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„A programmal két célt tűztünk ki.
Egyrészről a Győr és vonzáskörzeté
ben élő emberek a hitélet mellett kul
turális és közösségi programokkal is
kapcsolódhassanak a győri bencések
hez, másrészről a meghívott előadók,
művészek személyükben, szellemisé
gükben biztos tájékozódási pontokat
mutassanak az érdeklődő közönség
nek” – mondta el Czifrik Balázs.

Az első alkalom vendége Lackfi Já
nos író, költő, műfordító volt. Az író kul
turális szereplőként komoly hírnévre
tett szert. Számára az irodalom maga
az élet. „Az irodalom mindenképpen
olyan, ami az életünkről tudósít. Az élet
majdnem irodalom néha, az irodalom
pedig néha az élet. Az AHA élményből,
illetve ennek a kergetéséből áll az iro
dalom, hogy rá tudjunk látni az életünk
re, napjainkra” – nyilatkozott a költő Hír
adónknak, aki művei kapcsán sokszor
kap hidegetmeleget a közvéleménytől.
Ezt kezelni nem minden esetben lehet

Televízió, rádió, hetilap, online, köztéri reklámfelüle
tek – ezek a Győr+ Média klasszikus termékei, ám felhasz
nálási oldalról már ide illik sorolni a Facebookoldalunkat
is. A legnagyobb közösségi felületen közel 40 ezer embert
érünk el, akik egy tudatosan felépített stratégiának kö
szönhetően, minden témáról, területünkről kapnak kon
tenteket. Ám azoknak is szerettünk volna megfelelni, aki
ket egyegy műsor vagy kezdeményezés jobban érdekel.
Elsőként Gázfröccs című összeállításunk kapott külön
Facebookoldalt, amelyet a nézők, olvasók is nagy öröm
mel fogadtak. A Helyi Érték díjjal is kitüntetett műsor
szerkesztői hétköznapi autókedvelőkként járják körbe az
aktuális témákat.

A Győri Állatmenhely lakóinak otthonra találását a
Győr+ Mancsok nevű kezdeményezésünk segíti, amely
2018. február 2án indult útjára a gyorplusz.hun, 2019.
január 30tól pedig saját közösségi oldallal is rendelkezik.
A felület lényege, hogy időről időre kiválasztunk egy gaz
dira váró állatot, és bemutatjuk a követőinknek.

A Győr+ Rádióban minden hónap első és harmadik
szombatján reggel 6 és 8 óra között jelentkezik a Kertbarát
Magazin. Műsorunkban a havi kerti teendőket vesszük sor
ra, ám emellett a közelmúltban látványos, egyegy témát
részletesebben is bemutató műsort indítottunk a Győr+
Televízióban. Rendszeresen jelentkezünk cikkekkel a Győr+
Hetilap hasábjain is (18. oldal), és nemrég hallgatói kéré
seknek megfelelve, egy online közösség is megalakult.

Ezek a platformok lehetővé teszik, hogy a hasonló érdek
lődési körű emberek egymásra találjanak, és olyan tartalma
kat fogyaszthassanak, amelyek igazán érdeklik őket.

könnyen. Sokszor egyegy durva kom
mentre próbál szívélyesen válaszolni és
ez meglepi a hozzászólót. Ha jól sikerül
a beszélgetés, akkor akár egy értelmes
diskurzus is kialakulhat a résztvevők kö
zött. „Az irodalom halála nem a gyűlö
let, hanem az unalom. A gyűlöletnek
pedig első foka lehet a megértés is” –
mutatott rá.

A művész ebben az évben sem
fog unatkozni, bár a tempóból kicsit
visszavesz, de amerikai és erdélyi tú
ra is kilátásban van számára. Fontos
mérföldkövek is lesznek, hiszen a
Száll a kakukk a fészre című könyve a
könyvhéten jelenik meg.

Az előadás előtt a népszerű költő
rendkívüli irodalomórát tartott a
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
11–12. évfolyamos diákjainak. 

A Bencés Estek következő prog
ramja március 18án lesz, ahol Kele
men atya és dr. Fekete Dávid tarta
nak előadást.

Új kulturális sorozatot indított a Szent Mór Bencés Perjelség, amiről
Czifrik Balázs kulturális programszervező beszélt a Győr+ Televízió
stábjának. Az első vendég Lackfi János író, költő, műfordító volt.

ajánló

ajánló

LACKFI JÁNOSSAL találkoztak a bencés diákok

Ma már nem kell bizonygatni, hogy a világhálón vagyunk a legaktívabbak, ha szó
rakozásról vagy információszerzésről van szó. Itt hallgatunk zenét, keressük ki az
esti filmet, olvasunk híreket, és kapcsolódunk közösségekhez, amelyeket olyan
emberek alkotnak, akikkel tudunk azonosulni.

ajánló

ajánló

ÚJABB NETES KÖZÖSSÉGGEL 
BŐVÜLT A GYŐR+ CSALÁD

Online is együtt
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A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) tavalyi adatai szerint 9 millió
772 ezren éltünk Magyarországon.
Az egyéves gyerekek 48,7 százaléka
lány, 51,3 százaléka fiú volt, vagyis ez
az adat is mutatja, hogy eredendően
több férfi születik. 

A KSH interaktív statisztikája szerint
2019ben 67 éves korban volt igen je
lentős szakadék a nők és a férfiak
arányában. (57,5 százalék férfi, és csu
pán 42,5 százalék nő.) A 75 éves kort
már csak a férfiak 39,1 százaléka, míg
a nők 60,9 százaléka érte meg. A
nyolcvanadik születésnapját a férfiak
33, a nők 67 százaléka ünnepelheti. 

A nőnap okot adhat arra, hogy fel
tegyük a kérdést: miért erősebbek, ki
tartóbbak, szívósabbak és hosszabban
életképesek a nők a férfiaknál? Anél
kül, hogy az orvostudomány szakmai
kérdéseiben avatatlanul elmerülnénk,
idézzünk két okot erről a szakterületről.
Az Index.hu és az egészségügyi lapok
által is átvett, korábban közölt szakcikk
sok más mellett két élettani különbsé
get vázol fel a nők életesélyei javára. Az
egyik a „kocogó szív hipotézise”. E sze
rint a menstruációs ciklus második fe
lében a nők szívverése közel annyira
felgyorsul, mintha folytonosan kocog
nának. A mozgás, a rendszeres koco
gás szív és érbetegséget megelőző elő
nyei pedig bizonyítottak. Ennél is nép
szerűbb elmélet a menstruációt szabá
lyozó ösztrogén szerepe. Az öszt
rogénnek antioxidáns ha
tása van, jórészt meg
köti a sejteket ká
rosító anyagokat
az emberi szer
v e z e t b e n .
Nyilván még
sok más do
lognak – pél
dául a társa
dalomban ha
gyományosan
betöltött szere
pük tudatos meg

élésének, az akaraterőnek, életigenlés
nek –, de minden bizonnyal ennek a
két élettani tényezőnek, biológiai
adottságnak is köszönhetjük, hogy a
hölgyek tovább élnek. 

A statisztikai prognózisok egyéb
ként rövid távon nagyjából ezt a mos
tani nő–férfi arányt vetítik előre.
2060ban viszont a szakemberek sze
rint már csak 51,8 százalék lesz a nők
aránya a 70 éves korosztályon belül.

(Ennek okáról tudományos igé
nyű magyarázatot a de

mográfiai számítások
mellett nem talál

tunk.)
Az évtize

dek során a
nők társadal
mi szerepe is
folyamato
san változik.

Ez mindenek
előtt a munka

erőpiacon érhe
tő tetten. A Kos

suth Rádió Napközben című műsorá
ban Klein Sándor munkapszichológus
azt állította: átlagosan a nők jobb ve
zetők, mint a férfiak. Egy felmérés ké
szítői öt fontos vezetői tulajdonságot
vizsgáltak, és az eredmény alapján át
lagosan négyben jobbak voltak a nők.
Ilyen például a nyíltság, az innováció,
a módszeresség vagy a világos beszéd.
A felmérés szerint, mindemellett egy
kicsit jellemzőbb a nőkre a céltudatos
ság is, valamint a segítőkészség.

A társadalom, a gazdaság, de ön
maguk a nők is egyre inkább felisme
rik ezeket a képességeiket. Megmu
tatkozik ez a nők vállalkozói kedvé
nek növekedésében is. A piacespro
fit.hu legfrissebb közlése szerint „a
hazai vállalkozások 14 százalékában
már minden tulajdonos és cégvezető
nő. Első ránézésre nem magas a
szám, de 2010ben még csak 10 szá
zalék körül volt ez az arány, így aránya i 
ban a növekedés igen jelentős.”

Győrben vannak sikeres példák arra,
hogy jelentős vállalatok élén vagy

ügyvezetésében irányító szerephez ju
tottak a nők. Városunkban régebben
ez a könnyűiparra volt jellemző, ezt az
iparágat háttérbe szorította a világpiac,
a nők azonban a korábban nem nőies
nek tartott járműipari vállalkozások ve
zetőiként is helytállnak.

A társadalmi és a gazdasági sze
repvállalás közben a nők családi fon
tossága sem csökken. Régebben az
volt az elfogadott magatartásminta,
hogy a férfi a családfenntartó, a nő
pedig a családmegtartó. A nők saját
ösztöneik, felelősségérzetük, bioló
giai és lelki adottságaik miatt család
megtartó felelősségüket nem tudják,
többségük nem is akarja feladni. En
nek betöltéséhez azonban szükség
van a férfiak nagyobb szerepvállalá
sára a családban. Ez nem a férfiasság
föladását jelenti, hanem a családon
belüli szolidaritás, szeretet gyakorlá
sát. Nőnap idején érdemes végiggon
dolni ezeket a szerepeket. A nőknek
nemcsak köszönet jár, hanem közre
működő segítség is.

A nôk
nyíltabbak és

céltudatosabbak
a férfiaknál

A nők tovább élnek, mint a
férfiak. A családi munkákat
is beleszámítva, általában
többet is dolgoznak náluk.
Ennek ellenére a munkahe
lyükön 22 százalékkal keve
sebbet keresnek. Az indoko
latlan béregyenlőtlenség
megszüntetése, mérséklése
a kormánypártok politikai
programjában is szerepel.

HELYTÁLLNAK A NŐK
Hosszabb életükben is 

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: ESB Professional/Shutterstock.com
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„Habár az időközi választást köve
tően csak néhány hét állt rendelke
zésre, sikerült egy stabil, a város mű
ködését a megfelelő színvonalon biz
tosító költségvetést megalkotni,
amelybe a választási ígéretként meg
fogalmazott fejlesztések is bekerül
tek” – fogalmazott dr. Dézsi Csaba
András a közgyűlést követő sajtótájé
koztatón. A polgármester kiemelte, a
büdzsé összeállításakor hangsúlyo
san figyelembe vették a lakossági igé
nyeket, ezért is indulnak el idén Sá
rás városrész csatornázási munkála
tai, illetve ezzel kapcsolatban a to
vábbi tervezések. Utóbbi esetében a
következő évben történhet a kivitele
zés. A közrend védelme hasonló,
több fórumon is előkerült kérdés,
ezért százmillió forintos keretből egy

olyan közrendvédelmi egység jön lét
re a győri Közterület Felügyeleten be
lül, amely növeli a közterületen való
személyes jelenlétet szoros együtt
működésben a rendőrséggel és a pol
gárőrséggel. Ezen felül folytatódik a
közterületi kamerarendszer bővítése
is. A polgármester azt is elmondta,
hogy a feladatok között jelentkezik az
elmúlt években igénybe vett lakás
alap visszapótlásának megkezdése

és a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap
visszapótlására történő felkészülés is.
Ez mintegy 2,2 milliárd forintos visz
szapótlást jelent.

„A kampány során azt ígértem,
hogy mindenkivel együttműködöm,
aki a város érdekében kíván dolgozni,
és – ha az ellenzék jobbító szándékú
javaslatot tesz – abban is partner le
szek. Ennek szellemében a közgyűlés
hez megfogalmazott ellenzéki javas
latokat is befogadtam.” A közgyűlé
sen Pollreisz Balázs (MSZP) ugyanis
négy módosító indítvánnyal élt. Az
egyik egy olyan alap létrehozását cé
lozta, amelyből a munkanélkülivé
vált győrieket segítené a társadalom
biztosítási kötelezettségben, a há
rom hónapos munkanélküli segélye
zési időszak letelte után. A második

az érdekegyeztető tanács újbóli visz
szaállítása, ezáltal a kamarákkal, ér
dekvédelmi szervezetekkel, munka 
adókkal és munkavállalókkal való szo
rosabb párbeszéd megteremtése. A
harmadik egy mobil légszennyezés
mérő berendezés beszerzése és a
győri levegő rendszeres vizsgálata. A
negyedik pedig egy Győrszentivánon
belüli közvilágítási fejlesztés volt. A
javaslatokról végül nem kellett külön

szavazni, mert a
polgármester
lényegében
valamennyi
javaslatot
befogadta. 

„A költ
s é g v e t é s
l e g f o n t o 
sabb felada
ta az intéz
ményhálózatunk
színvonalas működ
tetése, amellett a fejlesz
tések megvalósítása, amely a büdzsé
közel egyharmadát teszi ki” – jelezte
Szeles Szabolcs pénzügyekért felelős
alpolgármester. Hozzátette, számos
fontos útfejlesztés történik az év so
rán, és az ipari területek jobb megkö

zelítése is megvalósul. A bevételi fő
összeg 45 milliárd 890 millió forint, a
különbözet túlnyomó többségét a
2019. évi maradványból fedezik. A
bevételi oldalon a legjelentősebb té
tel természetesen az adóbevételek
ből származik, összességében 26 mil
liárd 145 millió forint. A legnagyobb
bevételt az iparűzési adó közel 22
milliárdos összege jelenti – annak el
lenére, hogy a hasonló nagyságren

dű városok között
Győrben a legala

csonyabb az
ipar űzési adó
kulcsa –, míg
az építmény 
adóból 3 milli
árd 450 millió

forintot tervez
tek, az idegen

forgalmi adó pe
dig 200 millió forin

tot jelent a költségve
tésnek. A központi költség

vetésből 6 milliárd 222 millió forint
származik, míg vagyonhasznosítás
ból 500 millió forinttal kalkulál az ön
kormányzat. 

A legfontosabb fejlesztések között
említhető a Tatai út–81. sz. csomó
pont felújítása, bővítése (egymilliárd
forint), Szigethy A. út–Ipar u. felújítá
sa (749 millió), a Régi Szentiváni út
felújítása (196 millió), a Jókai utca fel
újítása (166 millió), a Reptéri út fel
újítása (473 millió forint). Pályázati,
valamint saját forrás segítségével
folytatódik többek között az újvárosi
szociális városrehabilitáció (469 mil
lió) és a bölcsődefejlesztések (517
millió) is. Útfejlesztésre 2 milliárd
677 millió, kerékpáros közlekedéshez
kapcsolódó fejlesztésekre 678 millió,
energetikai fejlesztésekre 785 millió,
míg a környezetvédelmi infrastruktú
ra fejlesztéseire 557 millió forint jut
az idén. 

A településfejlesztéssel kapcsola
tos egyéb kiadásokra, valamint a vá
rosüzemeltetésre összesen 3 milliárd
538 millió forintot tervez az előter
jesztés. Ebben az összegben szerepel
a VOLÁNBUSZ Zrt. részére biztosítan
dó, összesen 1,4 milliárd forint, a
GYŐRSZOL Zrt. által ellátott város
üzemeltetési feladatok hasonló ösz
szegű biztosítása, 225 millió forint az
Otthon Melege Programmal össze
függő kiadásokra és százmillió forint
a szennyvíztisztító korszerűsítésével
kapcsolatban. Az idén folytatódik a
Modern Városok Program is. A folya
matban lévő beruházások – mint az
állatkerti fejlesztés (843 millió), vala
mint a kórházi parkolási infrastruktú
rabővítés (1,6 milliárd) – mellett
újabb fejlesztések előkészítése is zaj
lik az év során. 

A humánszolgáltatási, vagyis a szo
ciális, egészségügyi, köznevelési terü
letre közel hétmilliárd forintot szán a
büdzsé, amelynek elsődleges célja az
intézményhálózat zavartalan működé

A következô
nagy feladat

Gyôr
közlekedésének

áttekintése

ELFOGADTÁK
a város költségvetését

Az 53 milliárd 483 millió forintos főösszegű büdzsé közel egyharmadát fejlesztésre fordítják. Dr. Dézsi
Csaba András polgármester az ellenzéki javaslatokat is befogadta a múlt pénteki közgyűlésen, amelyen
az idei díszpolgári és Pro Urbe díjakról is döntöttek.

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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se. A költségvetés tartalmazza a böl
csődei játszóterek bővítését, korszerű
sítését, az idősekkel való törődés fel
tételeinek javítását, valamint a WHO
val és a drogprevencióval kapcsolatos
kiadások fedezetének biztosítását is.
Az óvodai játszóterek bővítését, az
óvodai úszásoktatást, az elsősök in
gyenes füzetcsomagját, a Bursa Hun
garica pályázati rendszert, az iskola
egészségügyben foglalkoztatott isko
laorvosok számára biztosított juttatási
rendszert is magában foglalja a költ
ségvetés. Az önkormányzat az iskolák
működtetését jelentős mértékben, az
5,7 milliárd forintos szolidaritási hoz
zájárulással segíti. 

