Állatmenhely sincs köny
nyű helyzetben, hiszen a járvány
idején folyamatos a telt ház náluk.

Nagy Péter, a menhe
lyet üzemeltető, 25

éves Emberek
az Álla tokért
Alapítvány
kuratóriumi
tagja a
Győr+ Tele

víziónak el
mondta, a jár

vány a menhely
működését is befolyásol

ja, de büszke a győri és környékbeli
állatbarátokra, akik ebben a gondok
kal teli időszakban is rendkívül aktí
vak, sokan hoznak kutya vagy cica

tápot, mások pedig az idejüket szen
telik a menhelylakóknak.

Ahogy arról már lapunkban is be
számoltunk, a győri kulturális élet
szereplői is folyamatosan keresik an
nak a módját, hogy a rendkívüli hely
zetben is kiszolgálják közönségüket.
Talán a legszemléletesebb példa erre
a Győri Filharmonikus Zenekar kezde
ményezése, amelynek keretében ar
ra kérnek mindenkit, hogy maradja
nak otthon, mert a zene házhoz
megy. Ennek érdekében a város szá
mos pontján, a Fülesbástya tetején,
de a Kálóczy téri idősotthon udvarán
is tartottak már koncerteket. Így tett
a közelmúltban Pro Urbe Győr díjjal
kitüntetett Rákász Gergely is, aki egy
teherautó platójáról örvendeztette
meg a győrieket orgonajátékával. A
Győr+ Televíziónak úgy fogalmazott,

jó volt látni, hogy mennyien követik
az ablakokból az előadást. Hozzátet
te, ez most a lelki feltöltődés ideje is
a számára, mert a járványhelyzet
után sokan ki lesznek éhezve a minő
ségi koncertekre, és akkor a legjobb
formájában szeretne lenni.

Ha olvassuk a híreket vagy bön
gésszük a netet, láthatjuk, hogy ezek
csak kiragadott példák a számos nagy
lelkű kezdeményezés közül. Érdemes
megemlíteni azt is, hogy március vé
gén elindult az országos adományvo
nal, a 1357es telefonon minden hívás
és SMS 500 forintos támogatást jelent,
a 1171171122222222 számlaszámon
pedig karitatív szervezetek munkáját
lehet segíteni pénzfelajánlással. Mind
erről és a segítés egyéb módjairól a se
gitunkegymasnak.hu oldalon találunk
hasznos információkat.

Házhoz viszik
a zenét

Bár a járvány és a kényszerű otthon maradás sok nehézséget, olykor borús napokat is okoz, szeren
csére Győrben léptennyomon szembetalálkozunk az egymással való törődés szívderítő példáival.

EGYMÁSRA!Vigyáz(z)unk 
Szerző: Papp Zsolt



amikor a kis hároméves adni akart a
tortájából, de örültünk, hogy ameny
nyire a helyzet engedte, együtt ünne
peltünk.” Mária rámutatott, ő is
igyekszik megtalálni a helyzetben a
pozitívumot, büszkén említi, hogy az
elmúlt két hónapban többet gyara
podott a számítástechnikai tudása,
mint az előző egy évben. Ez az isme
ret akkor is megmarad, ha már végre

újra ölelheti, simogathatja unokáit. A
korábban természetesnek vett gya
korlat, hogy hetente, maximum két
hetente találkozhatott a picikkel, és
az ölébe kucorodva hallgatták a me
séjét, nagyon hiányzik neki, de bízik
benne, hogy hamarosan újra össze
bújhatnak.

„Az ember hiánya megemeli az ér
tékét” – fűzte hozzá Regős Judit.
Amikor a hétköznapokon gyakran
adódott lehetőség találkozni a nagy
szülőkkel, természetes volt a közelsé
gük. Az, hogy nem tudjuk a szülőket,
nagyszülőket személyesen felkeresni
anyák napján, sokakban űrt hagy, s
ráébreszt, mennyire nagy értéket
képviselnek.

112020. május 1.

Mária mama letörölgette eddig
visszatartott könnyeit. Az unokáival
folytatott videós beszélgetés után
mindig kicsit sajog a szíve az érintés,
ölelés, simogatás hiánya miatt. A
boldogság pedig, hogy valahogy
mégis láthatta a kicsiket, túlcsor
dult és legördült az arcán. Különle
ges anyák napját ünneplünk most.

Ellentmondásos időszakot hozott
magával a koronavírus: hetek óta
összezárt családtagok próbálják élni
a mindennapokat, miközben már hó
napok óta kénytelenek távolságot
tartani a többi szerettüktől, így a
nagyszülőktől is.

Regős Judit, a Szülők Háza Konzul
tációs Központ alapítója szerint olyan
rendkívüli anyák napja előtt állunk,
amilyen remélhetőleg nem lesz még
egyszer. A szülő és gyermeknevelési
tanácsadó hangsúlyozta, ha már a
rossz úgyis történik magától, nekünk
meg kell tanulnunk a pozitívumokra
koncentrálni. „Jön a tavasz, ha kert
nincs is mindenhol, az ablakot ki le
het nyitni, azon becsicseregnek a
madarak, beengedjük a friss levegőt”
– vélekedett. Rámutatott, most na
gyon tudatosnak kell lennünk, csak a
jó dolgokra fókuszálva, az esemé
nyeknek megkeresni a jó hozadékát.
Regős Judit kifejtette, lehetőségként
is kell tekinteni az új helyzetre, példá
ul úgy, hogy a gyermekkel összezárt
helyzetet arra használjuk, hogy job

Szerző: Nagy Dóra 

ban összehozzon minket. Az otthoni
munkavégzés mellett is töltsünk el
ténylegesen minőségi időt együtt.
Ha így éljük meg a napokat, akkor az
anyák napja is különleges
lesz.

A Szülők Háza
Alapítvány tekin
tettel a vírus
helyzetre, el
indította a di
gitális böl
c s ő d é j é t ,
amihez már
több mint
ezer kisgyerek
c s at l a kozo tt
szülőjével. Anyák
napja alkalmából az
ide járó csemetékkel ta
nulnak az alapítvány munka
társai egy anyák napi éneket, amit
közösen el fognak majd énekelni a
nagymamáknak. Regős Judit úgy ta
pasztalta, az óvó nénik és tanítók,
akik folyamatosan kapcsolatban áll
nak a gyerekekkel, sokat beszélget

nek az ünnepről, a családról, a szere
tetről a kicsikkel, fiatalokkal.

Az alapítvány az anyák napi prog
ramjával a nagymamáknak szeretne

elsősorban kedveskedni, hi
szen most ők a helyzet

nagy vesztesei,
gyermekeikkel,

u n o k á i k k a l
csak az inter
neten, tele
fonon tart
hatják a kap
csolatot.

