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A GyőrMosonSopron Megyei
Balesetmegelőző Bizottság szer
dán tartotta meg gyűlését, ahol
a szakmai értekezlet mellett el
ismerést vehetett át a Győr+
Média munkatársa, Orosz Sán
dor rádiós műsorvezető. 

ajánló

ajánló

Az indoklás szerint a Győr+ Rádió
reggeli adása Orosz Sanyi vezetésé
vel kiemelt figyelmet fordít a baleset
megelőzési témákra, ezzel is segítve
a bizottság munkáját. A méltatás ter
mészetesen nem csak Sanyinak, ha
nem műsorvezető társának, Nagy Ro
landnak is szól, aki mindennap 8 óra
kor kapcsolódik be a Győr+ Média
napindító rádiós műsorába. Kettejük
nél gyakorta megfordulnak vendég
ként a rendőrség közlekedési szak
emberei, akikkel egyegy témakört
részletesen és hallgatóbarát stílus
ban beszélnek át.

„Szerintem a reggeli műsorok egyik
fő feladata a közlekedés segítése is –
kezdte Orosz Sanyi. – Mindenki kíván
csi rá, mi a helyzet az utakon, hiszen
egyegy csúcsidőben történt baleset
alaposan felforgatja a város életét.
Leggyorsabban a rádióból értesülhet

nek a friss hírekről, a terelésekről, az
esetleges vészhelyzetekről.”

Ahogy Sanyi mesélte: aki közleke
dik, annak a fejében sajnos előbb
utóbb ott lesz a „fekete zsákos” kép.
A rádiónak szerinte ezért is feladata
a balesetmegelőzéssel foglalkozni,
mert minden fórumon hirdetni kell,

hogy az élet a legfontosabb. Beszélni
kell a megrázó adatokról és a meg
előzési tanácsokról is, mert talán így
kerülhető el leginkább a tragédia. 

„Rolanddal sokszor mi is csak döb
benten hallgatjuk, hogy egy ember
élete milyen kevesen múlhat. Szok
tam is mondani, hogy az a legjobb

közlekedési hír, ha nincs mit monda
nunk reggel, mert akkor biztos, hogy
mindenki épségben odaért az úti cél
jához. Nagyon jólesett a MBB elisme
rése, s ígérem, folytatni fogjuk az ed
digi vonalat, gyakori téma lesz a bal
esetmegelőzés” – zárta Orosz Sanyi,
a Győr+ Reggeli műsorvezetője.

ELISMERTÉK
a Győr+ Reggeli baleset-megelőző munkáját

A szép napsütéses időjárás vonzza az embereket a természetbe. Az enyhe tél mi
att viszont  elszaporodtak a kullancsok. A vérszívók nemcsak az erdőkben, hanem
parkokban, udvarokban is megjelennek, emberre és állatra egyaránt veszélyt je
lentenek.

A megkérdezett szakemberek szerint fontos felkészül
ni és megelőzni a kullancscsípést.

„Hazánkban a legismertebb betegségek, amelyeket a
kullancsok terjesztenek, a Lymekór, valamint az agyhár
tya és agyvelőgyulladás. Míg az agyhártyagyulladás ellen
van védőoltás, addig a Lymekór ellen a megelőzéssel vé
dekezhetünk. Az oltásnál fontos megjegyezni, hogy nem
elég egyszer beadatni, szükségesek az emlékeztető oltá
sok is” – mondta dr. Széles Klára, a járványügyi osztály
vezetője, aki kitért arra is, hogy a védekezés is nagyon
fontos. „Szükséges minden esetben elvégezni az egész
test átvizsgálását. Ha túrázni megyünk, érdemes zárt ru
házatot viselni és a kullancsirtó spréket használni. Ha a
kullancscsípés megtörtént, fontos az azonnali eltávolítás,
amely során figyeljünk, hogy az állat potrohát ne nyom
kodjuk össze, mivel ott találhatóak a kórokozók.”

Házi kedvenceink esetében is fokozottan figyelnünk
kell a kullancsok okozta betegségekre. 

„A kutyákra a legveszélyesebb kullancsok által terjesz
tett betegség a babézia. A véráramba bekerülő kórokozó
a vörösvérsejtek szétesését eredményezi. Ennek köszön
hetően károsodik az állat veséje és az oxigénhiányos ál
lapot miatt a mája is. Fontos, ha a tüneteket észleljük az
állaton, azonnal vigyük orvoshoz, hiszen egykét nap is
sorsdöntő lehet” – mondta dr. Fekete László állatorvos.
A kutyák esetében jó szolgálatot tesz a kullancsirtó nyak 
örv vagy tabletta.

Kullancsveszélyre
FIGYELMEZTETNEK
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Tisztelt emlékezők, ünneplők, kedves hölgyeim és uraim!
Hideg volt és metszően fújt a szél Győrben 1848. március 15én. A szőlőben,

gyümölcsösben dolgozókat is hazakergette délután a barátságtalan idő. A bel
városba visszatérők döbbenten látták, hogy a piacon már akkor Kossuthot és a
szabadságot éltető tömeg gyűlt össze. A forradalom győri előkészületeinek és
eseményeinek központja a Fő tér (a jelenlegi Széchenyi tér, melyet a forradalom
idején Egység térnek kereszteltek át) és környéke volt. Lukács Sándor, a refor
mokat követelő csoport vezetője a  Lloyd helyén álló kávéházban a forradalom
és szabadságharc kitörése előtt ismertette nézeteit. Hallgatósága előtt okosan,
de forradalmi hevületben érvelt a reformok mellett. Az akkori hatóságok Luká
csot már ekkor lázító emberként tartották számon, minden lépését követték.

Lukács nézetei azonban közakaratot fejeztek ki. Mozgósító erővel bírtak.
Ezért gyűlt össze március 15én a tömeg Győrben a Fő téren. Az este Kossuth
Lajos tiszteletére kivilágították a várost és felvonulást szerveztek. A nép a Szé
chenyi térről a Király utcán vonult a Karmelita térig, de elmentek Újvárosba
is. Mindenhol lelkesen éltették a forradalmat. 

A Széchenyi téren Lukács még éjféltájban is beszédet mondott. Bejelen
tette, hogy delegáció ment Bécsbe a királyhoz, s átadta az országgyűlés által
elfogadott reformköveteléseket. Magyarországon nemsokára a szabadság és
egyenlőség fog uralkodni, osztotta meg reményeit a szónok.

Bana József levéltárigazgató, a Győrben történtek leghitelesebb szakmai is
merője és tudományos feldolgozója szerint gyorsan megalakultak a forradalom
különböző szervezetei Győrben, egyesült a győri magyar és német nemzetőrség.
Olyan személyiségek emelkedtek ki, mint dr. Kovács Pál, aki a Hazánk című lap
jában végig tudósított az eseményekről. A reformért harcolók megbecsülését
és szeretetét jelezte, hogy már akkor, 1848 áprilisában, még életükben utcát ne
veztek el például Lukácsról, Kossuthról, Széchenyiről és Deákról is.

Az 1848–49es forradalom és szabadságharc ugyan elesett, de ez a nap lett a
modern parlamentáris Magyarország születésnapja. Mit tanultunk mi, győriek
erről a forradalomról, és különösen ennek a győri eseményeiből?

Mindenekelőtt az egység és az összefogás erejét. Azt, amire ez a város
azóta is büszke lehet, aminek fejlődését köszönheti. Az 1848as forradalomba
saját követeléseiket hozták a Győri Királyi Akadémia diákjai. Kivette részét a
hazáját és a szabadságot szerető, gondolkodó értelmiség. A hazafias polgár
ság. Az egyházak is aktívan támogatták a forradalmat, többek között Rónay
Jácint, a bencés paptanár, és Haubner Máté, a győri evangélikus püspök. 

Fontos tanulság, hogy Győr felismerte: a város és az ország egészének érdeke
azonos. Nem a szembenállást, hanem a közös cselekvést valósította meg. Ugyan
azokat a polgári értékeket követelte, melyek az egész nemzet ügyévé váltak. Fel
ismerték, hogy a szabadság csak a polgári értékek alapján, a nemzeti önállóság
keretében valósulhat meg. Önrendelkezési jog nélkül nincs szabadság. Nem má
sok ránk erőltetett mintái, idegen érdekek, hanem a saját értékeink szerint aka
runk élni, Magyarországon, és ez a mi meggyőződésünk szerint egyben Európa
fennmaradásának az értékei, lehetőségei is. A magyarság, a hazafiság nem naci
onalizmus, hanem az egész Európát gazdagító érték, mely nélkül idegenek vol
nánk a saját hazánkban és az egész világon.