Dr. Dézsi Csaba András azt is el
árulta, hogy a költségvetés elfogadá
sa után a városházán a következő
nagy feladat Győr közlekedésének át
tekintése és a további lehetőségek
meghatározása az autós, kerékpáros,
gyalogos, a buszos, sőt a kötöttpá
lyás közlekedés és ezek összehango
lása tekintetében. A polgármester ki
emelte, a februári közgyűlés egy má
sik nagyon lényeges pontja volt az

a Győr+ Média élén
Bobory Balázs 1997ben érettségizett Székesfehérváron, a Vas

vári Pál Gimnázium angol speciális tagozatos osztályában, majd a
Kodolányi János Főiskolán, kommunikáció–gazdálkodás szakon
folytatta tanulmányait. 2000ben szerezte meg diplomáját nyom
tatott sajtó szakirányon, ezzel együtt a Fejér Megyei Hírlap külsős
munkatársaként helyezkedett el. 2001ben végezte el a Pannon
Lapok Társaságának egyéves gyakornoki programját, amelynek be
fejeztével a lap belsős munkatársa lett. Egészen 2010ig foglalko
zott sporttal, különböző magazinok és mellékletek szerkesztésével,
majd a Nemzeti Sport csábította a fővárosba, ahol két évet töltött,
majd felmondását követően visszatért a Fejér Megyei Hírlaphoz.
Itt 2013tól rovatvezetőként felelt a lap sportoldalaiért, mellette
közéleti témákban is publikált, közben a Fejér Megyei Hírlap online
verziója, feol.hu arculatának megújításában is szerepet vállalt.
2015 nyarán azonban ismét megkeresték a Nemzeti Sporttól, ahol
egészen idáig az egyéni és csapatsportok rovatnál egy 15 fős csa
pat munkájáért felelt, illetve egyike volt a lap publicistáinak.

2013ban a Magyar Sportújságírók Szövetségének világnapi
elismerését vehette át, 2015ben a Pannon Lapok Társaságá
nak nívódíjasa lett. 

2013 és 2019 között a Magyar Sportújságírók Szövetségének
elnökségi tagjaként is tevékenykedett.

Bobory Balázs tizenegy éve él Győrben. „Bár eddig még soha
nem dolgoztam a városban, ez az új munkakörömben bizonyos te
kintetben előny, de hátrány is. Elődömtől, Endrődi Pétertől egy na
gyon erős szerkezetű, alapos munkával megálmodott és felhúzott
építményt vehettem át, amely egyedülálló lehetőségekkel rendel
kezik, a feladatunk pedig az, hogy kiaknázzuk ezeket” – mondta el
kinevezése kapcsán a Győr+ Média új vezérigazgatója.

Bobory Balázs irányítja március
1jétől a Győr+ Média Zrt.t. Az
új vezérigazgató Endrődi Pétert
váltotta, aki médiacentrumunk
alakulásától a cég élén állt, illet
ve annak elődjét is vezetőként
segítette a fejlődésben.

idei évi díszpolgárokról és Pro Urbe
Győr díjasokról való döntés. Ennek
értelmében március 15én Benko
vich Ferenc plébános, Görbicz Anita
kézilabdázó, Berkes Gyula plébános
díszpolgári címet, míg Kozma Endre,

a „Régi Győr” Facebook és interne
tes oldal szerkesztője, Rákász Ger
gely orgonaművész, dr. Sayour Amer
kardiológus főorvos és Zsegora Csa
ba nyugalmazott iskolaigazgató Pro
Urbe Győr díjat vehet át.

Szintén a pénteki közgyűlésen
döntöttek a sportpályázatok kiírásá
ról, amelynek dokumentumai a
sport.gyor.hu honlapról elérhetők,
valamint lapunk 37. oldalán is olvas
hatnak róla részleteket.

ÚJ VEZÉRIGAZGATÓ
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Az ültetés előtt dr. Ferenczi Zoltán elnök felidéz
te: annak idején Horváth Gyula János, a Fertő–Han
ság Nemzeti Park volt munkatársa, környezetvédő
kezdeményezésére kezdték el a Szitásdomb utca
melletti elhanyagolt területen feltárni a környezeti
értékeket, miután megtisztították a hulladékoktól.
Horváth Gyula megjelölte és fényképen rögzítette a
védett növények helyét és állományát. Az egyesület
tagjai pedig sétautakat építettek ki, és információs
táblákat helyeztek el a szakember által készített tar
talmakkal. A sétány mellé nyolcvan tölgyfacsemetét
ültettek el, amelyek mára fasort alkotnak. 

A Horváth Gyula és az egyesület tervezte, hogy
az Almás nevű területen őshonos, virágos, gyü
mölcsöt termő fákat ültetnek, amelyek segítik az
ott élő madarak, rovarok, lepkék életét táplálékkal,
élőhellyel.

Múlt szombaton, az időközben elhunyt szakem
ber emlékére ültették a fákat: ezüst hársat, vadkör
tét, madárcseresznyét, kökényt, és a 2019ben év fá
jának választott sajmeggyet. A faültetéshez a terület
kezelője, a GyőrSzol Zrt. biztosította az ötven cse
metét, a termőföldet és a védelmet nyújtó karókat. 

Az egyesület jelszava továbbra is: Aki fát ültet,
életet ad, és aki életet ad, az jövőt teremt.

A Szitásdomb füvészkertben múlt szombaton fákat ültetett a Zölderő Környezetvédő
és Szépítő Egyesület és a Jobbkéz Alapítvány. 

ŐSHONOS  FÁKAT ÜLTETTEK 
A FÜVÉSZKERTBEN

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Lampert Bálint

A Kapcsok Alapítvány kétéves fenn
állása óta elkötelezett a sajátos neve
lési igényű (sni) gyerekek és fiatalok
fejlesztésében és a munkaerőpiaci in
tegrációjukban. KarlHeinz Keth, a
Praktiker ügyvezető igazgatója és
mint az alapítvány kuratóriumának el
nöke köszöntőjében kiemelte, a társa
dalom érzékenyítése, a munkalehető
ségek biztosítása nem működik cset
tintésre, küzdelem, idő és erő kell a
megvalósításhoz. Jelenleg több mint
félszáz megváltozott munkaképessé
gű dolgozót foglalkoztatnak, és a cég
elkötelezett abban, hogy a sajátos ne

velési igényű fiataloknak lehetőséget
teremtsen a munkába lépésre. Az ah
hoz vezető utat szeretnék rövidíteni
és a határokat csökkenteni, amely al
ternatív megoldásokat kíván tőlük,
mint munkaadóktól.

Nagy Eszter Mária gyógypedagó
gus, az alapítvány titkára már a jövő
ről is beszélt, a rendezvénysorozatuk
következő, májusi összejövetelére
azokat a cégeket hívják, akik alkal
maznak vagy alkalmazni szeretnének
snifiatalokat. 

Két fiatalember történetét ismer
hették meg a jelenlévők, akik család

jukkal érkeztek, hogy meséljenek az
akadályokról, a kitartásról és a lehe
tőségekről, számba véve mindazt,
amivel szembesültek eddigi, sajátos
nevelési igényű életük során. 

Sánta Gábor egyéni vállalkozó,
kutyatréner, kínai masszázst végez
és szülei vállalkozásában utcabúto
rok készítésében segít. 32 évvel ez
előtt agyvérzéssel született. Édes
anyja, Judit és apukája, József be
szélt a család nehézségeiről, na
gyobbik gyermekük fejlesztéséről
és az érettségijéig tartó tanuló 
évekről. Gábor nagyon határozott

és hatalmas akarattal és erővel ren
delkező fiatal, aki beszédében és
mozgásában ugyan korlátozott, de
ma már saját keresettel rendelke
zik. Kisfilmben is bemutatkozott,
hogyan dolgozik kutyakiképzőként,
amihez magabiztosság és elhiva
tottság kell, ahogy a masszázshoz
és a bútorkészítéshez is. Szülei és
húga is büszke arra, hogy Gáborral
az elmúlt évtizedekben maguk „ta
posták ki az utat”, mertek új célo
kat kitűzni és volt erejük a megva
lósításhoz is. 

Borbély Bencénél féléves korában
derült ki, hogy hallássérült, jelenleg
a Kovács Margit ÁMK végzős diákja.
Népi bőrdíszműves szakon tanul és
lovakkal foglalkozik. Pedagógus édes
anyja, Rita mesélt a fejlesztésekről és
a szerető odafigyelésről, ami segítet
te fiát, hogy szakmát szerezzen és a
hobbijában kiteljesedjen. Bence már
egészen kicsi korától imádja a lova
kat, ennek bizonyítására még azt a
kis műanyag lovat is elhozta megmu
tatni, ami segítette a döntésében, lo
vagolni szeretne. Tavaly lovaglóver
senyt is nyert, ma már lovakat és lo
vasokat tanít a lovardában, emellett
bőrből készült munkáival már több
díjat nyert, azokat kiállításokra is vi
szi. Szíjgyártó szakmában szeretne
dolgozni, de az OKJs képzés meg
szűnt Magyarországon, jelenleg mes
tert keres, hogy tökéletesítse tudását
a bőrdíszművességben. 

A Kapcsok Alapítvány érzékenyítő rendezvényén az agyvérzéssel született Gábor és a
hallássérült Bence mutatkozott be, akik példaként szolgáltak arra, hogyan tudnak csat
lakozni és helytállni a munkaerőpiacon a sajátos nevelési igényű (sni) fiatalok.

Munkaerőt adnak 

AZ SNI-FIATALOK
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Kapcsok Alapítvány
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„Dr. Dézsi Csaba András polgármester javasla
tára a januári közgyűlésen hívtuk életre az új bi
zottságot, amely a várost érintő környezetvédelmi
kérdésekkel foglalkozik majd” – mondta az alakuló
ülés előtt Radnóti Ákos, a környezetvédelemért is
felelős alpolgármester. Emlékeztetett, hogy az em
lített közgyűlésen az önkormányzat már több
olyan döntést is hozott, amely még zöldebbé teszi
a várost. Ezek között említette a marcalvárosi kis
erdő fásítással történő fejlesztését és a Püspöker
dő helyi jelentőségű természetvédelmi területté
nyilvánításának kezdeményezését. Hozzáfűzte, a
város évek óta jelentős fásítási programot hajt
végre, amely dr. Dézsi Csaba András kezdeménye
zésére azzal is bővül, hogy a jövőben minden győri
újszülött családja kaphat egy fát. 

Az újonnan megalakult környezetvédelmi bizott
ság elnöke dr. Szálasy László, alelnöke dr. Sik Sándor,
képviselő tagja Bárány István, míg nem képviselő tag
jai Fekete Mária és MarkóValentyik Anna. A bizott
ság elnöke a Győr+ Médiának úgy fogalmazott, fon
tos feladatot kaptak, és a bizottság életre hívása is
mutatja, hogy a város vezetése kiemelt figyelmet
szentel a környezetvédelemnek. Mint mondta, kör
nyezetünk, levegőnk, vizeink állapota nagy hatással
van egészségünkre, a város élhetőségére is.

MarkóValentyik Anna, a Vaskakas Bábszínház
művésze, zöld aktivista nagy reményekkel tekint
a bizottsági munka elé. „A környezetvédelem
mindannyiunk közös ügye, ezért fontos szerepe
lesz a jó kommunikációnak és nagy hangsúlyt kell
fektetnünk a lakossági szemléletformálásra is” –
mondta. Hozzátette, Győrben eddig is voltak jó
kezdeményezések, amelyek közül példaként a
GyőrBike rendszert és a fásítási programot emlí
tette. Hozzáfűzte, ilyen jó gyakorlatok kellenek, és
egy tudatos szemléletformálás, hogy minél töb
ben gondolkodjanak környezettudatosan és vá
lasszák a környezetkímélő lehetőségeket.

„A folyók városában természetes
igény, hogy a rajtuk átívelő hidak is
méltó részei legyenek a belváros
hangulatának” – fogalmazott dr. Dé
zsi Csaba András polgármester a
helyszínen. Dr. Fekete Dávid önkor
mányzati képviselő utalt arra, hogy
Győr közkedvelt környezetében, a Ra
dószigetre vezető úthoz kapcsolód
va, háttérben a bazilikával és a Püs
pökvárral, a nemrég felújított Bécsi
kapu tér közelében újabb látványos
ságot kapott a város.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szer
vezet vezetője elmondta: hosszú
előkészületek és a próbavilágítás
után 70 darab speciális, egyenként
másfél méteres LEDpanelt szerel
tek fel ipari alpinisták közreműködé
sével. A díszkivilágítás 60 millió fo
rintba került. 

A híd fényeit egy győri óvodás,
Tóth Dominik kapcsolta fel.

a kettős-híd

A Kossuth és a Jedlik híd után díszkivilágítást kapott a RábaKettős híd is. A szerkezet alsó,
ívelt formáját fehér, korlátjait pedig zöld fénnyel világították meg.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Megalakult a győri önkormányzat környezetvédelmi bizottsága. A tagok a zöldebb,
még környezettudatosabb városért fognak dolgozni, és fontosnak tartják a szemlélet
formálást is.

Bizottság alakult

A ZÖLDEBB
GYŐRÉRT Szerző: Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter

DÍSZKIVILÁGÍTÁSBAN
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„Mindig nyüzsgök, és soha nem
hagyom el magam!” – válaszolta
Szuprics Vendel egyszerű természe
tességgel a kérdésre, hogy mi a hosz
szú élet titka. Az ünnepeltet győri
otthonában köszöntötte fel dr. Dézsi
Csaba András, aki elmondta, orvos
ként is és polgármesterként is nagy
öröm látni, hogy Vendel bácsi száz 
évesen is ilyen kitűnő egészségnek
és szellemi frissességnek örvend. A
polgármester az ünnepeltnek Orbán
Viktor miniszterelnök gratuláló leve
le mellé a város ajándékait is átadta.

Szuprics Vendel elmesélte, hogy fi
atal korától kezdve egészen 93 éves ko
ráig vadászott, akkor sem a fizikai meg
terhelés, hanem a romló szeme miatt
akasztotta szögre a puskát. Mivel a
mezőgazdaságban dolgozott, egy gép
szerelésénél elvesztette az egyik ujját,
ami után tulajdonképpen a vadászatot
is újra kellett tanulnia. A jó hangulatú
beszélgetés alatt fia megemlítette,
hogy édesapja még párbajozott is az
édesanyjáért. Mire Vendel bácsi meg
jegyezte: „Csak kellett volna párbajoz
ni, de a partner meglógott.”

Az ünnepelt naptárja egyébként
igencsak tele van a napokban, hiszen

a közelmúltban Mosonmagyaróvá
ron köszöntötték, ahol a 75 év után
járó gránitdiplomát is átvehette. A
Magyar Államkincstár is felköszöntöt
te, de a következő napokban is több
összejövetelre hivatalos.

Szuprics Vendel nemcsak a jeles ün
nepeken ilyen aktív, a hétköznapjai is
programokkal teltek. „Délelőtt beme
gyek a városba, leülök a Bécsi udvar
ban, és jókat beszélgetek az ismerősök
kel. Megebédelek, és minden délután

olvasok.” Végezetül elmondta, szeret
itt élni, hiszen közelében vannak a gye
rekei, a családja, bár ő maga önellátó.
Aktivitásával kapcsolatban fia meg is
jegyezte: „Én csak 76 vagyok, apu 100,
de sokszor nehéz követni.”

Nemcsak szellemileg és fizikailag friss, de humorát
sem veszítette el a századik születésnapját ünneplő
Szuprics Vendel. Többek között ez is kiderült az ünne
peltről kedden, amikor a város nevében dr. Dézsi Csa
ba András polgármester köszöntötte fel.

A SZÁZÉVES
Vendel bácsit köszöntötték

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Jótékonysági hónapot
hirdetett a Városi Diák
Fórum (VDF), adomá
nyokkal pedig mi is se
gíthetjük a fiatalok által
kitűzött jó célokat.

Horváth Szabinától, a VDF vá
rosházi koordinátorától megtud
tuk, az elmúlt évben első alka
lommal szervezték meg a progra
mot a diákok, ami akkor még
csak egy héten át tartott. A cél az
volt, hogy megszólítsák a fiatalo
kat, saját kortársaikat aktivitásra
sarkallják, és megmutassák a tár
sadalmi felelősségvállalás fontos
ságát, illetve azt, hogy milyen vál
tozatos lehetőségek állnak nyitva
a segítségnyújtásra.

A 2019es akció olyan jól sike
rült, hogy az idén már jótékonysá
gi hónapot hirdetett a győri szer
vezet. Márciusban szerdánként
egyegy helyszínre látogatnak el,
ahol segítő tevékenységet folytat
nak. Ezen a héten a Győri Állat
menhelyre mentek a VDF tagjai,
ahová nemcsak étel és egyéb

adományokat vittek, de meg is sé
táltatták a négylábúakat.

A jövő héten az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intéz
mény időseit látogatják meg,
ezt követően a Magyar Vöröske
resztnél segédkeznek, végül pe
dig a „Vadóka” Gyermekotthon
ban adnak át adományokat és
hívják játékra a gyerekeket.