Egy nagy
mama, Mária

elmondta, feb
ruár közepén ta

lálkozott utoljára
három unokájával, s

nagyon nehezen viseli, hogy
csak videón látja őket. Még a közép
ső születésnapját is konferenciabe
szélgetés segítségével bonyolították.
„Ez a nap tényleg más volt, mint a
többi” – jegyezte meg szomorúan.
Hozzátette: „nyeltem a könnyem,

Az ember
hiánya megemeli 

az értékét

Különleges
anyák napját

ünneplünk

Regős Judit
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A várandósság ideje alatt a szülők
szeretnének a legjobban felkészülni
a kisbaba érkezésére. Ennek egyik
központi eleme a babaszoba vagy ba
basarok kialakítása. Arra a kérdésre,
hogy tényleg szükség vane külön
szobára, vagy a kicsi a szülőkkel fog
egy helyiségben aludni, a választ
mindenkinek a saját igényei és lehe
tőségei adják meg. TáplerKapinya
Tünde segítségével olyan helyzethez
vettük sorra az ötleteket, amikor a ki
csinek saját birodalma van.

Berendezés
Egy nagyjából 12 négyzetméteres

szobában minden szükséges felszere
lés elfér, ami egy kicsi, majd egyre na
gyobb gyereknek kell – mondta a bel
sőépítész. Rámutatott, egy babaszo
ba teljesen más, mint egy nagyobb,
akár óvodás gyermeknek a szobája.
Legelőször az alvás, táplálás és pelen
kázás helyszíne, ennek megfelelően
kell berendezni. Elég, ha helyet kap
benne egy rácsos ágy, egy pelenká
zókomód, egy játéktároló és egy ké
nyelmes fotel a szoptatáshoz.

A kiságyból érdemes egy árérték
arányban gazdaságos, stabil szerke
zetű mellett dönteni, azt néhány év
után úgyis nagyobbra kell cserélni.
A baba biztonsága érdekében dísz
párnákat ne, inkább csak rácsvédőt
rakjunk bele. A baldachint – ha sze
retnénk – olyan magasságba rögzít

18530021-1-08

Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

sük, hogy a gyermek ne tudja magá
ra rántani.

A pelenkázóból a szemből, illetve
oldalról megközelíthető fajtának is
van előnye, de praktikus megoldás
lehet egy fiókos komód is, ami egy rá
téttel átalakítható. Választásnál fi
gyeljünk a megfelelő magasságra. A
pelenkázót a legjobb a kiságy mellé
állítani. Az anyaga jól takarítható le
gyen, a fiókokra pedig helyezzünk ki
húzásgátlót – ajánlotta a tervező. 

Külön szekrény az első időkben
nem szükséges, de ahogy nő a pici,
előbbutóbb be kell szerezni azt is.
Egy bővíthető, elemes bútorcsalád
választása tökéletes, hiszen együtt
nőhet a gyerekkel. 

A játékok tárolásához célszerű ki
sebb polcos elemet választani, amit
egy kúszómászó baba is le tud pakol
ni. A legjobbak a polcokra állítható já
téktárolók – mutatott rá TáplerKapi
nya Tünde.

Arra az esetre, ha többször kel a
baba éjjel, és az anyuka úgy érzi, ke
vés a fotel, inkább fekve eteti a picit,
két lehetőségünk van: veszünk egy
kisebb heverőt, vagy a szülői ágy
mellé húzunk egy babaöblöt. Utóbbi
választásával talán nem kell a baba
szobát túlbútorozni.

Hangulat
Fontos a nyugodt, harmonikus kör

nyezet a szobában, hiszen a babának

Fenekestül felfordította mindenki életét a COVID19 vírus. Szakemberek arra
biztatnak, hogy igyekezzünk megkeresni ebben a furcsa helyzetben a lehető
séget. Az időszak ideális lehet tervezésre, álmodjunk meg például egy gyerek
szobát! Ebben TáplerKapinya Tünde belsőépítész, látványtervező adott sok
praktikus tanácsot.

Divatosak a skandináv
stílusú baba- 

és gyerekszobák

GYEREKSZOBÁT!
Álmodjunk

Szerző: Nagy Dóra
Látványtervek: TáplerKapinya Tünde
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Minden dal az édesanyáknak szól!

ANYÁK NAPI kívánságműsor 
A Győr+ Rádióban 

szombaton és vasárnap 9–11 óra között

777-777

erre van szüksége. Ennek megterem
téséhez a belsőépítész sok praktikus
tanácsot sorolt. A kiságy ne álljon ab
lak és radiátor közelében, felette lám
pazsinór se lógjon, polc is csak bizton
ságos magasságba kerüljön. A búto
rok éle lekerekített legyen. Hozzátet
te, a világításnál az általánoson kívül
lehet egykét hangulatfényt alkalmaz
ni, akár egy dizájn LED-es izzósort,
ami éjszaka is derengő fényt adhat.
Kerüljük a harsány színeket, a baba

szoba falai inkább pasztellszínűek, fe
hérek legyenek. A tapéták közül vá
laszthatunk olyat, ami időtálló, a
klasszikus csíkos, a pöttyös, csillagos
és apró mintás darabok mindig diva
tosak. A mostanság népszerű zöldes
árnyalatokkal és a növényes vagy
dzsungelmintával ajánlatos óvatosan
bánni és csak egy kisebb falszakaszon
használni. Ha fel akarjuk dobni a szo
bát egy kis színnel, akkor alakítsunk
ki külön játszósarkot, ahol a gyermeket

több vizuális inger érheti. A padló
melegburkolatú legyen, hiszen egy
gyermek szinte mindig a földön ját
szik. A padlószőnyeg a takarítás miatt
kevésbé praktikus, érdemes laminált
parkettát vagy fát alkalmazni. Sző
nyegből – persze csak ha szeretnénk
– használjunk rövid szálút, ami a szí
nével vagy mintájával fel is dobhatja
a hangulatot. 

A belsőépítész szerint a mesehő
sök köré épülő tematikus berende

zést is érdemes kerülni, azok viszony
lag gyorsan elavulnak. A kedvence
ket érdemesebb egykét faliképen
vagy díszpárnán, kiegészítőn megje
leníteni. 

Kis szigetek
Óvodáskorban még jobban kinyí

lik a világ a gyermek előtt, többet
szeretne például mozogni és alkotni.
A szobában kialakíthatunk kis tema
tikus szigeteket, például kreatív sar
kot asztalkával, székkel, vagy kifesthe
tünk egy falszakaszt krétafestékkel,
ahol kedvére alkothat a kicsi. Speciá
lis szőnyeggel csinálhatunk sportsar
kot is.

Többféle lakberendezési stílus kö
zül válogathatunk a klasszikusabb
vagy vintagetól a minimál és letisz
tult, egyenes vonalvezetésűig a be
rendezés megválasztásakor. Az egyik
legkedveltebb – amit a látványterve
ző is tapasztal – a skandináv stílusú
baba és gyerekszobák. Ezek előnye,
hogy könnyen beszerezhetőek hozzá
a jó minőségű bútorok. A stílus meg
engedi a játékosságot és jól ötvözhe
tő a klasszikus, vintage vagy modern
darabokkal. 
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A koronavírus miatt egyre több
úti célt járhatunk be a karosszék ké
nyelméből, az internet segítségével
is. Szerencsére ez alól nem kivétel a
pápai székhely, Vatikánváros sem.
Érdemes minél nagyobb képernyőn
indítani a túrát, hiszen az elérhető
képek felbontása pazar. S bár a vir
tuális séta nem feltétlenül minősül
testmozgásnak, és sajnos nem segít
a fölösleges kilók leadásában sem,
annál izgalmasabb és szórakozta
tóbb. Melegítsük is be az ujjainkat,
és gépeljük be a keresőbe, hogy: St
Peter VR tour. Majd válasszuk a leg
felső találatot.