Tisztelet a hősöknek, a győri forradalmároknak, a polgári értékek megte
remtőinek, jelenkori képviselőinek és gyarapítóinak, méltó főhajtás az áldo
zatoknak. Továbbra is legyen hitünk az egységben, a saját erőnkben, a sza
badságban és a függetlenségben!

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Dr. Dézsi Csaba András polgármester
közleményben tájékoztatott: „A győri
önkormányzat elfogadja az operatív
törzs ajánlását és lemondja a március
15i nyilvános városi rendezvényeket, ki
zárólag a Díszközgyűlést tartjuk meg
zárt ajtók mögött, ahol átadom a dísz
polgár, Pro Urbe és sajtódíjakat. Szá
momra a győriek biztonsága és egész
sége az első. A márciusi ifjakra néma ko
szorúzással, tisztelettel a szívemben em
lékezem. Köszönöm a győri kulturális in
tézmények munkáját, amelyet a márci
us 15i megemlékezési műsor előkészí
tésébe fektettek. Kérem a győrieket,
hogy a nagy létszámú rendezvényeket
kerüljék el, kokárda kitűzésével róják le
tiszteletüket nemzeti ünnepünkön.

Jelenleg nincs tudomásunk arról,
hogy Győrben koronavírussal fertő
zött beteg lenne, fokozott óvatosság
ra intem a város lakóit, az oktatási és
kulturális intézmények diákjait és
dolgozóit. Folyamatosan figyelem

A Győr+ Televízió ünnepi műsorral készül és jelentkezik vasárnap, melyben
archív felvételek segítségével, otthon is méltó módon meg tudunk emlékezni
az ünnepről. Az összeállítás 17 órakor, az ismétlés 20 órakor lesz látható a Győr+
Televízióban. A március 15i ünnepi adásban többek között elhangzik dr. Dézsi
Csaba András polgármester ünnepi köszöntője és a Révai Miklós Gimnázium
ban zajlott rendhagyó március 15e is megelevenedik majd.

Még jobban megismerhetik a nézők GyőrMosonSopron megyét a Régi
ónk című összeállításból, és Tóth Éva Emlékkoncertre is elutazhatnak a győri
Liszt Ferenc Zeneiskola tanulóinak köszönhetően azok, akik a Győr+ Televízi
ót választják vasárnap délután. Mi ezekkel és még sok más, izgalmas műsor
ral emlékezünk a márciusi ifjak hőstetteire.

A POLGÁRMESTER
ünnepi beszéde

ELMARADNAK
a március 15-i ünnepségek 

A győri önkormányzat hétfőn lemondta a március 15i nyilvános városi
rendezvényeket a koronavírus terjedésére való tekintettel.

mel kísérjük a járványügyi helyzet
alakulását, az illetékes hatóságokkal
szoros együttműködésben, felelős
séggel, az operatív törzs ajánlásainak
figyelembevételével dolgozunk a ví
rus terjedésének megelőzése és a la
kosság védelme érdekében.

A megelőzés jelenleg is leghatéko
nyabb módja a legismertebb magyar
orvos, Semmelweis Ignác ajánlása, a
kéz gyakori fertőtlenítése, az üdvözlés
során a testi kontaktus kerülése. Intéz
ményeinket a következő napokban fo
kozatosan kézfertőtlenítővel látjuk el,
melyek beszerzése folyamatban van.

Azok az emberek, akik influenza
szerű tüneteket észlelnek magukon,
vagy lázas állapot alakul ki, semmi
képpen se menjenek be a munkahe
lyükre, ne menjenek közösségbe, hív
ják házhoz az orvosukat.”

Cikkünk mellett a polgármester
március 15i ünnepségre készült be
szédét közöljük.

„EMLÉKEZZÜNK, 
hisz van mire emlékeznünk”
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Már a hét elején végigfutott a vá
rosban számos hajmeresztő történet
a koronavírus győri megjelenéséről.
Néhányan még azt is tudni vélték,
hogy titokban, zsákban csempésztek
ki egy beteg gyereket valamelyik győ
ri iskolából, melyet a fertőzés miatt
be is kellett zárni. Egy középiskolából
a fertőzés gyanúja miatt hazaküldték
a gyerekeket, kedd délutánra ez volt
a legfrissebb győri pletyka. Hamar ki
derült azonban, hogy nem betegség
miatt mentek haza a diákok. 

Sok hivatalos helyről informálód
tunk, s egyértelművé vált, nem talál
tak Győrben koronavírusos beteget.
Az természetesen többször is előfor
dul, hogy lázas, influenzagyanús em
berek orvoshoz fordulnak. Olyan is
megtörténik, hogy külföldről hazaér
kező, tünetmentes állampolgár tele
fonon vagy személyesen felkeresi a
háziorvosát. Az egészségügyi szak
emberek nyilván nem tudják kizárni,
hogy városunkban nem derül ki vala
kiről a fertőzöttsége vagy annak meg

A törvénymódosítás elindításá
ban nagy szerepe volt dr. Dézsi Csaba
Andrásnak, Győr januárban megvá
lasztott polgármesterének, aki elis
mert kardiológus és örök hivatásá
nak tekinti a gyógyítást. A választási
kampányában is hangsúlyozta, hogy
megválasztása esetén sem szeretné
szögre akasztani a fehér köpenyt, és
nemcsak polgármesterként, hanem
orvosként is tovább szolgálná a győ
riek érdekeit, egészségét. 

Azonban ahhoz, hogy ez megvaló
sulhasson, az Országgyűlésnek ön
kormányzati törvényt kellett módosí
tania, amelyet meg is tettek. Az elő
terjesztést 133 igen szavazattal, 56
nem ellenében fogadta el a parla
ment. Ennek értelmében tehát a na
gyobb városok polgármesterei ezen
túl végezhetnek egészségügyi tevé
kenységet, így dr. Dézsi Csaba András
is tovább praktizálhat, operálhat és
mentheti az életeket.

„Számomra rendkívül fontos,
hogy orvosként dolgozhassak, hiszen
ez a hivatásom. Emellett az is, hogy
bizalmat szavaztak nekem a győriek,
és megválasztottak polgármester
nek, ami nagy kihívás és felelősség.
A két munka kapcsolódik egymáshoz,

hiszen ahogy orvosként dolgoztam,
úgy a polgármesterséget is a nap 24
órájában, kötetlen munkaidőben fo
gom ellátni. Ezt tettem akkor is, ami
kor alpolgármester voltam Győrben,
és főorvos a győri kardiológiai osztá
lyon. Ha akkor működött, működni
fog most is. Megteszek mindent,
hogy mindkét munkát magas színvo
nalon műveljem” – szögezte le a pol
gármester, aki szerint ez a törvény
módosítás a korrekt megoldás egy
olyan emberrel szemben, aki orvosi
munkát végez, és szeretne tenni a la
kóhelyéért mint politikus. „Miért zár
nánk ki egy rossz törvénnyel egy
olyan csoportot, akik széles látókör
rel rendelkeznek a társadalmi prob
lémák tekintetében, hiszen rengeteg
emberrel tartják a kapcsolatot?” –
tette fel a kérdést.

A törvénymódosítás az önkor
mányzati képviselőkre és a képviselő
testületek bizottságainak nem képvi
selő tagjaira vonatkozó összeférhe
tetlenségi szabályokon is változtatott.
Így a jövőben lehetnek az állam által
alapított vagy tulajdoni részesedésé
vel működő gazdálkodó szervezetek
felügyelőbizottságának vagy ügyve
zetésének tagjai.

Az Országgyűlés keddi döntése alapján változik a háromezer
nél több lakosú települések főállású polgármestereire vonat
kozó összeférhetetlenségi szabályozás, így ők – az alapellátás
kivételével – a jövőben létesíthetnek egészségügyi tevékeny
ségre irányuló jogviszonyt.

MEGSZAVAZTÁK
a lex Dézsit Szerző: Győr+

Fotó: O. Jakócs Péter

Az országos tiszti főorvos március 8
tól visszavonásig látogatási tilalmat ren
delt el a magyarországi fekvőbetegellá
tó intézményekben. „A fertőzések ter
jedésének csökkentése, illetve a bent
fekvő betegeink és az intézményünk
dolgozói egészségi állapotának megóvá
sa érdekében kérjük a lakosságot, hogy
a látogatási tilalmat szíveskedjenek szi
gorúan betartani” – áll a Petzkórház
csütörtökön kiadott közleményében. 