Akik adománnyal segítenék az
akciót, a városháza portáján ad
hatják le azt. A Magyar Vöröske
reszt részére tisztálkodási és koz
metikai szereket (sampon, tusfür
dő, dezodor, fogkrém, testápoló
és játékok) március 17én 16 órá
ig, a „Vadóka” Gyermekotthon ré
szére hasonló adományokat már
cius 24én 16 óráig várják.

A VDF
Jótékonykodik 

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
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Együttműködési szándéknyilatko
zatot írt alá a Kantharosz céljainak
megvalósításáért nyolc meghatározó
civil szervezet, a Győri Filharmonikus
Zenekar és a győri önkormányzat
hétfőn a városházán.

„Öröm látni, hogy ilyen sok győri
civil fog össze a jó ügy érdekében.
Polgármesterként én is számítok a ci
vilek véleményére, ötleteire, hiszen
Győr sikeréért csak együtt dolgozha
tunk hatékonyan” – hangsúlyozta dr.
Dézsi Csaba András polgármester.

Dr. Nagy Andor, Magyarország bé
csi nagykövete, az idei gála fővédnö
ke arról beszélt, hogy győri gyökerek
kel rendelkezik, a Ságvári Endre Álta
lános Iskolában, majd a győri Révai
Miklós Gimnáziumban tanult. „Eljött
az ideje, hogy abból a sok jóból, amit
kaptam, valamit vissza is adjak a vá
rosnak, az itt élő embereknek” –
hangsúlyozta a nagykövet, aki egy
muzeális, történelmi jelentőségű
bort is felajánlott licitre, amelyet a
határnyitás alkalmából rendezett ün
nepségen kapott ajándékba.

A Győri Filharmonikus Zenekar a
kezdetektől támogatja a gálát, a mu
zsikusok ezúttal is fellépti díj nélkül
játszanak. „A zenekar a társadalmi fe
lelősségvállalás jegyében évente 20
30 koncertet ad. Idén a gála teljesen
megújul, nem csak a helyszín válto

zik, hanem a szervezők is mások, és
a program is a mai kornak megfele
lően pörgős, showműsor lesz, Litkai
Gergely humoristával” – emelte ki
Fűke Géza igazgató. 

Tagai István, az Európai Borlovag
rend Hungária Konzulátusának pro
konzulja arról tájékoztatott, hogy az
elmúlt tíz évben összesen 83 millió
forintot gyűjtöttek össze a hátrányos
helyzetű gyermekek és a tehetségek
megsegítésére. A felajánlható
bevétel a közvetlen tá
mogatásokból, a
jegybevételből és
a licitből szár
mazik. A
pénzt pályá
zat útján
osztják szét,
ezúttal 30
pályázat ér
kezett, 53 mil
lió forintot igé
nyelve, melyről
a nyolc klub dönt. 

Az elmúlt tíz év
egyébként sikertörténet
nek nevezhető, hiszen eddig 54 ne
ves borász támogatta a gyermekek
álmainak megvalósulását, köztük ti
zenöten az Év Bortermelője díj kitün
tetéssel is büszkélkedhetnek. Voltak
nagyon különleges tételek és muze

ális borok, mint például egy 1956os
évjáratú és egy százéves tokaji aszú,
vagy a portugál királyi ház aranycím
kés palackja. 

Az idén a felajánlók és felajánlá
sok között található Koch Csaba (a
Magyar Bor Akadémia „Év Borter
melője Magyarországon 2019” vá
lasztás nyertese), Vylyan (Villány),
Korona Borház (Eger), Luka Enikő
(Sopron), Holdvölgy Pincészet (To

kaj), Herold Pincészet (Pan
nonhalma), dr. Nagy Ist

ván agrárminiszter
felajánlása (egy

muzeális tokaji
aszú), egy ko
sárnyi ma
gyar mézbor
és a „Maci
Kórház –
M e n j ü n k

együtt haza!”
akció egyik óri

ás macija a győri
kosarasok dedikált

mezében. 
Az est háziasszonya Bor

bás Marcsi. Műsorvezetők: Knézy Je
nő és Fehér Gábor.

Jegyek a jegy.hun kaphatók, de a
Győri Filharmonikus Zenekar jegy
pénztárában és a Therápia Borkeres
kedésben is megválthatók.

Jakabos Zsuzsa magyar bajnoki aranyérme egy 2017
es Herold Charlotte fehérborral, óriás maci egy kosár
magyar mézborral, valamint a Magyar Pálinka Lovag
rend nagymesterének díjnyertes pálinkaválogatása is
kalapács alá kerül az idei, XI. Kantharosz Gálán, április
16án 18 órától az Olimpiai Sportparkban.

Az
elmúlt tíz évben

összesen
83 millió forintot

gyûjtöttek
össze

KA
N

TH
AR
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SZ

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

ÚJ HELYSZÍN, ÚJ MŰSOR, ÚJABB BORKÜLÖNLEGESSÉGEK 
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Felmerülhet a kérdés, hogy mit
hozott számunkra az Azonnali Fizeté
si Rendszer (AFR)? A változás a banki
átutalásokat érinti. Tudniillik, jelen
leg a bankközi átutalások csak mun
kanapokon, 7 és 17 óra között, átla
gosan 12 óra alatt teljesülnek arra a
számlaszámra, amit kedvezménye
zettként megjelöltünk. Az AFR leg
fontosabb újítása az lesz, hogy a 10
millió forint alatti elektronikus úton
indított egyedi belföldi forintátutalá
sok az év minden napján, 0–24 óráig,
5 másodperc alatt teljesülnek.

Mindezek mellett elfelejthetjük a
bonyolult számlaszámokat is, hiszen
ezentúl számlaszám helyett akár egy
előre regisztrált emailcímet vagy te
lefonszámot is megadhatunk azono
sítóként. Ezeket az úgynevezett má
sodlagos azonosítókat a számlaveze
tő banknál lehet regisztrálni. Az azon
nali fizetésért felárat nem számolhat
nak fel a pénzintézetek, az eddigi uta
lások helyébe az új, gyorsabb fizetési
rendszer lép. A sikeres tranzakciókról
az átutalást kezdeményező a számla
történetből vagy a számlavezető
banktól kapott értesítésből tájéko
zódhat, a sikertelen fizetésekről pe
dig negatív visszajelzés érkezik.

Elérhetőségek:
Győr, Szent István út 10/A.,

II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942
(ügyfélfogadási időben)

Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu
Web: www.penzugyifogyaszto.hu,
facebook.com/penzugyifogyaszto

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8–14, szerda: 8–14, 

csütörtök: 11–17 óráig

Azonban vannak kivételek is az
AFR alól. Például a külföldi átutalá
sok, a hitelszámlára történő utalások,
a nagyobb munkáltatók és nyugdíjfo
lyósító által kezdeményezett kötegelt
és a csoportos fizetési megbízások
esetében nem alkalmazható, így
ezek továbbra is a korábban ismert
rendszerben működnek.

A fogyasztók szempontjából a leg
nagyobb kockázat, hogy a csalók is új
lehetőséget kaptak arra, hogy a gya
nútlan, laikus embert átverjék. Ezért
továbbra is körültekintően járjunk el
az átutalások előtt, hiszen a téves át
utalásra vonatkozó szabályok az
azonnali rendszer tekintetében is
ugyanazok. Azaz a bank – bár a mi té

Tá
m

og
at
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vedésünkért nem felel – ilyen eset
ben is köteles az azonnali fizetés ösz
szegének visszaszerzése érdekében
az adott helyzetben elvárhatóan min
dent megtenni. Fontos tudni, hogy a
tévesen utalt összeg jogalap nélkül
került más bankszámlájára, annak tu
lajdonosa köteles azt visszaszolgáltat
ni a polgári jog szabályai szerint.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó
Irodahálózat győri irodájában a pénz
ügyi szolgáltatások teljes spektrumát
érintő kérdés vagy panasz esetén in
gyenes segítséget kérhet.

Új időszámítás
kezdődött a 
bankolásbanAz új szabályozásnak köszönhető

en egyszerűbbé és gyorsabbá vál
nak a bankközi átutalások, így a
mi életünket is megkönnyítheti
az újítás. Ennek ellenére legyünk
figyelmesek és körültekintőek,
mivel az új rendszer újfajta vissza
élésekre is lehetőséget ad.

ÉLES

UTAT MUTAT A PÉNZÜGYEKBEN.

AZ AZONNALI 
FIZETÉSI RENDSZER

„Olyan embereknek kell emléket állítani, akikre
büszkék vagyunk, ez a tábla azonban ebből a szem
pontból egy igencsak heterogén névsort tartalmaz.
Karsay Árpádot például a nyilasok nevezték ki a város
élére, és mindez egy olyan sötét kort idéz, aminek sem
miképp sem szeretnénk emléket állítani” – mondta a
tábla szerdai levételekor dr. Dézsi Csaba András. A pol
gármester hozzátette, már önmagában ez az egy tény
elegendő indok lenne a márványtábla eltávolítására,
de a döntés meghozatala előtt felkérte Bana József le
véltári igazgatót, hogy vizsgálja át a teljes névsort és is
mertesse vele a szakmai és történelmi szempontokat. 

„A névsor természetesen helytálló, tehát valóban
ők voltak a polgármesterek és tanácselnökök az ’új’ vá
rosházán az 1900as évektől, ám ez mindössze egy tör
téneti felsorolás, amely egy könyvben megállja a he
lyét, azonban egy emléktáblán nem indokolt” – fűzte
hozzá Bana József, a Győri Levéltár igazgatója. Hozzá
tette, nem csak Karsay személye vitatható a felsorolás
ban, ráadásul a polgármesteri és tanácselnöki rendszer
nem is feleltethető meg egymásnak, hiszen a pártálla
mi időkben elsősorban a párt irányított, a megyei első
titkár nagyobb hatalommal rendelkező vezető volt. 

Az igazgató azt is elmondta, hogy a tábla „előd
je” a régi városháza épületében, vagyis a levéltár
ban látható, amelyen az 1900 előtti városbírák és
polgármesterek nevei szerepelnek. A városházán
1998ban állított táblát szerdán reggel emelték le
a helyéről, és a Rómer Flóris Művészeti és Törté
neti Múzeumba szállították.

a márványtábla

Lekerült a városházi folyosó faláról és a múzeumba szállítják azt a kőtáblát, amelyen
korábbi polgármesterek és tanácselnökök nevei láthatók. 

A MÚZEUMBA

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

KÖLTÖZIK
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MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Győr, Mónus Illés–Nagy Imre út sarok

Kiváló minőséggel, szakértelemmel 
várjuk kedves vásárlóinkat!

Március 8. 

NŐNAP

MEGÉRKEZTEK
üzletünkbe 

a nőnapi  cserepes
és vágott
virágok.

EXTRA RÓZSÁK, ILLATOS TAVASZI VIRÁGOK, DEKORATÍV BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI CSEREPES VIRÁGOK NAGY VÁLASZTÉKBAN.

A virágüzlet és a mellette lévő fagylaltozó meg
újítását követően, április végére a zöldségbolt is
elkészül, korszerű, modern épületegyüttest alkot
va a korábbi alumínium bódék helyén. A megújí
tást, a munkálatokat dr. Dézsi Csaba András pol
gármester kezdeményezésére és támogatása mel
lett Fekete Gábor, az épületek tulajdonosa vállalta
magára.

A három pavilon felújítása kapcsán kiépítik a
teljes közművet, az infrastruktúrát, így az ott dol
gozókat 21. századi munkakörülmények szolgálják
majd. A Mónus Illés utca felőli részen található új
ságos pavilonnak a közelben keres új helyet a győ
ri önkormányzat. A bódétól ugyanis jelenleg ne
hézkes és életveszélyes a kikanyarodás a Mónus
Illés utcára az élelmiszeráruház és a házak közötti
kis utcából. Miután elköltöztetik a hírlapost, leasz
faltozzák az utat, és akkor kerülhet sor a környe
zet megszépítésére is. A terület új térburkolatot
kap, kiépítik a járdaszegélyt, a Mónus Illés utca
felől pedig gyeptéglával füvesítenek a buszmegál
lóig – sorolta a beruházás feladatait Fekete Gábor.
A több tízmillió forintba kerülő munkálatokat kö
vetően a nádorvárosi csomópont üde színfoltja
lesz a városnak. Nem csak az ott vásárlókat, ha
nem az arra járókat, az ott közlekedőket is barát
ságos, rendezett környezet fogadja majd. „Na
gyon jó érzés, hogy a közösségért tehetek, szebbé
varázsolhatom a városrészben élők életét” –
hangsúlyozta végül Fekete Gábor. (x)

Megújul Nádorváros egyik frekventált része, a Nagy Imre és Mónus Illés utca sarka, ahol közel
40 éve működik a Margaréta virágüzlet. 

ÜDE SZÍNFOLT
Nádorvárosban 
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Két, Magyarországon tanu
ló egyetemista az első korona
vírussal fertőzött hazánkban –
tudtuk meg Orbán Viktor mi
niszterelnök szerda esti Face
bookbejelentéséből. A diákok
tünetmentesek, de a fertőzést
megállapították náluk. A bu
dapesti Szent László Kórházba
szállították őket.

Egyelőre nem költözik a Győri Nemzeti Színház és
a Győri Balett társulata – hozta meg a döntést a győri
városvezetés, a színházépületben működő kulturális
intézmények vezetőivel való egyeztetést követően.
Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere, Forgács
Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója és Kiss Já
nos, a Győri Balett igazgatója a lehetőségeket mér
legelve egyeztettek arról, hogy a következő, 2020–
2021es évadban még nem költöznek ideiglenes ját
szóhelyükre a társulatok – olvasható az önkormány
zat csütörtökön kiadott sajtóközleményében.

„Az Olimpiai Sportpark a város kiemelt sportlé
tesítménye, amely azt a célt szolgálja, hogy edzőtá
borokat, versenyeket bonyolítsanak benne, vala
mint, hogy a győri sportolók otthonául szolgáljon.
Sport és kultúra sok esetben tud kéz a kézben járni,
de csak egymást erősítve, nem pedig gyengítve. A
létesítményt meghagyjuk a sportolóknak” – fogal
mazott dr. Dézsi Csaba András polgármester.

Hozzátette, hogy a színházépület felújításának
idejére a társulatoknak új otthont kell találnunk.

Tévesek azok a hírek, melyek szerint annak a két iráni egyetemistának egyike, akiknél
koronavírust állapítottak meg Magyarországon, a Széchenyi István Egyetem hallgatója.

Szerző: Hajba Ferenc

Több lap jelentése szerint
az egyik iráni egyetemista a
budapesti Semmelweis Egye
tem negyedéves gyógyszerész
hallgatója, aki nemrég hazájá
ban járt. Mivel Irán fertőzött
országnak számít, meghatáro
zott időn belül nem térhetett
volna vissza, ő viszont nem
tartotta be ezt a szabályt.

A másik diákról az a hír ter
jedt el, hogy ő a Széchenyi Ist
ván Egyetemre jár. Az intéz
mény kommunikációs és
alumni osztálya érdeklődé
sünkre közölte: „A sajtóhírek
ben szereplő, koronavírussal
fertőzött két iráni hallgató
egyike sem a győri egyetem
hallgatója.”

az iráni fertőzöttek
NEM GYŐRI HALLGATÓK 

„Az igazgatókkal szoros együttműködésben, igé
nyeiket figyelembe véve, dolgozunk a lehető leg
jobb megoldáson. Javaslatok már vannak, most
ezek megvalósíthatóságát vizsgáljuk.”

Fentiek okán született az a döntés, hogy a
2020/2021es évadban a Győri Nemzeti Színház
és a Győri Balett társulata még biztosan a belvá
rosi kőszínházban marad, és továbbra is a megszo
kott helyen várják a kultúra szerelmeseit. 

„Üdvözöljük polgármester úr döntését, misze
rint új, ideiglenes játszóhelyet keres a társulatok
nak. Annak megtalálásában és kialakításában tá
mogató közreműködésünkről biztosítottuk, a meg
valósítással kapcsolatos egyeztetések során állunk
rendelkezésére” – fogalmaztak az igazgatók.

A felújítással kapcsolatos kiviteli tervek már el
készültek, jelenleg a közbeszerzési eljárások elő
készítése zajlik. Az önkormányzat és a kulturális in
tézmények közös célja és érdeke, hogy még eb
ben az önkormányzati ciklusban felléphessenek
régiúj otthonukban – áll a közleményben.

EGYELŐRE

NEM KÖLTÖZNEK
a társulatok
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Óriási érdeklődés övezte a vagongyári előadást,
sajnos voltak olyanok, akik nem fértek be a terem
be, ugyanis az előregisztráció során mind elfogy
tak a helyek. Áldozó István elsősorban a levéltári
kutatásaira építette előadását, amelyből kiderült,
Győr 19–20. századi történetének legjelentősebb
gépipari vállalkozását, a Magyar Waggon és Gép
gyár Rt.t 1896. december 28án alapították a
Győri Szeszgyár tulajdonosai, a Lederer család tag
jai. Elsődlegesen vagonok, vasúti járművek, gőz
gépek és gőzkazánok gyártására szakosodtak.
1898ban már ezerkétszázan dolgoztak a gyárban,
a város legnagyobb üzemében. A tulajdonosok ha
ladtak a korral, és a 20. század elejétől megkezdő
dött az autó és a tehergépkocsik gyártása, emel
lett belefogtak hidak és daruk készítésébe is. Győr
ben például az új mederbe terelt Rábca hídja,
vagy a medvei Dunahíd is a Vagongyár nevéhez
fűződik.