A tér
A Szent Péter térről két felvétel is

szerepel a honlapon. Érkezzünk
ezúttal déli irányból,
azaz válasszuk a 9
es sorszámú fo
tót. Az éjsza
kai felvéte
len reme
kül érvé
nyesül a

Szent Péter tér egyedülálló hangula
ta: balra a bazilika, jobbra a Via della
Conziliazione, melyen a folyópartra
és az Angyalvárhoz jutunk. A teret
szinte átöleli a reneszánsz nagymes
ter, Bernini kettős oszlopsora.

Figyelmes részlet, hogy a kép készí
tői meganimálták a gyönyörű barokk
szökőkutat, így a víz a szemünk láttára
csobog. A kút mögött jobbra, az Apos
toli Palotában pedig a késői óra ellené
re is vidáman világít a pápa személyes
lakosztályának két ablaka. De ne bá
mészkodjunk tovább idekint, nézzünk
be a székesegyházba is!

A bazilika
A Szent Péterbazilika felfedezését

érdemes a templom közepén, a 2es fo
tóval kezdenünk. Itt

magasodik Bernini
lenyűgöző bal

dachinja, a
főoltár és
e g y b e n
Szent Pé
ter sírja fe

lett. A képen

szerencsére látszanak emberek is,
így kapunk némi fogalmat arról, mi
lyen hatalmas is ez az épület. A fő
hajó 187 méter hosszú, azaz ké
nyelmesen beférne két komplett
focipálya is.

Ha már eleget ácsorogtunk a ha
talmas kupola alatt, akkor mász
szunk fel a tetejére is – ehhez a ke
resőbe írjuk azt, hogy: Vatican giga
pixel view. A megnyíló panoráma
kép felbontása olyan jó, hogy azon
könnyen megtaláljuk az összes ró

Kevés helyet mutatnak olyan sokszor a tévében, mint a Vati
kánt és a Szent Péter teret. Hiszen látjuk húsvétkor. Meg pá
paválasztáskor. Meg amikor a pápa nyilatkozik. Meg amikor
kapcsolják a római tudósítót. Épp ezért itt az ideje, hogy felfe
dezzük személyesen is a városállamot! Ja, hogy most nem le
het? Dehogynem… csak virtuálisan!

A mai templom helyén álló ere
deti Szent Péterszékesegyház
nem a mostani bazilika, sokkal
inkább egy másik pápai fő
templom, a Falakon Kívüli
Szent Pálszékesegyház épüle
tére hasonlított. Szerencsére
ez utóbbit is alaposan körbejár
hatjuk, ha a keresőbe azt írjuk:
San Paolo VR tour.

mai nevezetességet, így például az
Angyalvár, a Panteon, a Colosseum,
a II. Viktor Emánuelemlékmű épü
letét. Ráérősen elnézelődhetünk,
hiszen ezúttal a tériszony sem je
lent akadályt.

A kápolna
A Sixtuskápolnát évente közel

hatmillió érdeklődő tekinti meg, de
mi most úgy láthatjuk a nevezetes
épületet, mint ahogy senki más. Üre
sen! Üssük is be a keresőbe, hogy Sis
tine Chapel VR, és válasszuk ismét a
legfelső találatot. 

Lépjünk be bátran, haladjunk át a
márványkorlát alatt, és csodáljuk
meg Michelangelo grandiózus „Utol
só ítélet” freskóját a szemközti falon.
Jobbról és balról szintén a legneve
sebb reneszánsz festők, így például
Botticelli, Perugino és Ghirlandaio
képei láthatók. A legkomolyabb lát
ványosság azonban egyértelműen
Michelangelo lenyűgöző mennyezeti
freskósorozata, melyen a művész
négy kerek esztendőn át dolgozott.
Ha ennyit nem is, de legalább négy
percet mi is rászánhatunk!

Nem minôsül
testmozgásnak, de
igen szórakoztató!

VATIKÁNI
városnézés? Virtuálisan!

Szerző, fotó: Kisté
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TÍZPERCES
cukkinifőzelék

creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter
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A cukkinik külső részeit lereszel
jük, pici sóval és az ecettel átforgatva
állni hagyjuk. A cukkini maradék ré
szét felkockázzuk, lepirítjuk és a fok
hagymával együtt puhára főzzük,
majd a vajjal, sóval és a tejföllel ösz
szeturmixoljuk. A marinált (ecetben
és sóban érlelt) cukkiniszéleket lecse
pegtetjük és belekeverjük a krém 
főzelékbe.

Szinte nincs olyan étterem, ahol ne lenne az
étlapon az olasz tészták valamelyike.
„Ahány hely, annyi szokás”, a legtöbb „ma
gyar” carbonara tejszínesen készül, pedig az
olasz eredetileg egyáltalán nem tartalmazza
ezt a tejterméket. Nagy Eszter creative chef
fel elkészíthetjük az igazi olasz spagetti car
bonarát, és szupergyors főzeléket is kipró
bálhatunk e heti ajánlatából. 

CARBONARA, 
ahogy az olaszok készítik

A szalonnát felkockázzuk, lepirítjuk. A
tésztát lobogó sós vízben nagyjából 8 percig
főzzük, majd szűrőkanállal átrakjuk a szalonnára.
A tojásokat felverjük, belekeverjük a reszelt par
mezánt és teszünk hozzá egy merőkanállal a tész
ta főzővizéből. A tojásos keveréket óvatosan a
tésztára öntjük és folyamatos kevergetés mellett

500 g spagetti tészta
150 g kolozsvári szalonna
150 g parmezán • 2 db tojás
4 db tojássárgája
frissen őrölt fekete bors • só

4 db salátacukkini • 5 dkg vaj
15 dkg tejföl • 2 ek. almaecet
só • bors • 2 gerezd fokhagyma

takarékon addig melegítjük, amíg be nem sűrűsö
dik, krémes nem lesz. A végén friss borsot teke
rünk a tetejére.

SPAGETTI
carbonara
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Cikkünkben KarlHeinz Keth, a
Praktiker Kft. ügyvezető igazgatója és
CsizaPák Eszter, a Piktor Kft. PRve
zetője mutatja be, hogyan sikerül a
járvány miatt a vásárlókat megtarta
ni, milyen tapasztalatuk van az el
adásban, és hogyan készülnek a
munkaerő megtartására. 

A Praktiker számára fontos a vásár
lók és a húsz áruházban dolgozó mun
katársaik egészségvédelme is. A Blue
Colibri applikációján keresztül vannak
közvetlen kapcsolatban mintegy 1600
munkatársukkal. „A költségstruktúrát
összehangoljuk a jelenlegi bevételek
kel. Egyetlen munkavállalónkat sem
küldtük el a vírusjárvány ellenére. Leg

főbb célunk, hogy a munkatársakat to
vábbra is motiválni tudjuk, hiszen a
hosszú távú foglalkoztatásukat és meg
élhetésüket szeretnénk biztosítani” –
mondta KarlHeinz Keth ügyvezető
igazgató. Nemcsak az interneten, de az
áruházakban is kihelyeztek figyelemfel
hívó táblákat, matricákat. Munkatársa
ik maszkban dolgoznak, plexilapokkal
védik a pénztárosokat, és külön ajtó
hoz terelik az érkező és távozó vásárló
kat, az előírt távolság betartása mellett
kézfertőtlenítőket is biztosítanak.