Azt is írják: az intézmény lehetősé
get biztosít a hozzátartozóknak, hogy a
bent fekvő betegek részére csomagot
juttassanak el. A csomagokat az A1
épület földszintjén, illetve a Magyar ut
cai portán van lehetőség hagyni min
den nap 15 és 17 óra között a beteg ne
vének, osztályának, a kórterem számá

nak és a hozzátartozó telefonos elérhe
tőségének megjelölésével. Azon látoga
tók, ellátásra érkezők, akik lázasak, kö
högnek vagy bármely felső légúti tünet
tel rendelkeznek, kérik, hogy maradja
nak távol az intézménytől. A nem sür
gős, halasztható vizsgálatokon, konzul
tációkon csak alapos megfontolás, mér
legelés után vegyenek részt az ellátásra
érkezők. Március 16tól szünetel a tü
dőszűrés. Kizárólag olyan munkaválla
lók vizsgálatát végzik el, akinek foglalko
zásegészségügyi szakorvosa beutalón
igazolja, hogy a vizsgálat a munkába ál
láshoz szükséges. A vérkészletek bizton
sága érdekében az OVSZ csak sürgős
céllal tud vért és vérkészítményt bizto
sítani, emiatt várható a tervezett és ha
lasztható műtétek átütemezése.

AKINEK MUSZÁJ!

RÉMHÍREK terjednek

Ismét elterjedt a hír, miszerint koronavírusos beteget találtak váro
sunkban. Dr. Tamás László János, a PAMOK főigazgató főorvosa ezt cá
folta. Hozzátette: természetesen nem lehet kizárni, hogy városunkban
is lesz majd koronavírusos beteg, de a lapzártánk időpontjáig (csütör
tökön 13 óráig) a győriek közül senkinek sem lett pozitív tesztje. 

alapozott gyanúja. Bármikor előfor
dulhat, hogy jelentkezik olyan beteg,
akinek a koronavírustesztje pozitív
lesz. 

Dr. Feller Gábor pszichiáter, osz
tályvezető főorvos a pánik okairól,
terjedéséről, természetéről elmond
ta: a pánik valódi kiváltó ok nélküli
szorongás. A szakember szerint a jár
ványtól, a fertőzéstől való félelem és
szorongás természetes jelenség. Itt a
kiváltó ok maga a járvány, ám az ah
hoz kapcsolódó kitalált történetek
valódi ok nélkül okoznak riadalmat.
Ugyanakkor a koronavírustól való ag
godalom háttérbe szorítja az ugyan
csak nem gyógyítható – a szervezet
által persze nagy többségében le
győzhető – influenzavírussal szembe
ni óvatosságot. „Az volna a legoko
sabb, ha a vírusoktól való érthető, de
felnagyított félelem helyett a védeke
zésre figyelnénk, többször mosnánk
alaposan kezet és kerülnénk a tö
megrendezvényeket” – summázta a
teendőket dr. Feller Gábor. 

Csak az menjen a kórházba,
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Fertőtlenítés
Az Operatív Törzs ajánlásának meg

felelően, a győri óvodákban és a bölcső
dékben is elmaradnak a március 15i, il
letve egyéb, a közeljövőben tartandó
rendezvények. Ennek megfelelően, az
intézmények a nyílt napokat, családi na
pokat sem tartják meg. A szükséges kéz
fertőtlenítők, takarítószerek minden in
tézményben rendelkezésre állnak. 

Látogatási tilalom
A szociális intézményekben a tiszti

főorvos látogatási tilalmat rendelt el,
továbbá minden, a közeljövőre terve
zett rendezvény elmarad, illetve elha
lasztják. A Nemzeti Népegészségügyi
Központ által küldött, az egészségügyi
alapellátásban dolgozók részére ké
szült eljárásrendről szóló tájékoztatót
minden intézménybe eljuttatta az ön
kormányzat. Az intézményvezetőkkel
folyamatos kapcsolatban állnak és
egyeztetnek, megbetegedéssel kap
csolatos jelzést nem kaptak.

Tömegközlekedés
A helyi, autóbusszal végzett me

netrend szerinti személyszállítási
szolgáltatást a Volánbusz Zrt. látja el.
A szolgáltató soron kívüli higiéniai in
tézkedéseket vezetett be utasai és

Gulyás Gergely Miniszterelnöksé
get vezető miniszter az Operatív Törzs
szerdai tájékoztatóján bejelentette,
hogy a koronavírus elleni védekezés
miatt a kormány úgy határozott, hogy:
rendkívüli jogrendet és veszélyhelyze
tet rendeltek el az ország teljes terüle
tére. Gulyás Gergely elmondta: a kor
mány a belügyminiszter és az Operatív
Törzs javaslatára arról döntött, hogy
beutazási tilalmat rendelnek el az
Olaszországból, Kínából, DélKoreából
és Iránból érkező polgárok számára. Ki
vételt az ezen országokból érkező ma
gyar állampolgárok jelentenek, esetük
ben azonnali hatósági karantént ren
delnek el – ismertette. Hatósági hatá
rozat írja elő, hogy a lakóhelyét az illető
két hétig nem hagyhatja el. A szlovén,
valamint az osztrák schengeni határon
ehhez határellenőrzést kell bevezetni.

Közölte továbbá: megtiltják a 100
főnél nagyobb beltéri és 500 főnél
nagyobb kültéri rendezvények meg
tartását. Kitért arra is, hogy a lejáró
okiratokat a veszélyhelyzet fennálltá
ig nem kell megújítani.

Intézménylátogatási tilalmat rendel
nek el a magyarországi egyetemeken.

A tárcavezető a kormány és az Opera
tív Törzs döntését ismertetve elmond
ta: mostantól az egyetemi oktatás csak
távoktatás formájában valósulhat meg 

Pillanatnyilag európai konszenzus
van abban, hogy a megbetegedés a
gyermekeknél nem jellemző – hangsú
lyozta Gulyás Gergely. Hozzátette: a
kormány folyamatosan vizsgálja a hely
zetet, és ha az élet és egészségvéde
lem indokolja, lépni fognak, de e pilla
natban az iskolák bezárását nem tart
ják indokoltnak. Ez a teljes tanév meg
ismétlését és érvénytelenítését ered
ményezné – jegyezte meg a miniszter.

A Határtalanul! tanulmányi kirán
dulási programot felfüggesztik, a kül
földi osztálykirándulásokat megtilt
ják, a diákok nyári kéthetes nyelvta
nulásának bevezetését egy évvel el
halasztják – ismertette a döntéseket
a tárcavezető. Gulyás Gergely kitért
arra is, hogy szankcióval jár, ha valaki
valótlan nyilatkozatot tesz, és az is,
ha a karaténphatározatra vonatkozó
kötelezettséget megszegi. A dönté
sek visszavonásig érvényesek 

Szerdán éjfélig a döntéseket kor
mányrendeletekben rögzítették.

Lapzártánk előtt, csütörtökön délelőtt érkezett a hír: újabb 3 sze
mélynél diagnosztizáltak új koronavírusfertőzést, ezzel hazánkban
16ra nőtt a fertőzöttek száma, közülük 9 iráni, 1 brit és 6 magyar
állampolgár. Szerdán veszélyhelyzetet hirdetett a kormány.

Veszélyhelyzetet
hirdetett a kormány

ÉRKEZETTCSÜTÖRTÖKIG 

munkavállalói védelmében. Az intéz
kedések keretében fokozottan taka
rítják az autóbuszállomásokat és a
járműveket, vírusölő szerrel mossák
le a kapaszkodókat, kézfertőtlenítő
szerrel látják el a munkahelyi mosdó
kat, tisztálkodóhelyiségeket.

A MÁV Zrt. a különböző vírusok és
betegségek terjedése ellen általános
gyakorlata szerint naponta többször
végeztet tisztítást, amelynek során
fertőtleníti a személykocsik ajtónyitó
it, kilincseit és fogantyúit, valamint a
mosdókat, WCket. A MÁVSTART a
tisztítást eddig is folyamatosan fel
ügyelte, azonban ezt a műveletet
minden egyes takarítás ellenőrzése
során kiemelten kezeli, és szigorítot
ta a folyamatbeli ellenőrzéseket is.