Érdekesség, hogy az első személyautó dr. Petz
Lajos kórházi főorvosé volt, aki a nagy feltűnést ki
váltó 5,5 lóerős szerzeményével 1910. július 3án

A Magyar Vagon és Gépgyár történetéről tartott előadást Áldozó István,
a főlevéltáros a közelmúltban, a Kisfaludy Károly Könyvtárban. 

jelent meg először Győr útjain. 1913ban megvá
sárolták a Praha autógyár licencét és ennek alap
ján 1928ig 500 teherautó és 250 Rába Grand sze
mélyautó készült a városban. Az autóbuszokat és
a motorokat ugyancsak Prahalicenc alapján gyár
tották. 1927ben megvásárolták a Krupp, egy év
vel később az AustroFIAT teherautók és autóbu
szok gyártási jogát. A korábbi egyedi, műhelyrend
szerű gyártást felváltotta az ipari jellegű, modern
autógyártás. Az 1930as évek végén a vagongyár
hadiüzemmé vált, majd Winkler Dezső gyári mér
nök tervezésében elkezdődött a legendás Botond
katonai terepjáró gyártása. Ez volt Magyarország
egyetlen híres, világszerte elismert képességű te
repjárója. A Turán harckocsik gyártása is Győrben
folyt. 1937ben megvásárolták a német Maschi
nenfabrik AugsburgNürnberg (MAN) négy és hat
hengeres nyersolajmotorjainak a gyártási jogát,
ezzel elkezdődött a dízelmotor gyártás. 

A Messerschmitt Bf–109 típusú vadászrepülő,
amely a II. világháború alatt a legnagyobb számban
gyártott német vadászrepülőgép volt, szintén a Va

gongyárban készült, kooperációban. 1941től Győr
ben a gép törzsét, az úgynevezett sárkányt készítet
ték, amelybe a Csepelen gyártott motorokat építet
tek be. Összesen több mint 450 repülőgépet építet
tek a német és a magyar hadsereg számára.

Győrt az első légitámadás 1944. április 13án
érte, célpontja a vagongyár volt. 12 percig tartott,
a gyárban 70 százalékos kárt okozott, a jól megépí
tett óvóhelyek ellenére közel 300 áldozatot köve
telt. Az elsőt még öt légitámadás követte.

A háború után felszámolták a repülőgépkészí
tést, és átmenetileg a tehergépjárműgyártás is
megszűnt, csak futóműveket készítettek, majd az
1960as évektől páncélozott harci járművek gyár
tása folyt a gyárban. A vasúti járműgyártás 1970
es évek közepéig tartott. 

A vállalat 1965től felvette nevébe a Rába már
kanevet. Már Horváth Ede vezérigazgató nevéhez
fűződik, hogy 1967től a nyugatnémet MAN gyár
licence alapján nagy teljesítményű közúti dízelmo
torok és saját tervezésű nagy sorozatú futóművek
gyártására állt át a gyár. Nemzetközi szerződés ke
retében a MANRenaultFerrostaal konzorcium
1969re berendezett egy évi 13 ezer darab, 200
lóerős teljesítményű közúti dízelmotor gyártására
alkalmas üzemet. A Rába termékeinek a szocialis
ta korszakban a legfőbb felvevőpiaca az egykori
szocialista országok voltak. A KGST és a szocialista
piac összeomlását követően, a gyárt futóműgyár
tás terén elért magas minőségű termékeinek kö
szönhetően, betört az amerikai és a nyugati pia
cokra, így tovább tudott működni.

Szerző Földvári Gabriellaa város szolgálatában
EGY GYÁR
Rába Grand, Botond és Messerschmitt
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AZ ÉLET SZERETETE

Ferenczy Tamás az elmúlt fél év
alatt mintegy harminc festményt ké
szített, azonban akik ismerik alkotói
tevékenységét, meglepődhetnek e
kiállításon. A realista, impresszionista
képek helyett ugyanis modern, abszt
rakt, színes és figuratív munkái tárul
nak a közönség elé. A művész úgy
érezte, váltania kell, megújulnia, kor
szerűbbnek lennie, miután kipróbált
már minden irányzatot, keresi a saját,
semmi máshoz nem hasonlítható stí
lusát. „A festészet a szabadságot, az
alkotás örömét, a színekbe való alá
merülést és a szabad önmegvalósí
tást jelenti számomra. Ez a munka
egy nagy kísérlet a világ szerethetőb
bé tételére a kultúra által. Életem ér
tékes adománya az alkotás öröme,
amely erőt és útmutatást ad a min
dennapokhoz. Ezt az örömet, él
ményt, boldogságot szeretném meg
osztani a közönséggel” – emelte ki a
kiállítás megnyitóján a művész. 

Ferenczy Tamás festői univerzu
ma egészen különleges, személyes
világ. Minden ecsetvonása az élet
szeretetéről tanúskodik. Egy olyan
mély és bensőséges kapcsolatról
mesélnek festményei, amely csakis
elfogadáson, békén, szemlélődésen
alapulhat. Minden alkotása leboru
lás Isten ajándékai előtt, legyen szó
tájakról, vitorlásokról, épületekről,
hófödte messzeségről vagy piros ka
lapos nőkről. Ez a leborulás nem

megalázkodás, nem valamiféle bele
nyugvás az élet dolgaiba, hanem a
sokat látott, sokat tapasztalt mű
vész, családapa, társasági és közéle
ti ember felismerése arról, hogy
életünk minden mozzanata különle
ges ajándék lehet számunkra, ha
örömteli várakozással olvasztjuk
azokat magunkba – hangzott el dr.

Horváth Sándor Domonkos könyv
tárigazgató köszöntőjében.

Radnóti Ákos alpolgármester meg
nyitóbeszédében pedig arra emlékez
tetett, hogy Ferenczy Tamás művésze
tének az értékét mutatja, hogy számos
egyéni és csoportos kiállításon szere
pelt, festményei a világ számos orszá
gába eljutottak, alkotásai magángyűj

teményekben is megtalálhatók. Emlé
keztetett, Ferenczy Tamás a közéleti te
vékenysége mellett foglalkozik a képző
művészettel, hiszen dolgozott önkor
mányzati képviselőként és jelenleg is a
német önkormányzat elnöke. 

A kiállítás ingyenesen látogatható
március 28ig, hétköznapokon 13 és
16 óra között. 

Ferenczy Tamás győri festőmű
vész 70. születésnapja alkalmá
ból nagyszabású kiállításon
mutatja be részben korábbi,
részben az elmúlt fél évben
született alkotásait a Kisfaludy
Károly Könyvtárban. 

ECSETVONÁSOKBAN

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió



Győrer OldtimerAus 
stellung und Ersatzteil
börse am 15. März von 6
14 Uhr auf dem Parkplatz
der AudiArena, organi 
siert durch den Győrer
Automobil Klub.

16 2020. március 6.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM
„Den Schatten sehen wie das Licht” –
Ausstellung des Fotokünstlers Juan Gye
nes (1912 1995) von 12. März bis 28.
Juni im EsterházyPalast (Király utca 17.).
Die Ausstellung ist täglich ausser mon
tags von 1018 Uhr zu sehen.

„Dialog der Engel” –
Grossfastenprogramm
mit dem Sitar Künstler
Nishat Khan und dem
Szent Efrém Männer
chor am 13. Marzum
19 Uhr in der Pannon
halmer Szent Márton
Basilika.

Wieder Antiquitätenmarkt! – für die Liebhaber
alter Objekte am 15. März von 714 Uhr auf dem
Marktplatz der TarcsayStrasse.

Auf der Ausstellung des Rába Paál László Krei 
ses Bildender Künstler werden 134 Gemälde
von 24 Schaffenden gezeigt, dies in einer brei 
ten Palette, die von PastelSchattierungen bis
zum vibrierenden Bunt, von Harmonie aus 
strahlenden Landschaftsbildern bis zum aus
gefeilten Portrait reicht. Die Sammlung ist
noch bis Ende April im Hotel Konferencia (Káp
talandomb) zu sehen.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Bayer Ilona „Anyós lettem Japánban – Hétköznapok a Felkelő Nap
országában” című könyvének bemutatója március 9én 18 órakor
kezdődik a Generációk Háza Művelődési Központban (Aradi vérta
núk útja 23.). A szerző beszélgetőtársa Kerecsényi Éva költő.

Lélekkapuk címmel Borbély Károly festő
művész és fia, Borbély Máté építész és
üvegműves kiállítása nyílik a Triangulum Ga
lériában (Gutenberg tér 2.) március 13án
17 órakor. A tárlat május 3ig látogatható.

A nemzetközi vesenap alkalmából előadásokkal
várják az érdeklődőket március 12én 15 órától
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházba. 15 órától
dr. Boncz Ágota előadása hangzik el a Cukorbe
tegség az egészségmegőrzés tükrében címmel,
majd dr. Hetyésy Katalin Ami természetes az
nem árthat – és ha mégis? címmel ad tájékozta
tást. 16 órától a Dialízisállomást ismerhetik meg
az érdeklődők dr. Czégány Zoltán vezetésével.

Az év első Régiségvására várja a régi tárgyak kedvelőit március
15én 7 és 14 óra között, a Tarcsay úti piactéren.

Győri veteránjárműkiállítást és alkatrészbörzét rendez
március 15én 6 és 14 óra között az Audi Aréna parko
lójában a Győri Automobil Klub.

Krakkó fotókon cím
mel Szabó Béla fotó
művész vetített képes
előadását láthatják az
érdeklődők a Dr. Ko
vács Pál Könyvtár és
Közösségi Tér Központi
Könyvtárának klubjá
ban (Herman Ottó ut
ca 22.) március 12én
17 órakor. 

Egy géniusz, egy hárfa és Lisa címmel ad kon
certet Ferge Liza (hárfa) és Rodrigues Sofia (he
gedű), konferál: Ferge Béla zenetanár március 9
én 18 órától, a Jedlik Ányos Gépipari és Informa
tikai Szakgimnáziumban.

A textilipar és az idő fonala címmel a Győri Textil
és a Gardénia Csipkefüggönygyár történetéről tart
előadást Orbánné dr. Horváth Márta nyugalmazott
könyvtáros. A Legendás győri gyárak című helytörté
neti előadássorozat március 11én 17 órától, a Kis
faludy Károly Könyvtárban (Baross út 4.) folytatódik. 

Frankofón Filmnapokat rendeznek a Rómer Ház mozi
jában (Teleki L. u. 21.). Március 10én 19.30tól a Teljes
titoktartás, március 17én 19.30tól a Nyomorultak,
március 19én 19.30tól a Hogyan legyél jó feleség? cí
mű francia filmet vetítik. 

Ünnepi műsort és koszorúzási ünnepsé
get tartanak az Újvárosi Művelődési Ház
szervezésében március 13án 14 órától
a Kossuthszobornál. Megemlékezést
tart Szeles Szabolcs alpolgármester. Fel
lép az Újvárosi Művelődési Ház kórusa
és a helyi intézmények növendékei.

A Beszélgess velem programsorozat
márciusi alkalmának vendége dr. Bartha
Csaba, a Győri Audi ETO KC elnöke. A be
szélgetés témája: Ha kell egy jó csapat.
Moderátor: Pió Márta. Az érdeklődőket
március 13án 17 órára várják a Széche
nyi István Egyetem A/1 előadójába.

• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

A BIZTONSÁG MINŐSÉGE: 50%+50%-OS AKCIÓ!

•  www.securitypatent.hu  •  +36 96 512 630  •  + 36 30 6270 111  •
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Ha a gyümölcsfát hagyjuk, hogy sza
badon növekedjék, sűrű koronát nevel,
amelyen apró, de sok termés lesz. Így,
ha a termés mennyiségét és nagyságát
szabályozni akarjuk, akkor a metszésre
is szükség van. Fiatal fáknál 1–6 évig ko
ronaalakító, később fenntartó, idősebb
korában ritkító és ifjító metszést végez
zünk. A gyümölcsfák legjobb metszési
ideje a tél vége, rügypattanás előtti ál
lapot: még nem indul meg a nedvke
ringés, és lomb sincs a fákon, jobban
áttekinthető, hol kell és lehet metszeni.
Kivétel a mogyoró és a dió. Ezeket
szeptember végén, október elején sza
bad metszeni, ha nem így teszünk,
metszfelületén „elvérzik” a fánk. Sok
kertbarát a cseresznyénél és a meggy
nél pedig a zöldmetszést alkalmazza a
nyári időszakban. Most az őszibarack
metszését hagyjuk utoljára,  az sem
baj, ha rügypattanás után, piros bim
bós állapotban metsszük, így látjuk,
mennyi virágot, termést hagyunk.

Fontos, hogy csak fagymentes idő
ben metsszünk, mert ellenkező eset
ben fagykár keletkezik a metszés he
lyén. A jól kialakított és metszett ko
ronában egyenletesen érnek be a
gyümölcsök, a benapozás és levegő
átjárás miatt a növényvédelem is job
ban megoldható, illetve kevésbé tá
madnak a különböző gombabetegsé
gek. Szintén lényeges, hogy a met
szést ne vigyük túlzásba, mert az erő
teljes metszésre a fa intenzív hajtásnö
vekedést produkál, amitől a korona el
sűrűsödik és nem termő, ha
nem hajtórügyek alakul
nak ki.

Érdemes fogal
makkal is megis
merkednünk.
A facsemete
erőteljes haj
tása a sudár
(a korona
magasságát
h a t á r o z z a
meg), az oldal
hajtások ebből
fejlődnek, ezeken
pedig a termőrügye
ket hordozó részek találha

Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig  

30/768-2048 • 30/335-6855 • www.gyorkert.hu

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

tóak. A korona legfiatalabb része a haj
tás. Az őszi lombhullás után vessző fej
lődik a gallyon, míg a gallyak az ágakon,
az ágak vázágakon helyezkednek el. A
levelek hónaljában szemek találhatóak,

melyek rüggyé alakulnak. A füg
gőlegesen növő hajtáso

kon főként hajtórü
gyek helyezkednek

el, míg a vízszin
teshez közeli
hajtásoknál el
sősorban ter
m ő r ü g ye k .
Ha a hajtó
v e s s z ő k e t

megfelelően
kezeljük (példá

ul lekötözzük,
megmetsszük), ak

kor termőrügyek kép
zésére késztetjük őket. A

hajtás végén található a csúcsrügy, alat
ta a leveleknél a hajtórügyek, ezeknél
nagyobbak, duzzadtabbak a termőrü
gyek. A rügyek, vagy hajtások alján ta
lálhatóak a mellékrügyek. A több éven
át ki nem hajtó rügyek az alvórügyek,
melyek csak valamilyen erőteljes
stressz hatására hajtanak ki. Ezekből
felfelé törő vízhajtások fejlődnek, me
lyek csak tápanyagot vonnak el a fától. 

Ahogy írtuk, a fák metszését a fejlő
dési szakasz határozza meg. Koronaala
kító metszés: fajtára jellemző habitus
kialakítása, amit a korona végleges
nagyságának eléréséig alkalmazzuk az
ágak lekötözésével és a nem megfele
lően fejlődött ágak eltávolításával, cse
réjével. Ideális az a korona, amely egy
vezérből és 34 vázágból áll. Elfogadott
és alkalmazott módszer a rügyre met
szés, amivel a hajtások elágazódását le
het serkenteni. Mindig a koronából ki

felé álló külső rügyre vágjuk vissza.
Fenntartó metszéssel a korona formá
jának megtartását, a termés szabályo
zását végezzük. A kialakult koronára jel
lemző az erőteljes, a törzs folytatását
képező vezérág, több, lazán álló termő
ággal, valamint legalább három erős
vázág 3–3 oldalággal. Ezeken is több
termőágat láthatunk, valamint az
egész koronában egyenletesen eloszt
va sok rövid termőhajtás van, ezek víz
szintesen állnak, és mindig újak kép
ződnek. Ha ilyen felépítésű a korona, a
fenntartó metszés nem sok munkát je
lent. Háromévente a lefelé nagyon
csüngő, öreg termőrészeket távolítsuk
el, hogy újak fejlődhessenek. Ott, ahol
túl sűrűn állnak a fiatal hajtások, vagy
vízhajtások fejlődtek, azokat ritkítsuk
ki, hogy a korona belseje elegendő
fényhez jusson. A ritkító metszést rosz
szul kezelt vagy elhanyagolt fáknál al
kalmazzuk, hogy a metszést követően
új termőágak fejlődjenek. Ilyenkor a
meredeken felfelé álló, a szemmel lát
ható beteg, száraz, túl sűrűn, egymást
keresztező ágakat távolítjuk el. A ritkí
tást érdemes két metszési időszak alatt
elvégezni, megóvva ezzel a fát a túl
erős vesszőképződéstől, mely sok és fe
lesleges tápanyagot von el tőle.

A tavaszi ritkító metszés után, nyá
ron érdemes a vízhajtásokat még zöl
den eltávolítani. A legutolsó metszési
mód az ifjító, melyet idősebb, elöre
gedett fáknál alkalmazunk, mert az
idősebb fák koronája belülről kifelé
ritkul, és ezzel együtt a termés meny
nyisége is csökken. Ez egy erőteljes
metszés, mert így az oldalágak eltá
volításával, a vázágak kurtításával a
korona akár kétharmadát is eltávolít
juk. Arra ügyeljünk, hogy a korona
formáját el ne veszítse.