Néhány árucsoportnál megduplázó
dott a forgalom a tavalyi évhez képest,
ami arra utal, hogy vásárlóik egy része
a kényszerpihenőt kerti munkálatokkal,
illetve javításokkal, állagmegóvással töl
ti. Az áruházi vásárlók száma több mint
10 százalékkal csökkent, de 30 százalék
kal növekedett az online felületen be
szerzők száma. A vevők tudatosabban
terveznek előre, hogy mit vásárolnak,
ezért a vásárlószámcsökkenés mellett
nőtt az átlag kosárérték, de összességé
ben a járvány negatívan befolyásolja a
szezonális forgalmat, csökkenés tapasz
talható a tavalyi évhez képest.

A Piktor Kft. Győrben jelenleg há
rom üzletet működtet, ahol összesen
százan dolgoznak: a Piktor Festékbolt,

a Fészek Kert Kertészeti Szakáruház és
a Kreatív Ötletház hobbibolt másmás
mértékű piaci részesedést képvisel a
saját szegmensében. „A vírusjárványra
a lehetőségekhez képest előre felké
szültünk, hogy folyamatosan tudjunk
működni. A halasztható beruházásokat
leállítottuk, illetve ahol megoldható
volt, áttértünk home officera. Próbál
tuk a lehető legjobban feltölteni a kész
leteinket, ügyfeleinkkel az egyezteté
sek online vagy telefonon tör
ténnek. Célunk, hogy a
járvány okozta vál
sághelyzetet
úgy vészel
jük át, hogy
e g ye t l e n
kollégát se
kelljen elkül
denünk, min
denkit teljes bér
rel tudjunk továbbra is fog
lalkoztatni, és a jelenlegi üzleti forga
lomban, ha drasztikus csökkenés nem
lesz, akkor ezt meg is tudjuk valósítani”
– ismertette CsizaPák Eszter, a Piktor
Kft. PRvezetője, hozzátéve, hogy a ter
vezettnél korábban elindították web 
áruházukat, amelyen keresztül lehető
ség van biztonságos, érintkezés nélküli

vásárlásra, amelynek kínálatát folya
matosan bővítik és napról napra frissí
tik. A szükséges biztonsági intézkedé
seknek megfelelően változtattak a nyit
vatartási időn, fokozott fertőtlenítést
végeznek, védőeszközöket biztosíta
nak a kollégáknak, távolságtartó terü
leteket jelöltek ki, és szükség esetén az
üzlettérben tartózkodók számát ideig
lenesen korlátozzák.

A Piktor Festékboltban és a Fészek
Kert üzletben tava

szi főszezon ta
pasztalható

a forga
l o m b a n ,
amelyhez
hozzájárul

hat, hogy
az emberek

igyekeznek hasz
nosan elfoglalni ma

gukat otthon, és az eddig ha
logatott munkákat most próbálják el
végezni, pótolni, ezért a forgalom, bár
nem nagymértékben, de határozottan
növekedett. A Kreatív Ötletház üzlet
ben bővítették a termékkört, így újra
tudták nyitni a boltjukat, de a csökkent
érdeklődés továbbra is tapasztalható
az árukínálat iránt.

A lakásfelújítás,
a kerti munkák 
és a barkácsolás
ideje

Óvintézkedésekkel a vásárlókért és a munkatársakért

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Praktiker Kft. és Piktor Kft.

A tavasz beköszöntével min
den évben megkezdődik a
kerti munkák, a lakásfelújí
tások és a barkácsolás ideje.
A barkácsáruházak a kiadott
kormányrendelet szerint
azon üzletek közé tartoznak,
amelyek felkeresése „ala
pos indoknak" számít, így
szigorú szabályok mellett fo
lyamatos a működésük.

A vevôk tudatosabban
terveznek elôre
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A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

RAKTÁROS

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét,
valamint a végzettséget igazoló bizonyítványokat
a következô címre várjuk: munkaugy@gyhg.hu.
Kérjük, szíveskedjen az e-mail tárgyaként feltüntetni:
„Raktáros” pozíció

A kormány által kihirdetett egészségügyi ve
szélyhelyzet következtében azokban a távhővel el
látott épületekben, ahol hagyományos, tehát táv
leolvasásra nem alkalmas fűtési költségmegosztók
vannak felszerelve, a költségmegosztást végző tár
saságok a korábbi évekhez képest várhatóan csak
későbbi időpontban tudják a költségmegosztókat
a helyszínen leolvasni és az e szerinti felosztást a
lakóközösségeknek (felhasználóknak) megküldeni.
Ez veszélyeztetheti a felhasználók szerződés sze
rinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesíté
sét, a költségmegosztók szerinti elszámolást.

A helyzet kezelése érdekében a GyőrSzol Zrt. azok
nál az épületeknél, ahol a költségmegosztók távleolva
sása nem lehetséges, a felhasználók fenti adatszolgál
tatási kötelezettségének határidejét szeptember 30ig
meghosszabbítja, amennyiben a felhasználók – jellem
zően a társasházi közös képviselők – ezt írásban kérik. 

A kérelem formanyomtatványa elérhető társa
ságunk honlapján, a gyorszol.hu oldalon.

A kérelmet kérjük postai úton (GyőrSzol Zrt.,
Számlázási és Díjbeszedési Csoport, 9024 Győr, Orgo
na u. 10.) vagy a szamlazas@gyorszol.hu. email cím
re megküldeni, legkésőbb 2020. június 30ig.

A kihirdetett egészségügyi ve
szélyhelyzet miatt a GyőrSzol Zrt.
és a GYHG Nonprofit Kft. ügyfél
szolgálati irodái határozatlan ide
ig zárva vannak. A 2020. április 6
tól hatályos 87/2020. (IV. 5.) Kor
mányrendelet értelmében nem
kell parkolási díjat fizetni Győr
ben a GyőrSzol Zrt. által üzemel
tetett közterületi parkolóhálózat
ban. A rendelkezés a nem közte
rületi fizető parkolóhelyekre nem
érvényes. A vásárcsarnok május
1jén, pénteken zárva tart. A léte
sítmény a további napokon a ren
des nyitva tartás szerint üzemel.
Május 2án, szombaton a Tarcsay
utcai piacon szombati nyitvatar
tási rend szerint 6 és 14 óra kö
zött lesz kereskedés, ugyanitt a
szerdai és a szombati piacokat
megtartják. A vásárcsarnokban
és a piacon a belépés szabályai a
győri önkormányzat 10/2020. (IV.
16.) számú rendelete szerint ala
kulnak. A részletek a gyorszol.hu
weboldalon olvashatóak. A sza