Szünetelő ügyfélfogadás
A győri Polgármesteri Hivatal ha

tározatlan ideig szünetelteti az
ügyfélfogadást, egyúttal kéri ügyfele
it, hogy lehetőleg telefonon vagy
elektronikus úton intézzék az ügyei
ket. Kizárólag azokban az ügyekben
megengedett az ügyfélfogadás, ahol

jogszabály írja elő a személyes meg
jelenés szükségességét.

Nincs fertőzött az Audiban
Nincs koronavírusfertőzött az Audi

Hungaria Zrt.nél – közölte a Győr+
kérdésére Czechmeister Mónika, a
vállalat kommunikációs vezetője, mi
után elterjedt a hír, hogy a vállalat
egyik munkatársa Ingolstadtban kap
csolatba került egy vélhetően fertő
zött kollégájával, majd hazautazott
Magyarországra. Czechmeister Móni
ka hozzátette, a vállalatnál nagyon
komolyan veszik a vírus terjedésének
megakadályozását szolgáló intézke
déseket, hiszen 13 ezer dolgozójuk
egészségéről kell gondoskodniuk.
Meg is alakult a cégen belül egy
munkacsoport, akik folyamatosan fi
gyelik az ezzel kapcsolatos híreket, in
formációkat és minden olyan intéz
kedést meghoznak, ami segíti a véde
kezést a vírus terjedése ellen.

Tavaszi szünet az egyetemen
A Széchenyi István Egyetem már

cius 12–22ig tavaszi szünetet ren

delt el a járványügyi helyzet miatt. A
szünet alatt az oktatás és a vizsgázta
tás is szünetel. A hallgatóktól kérik,
hogy folyamatosan figyeljék az egye
temi tájékoztatásokat. Az egyetemi
alkalmazottak számára a tavaszi szü
net időszaka alatti munkanapok taní
tásmentes munkanapoknak minősül
nek.

Az egyetem ezt megelőzően is
több intézkedést is hozott, amelyek
az intézmény minden polgárára érvé
nyesek. Az egyetem április 30ig min
den már előre tervezett rendezvé
nyét lemondta, s megtartásukra egy
későbbi időpontot jelöl ki. Ez érinti a
nagy népszerűségnek örvendő és
rengeteg külsős vendégnek is vonzó
Széchenyi Egyetemi Napokat (SZEN)
is. A rendezvényekkel kapcsolatos til
tó rendelkezés kiterjed a klubkoncer
tekre, a konferenciákra, az Állásbör
zére, de akár egy közös bográcsozás
ra is. 

A külföldi utak esetében is korlá
tozást vezetett be az egyetem, egé
szen május 31ig. Ennek értelmében
addig minden hivatalos külföldi uta
zást törölnek és innentől további uta
zási foglalások sem lehetségesek.
Szintén május 31ig tilos a külföldről
érkező vendégek fogadása is.
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A kormány megtiltotta tehát a
száz főnél nagyobb beltéri, valamint
az ötszáz főnél nagyobb kültéri ren
dezvények megtartását. A szerdán
bejelentett intézkedések visszavoná
sig érvényesek.

Ennek értelmében Győrben is szá
mos, már előre meghirdetett ese
mény marad el és csúszik a jövőben.
Ezek közül a legnagyobbakat igyekez
tünk összeszedni lapzártánkig.

A Győri Nemzeti Színház minden
előadása elmarad, erről közlemény
ben számolt be a teátrum igazgató
ja, Forgács Péter. Eszerint március
12., csütörtöktől határozatlan ideig
nincsenek előadások. Aktuális infor
mációk a színház hivatalos honlap
ján és Facebookoldalán találhatók.
Forgács Péter a Győr+ Médiának
adott rövid telefonos megszólalás
ban elmondta, hogy természetesen
a jegyvásárlóknak visszaadják a
pénzt, s arra is találnak megoldást,
hogy a bérleteseket kárpótolják. Re
ménye szerint a kényszerintézkedés
csak 23 hetet vesz igénybe.

A Győri Balett március 12i Anna
Karenina című előadása elmarad a
kormány döntése alapján. A március
12i Dérynébérletes előadást pótol
ni nem tudják, így a náluk vásárolt
jegyeket a Győri Balett jegypénztárá
ban március 31ig visszaváltják; az
online jegyek árát az Interticket Kft.
utalja vissza. A bérlettel rendelkező
nézők külön értesítést kapnak a Győ
ri Nemzeti Színháztól.

A Győri Filharmonikus Zenekar igaz
gatója, Fűke Géza a Győr+ Konkrét cí
mű műsorában elmondta: elmaradnak
a Győri Filharmonikus Zenekar ifjúsági
koncertjei. Szintén törölték a társulat
pozsonyi fellépését is. Az Amadeus Li
veot március 26án biztosan nem tart
ják meg, az új időpontot később hatá
rozzák meg. A megváltott jegyek és
bérletek érvényesek lesznek az új idő
pontra. A jegyek esetleges visszaváltá
sáról később adnak tájékoztatást. Egye
lőre bizonytalanok a Győri Filharmoni
kus Zenekar további fellépései is.

A Vaskakas Bábszínházban az elren
delt vészhelyzet miatt, a márciusra

meghirdetett kamaratermi és Bartók
termi előadások elmaradnak. Az érin
tett előadásokra váltott jegyeket vissza
térítik, a visszaváltás időpontjairól ha
marosan értesítik a közönséget. A már
cius utáni előadások megtartásáról a
helyzet alakulásának függvényében ad
nak tájékoztatást. A márciusi külsős
(nem a Vaskakas által szervezett) terem 
bérleti előadásokat szintén törölték.

A Győri Művészeti és Fesztiválköz
pont hivatalos Facebookoldalán kö
zölte, hogy a Győri Tavaszi Fesztivál
minden programját kivétel nélkül
vissza kellett mondaniuk. Az érdeklő
dőket a következőkről tájékoztatták:
a jegyek a vásárlás helyszínén márci
us 31ig visszaválthatók.

A tixa.hun keresztül vásárolt belé
pők árát automatikusan visszautalják.

A Rómer Ház Facebookoldalán kö
zölte: a vészhelyzet visszavonásáig a
„nagyobb” rendezvényeiket elhalaszt
ják és egy későbbi időpontban rende
zik meg, továbbá dolgoznak rajta,
hogy az elmaradt programoknak új
időpontot találjanak. Az előre megvá

sárolt jegyek visszaváltásáról hamaro
san adnak tájékoztatást. A Rómer Ház
továbbra is nyitva lesz és a következő
programokat megtartják: BárZene,
JazzKlub, színházi előadások, #szer
dák, mozik, workshopok.

A Generációk Művelődési Háza is
több eseményét lemondta, többek
között a március 29re meghirdetett
Hímes tojás napját, de az Arrabona
Diákszínpadot is érinti a kormány biz
tonsági intézkedése. A március 28
ára meghirdetett gálát is lemondták,
ám amint lesz rá lehetőségük, min
denképp pótolni szeretnék azt. A
megváltott jegyeket – nyugta ellené
ben – a Generációk Háza informáci
ós pultjánál visszaváltják. Minden to
vábbi információ megtalálható a hi
vatalos közösségi oldalukon.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Kö
zösségi Tér összes részlege március
13tól határozatlan időre bezár. Nem
vehetők igénybe a könyvtár szolgál
tatásai, szünetel a kölcsönzés és a
rendezvények is elmaradnak. Ebben
az időszakban végzik el az előreho
zott leltárt és felújítási munkálatokat
az intézményben.

A győri bencések minden nyilvá
nos programot, így a Bencés esteket,
illetve az Ignatius koncerteket is bi
zonytalan időre elnapolták.

Létszámkorlátozás mellett tart
nyitva a Cinema City mozi. Egy adott
előadásra maximum 99 látogató ve
het vagy foglalhat jegyet. A mozihá
lózat weboldalán egy előadásra bár
melyik helyre szabadon foglalható
vagy vásárolható mozijegy a fenti lét
számkorlátozással.

Bezár viszont a Győri Műjégpálya:
ezzel az idei koriszezonnak vége – ír
ták Facebookoldalukon.