Fontos, hogy a metszés elvégzése
után minden egy centiméternél na
gyobb átmérőjű sebet kezeljünk le
sebkezelő anyaggal, segítve ezzel a
beforrást és a fertőzések elkerülését.

Nagykutasi Viktor
kertészszakíró 
Kertészek és Kertbarátok 
Győr Városi Egyesületének elnöke

A tél vége a gyümölcsfák metszésének az ideje, így ha bőséges ter
mést és hosszú életű fákat szeretnénk, érdemes megfogadni az alább
megfogalmazott tanácsokat. A február 21i számunkban a metszés
előkészítéséről írtunk, annak folytatását olvashatják most.

A metszést
ne vigyük túlzásba,
mert a fa intenzív
hajtásnövekedést

produkálhat

METSZÉS
A helyes

2. rész

Tél végi munkák a kiskertekben

szabályai
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„Lefelé hajlott a nap. Búcsúzóul
betekintett még az erdőbe, hol hosz
szúra nyúlt az árnyék, és a szelíd sze
mű gerlék halkan kurrogtak. Vörös
fényben úszott a fák dereka; hazafelé
zümmögtek a méhek, és csengő ma
dárdal fuvolázott ezer hangon” – ez
zel a szemléletes leírással kezdődik
Fekete István regénye, amiből aztán
animációs rajzfilm készült 1981ben,
Dargay Attila rendezésében.

Talán nincs is olyan magyar fel
nőtt, akinek ne lett volna meghatáro
zó élménye a rajzfilm, mindannyian
egy „Vukgénnel” születünk, ahogy
Markó Róbert fogalmazott. Elmond
ta, a könyv egy kisróka felnövekedés
történetét mutatja meg, ugyanakkor
a természet, az erdő rendjét is feltár
ja Vuk szemszögén keresztül. Fekete
István egy drámai eseményekkel át
szőtt, fordulatos, izgalmas történetet

Fekete István kultikus regényét
vitte színpadra a Vaskakas Báb
színház társulata múlt vasárnap,
Markó Róbert rendezésében. A
kis Vuk fejlődéstörténete egy 
aránt szól a gyerekekhez és kísé
rőikhez, grandiózus látványvilág
gal – a Győr+ Rádió Pöttyös Klub
című műsorában Farkas Mónika
kérdezte a rendezőt.

születünk

alkotott, amelynek egyik legmegren
dítőbb szála az árvaság, hiszen ez a
kisróka folyamatosan egyedül marad.
A szüleit a vadászok elpusztítják, ezt
követően elveszíti a nevelőapját, Ka
rakot is. Majd pedig, ahogy az erede
ti történetben szerepel, Íny is el
megy, hogy családot alapítson, új
életet kezdhessen. A Vaskakas Báb
színház színpadi adaptációjában
megmutatják, hogyan jut el Vuk a
magánytól, a kiszolgáltatottságtól
egy boldog és teljes életig, hogy az
tán vezető beosztású róka legyen az
erdő társadalmában. „Mindig fontos
arra is gondolnunk, hogy a nagyobb
testvérek, szülők, nagyszülők is kap
janak valamit a bábszínházi előadás
tól, azon túl, hogy a legkisebb család
tag jól érzi magát. Így ez is több réte
gű darab lett olyan szintekkel, ame
lyek szomorúsága a nagyobbak szá

mára értelmezhető” – jelezte a ren
dező és hozzátette, egy ősi bábtech
nikával dolgoznak, nagyban alapozva
a nézők fantáziájára is: a színé
szek és a bábok közös
munkájából alakul
nak ki a karak
terek.

Az elő
adás azért
is rendha
gyó, mert
ezúttal csat
lakozott a társu
lathoz a Győri Nem
zeti Színház Kossuthdíjas művésze,
BedeFazekas Csaba is, ő testesíti
meg Karakot. „Csaba első szóra igent
mondott. Hatalmas élmény egy élő
legendával együtt dolgozni, sokat ta
nulunk tőle. Nem vett még részt báb
színházi előadásban, és csodálatos,

hogy 86 évesen abszolút nyitott arra,
hogy más szabályok szerint működő
színházi módszert is befogadjon, és

abban is otthono
san mozogjon. Bol

dog vagyok,
hogy meg
kaptam az
élettől ezt
az ajándé
kot, hogy

vele dolgoz
hatok” – hang

súlyozta Markó
Róbert.

A Vaskakas Bábszínház Vuk című
előadását Fekete István regénye
alapján írta Gimesi Dóra, a tervező
Boráros Szilárd, a koreográfus pe
dig a Liszt Ferenc és Harangozó
Gyuladíjas, érdemes művész, Ladá
nyi Andrea.

Karakot 
Bede-Fazekas Csaba

alakítja

Premier a Vaskakasban MINDANNYIAN
egy „Vuk-génnel”

Szerző: Győr+
Fotó: Rózsa Tamás
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A társadalom legkisebb egysége a család,
amelyben minden tagnak kijelölt szerepe van. A
házastársak a gyermekek születése után változnak,
kapcsolatuk alakul, fejlődik, és nem biztos, hogy
a vágyott családmintát meg tudják valósítani. Új
életközösségek, családformák jöhetnek létre.
Ilyen például a mozaikcsalád – angolul patchwork
family –, amelyben az egyik szülő és gyermekei al
kotnak közösséget egy új partnerrel, akinek szin
tén lehetnek már gyermekei, és idővel az új kap
csolatból akár közös gyermek is születhet. 

Benczéné Tímár Irén szerint, miután a felek ki
léptek a megromlott házasságból, de még mielőtt
új pár felé nyitnának, az előző kapcsolatot minden
képpen érdemes lezárni, a negatív érzéseket, a ha
ragot, a kudarcot feldolgozni. Ennek fontos része
az önmagunkkal szembenézés: Mit rontottunk el?
Milyen elvárásaink vannak egy új kapcsolatban?
Hogyan lesz elfogadható számunkra a különélés?
Akik fel tudják dolgozni a veszteséget és tudnak
belőle tanulni, ténylegesen akkor állnak készen az
új, tartós kapcsolatra, új család alapítására.

A gyerekek felkészítése is elengedhetetlen, ha
már a válás mellett döntöttünk. „Biztonságot kell
adnunk a gyermeknek, hogy szülőként mellette ál
lunk, együtt maradunk vele szeretetben, és csak
a házastársi létet adjuk fel a különválás során” –
mondja a szakember. Rámutatott, hogy a kudarc 
élményt legyőzve, a szülők egymást tiszteletben
tartva, az élet változásait elfogadva adhatnak erőt
és biztos hátteret a gyermeknek, akinek szintén
meg kell küzdenie a kialakult helyzettel.

A mozaikcsalád hazánkban sem új keletű élet
közösség, a megözvegyült házasfelek korábban is
kerestek maguknak új társat, de a válásokkal az
utóbbi évtizedekben vált egyre gyakoribb jelen
séggé. Az új családtípus felépítésére és működte
tésére az érintetteknek tudatosan kell készülni, ar
ra elég időt és türelmet kell szánni. 

Mivel az új kapcsolatban az egyik vagy mindkét
felnőttnek lehet egy vagy több gyermeke az előző
kapcsolatból, így nincs minden családtag között
vérségi kapcsolat. A család határai elmosódnak. A
gyermek csak az egyik vér szerinti szülőjével él
együtt, és kijelölt időt tölthet a másik szülőjével,
esetleg annak új családjával. 

A mozaikcsaládban a szülő–gyerek kapcsolat
megelőzi a párkapcsolatot, így a családnak vi

szonylag fiatal a közös története, ezért maguknak
kell megteremteni az összetartozást.

Benczéné Tímár Irén beszélt arról is, elenged
hetetlen, hogy a gyermekek ebben a helyzetben
el tudjanak igazodni, átlássák a viszonyokat. A kü
lönböző részcsaládok hoznak magukkal korábbról
kialakított hagyományokat, értékeket, bekerülnek
egy új családtípusba, ahol számukra ismeretlen
felnőttek, gyermekek élnek egy addig kialakult
rendszertől eltérő módon. Mindezek összeillesz
tése esetenként nagyon nehéz feladat lehet. A fel
nőtteknek fel kell rajzolni a határokat, és azokat
minden családtagnak meg kell tanulnia és tiszte
letben kell tartani, hiszen a mozaikcsaládban a csa

lád határainak képe akár tagonként is eltérhet. A
határok mellett megjelennek olyan új szerepek –
például a nevelőszülői –, amelyre nincs tanult mo
delljük a családtagoknak. A szakember itt említi
meg azt, hogy a magyar nyelvben erre a kapcso
latrendszerre nincs igazán megfelelő elnevezés, hi

szen a mostoha, nevelő, pótszülő szavak negatív
érzéseket válthatnak ki, ezért tisztázni kell a meg
szólításokat is. A gyerekeknek a keresztnévhez
hozzátett anya, apa szó segít legkönnyebben a
megszólításban és a negatív átcsengés nélküli
megszólításban.

A legfontosabb, hogy hagyjunk időt a gyermek
nek „átzsilipelődni” az új családjába, és azt se vár
juk el tőle, hogy felhőtlen örömmel reagáljon a
vér szerinti szülő új partnerére, gyerekeire, ugyan
is az ő számára egy újabb krízis lehet, hogy tuda
tosul benne, a két szülője már többé nem egy csa
lád, és mindenhol meg kell majd felelnie a „szabá
lyoknak” és elvárásoknak. A bemutatkozást köve

tően kerüljön sor közös programokra, segítsük a
gyermeket bevonódni az új családba, amelynek
alapja a kölcsönös tisztelet, ezzel biztosítható az
együttműködés. 

Megfigyelhető, hogy a nem édestestvérek kö
zötti kapcsolatban a gyerekek könnyebben egy

A hagyományos családmodell mellett
a mozaikcsalád, mint újraformálódott
közösség biztosíthatja a gyerekek szá
mára a nemi és szülői mintát. „A csa
ládtagok és kapcsolatuk apró mozaik
darabokként egy színes, egységes ké
pet alkothatnak. Rugalmassággal, oda
figyeléssel és a szabályok betartásával
állhat össze a részcsaládokból egy jól
működő, közös rendszer” – mondja
Benczéné Tímár Irén tanácsadó szak
pszichológus.

egész

Mozaikcs
részekből állhat 

a szín
Szerző: Szabó Csilla
Grafika: krissikunterbunt/Shutterstock.com
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másra tudnak hangolódni, rugalmasabbak, alkal
mazkodóbbak, és az is jellemző, hogy van közös
pontjuk: a fájdalom, a veszteségérzés a szülők vá
lása miatt. 

A pszichológus szerint egy mozaikcsaládban a
családdá alakulás egy hosszú, türelmet és elfoga
dást feltételező folyamat, amelyet minden család
tagnak végig kell járnia. Ennek a folyamatnak sza
kaszai vannak, az első időszakban még a vér sze
rinti szülő–gyermek kapcsolat a domináns, a fel
nőttek pedig az újabb párkapcsolat zökkenőmen
tes működtetésében arra is vágynak, hogy neve
lőszülőként megfeleljenek új párjuk elvárásainak,
és a nevelt gyermekek elfogadják és szeressék

őket. A következő időszakra jellemző lehet a csa
lódás, mert az igyekezet és a jó szándék ellenére
feszült és konfliktusokkal terhelt kapcsolat alakul
hat ki, ami a nevelőszülők párkapcsolatára is ha
tással lehet. Ebben a feszültséggel teli időszakban
kezdik felmérni a családtagok, hogy mi történik ve

alád:
 össze

es

lük, az idealizált és vágyott családkép mellett meg
jelenik a realitás, és innen fejlődhet tovább a csa
ládtagok közötti kapcsolat. A szülőknek a „Ki nevel
kit?” kérdésben ki kell alakítani egy egységes rend
szert, amely a gyermek számára is világos. Az ösz
szecsiszolódás során a pároknak fel kell rajzolniuk
saját alrendszerük határait, biztosítva önmaguk
számára az „énidőt” is, amely logisztikailag sok
szervezést igényel, de a befektetett energia a ké
sőbbi kapcsolatrendszerben többszörösen megté
rül. A vér szerinti szülő háttérbe húzódásával a kö
zös programokban a nevelőszülő–gyermek kap
csolat is alakul idővel. 

A mozaikcsalád működőképességének mozga
tórugói, az alkalmazkodás és rugalmasság, a vilá
gos, tiszta határok ismerete és betartása során el
juthatunk a kölcsönös bizalmon alapuló szeretet
teljes közösség működéséhez. A párok és gyer
mekek egymást segítő, őszinte érzésekkel teli szö
vetségesekké válhatnak, akik a problémákat ké
sőbb kreatívan, együttes erővel képesek megolda
ni. „Létrejöhet egy olyan mozaikcsalád, amelynek

tagjai biztonságban és jól érzik magukat szerepe
ikben, az újraformálódott közösség biztosíthatja a
gyerekek számára a nemi és szülői mintát. A csa
ládtagok és kapcsolatuk apró mozaikdarabokként
egy színes, ám egységes képet alkothatnak” – ösz
szegez Benczéné Tímár Irén pszichológus.
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Március 1től böngészhető a gye
rekaneten.hu oldal, a Nemzeti Mé
dia és Hírközlési Hatóság (NMHH)
szülőknek szóló, szótárszerkezetben
felépülő információs oldala. Ezen ke
resztül a hatóság Internet Hotline
jogsegélyszolgálatának munkatársai
tájékoztatják, tanácsokkal segítik és
beszélgetésre biztatják a szülőket és
gyerekeket az online közegről.

Az NMHH oldala arra vállalkozik,
hogy néhány bekezdésnyi szócikk
ben lefordítsa és röviden megmagya
rázza a szülők generációinak azt a di
gitális világot, amelyben a gyermeke
ik látszólag magabiztosan közleked
nek. Megmutatja a veszélyeket, a
kockázatokat, de azt is, miben és mi
ért lelik örömüket a gyerekek az on
line világban, emellett esz
közöket javasol az el
sődleges netbiz
tonsághoz a
családban,
v a l a m i n t
tanácsokat
ad a tuda
tos dönté
sekhez bonyo
lult online szituáci
ókban.

Az algoritmustól a tényellenőrzé
sig sok területet feldolgoz az oldal,
de a legfőbb célja a témaválasztások
kal arra biztatni a szülőket, hogy be
szélgessenek a gyerekeikkel azokról

És azt, hogy mit jelent a dudez vagy a lamer? Pedig a gyermekek sok
szor használják ezeket a kifejezéseket például chat során. Azért, hogy
a szülők jobban megértsék a fiatalok netes szlengjét, az NMHH létre
hozta a gyerekaneten.hu oldalt. A portálon többek között működik
egy szótár, ami lefordítja és röviden megmagyarázza a szülők generá
cióinak a digitális világot.

a netes kérdésekről is, amelyekre
nincs egyszerű válasz. A Gyerekane
ten többek között bemutatja a nép
szerű közösségi médiaoldalakat az
Ask.fmtől a YouTubeig, a netes fe
nyegetéseket az adathalászattól a
zsarolóvírusig, a kapcsolódó önvédel
mi megoldásokkal együtt, és kitér a
netes randizás jelenségeire és a vi
deojátékok világára is.

Az oldal nyolcvan, nagyjából egy
egy oldalnyi terjedelmű szócikkel és
szótárában még 250 kifejezéssel, rö
vidítéssel, szlenggel indult. A szócik
kek egymásra is utalnak és kulcssza
vak alapján ajánlják is egymást, sok
féle lehetséges utat nyitva a baran
goláshoz. A látogatók frissen meg
szerzett ismereteiket kvízekben is

próbára tehetik. 
A Gyereka
neten olda

lon min
den hó
n a p b a n
megjele

nik egy kie
melt téma,

amelyet függet
len szakértő jegyez.

Az induló téma szerzője Gyurkó Szil
via gyermekjogi szakértő, aki annak
mérlegeléséhez ad szempontokat,
hogy a szülők a gyermekeikről ké
szült képeket hogyan osszák vagy ne
osszák meg az online térben.

A honlap
eszközöket javasol
a netbiztonsághoz

Szerző: Nagy Dóra
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Gyõr-Ménfõcsanakon zsákutcában,
140 nm-es, 4 szintes sorházi lakás
eladó. Telek: 590 nm. Az ingatlan
1986-ban, téglából épült, nyílászá-
rók fából készültek. A tetõ palatetõ,
bitumenes lemezfedéssel.

Budai Mónika:
30/640-8794

KULCSRAKÉSZ ÚJ lakás, gépekkel
felszerelt KONYHABÚTORRAL. Gyõr-
Ménfõcsanakon eladó elsõ emeleti,
nagy erkélyes, amerikai kony hás nap-
pali+2 szobás, 49 nm-es új lakás.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ide azonnal költözhet! Marcalváros
II-n eladó ez a 62 nm-es, 2
szoba+nappalis lakás. Az ingatlan
kulcsrakész, konyhája teljesen felsze-
relt. A lakás vadonatúj, kivitelezõtõl
megvásárolható!