A GyőrSzol Zrt. az egészség megóvását célzó sza
bályok betartásával végzi a 2019 őszén elültetett,
mostanra a díszítőértéküket veszített kétnyári növé
nyek, illetve tulipán és nárcisz növények hagymáinak
kiszedését a városi virágágyakban. A munka során
megtörténik a virágágyak tápanyagutánpótlása és a
gépi földmegmunkálás, rotálás. A feladatok elvégzé
sében összesen mintegy húsz fő vesz részt. Az elvirág
zott növények hagymáit kiszedés után szakszerűen

KÉRELMEZHETŐ

Fôbb feladatok: tárgyieszköz-, anyagnyil-
vántartás, -kiadás, -kezelés • közremû kö -
dés a leltárfeladatok elvégzésében • raktár-
vezetô munkájának segítése, támogatása,
szükség esetén helyettesítése • egyéni vé-
dôeszközökkel kapcsolatos teljes körû ügy-
intézés • szállítólevelek és kiadási bizonyla-
tok pontos kezelése • kapcsolattartás a
partnerekkel • megrendelések készítése

Feltétel: legalább középfokú végzettség
B kategóriás jogosítvány
számítógépes ismeret (Word, Excel)

Elônyt jelent: Integrált Gazdasági Irányítási
Rendszerek ismeret

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

badhegyi, nádorvárosi, révfalui,
újvárosi, Sugár úti, Templom úti,
Malomsori, Koroncói úti közte
metők az egészségügyi veszély
helyzetre való tekintettel május
1jén, pénteken és minden más
napon 8–17 óráig látogathatók. A
szolgáltató felhívja a hozzátarto
zók figyelmét, hogy az érvényben
lévő közegészségügyi szabályokat,
korlátozásokat, ajánlásokat a sír 
kertek területén is tartsák be!
Megértésüket köszönjük! A Ma
gyar Vilmos Uszoda, a Barátság
Sportpark, a Bercsényi ligetben
található sportlétesítmények, az
Adyvárosban lévő sportpályák, a
Tompa utcai és Örkény utcai mű
füves pályák a kihirdetett egész
ségügyi vészhelyzet miatt min
dennap zárva vannak. 

A GYHG Nonprofit Kft. üze
meltetésében lévő hulladékud
varok május 1jén, pénteken
zárva tartanak.

A további napokon a hulladék
udvarok az érvényben lévő nyitva

tartás és belépési rend szerint
üzemelnek. Részletek a gyhg.hu
weboldalon olvashatóak. A GYHG
Nonprofit Kft. hulladékszállítási
működési területén a lakossági
hulladékszállítás május 1jén, pén
teken és minden más napon vál
tozatlanul, a Hulladéknaptárban
meghirdetett módon működik.

A GyőrSzol Zrt. hiba és kár
bejelentő vonala a 96/505055
ös telefonszámon minden nap
tári napon 0–24 órában hívható.
A GyőrSzol Zrt. és a GYHG Non
profit Kft. telefonos ügyfélszol
gálata május 1jén, pénteken
nem működik. Május 4től, hét
főtől a 96/505050es számon
hívható telefonos ügyfélszolgá
lat munkanapokon 7 és 16 óra
között érhető el. 

A GyőrSzol Zrt. szolgáltatá
sairól és nyitva tartásairól a
gyorszol.hu, a GYHG Nonprofit
Kft. tevékenységével kapcsolat
ban a gyhg.hu weboldalon ol
vasható információ.

ÜNNEPI TUDNIVALÓK

kezelik, szárítják és tárolják, így a hagymák egy része
a következő ültetési időszakban is felhasználható lesz.

A tevékenység például a Honvéd ligetben, az
Eötvös parkban, a Rába szálló környezetében, a
Batthyány parkban, a megyeháza előtti és a Város
ház téren aktuális. Az előkészített virágágyakban
az egynyári virágok kiültetése tervezetten május
elején kezdődik.

Fotónk a Batthyány parkban készült.

Szöveg: GyőrSzol Zrt.  /  Fotó: Marcali Gábor

Virágágyak
ELŐKÉSZÍTÉSE

a távhős adatszolgáltatás
halasztása
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A járvány miatt elmarad a szokásos
vízmérőleolvasás. A rendkívüli hely
zetben fogyasztóinkat kérjük meg: le
gyenek szívesek eljuttatni hozzánk a
mérőállást! Munkatársaink a napok
ban több ezer háztartásba juttatják el
az erről szóló értesítést. A postaládák
ba bedobott értesítésben több lehe
tőséget, elérhetőséget sorolunk fel.
Ide várjuk a bejelentéseket. Az értesí
tések tartalma területenként változó,
mivel az adatokat a területileg illeté
kes részlegre irányítottuk.

Aki pedig nem akar az értesítéssel
bajlódni, annak ajánljuk, regisztrál
jon weblapunkon és juttassa el a mé
rőállásának adatait az erre kialakított
felületen.

Mire figyeljünk az aknás vízórák
leolvasásakor? Az akna fedelét óva
tosan, nagy körültekintéssel vegyük
le. Vigyázzon, ne essen bele az akná
ba! Itt az ideje levenni a téli szigete
lést a vízmérőről és jól kiszellőztetni
az aknát. Lehet, hogy párás lesz a víz
óra, a szellőztetés itt is segít. Ha a víz
mérőaknában valamilyen meghibá
sodást, vízfolyást tapasztalnak, kér
jük, hívják folyamatosan elérhető
diszpécserszolgálatunkat a 96/522
601es számon. 

Ha a leolvasáshoz szükséges az ak
nába lejutni, kérjük, semmiképpen
se lépjenek rá az aknában lévő vízve
zetékre! Ez azonnali károkozással,
csőtöréssel és vízelfolyással jár!

A legtöbb vízmérő lemászás nélkül is
leolvasható. Ha kell, egy botra erősí
tett szivaccsal könnyen megtisztíthat
juk a vízmérő üvegét. Sokat segíthet
egy zseblámpa is. 

Most, hogy nem látja szakember a
vízórát, még fontosabb, hogy időn
ként mindenki ellenőrizze az elfo
gyasztott víz mennyiségét. Érdemes
legalább kéthavonta ellenőrizni a bel
ső vízhálózatot. Győződjünk meg róla,
hogy vane vízszivárgásunk! Zárjunk el
odabent a lakásban minden vízcsa
pot! Győződjünk meg róla, hogy nem
működik mosó vagy mosogatógép,
ne töltsön a wctartály. Ha meggyő
ződtünk róla, hogy tényleg mindent
elzártunk, nem szabad, hogy forogjon
a vízmérőn a fekete csillagkerék! Ha
mégis forog, akkor valahol vízszivárgá
sunk van, hívjunk vízvezetékszerelőt
és javíttassuk meg.

Ezúton is köszönjük fogyasztóink
nak, hogy egyre többen választják az
elektronikus ügyintézést, az eszám
lát vagy az utalást. Kérjük, egyéni uta
láskor a közlemény rovatba ne felejt
sék el beírni a kiegyenlíteni kívánt
számla számát.