A Győri Egyházmegye is közle
ményt adott ki, amelyben értesítette
a híveket: a Könnyező Szűzanya bú
csúját sem március 14–15én, sem
március 17én nem tartják meg a ha
gyományos ünnepélyes keretek kö
zött a győri Nagyboldogasszonyszé
kesegyházban. „A híveket arra buzdít
juk, hogy az internet, a rádió és a te
levízió segítségével kapcsolódjanak
közös imádságunkhoz. A Mária Rádió
élőben közvetíti a március 15én 10
órakor kezdődő főpásztori szentmisét.
Kísérjék figyelemmel a kormány és a
hatóságok rendelkezéseit, és minden
ben kövessék az előírt útmutatáso
kat! Imádkozzunk a járvány megszű
néséért és a betegek gyógyulásáért!”
– olvasható a bejegyzésben. 

A kormány rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetett ki
az egész országra. A számos korlátozó intézkedés mellett többek
között a szabad és beltéri programokat és rendezvényeket is
korlátozták. Összeszedtük a legnagyobb győri eseményeket,
amelyektől egy időre búcsút kell vennünk.

MARAD EL 
Győrben is rengeteg program 

Szerző: Győr+  /  Fotó: Marcali Gábor
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Koltai Róbert alakította a főszere
peket a kisfilmekben, amelyeket tár
sadalmi érzékenyítőnek szántak a de
menciával mint népbetegséggel kap
csolatban. A győri konferencián elő
ször mutatták be a Gál Ildikó rendez
te rövidfilmeket, amelyeken keresz
tül megismerhetők a demencia tüne
tei és az a személyiségváltozás,
amely a hozzátartozók számára a leg
nagyobb kihívást jelenti. Koltai Ró
bert színművész Dés László Nagy uta
zás című dalát adta elő, amelynek
szövege a kisfilmeket látva új értel
mezést kapott. Megható sorok arról
a nagy utazásról, amely az emberi
életet szimbolizálja. „Nagy utazás az
életünk…, de még milyen nagy!” –
nyomatékosította a dal végén Koltai
Róbert azt a küzdelmet és nehézsé
get, amelyet képletesen az időskor
ban egyre gyakrabban jelentkező de
mencia is okozhat. 

A Katolikus Szeretetszolgálat, a
győri Egyesített Egészségügyi és Szo
ciális Intézmény (EESZI) és a Hajdú
böszörményi Fazekas Gábor Idősek
Otthona konzorciumi partnerként kö
zösen vesz részt az INDAprogram
ban, amelynek célja, hogy a társada
lom figyelmét ráirányítsa a demen 
ciával élő idősek és hozzátartozóik
mindennapjaira, növelje a lakosság

ismereteit, és szakmafejlesztési
adaptációval lehetővé tegye a de
menciával élő idősekről való magas
színvonalú társadalmi gondoskodást. 

A hazánkban élő idősek körében
egyre nagyobb számban előforduló
demenciával kapcsolatban a szociális
és egészségügyi ellátásban dolgozók
tapasztalatai azt mutatják, hogy a be
tegség sokként zúdul a betegre és
családjára, nem rendelkeznek rele
váns tudással, és ehhez kapcsolódó
an arról sincs ismeretük, hogy hol
kaphatnak megfelelő segítséget. A
szakemberek korlátozott ismeretei
és korlátozott cselekvési lehetősége
miatt új módszerek alkalmazásának
elsajátítására van szükségük ahhoz,
hogy komplex módon tudják támo
gatni a betegségben szenvedő sze
mélyt és családját, közvetlen környe
zetét egyaránt. A probléma össze
tettsége miatt olyan komplex progra
mot terveznek, amely képes választ
adni a különböző szükségletekre és
hozzájárul a szolgáltatási rendszer re
formjához.

„Győrben nagyon erős a szociális
háló, mindennap kiváló szakemberek
tesznek azért, hogy magas szinten
működjön és ebben a demencia is
probléma, amely megoldást kíván,
hiszen sokan küzdenek ezzel a beteg

séggel” – mondta köszöntőjében Sze
les Szabolcs alpolgármester.

Veres András megyés püspök, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferen
cia elnöke kiemelte: „Jézus Krisztus
felhívta a figyelmünket, hogy min
den ember a társunk, üzenve felénk,
hogy az elesett, a problémával küzdő
embertársaink felé sajátos módon
kell fordulni. A vallás, a hit minden
embernél olyan erőt tud megmoz
gatni, amit semmi más. Egy ilyen
konferencián sok olyan szakmai is
meret felszínre jön, amelyek segíte
nek bennünket abban, hogy mi ma
gunk is megerősödjünk és tudjuk,
hogy jó úton haladunk. Merjünk bát
rak lenni és segítsünk.” 

Dr. Beneda Attila családpolitikáért
felelős helyettes államtitkár elő
adásában rámutatott, a
2017ben indult Nemze
ti Demencia Akció
terv kidolgozásá
nak szakmai véle
ményezése fo
l y a m a t b a n
van. A szá
mok azt
mutatják,
h o g y
2060ra a
világ né

pességében sokkal több lesz az idős,
mint a fiatal. Jelenleg a becslések sze
rint 47,5 millió ember él ezzel a be
tegséggel a világon, amely közvetve
minden társadalmat érint, így a de
mencia átfogó választ és együttmű
ködést igényel a megelőzés, a kocká
zatcsökkentés, a diagnózis, a kezelés
és ellátás javítása érdekében.

Dr. Simon Attila István szociális
ügyekért felelős helyettes államtitkár
szerint mindannyiunknak közös fele
lőssége, hogy felvállaljuk ezt a beteg
séget és tegyünk azért, hogy javít
sunk a helyzeten. Az INDAprogram
célja, hogy a betegek hozzátartozóik
és a saját környezetükben, a család
jukkal tudjanak maradni, amelyhez a
segítséget kell megadnunk, tapaszta
latot, tudást és gyakorlatot, hogy fel
ismerjék, segítségre van szükségük
és ezt meg is kapják.

Dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes, a
projekt szakmai vezetője a filmbemu
tató után biztosra vette, hogy „lesz
mit hazavinnie mindenkinek”. A szak
emberek több éves munkája most
kezd igazán beérni. A látott kisfilmek
és az INDAprogram abban is nyújt
segítséget, hogy az ismeretek eljut
nak az emberekhez, köztük azokhoz
is, akik ma még közvetlenül nem
érintettek a demenciával. 

„Szeretnénk az emberekkel tudat
ni: van segítség. Több rendezvé
nyünkkel hívjuk fel a figyelmet a de
menciára, a megelőzésre és arra,
hogy a betegséggel élők és család
tagjaik nincsenek egyedül. A kisfil
mek mondanivalójukban összeálltak
egy egésszé, ahogy az INDAprogram
is attól működik jól, hogy mindenki
beleteszi azt, amihez ért, hiszen kö
zös összefogással kell gondoskod
nunk a beteg emberekről” – össze
gezte Kányai Róbert, az EESZI vezető
je a konferencián.

Az emlékezetvesztéssel járó időskori demencia világméretű probléma, a WHO népbetegséggé nyil
vánította. Hazánkban több mint negyedmillió ember küzd vele, ami nem csak rájuk van hatással, ha
nem a családjukra is, így közvetve egymillió embert érintő problémáról van szó. Győrött egy filmbe
mutatóval egybekötött konferencián összegezték az INDA (Interprofesszionális Demencia Alapprog
ram) programban eddig elért eredményeket.

Filmbemutató 
a demencia jelenségeiről

NAGY UTAZÁS 
az érintettnek 
és a társadalomnak is

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Marcali Gábor
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„Idén is a győriek dönthetik el, milyen zenét játszanak a
győri szökőkutak” – erről dr. Dézsi Csaba András polgár
mester és Radnóti Ákos alpolgármester számoltak be szer
da reggel a Győr+ Rádióban. A városvezetők elmondták,
május elsejétől zenei frissítést kap a Megyeháza téri és a
Rába–Mosoni Duna összefolyásánál működő vízi látványos
ság. Arról pedig, hogy milyen számok szóljanak, a győriek,
önök dönthetnek.

„Nagyon fontos számunkra a győriek véleménye. Ez
egy kiváló alkalom arra, hogy eldöntsék, a következő
egy évben milyen zenék szóljanak a szökőkutakban. Sze
retnénk, hogy mindenki olyan környezetben éljen, ami
ben jól érzi magát, ezért is fontos, hogy minél többen
szavazzanak” – mondta el dr. Dézsi Csaba András. 

A polgármester hansúlyozta, folytatódik a szökőkút
felújítási program, amelynek keretében a napokban
megkezdődött a Bem téren található „Fiú tállal” című
műalkotás, a hozzá tartozó medence és környezetének
felújítása, szépítése.