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyõr-Szabadhegyen eladó ez a 2.
emeleti, 80 nm-es, nappali+3 szo-
bás lakás. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik. Vár-
ható átadás: 2020. õsz

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ár: 48,5 M Ft Ár: 36,9 M Ft

ÁFA-visszaigényléssel Pannonhal-
mán! Az elsõ emeleti lakás 62 nm
hasznos alapterületû, nappali+2 szo-
bás, erkélyes. Kulcsrakész befejezés
is kérhetõ! KULCSRAKÉSZ ár: 27,9 M
Ft. Átadás: 2020. szeptember.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 24,9 M Ft 

UTOLSÓ LAKÁS! Költözzön a nyu-
galom szigetére pár percre a bel-
várostól! Pinnyéden eladó ameri-
kai konyhás nappali+1 szobás,
elsõ emeleti, erkéllyel rendelkezõ,
47 nm-es lakás. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 19,999 M Ft 

Pannonhalmán, az apátságra és a
ravazdi dombokra nézõ, panorámás,
új építésû lakások eladók. Mindegyik
73 nm-es, amerikai konyhás nappa-
li+3 szobásak. Az emeleti lakáshoz
4 nm erkély tartozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 25,9 M Ft 

Pinnyéden, új építésû környezetben
eladó amerikai konyhás nappali+2
fél szobás, új építésû, elsõ emeleti,
51 nm-es lakás. Kulcsrakész kivitel
is kérhetõ. A lakás belsõ elosztása
igény szerint variálható.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 24,999 M Ft 

Gyõr-Marcalváros II-n 60 nm-es,
földszinti, kertkapcsolatos lakás el-
adó! Elosztása: nappali+2 szoba. A
lakáshoz 76 nm saját kert kapcso-
lódik. Várható átadás: 2020. no-
vember.

Budai Mónika:
30/640-8794

Költözzön most a madárcsicsergé-
ses Százszorszépbe! Gyõr új ba ráton,
a Százszorszép lakóparkban eladó ez
a 63 nm-es lakás. Elosztása: nappa-
li+2 szoba. A konyha beépített gé-
pekkel felszerelt. 

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 30,9 M Ft 

Ár: 30,490 M Ft Ár: 38 M Ft

Ebbe a csodaszép, fiatalos stílusú
ingatlanba csak be kell költözni! Gyõr-
Révfaluban tulajdonostól eladó föld-
szinti, kertkapcsolatos, amerikai
kony hás nappali+ kétszobás, 48
nm-es új lakás. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a második eme-
leti, 46 nm-es, nappali+1 szobás la-
kás, 5 nm erkéllyel. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 24,5 M Ft
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Ár: 35,9 M Ft

Gyõr belvárosában, az ÁRKÁD kö-
zelében földszinti, utcafronti, 20 nm-
es üzlethelyiség eladó. A házban
még több üzlethelyiség is leköthetõ
20—80 nm-ig. Minden üzlethelyiség
utcafronti bejárattal rendelkezik.

Budai Mónika:
30/640-8794

Pinnyéden, új építésû környezetben
eladó amerikai konyhás nappali+4
szobás, új építésû, elsõ emeleti, 95
nm-es lakás. A lakás belsõ elrende-
zése igény szerint variálható, vala-
mint két lakássá is alakítható.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Kezdõ lakás fiataloknak! Gyõr-
Ménfõcsanakon eladó 2007-ben
épült társasházban ez a kedves, ott-
honos lakás. Bruttó 51 nm-es, erké-
lyes. Elosztása: amerikai konyhás
nappali+egy hálószoba.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 24,5 M Ft 

Gyõr belvárosában, az ÁRKÁD kö-
zelében eladó elsõ emeleti, 37 nm-
es, erkélyes garzonlakás! A liftes tár-
sasházban 36 és 75 nm közötti la-
kások még leköthetõk. Kulcsrakész
kivitel is megoldható.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 27,090 M Ft Ár: 38,999 M Ft Ár: 16,7 M Ft

Ár: 35,2 M Ft



hagymát és a fokhagymát és az ol
vasztott zsírral ellepve, egy éjszakára

80 fokos sütőbe helyezzük.
Reggel a combokat és a hagymát szű

rőkanállal kiemeljük, és a húst a csontok
ról lefejtve, szálasra húzzuk. A hagymákkal és

34 kanál zsíros pecsenyelével összekeverve, egy
folpackkal bélelt tepsibe lapogatjuk és dermedé
sig a hűtőbe tesszük. (A bőrt is nyomkodjuk szét
és adjuk a keverékhez.) Amikor a hús keményre
dermedt, tetszőlegesen felszeleteljük és panírozás
után hirtelen forró olajban kisütjük.

creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter
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Nagy Eszter creative chef az egészséges és
könnyen elkészíthető tavaszi főzelék mellé
kétféle feltétet is ajánl, gondolva a vegeta
riánusokra és a húst kedvelőkre egyaránt.
A rillettes szálasra húzott, zsírjába visszafor
gatott „maradék” zsíros pecsenyehús, ami
kenyérre kenve akár vendégváró falatnak
kínálva is igazi csemege. Most jó magyar
szokáshoz híven, kirántva helyezzük a főze
lékre, de bármilyen egyéb körettel is kiváló. 

A hagymát, a burgo
nyát és a zellert durvára
vágva lepirítjuk, majd a pirítás
végén a szeletelt fokhagymát is pár
másodpercre hozzáadjuk, és annyi vízzel felöntve,
hogy ellepje, az egészet vajpuhára főzzük. Amikor
a zöldségek megpuhultak, a maradék vizet elfor
raljuk, és az alapot a kókusztejjel krémesre turmi
xoljuk. (Tipp: minél puhábbra főzzük a zöldsége
ket, annál könnyebb dolgunk lesz a turmixolásnál

VEGÁN főzelék és rántott KACSAFALATOK
Kókusztejes zellerfőzelék 
karamellizált céklával 

Hozzávalók: 1 kg zeller
• 200 g burgonya • 200 g hagyma
• 20 g fokhagyma • 200 g sűrű kókusztej 
• só, bors • 300 g cékla • 30 g cukor • só

és annál selymesebb főzeléket kapunk.) A krémfő
zeléket utólag sózzukborsozzuk.

A céklát meghámozzuk, durva kockákra vágjuk
és kicsit leolajozva, lecukrozva tepsire helyezzük.
180 fokos sütőben 1520 percig sütjük.

A combokat két órára 8 százalékos sóoldatba
helyezzük, majd az idő leteltével bőrrel lefelé egy
kisebb jénai tálba rakjuk, hozzáadjuk a szeletelt

Rántott kacsa rillettes
Hozzávalók: 4 db kacsacomb 
• kb. 1 kg zsír • 2 db közepes lila hagyma
• fél fej fokhagyma • só, bors
• 2 ág rozmaring 
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PATENT STORY

A riasztórendszerek nem szoktak maguktól
megszólalni. A jelzéseknek komoly oka van ál
talában. A járőr alaposan átnézte a környéket
és a védett objektumot. Amikor egy bezárt
szobához ért, akkor vette észre az ajtórésen
át gomolygó füstöt. Azonnal értesítette a tűz
oltóságot és a Patent Diszpécsert. Az intézke
dés után nem sokkal már ott álltak a piros au
tók az épület mellett. Gyorsan lokalizálták a

tűzfészket, majd elfojtották a tüzet. Kiderült,
a Patent érzékeny riasztórendszere és haté
kony, éjjelnappal szolgálatban lévő munkatár
sai nem betörést, hanem kialakuló tűzvészt
előztek meg. 

A Patent kiképzett munkatársai már sokszor
előztek meg tűzesetet, mentettek ki embereket
veszélyes helyzetekből, és gondoskodtak szemé
lyek, családok biztonságáról. (x)

A bevásárlóközpontból hajnali három órakor érkezett jelzés a Patent diszpécsereihez. A fegy
veres elfogó azonnal a helyszínre indult. Alig öt perc telt el, máris a helyszínen állt. Az épületen
nem látszott behatolásra utaló nyom. Ám valami nem volt rendben...

Harminc éve a biztonság minősége a Patent 

A Patent flotta autói az egész NyugatDunántúlon jelen 
vannak. Egyegy riasztás után az elfogók pár perc alatt 
a helyszínre érhetnek velük, ezzel akadályozva meg
a komoly személyi sérülést vagy vagyoni kárt.

30
TÜZET ELŐZÖTT MEG a riasztó

„Szeretek kísérletezni, sokszor jut
nak eszembe egy kicsit őrült dolgok
is – kezdte Füzi Ernő. – A legújabb a
rántott kocsonya, ami tulajdonkép
pen egy kocsonyafasírt.”

Nem hagyta nyugodni a megma
radt sok bőrke, megoldást keresett.
Az isteni szikrát pedig a daráló adta,
amelybe adagolva a „disznóságo
kat” megszületett a darált kocso
nya, amit ízesített, formázott, majd
olajban kisütött.

„Melegen és hidegen egyaránt fo
gyasztható – folytatta Ernő. – Tény,
hogy egy kicsit zsíros. Főzelék feltét
ként is jó, de én fokhagymás tejföllel
vagy sült fokhagymás majonézzel is
el tudom képzelni.”

Ernő egyébként a vásárcsarnokban
működteti a bisztróját, s az elkészült
kocsonyafasírtokat körbekínálta, a fo
gadtatás pedig csodálkozással vegyes
elismerés volt. Ihleti a környezet, a
vendégei, a barátai, s persze a csar

nok gazdag kínálata. Sokszor a kínált
portékák között látja meg a legjobb
ötletet. „A feleségem tócsnit kívánt,
én pedig nekiálltam. Látványkonyha
vagyunk, egy vendégünk kiszúrta, mit
sütök, kérdezte is, vásárolhate belőle.
Bár volt olyan visszajelzés is, hogy jó,
jó, de nincs benne hús. Gondoltam,
majd adok én neked!” 

Ez már a Füziféle tócsniburger
születésének a története. Ernő fo
gott két szelet főtt tarját, olajban
megsütötte, majd két tócsni közé
tette. A tetejére fokhagymás házi
tejföl, termelői sajt és petrezse
lyem került.

Lelkesek, és tény: a vásárcsar
noknak megvan a varázsa. Állítja,
nem csinál ő semmi különlegest,
csak azt teszi az emberek elé, amit
kívánnak. Minőségi, vásárcsarnoki
alapanyagokból készült, házias éte
leket, amiket néha egy kis Füziféle
flúggal is fűszerez.

A Győr+ DJ állandó lemezlovasa Füzi Ernő, aki profi szakács,
és bisztrójában időnként egészen meghökkentő ételeket varázsol.

RÁNTOTT
KOCSONYÁT
álmodott
a Győr+ lemezlovasa

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor
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Értékesítési hirdetmény

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet (110 m2

és 69 m2) üzemel (szépségszalon, ABC). A tárgyi ingatlan
két bejáratról is megközelíthető, összkomfort fokozatú, az
üzlettereken kívül, mosdóhelyiségekkel és egyéb tárolóhe-
lyiségekkel rendelkezik. A zrt. jelenleg az ingatlant bérlet
útján hasznosítja. A kisebb alapterületű üzletrészre vonat-
kozóan 2019. december 31. napjáig tartó határozott, míg
a 110 m2 alapterületű ingatlanrészre határozatlan időtar-
tamú bérleti szerződés van hatályban. Pályázó benyújtandó

Várjuk önéletrajzát:

GYŐR-SZOL ZRT. 
MUNKA-BÉRÜGYI OSZTÁLY 
9024 Győr, Orgona utca 10. 
vagy munkaugy@gyorszol.hu

A borítékra, kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel 

a munkakör megnevezését.

A GYOR-SZOL-NÁL!
VÁRJUK 

´́

GÉPI 
parkgondozó

CSOSZERELÓ́

AMIT KÍNÁLUNK:

ÖNT KERESSÜK:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ

szakirányú végzettséggel:

(C kategóriás 
jogosítvánnyal)

(B kategóriás jogosítvánnyal)

GÉPKOCSIVEZETO

TETOFEDO–BÁDOGOS´́ ´́

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos

munkarend

NYUGDÍJASOK
jelentkezését is várjuk!

bejelentett munkaviszony,
folyamatos munkavégzés

versenyképes fizetés
+ cafeteria

vidékieknek bejárási 
költségtérítés

szakmai képzések támogatása

hosszú távú munkalehetőség

munkavédelmi eszközöket,
kéziszerszámokat, gépeket

biztosítunk











´́

´́

pályázatában nyilatkozni köteles, hogy a bérleti jogviszo-
nyok fenntartásával vagy anélkül kívánja-e az ingatlant
megvásárolni.

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni, mely
ajánlatot zárt borítékban, postai úton kell megküldeni, vagy
a Társaság székhelyén személyesen leadni a következők sze-
rint: Sági Géza Elnök-vezérigazgató Úr részére, Győr, Lajta u.
1–3. vételi ajánlat. Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10.

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ meg. További információ a GYŐ R-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igaz-
gatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben 8 és 16
óra között.

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti 
az alábbi iroda megnevezésű ingatlanát 

Cím:     Győr, Lajta utca 1–3.           Hrsz.:     2672/37/A/194          Terület:     179 m2

A GyőrSzol Zrt. Városüzemelteté
si és Kivitelezési Igazgatósága a múlt
héten elvégezte a fasorok lemosó
permetezését. A társaság a növény
védelmi előírásokat betartva, közte
rületen is engedélyezett, munka
egészségügyi várakozási időt nem
igénylő szerekkel dolgozott. A be 
avatkozásnak köszönhetően, keve
sebb kártevő telel át a fákon. A kora
tavaszi feladatok közül a cég dolgozói
végzik a rózsaágyakban a rózsatövek
kitakarását és a növények tavaszi
metszését, kapálják a kétnyári virá 
gok – például árvácskák – ágyásait,
szellőztetik a gyepet, valamint az in
dokolt helyszíneken gyűjtik a faleve
let. A későbbiekben fellépő gyomo

sodás megelőzése érdekében, város
szerte zajlik az útpadka tövénél lera
kódott föld felszedése és elszállítása.
A kézi erővel végzett tevékenység ki
terjed a lakótelepi parkolókra is.

Teljes kapacitással dolgoznak a szak
emberek a műhelyekben is, itt a közte
rületen használt fűnyíró gépeket teszik
rendbe a szerelők. Többek között ellen
őrzik a gépek forgó alkatrészeit és azok
kenését, megélezik a fűnyírók késeit,
ahol kell, pótolják a védőburkolatokat.
Ennek azért van nagy jelentősége,
mert az enyhe és csapadékos időjárás
miatt a március 15i ünnepségek hely
színein várhatóan már a megemléke
zések előtt el kell végezni az első fűnyí 
rást. Az ünnepi felkészülés részeként az

Eötvös parkban, a Honvéd ligetben és
a Városház téren a GyőrSzol Zrt. mun
katársai az általános takarításon túl le
festik a padokat és a hulladékgyűjtőket,
valamint kijavítják a burkolatok hibáit.
Ezen feladatok elvégzésében mintegy
35 fő vesz részt.

Az időjárás függvényében, március
15ét követően lehet számítani a váro
si körforgalmak zöld szigetein a fűny
írás elindítására. Összességében el
mondható, hogy bioritmusát tekintve
a természet az enyhe idő miatt jelen
leg mintegy egy hónappal megelőzi ön
magát. A GyőrSzol Zrt. Városüzemelte
tési és Kivitelezési Igazgatósága ennek
megfelelően készíti elő, időzíti és végzi
el közterületi munkáit.

ELKEZDŐDTEKa tavaszi munkák

A természet egy hónappal maga előtt jár Szöveg és fotó: 
GyőrSzol Zrt.
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A GYŐR-SZOL ZRT. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGA ÖNT KERESI!

BÉREZÉS:
m

egegyezés szerint

hegeszto
cso-

vagy futés-
szerelo

betanított
munkás

villany-
szerelo

feltétel: autogén, AWI és bevont
elektródás hegesztő vizsga, előnyt
jelent: hegesztő minősítő vizsga

feltétel: szakmunkás-
bizonyítvány, előnyt jelent: 

hegesztő szaktudás

előnyt jelent: 
csőszerelői végzettség

előnyt jelent: 
elektrikusi végzettség

Fényképes szakmai
önéletrajzát várjuk: 

Győr-Szol Zrt. 
Munka-Bérügyi Osztály

9024 Győr, Orgona utca 10.
vagy

munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra, kérjük, írja rá,
illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör

megnevezését!

´´
´´
´´

´´ ´´
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Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 
9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu

Kérjük, a borítékon, illetve az e-mail tárgyaként szíveskedjen feltüntetni: Gépészmérnök pozíció

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság Műszaki és Fejlesztési osztálya

GÉPÉSZMÉRNÖK munkatársat keres
a győri távhőrendszer hőtermelő, elosztó hálózati és hőközponti technológiáival kapcsolatos 
mérnöki feladatok ellátására, épületgépész, energetika szakterületre.

Feltételek:
ACAD ismeret,
MS-Office programok alkalmazása,
megbízható, önálló munkavégzés

Előnyt jelent:
távhőszolgáltatás területén szerzett gyakorlat,
angol és/vagy német nyelvismeret,
B kategóriás jogosítvány

Bérezés:
megegyezés 
szerint.

Jelentkezési határidő:
2020. március 16.