Ezekben a nehéz időkben még fon
tosabb, hogy zökkenőmentesen mű
ködjön a víz és szennyvízelvezetés. Eh
hez pedig az is kell, hogy időben ren
dezzék víz és csatornadíjszámlájukat.
Örömmel tapasztaljuk, hogy ezt egyre
több fogyasztónk átérzi. 

A FOGYASZTÓKAT KÉRIK

Radnóti Ákos alpolgármester kezdeményezésé
re számos szökőkutat újítottak fel az elmúlt évek
ben, ez történt a Bem téren is. Ahogy arról múlt
heti számunkban beszámoltunk, visszaérkezett a
„Fiú a tállal” szobor, így a beszerelést követően a
napokban újra üzemelhet a csobogó. 

„Számomra nagyon fontos ez a helyszín, hi
szen itt nőttem fel. Örülök, hogy Győr folyama
tosan szépül. A Bem téren az új szökőkút kör
nyezete is megújult, új padokat helyeztünk ki,
kicseréltük a gyepet és modern öntözőrend
szert szereltünk be” – árulta el dr. Dézsi Csaba
András polgármester, aki a városrész önkor
mányzati képviselője is.

Radnóti Ákos alpolgármester az átadón el
mondta, hogy Nádorvárosban két évvel ezelőtt
már megújulhatott a Bartók Béla úton található
szökőkút. „Nagyon fontosnak tartom, hogy a bel
városban már az összes szökőkút megújult, de az
adyvárosi Kuopio parkban is megszépülhetett.
Folytatjuk ezt a munkát, Marcalváros Ien is meg
újul egy kút, valamint a Kisfaludy és a Baross utca
sarkán lévő szökőkutat is szeretnénk felújítani” –
zárta az alpolgármester.

Várhatóan egy hónapon belül egy automata il
lemhelyet is kihelyeznek a Bem térre.

Számos fejlesztés történt az elmúlt időszak
ban Nádorvárosban, a Bem téren. Felújítot
ták korábban a kézilabdapályát és a játszóte
ret, a futók körében nagy népszerűségnek ör
vend a kialakított rekortán futópálya is.

ÚJRA 
csoboghat a víz
a Bem téren

Fotó: Marcali Gábor

Idén nem
KOCKÁZTAT 

a leolvasó
Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.



LAKÁSCSERE

96/505050

Gyárvárosi, komfortos, 72 nm
es, 2 szobás, gázkonvektoros, ha
tározatlan bérleti szerződéses,
erkélyes, részben felújított lakást
cserélne gyárvárosi, nádorvárosi,
belvárosi, komfortos, 4050 nm
es, 1+fél szobás, gázkonvektoros,
határozatlan bérleti szerződéses,
erkélyes, max. 2. emeleti lakásra.
(Hirdetésszám: 69)

Nádorvárosi, összkomfortos,
49 nmes, 2 szobás, távfűtéses,
határozott bérleti szerződéses

lakást cserélne 2 db győri, de
nem szigeti vagy újvárosi, 1 szo
bás lakásra (Hirdetésszám: 70)

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

Belvárosi, 69 nmes, 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, felújított, ha
tározatlan bérleti szerződéses la
kást cserélne kisebb, 1 vagy
1+fél szobás, határozotthatáro
zatlan bérleti szerződéses lakás
ra. Belváros, Nádorváros előny
ben. (Hirdetésszám: 85)
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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

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják

nyírását vállalom. +3620/517
2701

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

Sövényvágás, fakivágás, gyökér
kivétel, kertásás, fametszés, faül

tetés, fűnyírás, kaszálás! Érd.:
0630/4036810; 96/826322.

Villanyszerelés Győrben és kör
nyékén. Kis munkák is. Rövid
határidővel. 0620/4026657

Lomtalanítást vállalnék, laká 
sok, pincék ürítését, takarítá
sát, megegyezés szerint. Tel.:
0670/6750654.

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól a
pincéig. Érd.: 0670/2657643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere, re
dőnyjavítás. Ingyenes felmé
rés! Tel.: 0670/2339213.

EGYÉB

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satukat,
műhelyberendezéseket, kerti
szerszámokat vásárolnék. Tel.:
0620/4153873.

MELEGE VAN A GÁZSZÁMLÁTÓL?

MESTER-GÁZ SZERVIZ Gyôr, Új kapu u. 3. 20/239-9898
• www.mestergaz.hu • mestergaz.kft@gmail.com

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA, FÛTÉSI RENDSZERE?
KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOK BEÉPÍTÉSÉVEL
20–40% ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉRHETÔ EL.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Gázkészülékcsere egyszerûsített engedélyezési eljárással

• Fûtés-korszerûsítés, helyszíni felmérés • Gázkészülék szerviz 
TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉS GARANCIÁVAL!

MÁR

230.000

Ft-tó
l!2–5 ÉV GARANCIÁVAL!

KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOK

Gyárvárosi, 1+fél szobás, 48
nmes, gázkonvektoros, hatá
rozatlan bérleti szerződéses,
felújított lakást cserélne na
gyobb, 3 szobás, határozat
lan bérleti szerződéses lakás
ra, Újváros kizárva. (Hirde
tésszám: 86)

A Gyôr Projekt Kft.
licit útján bérbe adja az 
AQUA SPORTKÖZPONTBAN 
található, 30 m2 alapterületû 
helyiségét kizárólag büfé
üzemeltetésére.

Az árverési hirdetmény 2020. május 6. napjától
igényelhetô a gyorprojekt@gyorprojekt.hu e-mail címen.
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A megfejtést kérjük, ne küldjék el szerkesztőségünkbe, a koronavírus miatt kialakult helyzetben mi, Győr+ Médiások is az otthonainkból dolgozunk.
Mindaddig, amíg visszaáll minden a normál kerékvágásba, nem hirdetünk nyereményt, a rejtvényt a játék öröméért jelentetjük meg olvasóinknak.
Köszönjük a megértésüket!

FELHÍVÁS

A díjat évente legfeljebb 2-2 fő kaphatja.

A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és
pénzjutalomban részesülnek.

A díjak átadására 2020. július 1-ig bezárólag, a Sem-
melweis-nap alkalmából rendezett ünnepségen ke-
rül sor.

A díjak odaítélésére javaslatot tehet a szakterület-
hez igazodóan: Győr Megyei Jogú Város polgár-
mestere, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésében (a továbbiakban: Közgyűlés) man-
dátummal rendelkező önkormányzati képviselő,

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján

„Győr Város Egészségügyéért” és „Győr Város Szociálpolitikájáért” kitüntető díjakat  adományoz 2020. évben is.
A „Győr Város Egészségügyéért” díjban azon személyek részesíthetők, akik Győr város egészségügyéért, 
míg „Győr Város Szociálpolitikájáért” díjban azon személyek részesíthetők, akik Győr város szociálpolitikájáért 
kiemelkedő munkát végeztek. 

győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv dön-
tése alapján, valamint párt győri szervezete, továb-
bá a Közgyűlés egészségügyért, illetve szociálpoli-
tikáért felelős bizottsága, Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti egy-
sége, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában vagy működtetésében lévő egész-
ségügyi vagy szociális intézmény.