„Ez egy kiváló kezdeményezés, hogy dönthetnek a
győriek arról, hogy milyen zenék szóljanak  a multimé
diás szökőkutakból. Mindenkinek lehetősége van leadni
a voksát a kedvencére” – mutatott rá Radnóti Ákos. 

Az öt műfaj – pop, rock, blues, komolyzene és a győri
előadók – legnagyobb slágereire március 20. éjfélig lehet
szavazni. A kategóriák első helyezettjeit a belvárosban, a
másodikakat pedig a belvárosi folyóparton csendülnek fel.

Az alábbi szelvény kitöltésével és szerkesztőségünk
be juttatásával adhatják le szavazatukat, és természete
sen online, a gyorplusz.hu weboldalon is voksolhatnak.

Idén is olvasóink segítségét kérjük, eldönthetik, mi szóljon a győri szökőkutakban.
Híroldalunkon és a mellékelt szelvényen is leadhatják voksukat.

SZAVAZZANAK, 
mi csendüljön fel 
a szökőkutakban!

Szerző: Győr+  /  Fotó: Marcali Gábor
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MÁRCIUS 14–22.       KÁPTALANDOMB 13. ELÔTTI TERÜLET 

palosbusz.hu      palosrend.hu
Díjmentesen látogatható naponta 10.00–18.00 óra között.

Pálos rendtörténeti vándorkiállítás

Győrben, a rendtörténeti ván
dorkiállítást március 14től láthat
ják az érdeklődők a győri székesegy

Pálosan szép az élet

Boldog Özséb halálának 750. évfordulója alkalmából a Magyar Pá
los Rend tagjai 2020ban, a rendalapító emlékének szentelt évben
a rendet bemutató nemzetközi kiállítással mutatkoznak be. 

is a boldogságra vezető modern élet
forma. 

A vándorkiállítás célja, hogy ne
csak a katolikus, a hívő embereket
szólítsa meg, hanem mindenkit, akit
érdekel a magyar múlt, a magyar tör
ténelem. E közösségteremtő cél ele
me a buszban kialakított megbékélés
pontja is, amely mindenkit hív az Is
tennel, az önmagunkkal és az ember
társainkkal való kiengesztelődésre. 

A több ponton is interaktív, magyar
nyelvű kiállítás felületein viszonylag ke
vés szöveg szerepel, amely a magyarul
nem értő látogató számára QRkódok
útján vagy vezetőfüzetben olvasható
angol és lengyel nyelven is. 

A kiállítás március 22ig, naponta
10 és18 óra között, ingyenesen te
kinthető meg. (x)

ház mögötti parkolóban álló busz
ban. A tárlat az egyetlen magyar
alapítású és még ma is működő fér

fi szerzetesrend, a pálosok történe
tét ismerteti meg, számos érdekes
információt nyújt közös kulturális
örökségünk, a rend múltjából, inter
aktív módon. 

A nyolc részből, azon belül nyolc
egymástól némiképp elkülönített té
telből álló tárlat egységeit az evangé
liumi nyolc boldogság mondatai fűzik
össze. Az egyegy boldogságmondás
hoz kapcsolódó különböző témák
nem a rendtörténet kronológiáját kö
vetik, hanem bizonyos megközelíté
seket emelnek ki. A kiállítás rejtetten,
az elbeszélés „szövetébe” ágyazot
tan jeleníti meg, hogy pálosnak, s ál
talában szerzetesnek, szerzetespap
nak lenni teljes élet, amely nem a be
zárkózás, hanem a kiteljesedés útja –
hétköznapi és teológiai értelemben

Rendtörténeti 
kiállítás nyílik

FELHÍVÁS

A „Győr Oktatásügyéért” díj annak a pedagógusnak vagy ok-
tató-nevelő munkát segítő személynek adományozható, aki ki-
emelkedő munkájával és példamutatásával pedagógustársai, a
tanulók, a szülők, a szűkebb és tágabb környezete előtt meg-
becsülést szerez a városban.

A díjat évente legfeljebb 3 fő kaphatja. A kitüntetettek díszes
oklevélben, emléktárgyban és pénzjutalomban részesülnek. A
díjak átadására 2020. június 15. napjáig bezáróan ünnepé-
lyes keretek között kerül sor.

A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterülethez igazodóan:
Győr Megyei Jogú Város Polgármestere, Győr Megyei Jogú Város

Önkormányzatának Közgyűlésében (a továbbiakban: Közgyűlés)
mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhe-
lyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győ-
ri szervezete, továbbá a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti egy-
sége, az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő,
illetékes intézmény, valamint a Győrben működő művészeti csoport.

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia
kell: az elismerésre javasolt személy nevét, születési helyét és
idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt életút-
jának, munkásságának, tevékenységének ismertetését, vala-
mint az elismerés megjelölését és részletes indokolását. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalának Humánszolgáltatási Főosztálya vezetőjéhez kell
benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

Beérkezési határidő: 2020. március 31.
Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt
határidőig beérkezett és megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó
javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánszolgáltatási
FŐosztályán (9021 GyŐr, Városház tér 1., fszt. 50.), valamint a
96/500-255 telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet
és javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel benyújtását segítŐ
adatlap és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató
letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján „Győr
Oktatásügyéért” kitüntető díjat adományoz 2020. évben is.
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Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

A kiállítás közismert és ritkán lá
tott alkotások segítségével meséli el
a 20. század jelentős uralkodóit, po
litikusait, művészlegendáit megörö
kítő magyar származású, világhírű
spanyol fotóművész Győrből induló
életművét. A szerdai megnyitón dr.
Dézsi Csaba András polgármester
Gyenes János mesébe illő karrierjé
nek győri indulásáról beszélt. 1928
ban költözött Győrbe, ahol sikeres
fényképész szakvizsgát tett. Fotóso
rozatain kezdetben a város és szá
mos szabadtéri életkép szerepelt. El
ső fotóriporteri feladatát annak a vá
ratlan találkozásnak köszönhette,
hogy a győri pályaudvaron fotót ké

Dalí, Picasso és Chaplin képei is visszaköszönnek a Juan Gye
nes fotóművész alkotásaiból nyílt tárlaton, az Esterházypa
lotában. A győri kiállítás Gyenes hatalmas életművének egy
szelete, a magyar és a spanyol képzőművész alkotóeleme, ré
sze az egyetemes kultúrának. Mestere az árnyak, a fény és a
zene egy művészeti alkotásban való bemutatásának.

szített Magyarország szépéről, Simon
Böskéről, aki a Miss Európa választás
ra utazott. Ez a kép keltette fel a szak
ma érdeklődését Gyenes János fotói
iránt. A polgármester kiemelte, a ma
gyar oktatásnak köszönhetően szá
mos tehetség, legyen az művész
vagy orvos, ér el sikereket és megáll
ja a helyét a nagyvilágban.

Anunciada Fernández de Córdova
y Alonso Viguera, Spanyolország bu
dapesti nagykövete Gyenes spanyol
országi munkásságát elevenítette fel.
1940ben, az országba érkezését kö
vetően, közvetlen szemtanúja volt a
20. század második felében történő
politikai, társadalmi, kulturális és mű

vészeti eseményeinek. Lefényképezte
a spanyol kulturális élet főszereplőit,
színészeket, politikusokat, költőket,
írókat. A madridi műtermében meg
fordult a kor számos híressége. Ő volt
az első, aki hivatalos fényképet készít
hetett a spanyol királyi párról, I. János
Károlyról és Zsófia királynéról. 1989
ben sikerült megvalósítania legdédel
getettebb álmát, a San Telmo Királyi
Szépművészeti Akadémia tagja lett,
és a fotóművészet hivatalosan is ön
álló művészeti kategóriává vált. 

Hat nyelven beszélt, de magyarul
gondolkodott, magyarul számolt és
magyarul imádkozott, sohasem felej
tette el származását, miközben bejár
ta a világot művészetével – fogalma
zott Irenka Gyenes Vázquez, a fotós
lánya, aki Spanyolországból érkezett
a megnyitóra. Az idén 25 éve elhunyt
édesapja mint portrékészítő mindig

azt mondta: „a lelkét szeretném
megörökíteni”. 