Jelen tudásunk szerint a koronaví
rus egy légúti vírus, amely elsősor
ban emberről emberre, cseppfertő
zéssel terjed. Bár a legutóbbi vizsgá
latok kimutatták a vírust fertőzött
személy vizeletében, illetve székleté
ben (nagyon kevés vizsgálat alapján),
egyelőre nincs közvetlen bizonyíték
székletszájon át történő terjedésre.
Ezen eredmények is megerősítik,
hogy a helyes személyes higiénés és
kézhigiénés gyakorlatnak valóban
fontos szerepe van a megelőzésben,
de nem jelentik azt, hogy a vizeinket
veszélyeztetné a koronavírus.

A hazai ivóvízbázisok védettek a
szennyvíz eredetű szennyezésekkel
szemben, és az ivóvízszolgáltatók
rendszeres vizsgálatokkal győződnek
meg arról, hogy a szolgáltatott ivóvíz
mentes a fekális szennyezéstől. A ko
ronavírus az ivóvíz fertőtlenítésére
jellemzően használt szabad aktív klór
koncentrációnál (0,20,5 mg/l) pilla
natszerűen inaktiválódik. Győrben je
lenleg nincs szükség az ivóvíz fertőt
lenítésére, de a szükséges berende
zések készenlétben állnak. 

A települési szennyvíz a lakos
ságra nem jelent veszélyt, hiszen

abban a nagymértékű hígulás miatt
csak jelentéktelen mennyiségben
fordulhatna elő a vírus még abban
az esetben is, ha a koronavírus már
fertőzéseket, megbetegedéseket
okozna a közösségben. A szakiro
dalmi adatok szerint a koronavíru
sok szennyvízben néhány napig le
hetnek életképesek, azonban
szennyvízzel – annak zárt rendszer
ben történő elvezetése és tisztítása
miatt – a lakosság jellemzően nem
érintkezik.

A kibocsátott tisztított szennyvíz a
befogadóban tovább hígulna, így
nem érhetné el a fertőzést okozó
koncentrációt. Az évnek ebben a sza
kában a felszíni vizekkel való érintke
zés sem jellemző.

A szennyvíztelepek dolgozói
csak abban az esetben lennének
kockázatnak kitéve, ha a szennyvíz
be nagyon nagy mennyiségű vírus
kerülhetne, és nem tartanák be a
munkahelyi előírásokat (például
nem viselnék az egyéni védőeszkö
zöket), a biológiai kockázatok kivé
désére szolgáló egyéni védőeszkö
zök a koronavírus ellen is megfele
lő védelmet nyújtanak.

Terjedhet-e

A KORONAVÍRUS
ivóvízzel vagy szennyvízzel?
Szöveg: Pannon Víz Zrt. – Nemzeti Népegészségügyi Központ Fotó: Pannon Víz Zrt.



rítását, megegyezés szerint.
Érd.: 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

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Tel.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Eladó 3x4 mes perzsasző
nyeg, fél évet használt, sérü
lésmentes. 0620/8065997

50/173 független férfi, káros
szenvedélyektől mentes
hölgy társaságát keresi.  06
20/6267450

Felment a tört arany ára!
7.700–8.500Ft/gramm. Régi
ségfelvásárlás! Győr, Hotel Rá
ba! Március 11én, március

Érdeklődni lehet telefonon:
0620/4667576.

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198.

Tavaszi akció a TippTopp Mo
sodában! Szolgáltatásaink:
mosás, vasalás, takarítás, sző
nyegtisztítás. Várunk nagyobb
megrendeléseket is. Győr, Ár
pád út 53. 0670/6708268

Növényvédelem, tavaszi per
metezés, gyomirtás szakem
bertől. 0670/3848217

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést,
gipszkarton rendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

Ajtók javítása! Kültéri és bel
téri ajtók javítása, vasalatzár
csere, zárjavítás. Tel.: 06
70/2237957.

Vállalom tetők, lapos tetők
kisebbnagyobb javítását.
Ereszcsatorna takarítását.
0630/4382919

Költöztetés, lomtalanítás, te
herszállítás. Bútor és műsza

ki termékek szállítása. Tel.:
0630/5420720

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

Duguláselhárítás, vízszenny
vízvezeték javítása, bővítése,
szaniterek, csaptelepek cseré
je. Kül és beltéri burkolatok
javítása. Tel.: 0670/3636633.

Villanyszerelés a kapcsolótól
a teljes ház szereléséig. 06
70/3151993

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
rés, szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érd.: 0670/8846838.

Villanyszerelés Győr és környé
kén. Kis munkák is. Rövid ha
táridővel. 0620/4026657.

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok.
Akár egész lakás ürítését is vál
lalom. Tel.: 0670/8826590.

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
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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

MELEGE VAN A GÁZSZÁMLÁTÓL?

MESTER-GÁZ SZERVIZ Gyôr, Új kapu u. 3. • h–p 7.30–16 óráig
20/239-9898, 96/335-443 • 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

18án. Minden szerdán!  9–14
óráig. Fazon arany: briliánssal
díszítve 9.000–30.000
Ft/gramm. Festmények, régi
pénzek, kitüntetések, képesla
pok, Zsolnay, herendi porcelá
nok, karórák. Érd.: 0670/381
6345. www.dunagaleria.hu

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Tel.: 0620/4153873.

OKTATÁS

Amerikai angol nyelvű társal
gásra várok jelentkezőket,
Győr belvárosában. Tel.: 06
30/2863898.

KIADÓ

1 szobás bútorozatlan, kiadó
lakást keresek, lehetőleg Szi
getben. 0620/8065997

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 40 nmes,
komfortos, teljesen felújított,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne, 45–80 nmes,
23 szobás, határozotthatáro

zatlan idejű bérleményre. Új
város, Bán A. u. kizárva. (Hir
detésszám: 666)

Nádorvárosi 2 szobás, 52 nm
es, komfortos, felújított, hatá
rozatlan bérleti szerződéses la
kást cserélne téglaépítésű, 34
szobás, határozatlan idejű, ná
dorvárosi, belvárosi, bérle
ményre. (Hirdetésszám: 667)

Belvárosi 2 szobás, 44 nmes,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 45–
68 nmes, 3 szobás, határozat
lan idejű bérleményre. Újváros,
Sziget, Gyárváros, Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 669)

Szigeti 1 szobás, 33 nmes, fél
komfortos, szilárd tüzelésű,
teljesen felújított, határozat
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 50 nmes,
határozatlan idejű bérlemény
re. Tartozás átvállalása lehet
séges. Adyvárosi és belvárosi
bérleményre. Bán Aladár u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 670)

Adyvárosi 2 szobás, 54 nmes,
összkomfortos, felújított, hatá
rozott bérleti szerződéses la
kást cserélne 36–55 nmes, 2
kisebb lakású, határozotthatá
rozatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 671)

ÁLLÁS

Autópálya mellett üzemelő
benzinkútra kútkezelő, illet
ve shopeladó kollégákat ke
resünk. 0630/8134495

Nyugdíjas munkavállalók je
lentkezését várjuk rész és fo
lyamatos munkavégzésre:
szobaasszony, asztalos, sza
kács, berendezéskezelő, áru
feltöltő, udvari gondnok,
könnyű fizikai feladatok. Je
lentkezni +3620/3357312,
96/822514 vagy személye
sen Győr, Bartók B. u. 8. sz.
Északi Szomszédok Nyugdí
jas Szövetkezet irodájában.

Kőműves végzettségű és gya
korlattal rendelkező munka
társat keresünk Győr és kör
nyéki munkákra, hosszú táv
ra. Igény esetén a lakhatás
megoldott.  0620/2684639 

Nyílászáró és árnyékolás
technikagyártással foglalko
zó ménfőcsanaki üzem aszta
los vagy lakatos végzettségű
munkatársat keres hosszú
távra. Műanyag nyílászáró
gyártásban és árnyékolás
technikaszerelésben szerzett
tapasztalat előny, de nem fel
tétel. 0620/2684639

Győri vasútállomás felújított
illemhelyére munkatársat ke
resünk. Jelentkezés: 06
96/365452.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! 0670/3846557

Szobafestés, tapétázás, padlóle
rakás. 15 éves szakmai tapaszta
lat. Megbízható, tiszta munka
végzés. Nyugdíjasoknak kedvez
mény! Tel.: 0630/9122266.

Fuvarozást vállalok ömlesztett
áru 1,5 nmig billencs autóval!
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18530021-1-08

Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

Sok a félreértés, tévhit a tengerimalacokkal kapcsolatban:
társas állatok, egyedül a malacka betegesebb lehet. Hiába hív
juk rágcsálónak, számára nem a magok számítanak a fő táplá
léknak, hanem a fűfélék, így folyamatosan igénylik a jó minő
ségű széna meglétét. Ennek fogyasztása segíti is a fogaik egész
séges kopását és egyensúlyban tartja emésztőrendszerük mű
ködését. Fűszéna mellett adható nekik lóhereszéna, árpaszéna,
gyógynövényes széna, viszont a lucernaszénával bánjunk óva
tosan, hiszen nagy mennyiségben fogyasztva veseproblémákat
okozhat kis kedvencünknek! Az emberhez hasonlóan, a tenge
rimalacok szervezete sem képes előállítani a Cvitamint, így ezt
a táplálkozása során kell bevinnie. 

A legtöbb rágcsálótól eltérően ők nem éjszakai állatok, így
napközben is tudunk velük foglalkozni. Nagyon szeretnek ját
szani, futkosni, jó kedvüket magasba ugrálással, úgynevezett
„popcornozással” adják tudtunkra. Ilyenkor tényleg úgy néz
ki a malacka, mint az éppen kipattanni készülő kukoricaszem,
fellöki magát a levegőbe és merőben más helyben ér földet.
Nagyon gyorsan megjegyzik az etetés idejét és a vele járó han
gokat is, így amikor zacskót nyitunk a közelükben, hangos ki
abálással reagálnak. 

Ha a Füles Bástyában járnak, részesei lehetnek a tengerima
lacvonatnak is, melynek során a kis állatok csatasorban bak
tatnak végig a számukra kialakított folyosórendszeren néhány
finom falatért. Ha megtetszettek a kis rágcsálók, esetleg már
tartanak is otthon, gondozóink szívesen segítenek gyakorlati ta
nácsokkal a tartásukban, takarmányozásukban. 

Kalandra le! Vár a dzsungel, és a tengerimalacok is a Füles
Bástyában!

További információk: fulesbastya.hu

DélAmerikai kis rágcsálóink mindenkit elvarázsolnak, aki belép a Füles Bástya
területére. Elnevezésükkel ellentétben semmi közük sincs a disznókhoz, de még
a vízhez sem. Gyakorta hívják őket tévesen hörcsögnek is. Ilyenkor felhívjuk a
látogatók figyelmét, hogy míg egy tengerimalac képes akár egy kilogramm test
tömeget is elérni, addig a hörcsögök összes fajtája elfér a tenyerünkben 30–
120 grammos súlyával.

A Füles Bástya cukiságai, a

TENGERI-
malacok Szöveg és fotó:

Xantus János Állatkert
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. 
A szerencsés megfejtő nyereménye Nagy Eszter Kreatívan magyarosan – Ahogy én szeretem című dedikált szakácskönyve. Előző
rejtvényünk nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.
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Készítette: Hancz István, a Győri Ipartestület titkára Újra indult az Arrabona évszázadai című műveltségi
játék a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és
a Győr+ Média szervezésében. Élesben a regisztrált
csapatok játszanak, de mindenki velünk tarthat, hogy
még jobban megismerhessék városunkat! Az alábbi
kérdések a Győri Ipartestület 130 éves története című
könyv alapján készültek, melyet 2016ban adtak ki.

CSAPATNÉV: ............................................................................

..................................................................................................................

ISKOLA: ........................................................................................

..................................................................................................................

1. Ki volt az 1885ben alapított Győri Ipartestület első
elnöke? (65. oldal)

1 Hauser György rézművesmester
2 Lachmann Béla szabómester
X Glázer Péter vállalkozó

2. A Győri Ipartestület 25 éves évfordulóján ki volt az
elnök? (100. oldal)

1 Tolnay Lajos
2 Zechmeister Kálmán
X Kaszás Sándor

3. A Győri Ipartestület gazdag múlttal rendelkezik. Az ipa
rosok tevékenységükkel hozzájárulnak Győr fejlődéséhez.
Feladatuk sokrétű, például szervezi és tevékenyen részt
vesz az utánpótlás nevelésében, ellátja az elsőfokú ipar
hatóság tisztét. Az alább felsoroltak közül mely tevékeny
ség nem tartozott soha a feladatai közé? (5. oldal)

1 megvizsgálta a szakmai alkalmasságot
2 törvény által meghatározott módon

készítette el szabályzatait
X iparkamarai feladatokat látott el

4. Mikor határozta el a Győri Ipartestület közgyűlése,
hogy az Árpád út és a Jókai utca sarkán lévő, volt
Halb ritter Károlyféle épületet megvásárolja, mely az
Ipartestület első székháza volt. (179. oldal)

1 1935. augusztus 14.
2 1935. augusztus 7.
X 1935. január 3.

5. Mikor volt az újjáépített Lloyd épületének székház 
avató ünnepsége? (491. oldal)

1 1947. december 7.
2 1947. április 1.
X 1946. február 3.

6. Melyik évben beiktatott ipartörvény törölte el a cé
heket és kötelezte az iparosokat, hogy tanoncaikat az
esti órákban tanonciskolába járassák? (587. oldal)

1 1867
2 1893
X 1872

7. Milyen mestersége volt Bergmann Imre ipartestü
leti elöljárónak? (629. oldal)

1 cipész
2 cukrász
X könyvkötő

8. Mikor történt a Győri Ipartestület és a székház ál
lamosítása? (711. oldal)

1 1950
2 1956
X 1952

9. Mikor vált lehetővé, hogy a közúti személy és áru
szállítást vállalkozásként lehet végezni, mely pozitív
hatással volt a kisiparosok létszámára? (755. oldal)

1 1979
2 1982
X 1989

10. Melyik évben történt a Győri Ipartestület újjáala
kulása? (815. oldal)

1 1989
2 1990
X 1993

11. A Győri Ipartestület mikor adományozta a Rejtő
Sándor Szakközép és Szakmunkásképző Iskolának a
tevékenységüket szimbolizáló takács céhzászlót?
(843. oldal )

1 2000
2 1999
X 2001

12. Mikor került sor a győri városháza disztermében
a Győri Ipartestület zászlóavatójára? (834. oldal)

1 2001. június 8.
2 2000. április 3.
X 2001. május 5.

13. Mikor lett alapító tagja a Győri Ipartestület a Köz
lekedési Biztosító Egyesületnek (KÖBE)? (832. oldal) 

1 2000
2 1996
X 2002

13+1. A Győri Ipartestület történetét mikor írták meg
először? (99. oldal)

1 1911
2 1915
X 1920

Leadási határidő: MÁRCIUS 17. 

A február 21‐én megjelent második forduló megoldókulcsa:
1. 2; 2. 1; 3. X; 4. 2; 5. X; 6. 1; 7. 2; 8. 1; 9. X; 10. 2; 11. 2; 12.
1; 13. X; 13+1. 2

AZ IPARTESTÜLET
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Mennyire érte váratlanul a felké
rés, és ami ennél is fontosabb, mi a
feladata Győr sportért felelős pol
gármesteri biztosának?

Nem számítottam rá, hogy megta
lál egy ilyen kinevezés, de óriási meg
tiszteltetésnek tartom. Azon kell dol
goznom, hogy a város sportja minden
szempontból jobban működjön. Ez
mérhető eredményességben és gaz
daságilag is. Utóbbi némileg bonyolul
tabb, például a rendezvényeknél meg
kell szűrni, hogy érdemese idehozni.
Nem mindegy, hogy egy verseny, amit
befogad a város, hány embert mozgat
meg, és hány vendégéjszakát hoz. A
sportérték is egyfajta fokmérő, de az
egy hangzatos fogalom, mert ma már
mást értünk alatta, mint régebben.
Biztos, hogy ebben a városban is több
gyerek játszik FIFA20at, vagy néz
esport közvetítést, mint amennyien
ETOmeccsre járnak, ez szomorú, de
érdekes trend.

Mondhatnánk, hogy nem lesz
nehéz dolga, mert Győrt mindig is
sportos városnak tartották, az itte
ni sporteseményeket etalonként
emlegették. Min kell változtatni?

Rendezvények szintjén ez a város
világhírű. Olyan események házigaz
dája volt Győr, amelyek nehezen

megismételhetők. Nem ezzel van a
gond, hanem például azzal, hogy csu
pán két egyesületünk van jelenleg,
amely olimpikont ad Magyarország
nak, a Győri Vízisport Egyesület és a
Győri Úszó SE. Az, hogy a város ékkö
ve az Audi ETO KC, nagyban annak
köszönhető, hogy van egy olyan elnö
ke, mint dr. Bartha Csaba, aki nem
bírna együtt élni azzal a tudattal,
hogy nem a legmagasabb szinten tel
jesít a csapat. Kocsis Róbertnek, a ka
jakkenusok elnökének rémálma, ha
esetleg az ő vezetése alatt nem lesz
érme a klubnak az olimpián. Az ilyen
emberek viszik előre a sportot. Van
két nagy ellenségünk: a megszokás,
a közöny. Nem szabad, hogy olyan
dolgokat eredményként kezeljünk,
amiket szégyellni kellene.