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tar-
talmaznia kell az elismerésre javasolt személy nevét,
születési helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását,
az elismerésre javasolt életútjának, munkásságá-
nak, teljesítményének, tevékenységének ismerteté-

sét, valamint az elismerés megjelölését és részletes
indokolását. 

Az írásba foglalt javaslatokat postán keresztül Győr
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Hu-
mánszolgáltatási Főosztálya vezetőjéhez címezve
(9021 Győr, Honvéd liget 1.) 2020. május 29-ig be-
érkezőleg kell beküldeni. A küldeményt úgy kell
postára adni, hogy az biztonsággal megérkezzen a
határidőig.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre
megjelölt határidőig beérkezett és megjelölt tartalmi
elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánszolgáltatási FŐosztályán (9021 GyŐr, Honvéd
liget 1.), valamint a 96/500-255-ös telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel benyújtását segítŐ
adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Beletanult már az apukaszerepbe?
Igen, így lassan nyolc hónappal az

után, hogy gyarapodott a család, azt
mondhatom, hogy megállom a he
lyem. Tavaly szeptemberben született
meg a kisfiam, Noel, azóta ő nálunk a
világ közepe, én is kiveszem a részem
a napi feladatokból. Egyébként pedig
a vírus okozta kényszerszünetben el
végzem azokat az edzésgyakorlatokat,
amiket előírtak számunkra. Nem jó így
foci nélkül, de első az egészség, ha vá
lasztanom kell a család biztonsága és
a „mindenáron futball” között, akkor
a szeretteim a fontosabbak. Eljön az
ideje annak is, amikor újra játszhatunk,
de egyelőre nincs információnk arról,
hogy pontosan mikor. A tabella harma
dik helyéről folytathatnánk a szezont.
Korábban egy új szerződésajánlatnál
is mások voltak vagy lettek volna a
szempontok, most már úgy döntök a
jövőben, hogy abban a családé a ki 
emelt szerep.

Apropó, szerződés. A DAC egyfaj
ta ugródeszka egy erősebb bajnok
ságban szereplő klubhoz?

Jól érzem magam Dunaszerdahe
lyen, nem véletlenül választottam ezt
a klubot, és akkor váltanék, ha nagyon
jó ajánlat érkezne. Természetesen a
klubom sikerei mellett az is motivál,
hogy egy erősebb bajnokságba igazol
jak, ezért is dolgozom keményen. Gye
rekkoromban a spanyol bajnokságról
álmodtam, elképzeltem, hogy egyszer
majd ott lépek pályára. A La Liga szá
momra a futball csúcsa, szerencsém
volt a válogatottban olyan világklasszi
sok ellen pályára lépni, mint Cristiano
Ronaldo, vagy amikor Horvátországgal
meccseltünk, akkor a szintén aranylab

dás Luka Modric és Ivan Rakitic. Ők
Spanyolországban is a legnagyobb sztá
rok közé tartoztak. Nem lenne rossz
hétről hétre ilyen klasszisok ellen ját
szani. Persze egy bajnoki cím a DACcal
szintén hatalmas öröm lenne. A Győr
rel már átélhettem ilyen pillanatokat
2013ban, amikor a Fradi elleni győze
lem után aranyérmesek lettünk, felejt
hetetlen élmény volt, ilyenekre ki ne
vágyna...

A tavalyi éve felemásra sikerült,
gondolok itt arra, hogy jól szerepeltek
a DACcal a szlovák élvonalban, Kal
már Zsolt neve ott volt a létező összes
All Starcsapatban, aztán az új idény
ben sérülések miatt hosszú időt ki
kellett hagynia.

Kezdem a rosszab
bal, augusztusban
jött egy térd
probléma, ami
miatt műteni
kellett, fel
épültem, de
a Puskássta
dion avató
ján, az Uruguay
elleni váloga
tott mérkőzésen
eltört a lábam. 

Horrorsérülésnek látszott a tele
vízión keresztül, a lassítások után,
teljesen kifordult a lábfeje és úgy is
maradt.

Hallottam a roppanást és nagy fáj
dalmat éreztem. Egyből gondoltam,
hogy eltört a bokám. Szerencse, hogy
műteni nem kellett. A legtöbb játékos
nem nézi vissza videón, ha súlyos sé
rülést szenved, hát én megtettem, és
már attól elkezdett újra fájni. Nem
ajánlom senkinek, hogy rákeressen a
YouTubeon. Ezt megelőzően hihetet
lenül szép siker volt, hogy a második
helyen zártunk a bajnokságban, ne
kem is jól ment a játék, huszonkilenc
meccsen nyolc gól mellett öt gólpasszt

is adtam, ezt nemcsak a szurkolók
és a média ismerte el, ha

nem a csapattársak
és a szakmai stáb

is. Az új idény
elején csapat
kapitánynak
választottak.

Nehezen
tudok fel

emelőbb ér
zést elképzel

ni, mint amikor
egy magyar fiú

vezeti ki a szlovák élvonal magyar
csapatát, a Dunaszerdahelyt egy
telt házas meccsre.

Kapitánynak lenni megtiszteltetés
és büszkeség. Hátborzongató az
egész, rengetegen szurkolnak ne
künk, Győrből is sokan járnak át a
meccseinkre. Megsokszorozza az
erőnket, elszántságunkat, amikor a
mérkőzések előtt több ezer ember
énekli a klub himnuszát. Megszólal a
„Nélküled”, és azt érzi az ember,
hogy nem tizenegy, hanem tizenkét
játékos rohamozza az ellenfél kapu
ját. Ha ehhez még győzelem és gól is
társul, az leírhatatlan. Soha nem fo
gom elfelejteni, amikor gólt szerez
tem a Slovan ellen és nyertünk elle
nük a mi stadionunkban.

Tavasszal visszatért, és remény
kedhetett abban, hogy a válogatot
tal kiharcolják a részvételt az Euró
pabajnokságon. Egyelőre ez is vá
rat magára.

Sajnos a 2016os Ebkeretből kima
radtam, érthető, hogy emiatt csaló
dott voltam. Szurkoltam a fiúknak, és
csak erősödött bennem az az érzés,
hogy én is ott legyek a nemzeti csapat
tal egy világversenyen. Az esélyünk
megvan a kijutásra, élni kell vele.

Gyôrbôl is
sokan járnak át

a klub
meccseire

Nem volt még tizenkilenc éves, amikor bemutatkozott a magyar vá
logatottban, ám ekkor már bajnoki aranyérmesnek mondhatta ma
gát az ETOval, azzal a klubbal, amelyben nevelkedett, és ahonnan
Németországba szerződött még tiniként. A zöldfehérek akadémiá
jának egyik legnagyobb büszkesége jelenleg a dunaszerdahelyi
DAC csapatkapitánya, és ha minden jól alakul, tervei szerint
egy topbajnokságban is pályára léphet majd. A még mindig
csak 24 éves Kalmár Zsolt alig várja az idény folytatását.

Kalmár Zsolt, a büszke kapitány

A DAC szurkolótábora a csapat
TIZENKETTEDIK játékosa

Szerző: Nagy Roland  /  Fotó: dac1904.hu
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

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.