Hegedűs György, a Somogyi Fotó
klub elnöke, a fotóművész barátja ki
fejtette, hogy Gyenes hegedűmű
vész szeretett volna lenni, ám rájött,
hogy vannak nála jóval tehetsége
sebbek, így inkább fotoapparátjával
próbálta megállítani a múló pillana
tot. A fotóművész nem szakadt el a
muzsikától,  életművének jelentős ré
szében világhírű zenészeket, opera
énekeseket örökített meg, de egy
egy zenemű hatására is születtek ké
pei. Festő legendák, Diego Velázquez
és Francisco de Goya festészetéből
inspirálódva, a fényárnyék szerepé
re épített egyedi hangulatú alkotása
in, a modell egyéniségét tökéletesen
ábrázoló formanyelvvel oldotta meg
az arcképfotózás finom intimitást
igénylő feladatát. 

Sztárok fotósa,
a fény és árnyék művésze

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor



Cseke J. Szabolcs írónak készült,
már az egyetemre vitte magával első
kisregényét, remélve, kiadják, de nem
jelenhetett meg, később pedig el is ve
szett. A második kisregénye az egyete
mi évekről szólt, ez sem kerülhetett az
olvasók elé, talán mert túl őszintén írt
az akkori politikai, ideológiai helyzetről,
szerelmes regénynek álcázva. 

A Zuhanás című könyvében ezekből
a „asztalfiók”kisregényekből is találha
tók részletek, átiratok. „Tudatregény, fej
ben regény, álomrealista regény, törté
nelmi regény. Valóságos történeteken
alapuló családtörténet, amely az 1848
as forradalommal kezdődik és a rend
szerváltás utáni közvetlen időkig tart, így
kor és kórtörténet is egyben” – fogal
mazott kötetéről Cseke J. Szabolcs. 

„A könyv címe utal a regény törté
neti cselekményére, amely a kispol

gári család felemelkedési vágyát mu
tatja be, és az ebbe vetett hit zuha
nását. Ezen túl az egész 20. század
önmagába zuhanásának története
ez a könyv” – hangsúlyozta a szerző. 

A regény megírásakor hatással
volt rá a misztikum, a vallás, iroda
lomtanárként az irodalmi áramlatok,
a délamerikai tündéri realizmus és
Jókai Anna misztikus realizmusa is,
ettől egyedi az arculata a kötetnek.

Az író lírai ars poeticája: „Jelet
hagyni a jeltelen(edő)ről”, mellyel
azt akarja érzékeltetni, hogy ne hagy
juk politikai, ideológiai indulatok sze
rint megítélni a múlt eseményeit.

A könyv különleges hangvételű,
meghökkentő epizódokban bővel
kedő, stílusát tekintve egyszerre ha
gyományosnak és modernnek is ne
vezhető. 

Zuhanás címmel jelent meg Cseke J. Szabolcs költő, író első pró
zai kötete. A szerző magyar–történelem szakos tanárként, egy
ideig tanulmányi felügyelőként dolgozott. Az azóta háromköte
tes győri költő jelenleg egy „fejben regényben”, családtörténet
ként tárja elénk, hogy milyen is volt az élet „Káderisztánban”,
azaz szűkebb és tágabb környezetében, így városunkban is. 

KALANDOK
Káderisztánban

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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A társulat a tervek szerint április 3án a Buda
pesti Tavaszi Fesztivál nyitányaként a MÜPÁban a
Giselle című darabot mutatja be – amennyiben a
koronavírus miatti intézkedések nem írják át a for
gatókönyvet. A Győri Balett művészeti vezetője,
Velekei László szerint ez a felkérés visszajelzés a
társulat számára, hogy minden évben sikerül
emelniük a szintet. Kiss János igazgató úgy fogal
mazott, ez a lehetőség a társulat elmúlt negyven
évének megkoronázása. A Győri Balett igazgatója
nagyon boldog és büszke mindenkire, aki valami
lyen módon segített idáig eljutni. 

A 19. század derekán stílusteremtő újdonság
nak számító Giselle az 1841es ősbemutató óta a
közönség egyik kedvenc balettje. A ma már klasszi
kusnak számító darab Adolphe Adam dallamaival
vált ismertté, ezúttal azonban a vadonatúj Giselle
adaptáció Lajkó Félix zenéjével látható. A darab
koreográfusa Velekei László. A címszerepet Herko
vics Eszter Adria táncolja. 

A fővárosi közönség legközelebb november má
sodikán találkozhat a győri művészekkel, amikor
Bartók: A fából faragott királyfi című darabot adják
elő, majd 2021 májusában Jamie Winchesterrel és
Hrutka Róberttel mutatnak be közös produkciót. 

Ahogy jeleztük, a járvány miatt kialakult vész
helyzet következtében bizonytalan a tömeges ren
dezvények megrendezése, de a szervezők és a tár
sulat tagjai is azon vannak, hogy április 3án be
mutassák a Gisellet.

A negyvenéves Győri Balett társulatát újabb megtiszteltetés
érte. Szerdán az évad együttesének választotta a budapesti
Művészetek Palotája a Győri Balettet. Ez azt jelenti, hogy a
társulat többször lép majd a MÜPA színpadára, két előadás
nak a bemutatója is ott lesz az eredeti tervek szerint.

A Győri Balett 
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Ausstellung des ungari 
schen Malers, Grafikers und Emma
illekünstlers vom Oberland Tibor Ko
pócs im VOKE Arany János Kulturha

us (Révai u. 5.) bis 6. April.
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Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

„Als Pauliner schön ist das Leben!” – Ordensgeschichtliche Wanderausstel
lung auf dem Kapitalhügel bis zum 22. März, täglich von 10 bis 18 Uhr. Die in
Bus eingerichtete Austellung stellt die Geschiche der Pauliner, des einzigartig
in Ungarn gegründeten und noch heute existierenden Mönchsordens den In
teressenten dar. Die an mehreren Punkten interaktive Austellung ist mit QR
Codes oder in Führungsheft lesbar auch auf Englisch oder Polnisch.

Kopócs Tibor felvidéki magyar
festő, grafikus és zománcmű
vész kiállítása látható a VOKE
Arany János Művelődési ház
ban (Révai  u. 5.) április 6ig. 

A gyomnövények haszna címmel Sza
lóki Krisztina tart előadást a Természet
tudományi Szabadegy etemen március
18án 14.30tól, a TIT Pannon Egyesü
lete Székházában (Munkácsy u. 6.). 

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!

„Sokat gondolkodtam a régi atyákról” – hagyományos népi világképünk és hit
világunk sajátosságairól címmel Harangozó Imre néprajzkutató tart előadást
március 20án 18 órától, a SZE Apáczai Karán (Liszt Ferenc u. 42.).

„Seelentor” – Ausstellung vom Maler Károly Borbély und Sohn, dem Archi
tekten und Glaskünstler Máté Borbély in der Triangulum Galerie (Gutenberg
tér 2.) bis zum 3. März, täglich von 10 bis 18 Uhr.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

A MI

UTCÁNK
Révfalu (9026) –  3. rész

Dózsa György rakpart
Dózsa György (1470?–1514) az 1514es, úgy

nevezett parasztháború vezére. 1947ben kapta
meg annak a kiépített partszakasznak a nevét, ami
a Kossuthhídtól Pataházáig, az Irinyi János utcáig

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

Gömör utca
A királyi vármegyerendszer egyik vármegyéje,

Gömör vármegye volt 1000 és 1949 között. A
mai Szlovákia területén lévő Nemzeti Parkokkal,
történelmi látványosságokkal teli vidékről nevez
ték el az utcát 1932ben.

Hédervári út
Volt Országút utcza, Ország út, Viczay Héder

váry utca, dr. Ságváry Endre út, Ságvári Endre út.
Mai nevét 1992ben kapta. Pontos „i”vel írt for
mája iránymutató utcanév, hiszen Hédervár felé
vezet. A név eredete azonban a Hédervár község
és Győr történelmében is kiemelkedő szerepet
játszó Héderváry és Viczay család.

ért, de Révfalu erőteljes növekedésével ma már a Ví
zivárosi lakóparkig ér. A közterület, azaz a rakpart ki
építése Darányi Ignác (1849–1927) agrárminiszter ér
deme, akinek nevét is viselte, 1908tól 1947ig. 

Egyetem tér
1997ben kapta a terület az elnevezését, ami a Szé

chenyiegyetem bővülésével egyre kisebb lett. A Ká
lóczy tér, a Vásárhelyi Pál utca és a campus fogja közre. 