Konkrétan mire gondol?
Ha vívásban egy versenyző kijut az

olimpiára, az nem eredmény. Amikor
egy kajakos csak pontot szerez az
olimpián, a közvélemény azt mondja,
hogy az az ember és az edzője csak fe
lesleges súly volt a repülőn. Vannak el
lenben sportágak, egyesületek, ahol
olyan dolgokat próbálnak eredmény
ként feltüntetni, amit a valódi élsport
ban inkább szemlesütve takargatná
nak. Ezek nem eredmények. Minden

focista kissrácnak, aki ebben a város
ban futballcipőt húz, az a vágya, hogy
egyszer aranylabdát nyerjen. Nem az
zal kel és fekszik, hogy az NB IIbe iga
zoljon. Konzerválni a középszert és
eredményként feltüntetni, amit régen
szégyelltünk, az önámítás. Ha Hajszán
Gyulának karrierje legszebb éveiben
azt mondja valaki, hogy az ETO NB II
es lesz, lehet, hogy lekever az illető
nek egy pofont. Rendet kell tenni a fe
jekben néhány helyen.

Azt mondják ön
ről, hogy a sport
ban, sportdiplo
m á c i á b a n
nem csak he
lyi, de orszá
gos szinten
is elismerés
re méltó fi
gura, ha fo
galmazhatok
így, jelentős té
nyező. Ez is szere
pet játszott a kine
vezésében?

Ez szólt talán annak is, hogy
a Győri Úszó SE hét év alatt az ország
egyik legeredményesebb úszóklubja
lett. Ismert, hogy a hazai, az európai,
és a nemzetközi úszószövetségben is

posztot töltök be, itthon az utánpót
lásválogatott kapitánya vagyok. Hét
éve élek Győrben, és nem szűkül le
a mozgásterem az otthonomra és az
uszodára. A filharmónia, a balett, a
színházi közeg úgyanúgy ismerős te
rep számomra, mint a sport világa. A
kajakos legenda Sztanity László veze
tésével minden hónapban összehoz
zuk az egyéni sportágak edzői fóru
mát, sok résztvevővel, ahol értékes
gondolatok, megoldások születnek.

Győrben a sport az utóbbi, több
mint egy évtizedben kiemelt szere
pet játszott, kiemelt anyagi támoga
tással. Ez folytatódik?

Az élősport támogatásának össze
ge nem változik. Sokan megkerestek
azzal, hogy mire kellene költeni a vá
ros pénzét. Ezt bárki el tudná költeni,
ez nem nagy kunszt. A feladat nem ez,
hanem az, hogy miként csatornázzunk
be új forrásokat, hogyan javítsuk az or
szágos szakszövetségekkel közösen,
valamint egyéb pályázati lehetőségek
kel a győri sportéletet. Kiemelt szere
pet kap a parasport, ami régóta a szív
ügyem. A GYACban külön szakosztály
indul, és aki úgy érzi, hogy ebben szí
vesen részt venne, szeretettel várjuk.

Sűrű heteken van túl polgármes
teri biztosként, hogyan telt ez az
időszak?

Élvezem ezt a tempót, eddig is így
éltem, dolgoztam. A városháza szá
momra kicsit olyan, mint egy zene
kar, amelynek van egy karmestere:
Dézsi professzor. Nekem a zongorát
kell cipelnem, és ez csöppet sem de
rogál. Úgy érzem, néhány szép da

rabhoz már rövid idő alatt
tudtam asszisztálni.

Hosszú távon a
legfontosabb,

hogy ha eb
ben a város
ban egy kis
lány vagy
egy kisfiú
b á r m i l ye n
sportágat vá

laszt, mi hoz
zá tudjuk segí

teni ahhoz, hogy
az álmait megvaló

sítsa. Örülnék annak is
persze, ha 2024ben még több

olimpikonunk lenne. Ehhez többek
között fel kell vennünk a versenyt a
fővárosi egyesületekkel, amire lehet
megoldás, dolgozunk rajta.

„Nekem
a zongorát kell

cipelnem,
és ez csöppet sem

derogál”

Petrov Ivánt a legtöbben úgy ismerik, mint olimpiákat megjárt úszóedzőt, sportdiplomáciában jártas, ki
emelt tisztségeket betöltő vezetőt, Jakabos Zsuzsanna férjét, vagy éppen a sport és kultúra szerelmesét.
Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere kinevezését követően egy újabb fontos feladattal bízta meg.

A középszer nem siker, 
A LEGJOBBRA
kell törekedni

Petrov Iván lett 
a város sportjáért felelős 
polgármesteri biztos

Szerző: Nagy Roland  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

A nemzetközi szövetség (FIBA) a koronavírusjárvány
miatt úgy döntött, hogy elhalasztja a 3x3as kosárlabda
olimpiai selejtezőtornáját, amelyet március 18. és 22.
között az indiai Bengaluruban rendeztek volna, a ma
gyar női válogatott részvételével. A FIBA most szoros
együttműködésben a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal
azon dolgozik, hogy megtalálja a megoldást a kialakult
helyzetre. Ezt a viadalt ugyanis még az április 24–26án,
Budapesten rendezendő pótselejtező előtt le kellene
bonyolítani. A magyar 3x3as férfi és a női kosárlabda
válogatottnak is van még esélye arra, hogy kijusson az
ötkarikás játékokra. A női válogatottban kerettag a győri
Papp Klaudia, illetve a korábban több évig Győrben ját
szó Cyesha Goree is.

Ebben a szakágban nemenként nyolc válogatott lép pá
lyára Tokióban, négynégy csapat szereplése már eldőlt a
novemberi világranglisták alapján. A húszhúsz csapatos in
diai selejtezőben – amelyen három kvóta talált volna gaz
dára – csak a nők lettek volna érdekeltek. Az utolsó egyegy
kiadó helyről a magyar főváros tornája dönt, amelyen a ter
vek szerint hathat gárda verseng majd. A Hősök terén fel
állítandó sátorban a hazai férfi és – ha az első selejtezőn
nem szerez kvótát – a női együttes is szerepel.

ELHALASZTOTTÁK
az olimpiai selejtezőt

SPORTPÁLYÁZATOK

Győr Megyei Jogú Város Közgyű-
lése megszavazta a 2020. évi
sporttámogatások keretösszegét.
Idén négy kategóriában pályáz-
hatnak az érdeklődők. 

Kategóriák: 
• pályázati úton támogatott sport-

szervezetek (kiemelt és nem kie-
melt sportágak), valamint utánpót-
lás-nevelés fejlesztést végző alapít-
ványok számára (299.000.000 Ft);

• sportszervezetek rendezvényeinek
támogatására (10.000.000 Ft);

• egyéni, eredményes versenyzők
támogatására sportszervezeteik
keretein belül (5.000.000 Ft);

• egészségkárosult sportolókkal fog-
lalkozó sportszervezetek és intéz-
mények számára (4.000.000 Ft).

A pályázatok beérkezési határideje: 
2020. március 13., 12 óra

Nyilatkozatok, mellékletek és a kiírások
a sport.gyor.hu oldalon elérhetŐek.

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Győr Sportjáért” díj adományozható azon személynek, aki
a., kiemelkedő munkájával, eredményével környezetében

megbecsülést szerez
aa) Győr város sportéletében vagy
ab) az intézmények, a sportszervezetek vagy sporttal foglalko-

zó civil szervezetek sporttal kapcsolatos tevékenységével
kapcsolatban, vagy

b., sporttal kapcsolatos tevékenysége révén Győr hírnevét gya-
rapítja.

A díj évente legfeljebb 2 fő elismerésre javasolt részére adomá-
nyozható.

A kitüntetettek díszes oklevelet, emléktárgyat kapnak és pénzju-
talomban részesülnek.

A díjak átadására a 2020. június 15-ig bezárólag ünnepélyes ke-
retek között kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet:
a polgármester, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező önkor-
mányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv
döntése alapján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elisme-

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II.22.) Önkormányzati rendelet alapján

„GYŐR SPORTJÁÉRT” kitüntető díjakat adományoz a 2020. évben is.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Sport Osztály (9021 GyŐr,
Városház tér 1.), valamint a 96/500-220-as telefonszámon. A javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap és a vonatkozó önkormányzati
rendelet elérhetŐ az onkormanyzat.gyor.hu weboldalon.

rési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.
Javaslatot tehet továbbá:
a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egysége, az Önkormányzat fenntartásában vagy működ-
tetésében lévő intézmény.

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslatot tevő személy nevét, lakcímét, telefonszámát,

elektronikus levelezési címét,
b) az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, lakcímét

vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét,
c) az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának,

teljesítményének, tevékenységének ismertetését,
valamint

d) az elismerés megjelölését és részletes indokolását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Sport Osztály vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr,
Városház tér 1.)

Beérkezési határidő:
• személyesen: 2020. április 24. 12 óra
• postai úton: 2020. április 25-i postafelvételi bélyegzővel ellátva.

Fotó: fiba.com
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A GYAC sportolója, a junior ko
rú Fajta Péter és az exgyőri Dra
hotaSzabó Dorka nyerte meg az
egyéni küzdelmeket a budapesti
Nemzeti Edzés Központban ren
dezett fedett pályás tenisz orszá
gos bajnokságon. A vasárnapi
döntőkben előbb DrahotaSzabó
6:3, 7:5re megverte a háromszo
ros győztes Bukta Ágnest, aki a
selejtezőből jutott fel a főtáblára.

A GYAC atlétái a sportág minden szakágában érmeket
vagy pontokat szereztek az Ifjúsági és Junior országos
bajnokságon, ezzel a győri egyesület a legeredménye
sebb utánpótlás klubok közé tartozik. A junior futók
3.000 méteres távján Deák Bence harmadik, Marx Ba
lázs másodikként zárt, ebben a korosztályban 200 mé
teren Sipos Rajmund ezüstérmes lett. Az ob sikerei kö
zül élre kívánkozik 800 méteres síkfutásban PintérHor
váth Mátyás és súlylökésben Horváth Márk eredménye.
Mindketten aranyérmet szereztek, és túlszárnyalták a
2020as Ifjúsági Európa Bajnokság kvalifikációs szintjét. 

„Matyi teljesítménye kimagaslik az U18as korosztályból,
eredményével a jelenlegi junior világranglista 6. helyén áll.
Nagyon szorgalmasan és alázatosan dolgozik az edzéseken,
öröm nézni az elszántságot és a tüzet a szemében. Tudja,
hogy az élsport lemondásokkal jár, azonban azt gondolom,
egyegy bajnoki cím, egy remek eredmény, óriási motiváci
ót ad a sportolóknak, és ilyenkor mindig bebizonyosodik,
hogy megéri lemondani néhány szabadidős tevékenységről.
Biztos vagyok benne, hogy a munka meghozza gyümölcsét,
és látni fogjuk nyáron Matyit Rietiben, a korosztályos Euró
pabajnokságon, ahol szeretne minél jobb eredményt és
helyezést elérni. Az országos bajnokságon nem csak ver
senyzőinkkel voltunk jelen, hanem több rutinos győri ver
senybíró is hozzájárult a zökkenőmentes lebonyolításához.
Bízunk benne, hogy a 2023as hazai rendezésű világbajnok
ságon is ott lehetnek a GYAC versenyzői és versenybírói” –
mondta Petrahn Barbara klubmenedzser.

A győri fiatalokat Bogár Lilla, Petrahn Barbara, Szalóki
Richárd és Kiss Dániel készítette fel.

az országos bajnokságon
ÉREMESŐ

A férfiak fináléjában a 17 éves Faj
ta Péter 6:2, 6:3ra verte a szin
tén junior korú Velcz Zsombort az
obn, amelynek kétmillió forint
volt az összdíjazása.

A hazai Szuperligában a GYAC
színeiben szereplő Balázs Attila
lett az első számú magyar férfi te
niszező, mivel a legfrissebb világ
ranglistán megelőzte Fucsovics
Mártont. Balázs január óta 55 he

lyet javított, és jelenleg már a 76.
helyen áll, míg Fucsovics a 70. he
lyen rajtolt 2020ban, azóta volt
53. is, most viszont – 14 helyet
rontva – csak a 84. pozíciót foglal
ja el. Ezen a héten mindkét ma
gyar éljátékos a Davis Kupa deb
receni selejtezőjében érdekelt,
ahol a magyarok pénteken és
szombaton a belgákkal csapnak
össze a madridi döntőbe jutásért.

bajnoki címet 

Balázs a legjobb magyar

FAJTA
szerzett

Fotó: Marcali Gábor

Fotó: huntennis.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.

Csirkemellfilé

Sertéslapocka
Akció: március 6—12.

279 Ft/kg

Idared alma

1200 Ft/kg

1499 Ft/kg helyett

Marhalábszár

1799 Ft/kg

1199 Ft/kg

kartonos ár

179 Ft/db

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

159 Ft/cs

Csemegehagyma

Baba tusfürdô  
400 ml, 1.247,50 Ft/l

499 Ft/db

A GyőrSzol TC szuperligás tekecsapata múlt szomba
ton Szentgotthárdon játszott bajnoki mérkőzést, ahol az
ifjúságiak 0:4 arányban győztek, míg a felnőttek 7:1re
kikaptak. A győri fiatalok újabb győzelmükkel megerősí
tették első helyüket a korosztályos tabellán. A felnőttek
nek a csapatcsúcsot elérő Szentgotthárd ellen nem volt
esélyük a győzelemre. Vasárnap Szentgotthárdon mérte

össze felkészültségét a két csapat a Magyar Kupában. A
kupaküzdelmet végül a Szentgotthárd 5:1 arányban meg
nyerte, amivel kiharcolta a továbbjutást.

A GyőrSzol TC következő hazai szuperligás mérkő
zése a Székesfehérvár csapata ellen március 7én 14
órakor lesz Győrben, az Orgona utcai tekepályán. A
belépés díjtalan.

BÚCSÚ a kupaküzdelemtől

A címvédő Győri Audi ETO KC 28–
27re győzött a montenegrói Buduc
nost Podgorica otthonában a női ké
zilabda Bajnokok Ligája középdöntőjé
nek ötödik fordulójában múlt vasár
nap, ezzel csoportelsőként jut a ne
gyeddöntőbe. A két együttes 21. alka
lommal találkozott egymással a nem
zetközi porondon, a győrieknek há
rom vereség és négy döntetlen mel
lett ez volt a 14. győzelmük. Az ETO
hazai pályán a román SCM Ramnicu
Valcea ellen zárja a középdöntőt
szombaton. Danyi Gábor csapatának
ellenfele a budapesti négyes döntőbe
jutásért a román CSM Bucuresti lesz. 

„Érdekes a helyzet, mert még van
egy csoportmeccsünk, de már ismer
jük a negyeddöntős ellenfelünket is.
A Valcea elleni meccset is komolyan
vesszük, nem szeretnénk kikapni,
azért meg főleg nem, hogy nem ké
szültünk fel rendesen. Sérültünk
nincs, talán most mondható el a csa

patról először az idényben, hogy min
denki rendelkezésre áll, remélem,
Görbicz Anita is pályára léphet. A for
mánk javul, bár nem olyan léptékkel,
mint ahogy gondoltam, de nem va
gyok türelmetlen. Az év legfonto
sabb periódusa vár ránk, a BLben, a
bajnokságban és a kupában is a finis
közelít, mellette pedig a válogatott is
óriási lehetőség előtt áll” – mondta
Danyi Gábor, aki Elek Gáborral pár
ban szövetségi kapitányként irányítja
a nemzeti együttest a győri olimpiai
selejtezőn, március 20 és 22 között.
A négyes csoportban az első két hely
egyikét kellene megszerezni.

„Óriási megtiszteltetés, lehetőség
számomra a kapitányi feladat, egy
ben nagy felelősség is. Kaptunk egy
hatalmas esélyt az olimpiára, hazai
pályán harcolhatjuk ki a részvételt,
az orosz, a szerb és a kazah váloga
tott ellen. Mindenki összefogott a si
ker érdekében, így több időnk lesz

felkészülni. Élni kell ezzel a sansszal”
– tette hozzá Danyi Gábor. 

Győrhöz kapcsolódó hír, hogy Ma
gyarország rendezheti a 2027es,
olimpiai kvalifikációs női kézilabdavi
lágbajnokságot, erről döntött kairói
ülésén a Nemzetközi Kézilabda Szö
vetség tanácsa. A 32 csapatos torna
meccseinek a tervek szerint négy vá
ros, köztük Győr adna otthont.

„A 2028as Los Angelesi olimpia
legfontosabb női kvalifikációs verse
nye lesz a magyarországi világbajnok
ság. A négy rendező város nyugatról
kelet felé haladva Győr, Tatabánya,
Budapest és Debrecen, az M1es és
M3as autópálya tengelyén helyezke
dik el, így a két legtávolabbi helyszín
is elérhető majd a lehető leggyorsab
ban, ez a koncepció pedig a Nemzet
közi Kézilabda Szövetségnek is el
nyerte tetszését” – nyilatkozta Hor
váth Gabriella, a Magyar Kézilabda
Szövetség főtitkára.

GYŐR IS RENDEZ VILÁGBAJNOKI MECCSEKET 

A CSM BUCURESTI
vár az Audi ETO-ra a negyeddöntőben
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