Akció: május 1—7.

kartonos ár

179 Ft/db

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

Helyben készített
grillkolbász

1599 Ft/kg

Magyar alma

Rama sütômargarin
250 g, 876 Ft/kg

Sertés bôrös comb
Bôrös sertéshús AKCIÓ!

899 Ft/kg

1200 Ft/kg helyett

Sertés bôrös karaj 1209 Ft   999 Ft/kg

Ízmester feketebors, egész
és ôrölt 1+1 ingyen

100 Ft/cs

219 Ft/db

259 Ft/db helyett

299 Ft/kg

géppel szeletelve

Messze nem a legjobb emlékei
lesznek a csonka, a koronavírusjár
vány miatt márciusban befejeződött
2019–2020as évadról a győri kosa
rasoknak, hiszen a hazai porondon
bukdácsoltak, közben edzőváltásra is
kényszerült a klub, Milos Pavlovicsot
Merit Mehmedovic váltotta, gyöke
res változás mégsem állt be az ered
ményességben. 

Ez a szereplés azt is előrevetítette,
hogy jelentős változtatásokra kerül
het sor a megszokottnál hosszabb
holtszezonban. Az UNI Győr MÉLY
ÚT elnöke, Fűzy András szerdán je
lentette be a felnőttcsapat új vezető
edzőjét, aki nem más, mint Iványi
Dalma, a magyar női kosárlabdázás
élő legendája. A pécsi ikon húsz év
után hagyja el a Mecsekalját, leg
utóbb a PVSK szakmai igazgatójaként

dolgozott, mellette a felnőtt női vá
logatottnál Székely Norbert szövetsé
gi kapitány, az U18as nemzeti csa
patnál Völgyi Péter segítője volt. 

„Az elmúlt években is többször
megkerestek a győriek, hogy dolgoz
zunk együtt, de akkor még nem érez
tem késztetést, motivációt, hogy fel
nőttegyüttesnél legyek vezetőedző, ez
azonban a mögöttünk álló esztendő
ben megváltozott – mondta Iványi Dal
ma.  – Eljátszottam a gondolattal, hogy
ideje lenne ebben a szerepkörben ki
próbálni magam. Amikor Fűzy András
megkeresett, már nem kellett győzköd
nie. A koncepció, amit felvázolt, töké
letesen összeillett az elképzeléseim
mel, így nem volt nehéz a döntés.”

Iványi Dalma az aktív játékospá
lyafutása befejeztével olyan tervek
kel vágott neki az edzősködésnek,
hogy többféle korosztálynál
gyűjt tapasztalatokat, ez
a PVSK utánpótlá
sánál meg is
történt, így
é p í t e t t e
magát ad
dig, hogy
felnőttcsa
pat vezető
edzőjeként dol
gozhasson.

„Pécstől nehéz szívvel válok meg,
hiszen a játékospályafutásom és a
magánéletem is a városhoz köt. Húsz
éve élek Pécsen, érzelmi oldalról ne
hezebb volt meghozni a döntést a
szakmainál, de nagyon fontosnak bi

zonyult, hogy a PVSKnál támogatták,
elfogadták az elhatározásomat.”

A győriek új szakvezetője 3+2 évre
írt alá a klubhoz, amely a jelenlegi
trendeket figyelembe véve rendkívül
hosszú időtartamra szóló szerződést
jelent, de ez azt is mutatja, hogy óri
ási a bizalom, és lesz türelem Iványi
Dalmával szemben.

„Kecsegtető volt, és nagyon tetszett
a győriek ajánlatában, hogy hosszú tá
vú koncepcióban gondolkodik a vezető
ség, szerintem ez az útja annak, hogy
egy jó csapatot lehessen építeni – foly
tatta az új vezetőedző. – A tervek telje
sen összecsengenek az én edzői hitval
lásommal: jelenlegi felnőtt és utánpót
lásválogatottakból, illetve a nemzeti

csapatok kapujában álló játékosokból
szeretnénk egy magot kialakítani,
amelynek segítségével hosszú éveken

keresztül sikerül a
győri csapatot, ez

zel együtt az
egész hazai
kosárlab
dázást az
élmezőny
be repíteni.

Ehhez sok
munka és türe

lem kell.”
A közvélemény számá

ra még ismeretlen a következő évadra
összerakott játékoskeret, nyilván a ve
zetőedző pontosabban látja, kikkel
dolgozhat majd. Ezzel együtt azt Ivá
nyi Dalma és Fűzy András elnök is
hangsúlyozta, hogy konkrét célkitűzés

még nincs, az elsődleges feladat egy
olyan csapat felépítése, amely hosszú
távon képes eredményeket szállítani.
Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt,
hogy minden mindegy alapon fut ne
ki az együttes a következő szezonnak,
nyilván lesznek konkrét célok is, de
nem elsősorban helyezésekben,
éremben kell gondolkodni. A külföldi
ek igazolásánál is szempont lehet az,
hogy olyan fiatalabb játékosok igazol
janak Győrbe, akik fejlődni, tanulni
akarnak és itt válnak majd meghatá
rozó játékossá. Iványi Dalma bízik ab
ban, hogy augusztusban – amikor ál
talában a kosárlabdacsapatok meg
kezdik a felkészülésüket – a győriek is
együtt tréningezhetnek már.

Hosszú távban
gondolkodnak 

A magyar válogatottban 134
szer szerepelt, játékosként
négy Európa és egy világbaj
nokságon járt, tízszer nyert
magyar bajnokságot, tizenegy
szer Magyar Kupát. Iványi Dal
ma hosszú évek óta építi edzői
karrierjét, a nyártól 3+2 évre
az UNI Győr MÉLYÚT női ko
sárlabdacsapatának szakveze
tője lesz. 

LEGENDA

Szerző: Bobory Balázs
Fotó: hunbasket.hu

a kispadon
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Nagyszabású haltelepítés zajlik a
napokban, melynek keretében a Mo
soniDuna révfalui holtágába 1260 ki
logramm háromnyaras pontyot en
gedtek kedden. A kormány döntése
alapján ugyanis korábban soha nem
látott nagyságrendű telepítési támo
gatáshoz jutnak az állami tulajdon
ban lévő horgászvizek használói. Így
országos szinten összesen mintegy
1200 tonna pontyot telepítenek a kö
vetkező hetekben több mint 350 hor
gászvízen, négyszáznál is több telepí
tési ponton, mintegy 800 millió fo
rint értékben.

Ezen nyernek a hazai termelők is,
akik az eladatlan, elsősorban külföldi

piacokra szánt halakat így értékesíte
ni tudják.

A győri telepítésen dr. Nagy István
agrárminiszter is részt vett és el
mondta, a kialakult rendkívüli hely
zet rendkívüli megoldásokat igényel.
Hozzátette, a horgásztársaságok
megvásárolták a telepítési terveik
ben szereplő mennyiségeket is, ezen
felül érkeztek a pontyok. 

Simon Róbert Balázs győri or
szággyűlési képviselő a helyszínen
ismertette, térségünkben 30 ezren
rendelkeznek horgászengedéllyel, s
az akció során mintegy 9 tonna
ponty került a MosoniDunába tér
ségünkben.

Kilenc tonna
PONTY
került a Mosoni-Dunába

Fotó: Marcali Gábor