Galántai utca
Az utcát 1964 óta hívják így, a Hédervári útból ki

ágazó út folytatásaként. Ma egy rövid zsákutca után
az újfalui országúttól a város határáig terjed, a 14 sz.
főközlekedési úton, Szlovákia, Galánta felé. 
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Eredményeiket nem csupán a ki
szállított alkatrészek számában, gyor
saságában, illetve a költséghatékony
ságban mérik, hanem munkatársaik
elégedettségében is. „A cég legfőbb
értékének a munkavállalóinkat tartjuk”
– mondja Antal Ágnes ügyvezető.

A Hungarian Alliance Logistics Kft.
2003ban jött létre, hogy a Renault
és Nissan közötti szinergiákban rejlő
lehetőségeket kihasználva, egy közös
raktárat hozzon létre a régióban.  Le
hetséges helyszínként szóba jött Po
zsony és környéke is, de Győr földraj
zi fekvése, a magyar állam támogatá
sa, a város járműipari hagyománya,
kultúrája és környezete miatt végül
Győrre esett a választás.

A céghez három francia központi
raktárból, Romániából, a Daciától és
Amszterdamból érkeznek a termékek.
Innen látják el a környező országok
márkakereskedéseit eredeti alkatré
szekkel. A kft. körülbelül 54 ezer fajta
Renault, Dacia és Nissanalkatrészt
tárol és szállít Magyarország és a kör
nyező országok kereskedéseinek. 

A Renault 9 európai disztribúciós
raktára közül a győri több tekintet
ben is kiemelkedik, ami fontos vissza
igazolása annak, hogy a cég minden

napi munkáját a „vevő az első” szem
lélete irányítja.

Jelenleg 84 fő a dolgozói létszám.
Büszkék rá, hogy 29 kollégájuk a kez
detektől fogva itt keresi a kenyerét,
de a teljes létszámot tekintve is átla
gosan 10 éve dolgoznak itt a munka
társaik.

A raktári dolgozók bérrendszeré
nek célja, hogy motiváló legyen az új
munkatársaik számára is. Gyors bér

fejlődési lehetőség nyílik azon kollé 
gáknak, akik motiváltak, elkötelezet
tek és odafigyelnek munkájuk minő
ségére.

„Családbarát vállalat vagyunk, s
nemcsak azért, mert két, és nem há
rom műszakban dolgozunk” – mutat
rá Antal Ágnes ügyvezető, aki 2004
óta van a vállalatnál, s 10 éve ügyve
zetőként irányítja a társaság tevé
kenységét. „Otthonos környezetet és

jó feltételeket igyekszünk teremteni
a munkatársainknak. Több kolléga
nőnk is részmunkaidőben dolgozik,
rugalmasan állunk a dolgozóink igé
nyeihez, esetleges problémáihoz.
Rendszeres céges rendezvényeinken
pedig az összetartást erősítjük.” (x)

Jelentőségéhez és eredményeihez képest
szerény csöndben, de immár 15 éve mű
ködik a Győri Ipari Parkban a Renault cso
port 100 százalékos leányvállalataként a
Hungarian Alliance Logistics Kft., a Renault
Nissan Alliance középkeleteurópai alkat
részdisztribúciós központja.

Tizenöt éve szállít
a Hungarian Alliance Logistics Kft.

A MUNKAVÁLLALÓ 
a cég legfőbb értéke

„Köszönöm az aktív munkát, ame
lyet a város érdekében tesznek, és
amellyel szépítik a környezetünket!” –
mondta Radnóti Ákos alpolgármester,
és átnyújtotta a kerek évforduló alkal
mából a városháza ezüst emlékérmét.
Mint mondta, az önkormányzat sokat
tesz az egészséges és esztétikus kör
nyezetért. Dr. Dézsi Csaba András kez
deményezésére a nagyszabású fásítási
programba bekerültek a Győrben szü
letett gyermekekért ültetendő fák,
megalakult a környezetvédelmi bizott
ság, és döntés született a Püspökerdő
védelméről, valamint a marcalvárosi
kiserdő fejlesztéséről is. Hozzátette, a
város évente mintegy százezer egynyá
ri palántával díszíti a közterületeket,
de a lakosságnak is ingyenesen bizto
sít virágpalántákat. 

Az országos szövetség nevében dr.
SzentMiklóssy Ferenc elnök kiemelte,
az ötven év önmagában is mutatja,
mekkora szükség van a szervezetre,
majd elismeréseket adott át azoknak,
akik segítik a kertbarátok munkáját, köz
tük Radnóti Ákos alpolgármesternek.

Nagykutasi Viktor kiemelte, a győri
kertbarátok sikere a csapatmunkában
rejlik, soraikban pedig olyan szakembe

reket tudhatnak, akik biztosítják a ma
gas színvonalú tevékenységet. Kiemel
te a belvárosban gondozott magas
ágyást, amely a kis helyigényű művelé
si módot mutatja be és népszerűsíti az
érdeklődők körében. Az elnök azt is
hangsúlyozta, hogy rendezvényeik
nemcsak a tagságnak szólnak, hanem
mindenki számára nyitottak, hiszen így
tudják népszerűsíteni küldetésüket,
minél több embert megnyerni a ker
tészkedésnek, a szép környezet szere
tetének, a saját, egészséges zöldségek,
gyümölcsök megtermelésének. Az el
nök a jövő feladatai között jelölte meg
tovább üzemeltetni a növényvédelmi
előrejelző rendszert, a Győrt körbeöle
lő feromoncsapdákat, népszerűsíteni a
növénytermesztés szépségét, a zöld
ség és gyümölcsfogyasztást, a fiatal
generáció nevelését a környezet
és természetvédelem fontosságára.
Nagykutasi Viktor ugyancsak oklevele
ket adott át azoknak, akik hozzájárul
nak munkájuk sikerességéhez. Ezt az
elismerést vehette át munkatársunk,
Ferenczy Balázs is, aki többek között a
Győr+ Rádió és Televízió Kertbarát Ma
gazinjának vezetésével is segíti a ne
mes küldetést.

A csapatmunka a győri kertbarátok sike
rének a kulcsa – vallja Nagykutasi Viktor,
a szervezet elnöke. 1970ben alakult a
Kertészek és Kertbarátok Győr Városi
Egyesülete, amely a héten ünnepelte
működésének fél évszázados jubileumát.

Ötvenéves
a kertbarátok egyesülete

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor
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Röviden
Mikor vigyük a gyereket sürgősségi ügyeletre?
A legjobb, ha a szü

lő az ösztöneire hall
gat. Mindig a szülő
döntse el, szüksége
vane a gyereknek
azonnali orvosi ellátás
ra. Ha kételyek merülnének fel, vigyék be a gyere
ket. Ha valami gond van, elég besietni vele a kór
házba, de ha nagyon nagynak ítéljük a bajt, hívjuk
ki a mentőket. Bár jó, ha az ösztöneinkre hallga
tunk, vannak esetek, amikor biztos, hogy mielőbb
a sürgősségin van a kisgyerek helye: merev nyak,
kiütés, láz, ezek agyhártyagyulladásra utalhatnak.
Ha lázas az újszülött: a három hónaposnál fiata
labb csecsemőt, ha a láza 37,5nél magasabb, lás
sa orvos, mert a láz fertőzés vagy agyhártyagyulla
dás jele lehet. Fejsérülés eszméletvesztéssel, za
vartsággal, fejfájással és hányással, ezek a tünetek
is azonnali orvosi ellátást igényelnek. Égés: ha a
megégett terület nagyobb, mint a gyerek tenyere,
ha mély vagy elszíneződött, netán vegyszer okozta
marás, azonnal vigyük a sürgősségi osztályra. Erős
hasfájás: a kínzó hasfájás azonnali ellátást igényel,
például, ha a has puffadt, tapintásra érzékeny, vagy
vér van a gyerek székletében. Az alhas jobb oldalán
jelentkező fájdalom vakbélgyulladásra utalhat.

A jó diagnózis felállítása
Szédülés esetén, ahogy min

den egyéb betegségnél is, érde
mes átgondolni, hogy mi előzte
meg közvetlenül a tünet megje
lenését. Mennyi ideig tartott a
panasz? Milyen jellegű volt?
Forgott velünk a világ, vagy in
kább húzott valamelyik oldalra
a fejünk, vagy csak egyszerű
en ájulásérzésünk támadt,
mintha kiszállt volna a vér
a fejünkből? Hirtelen felál
lás, fordulás, fejfordítás
megelőztee? Kísértee hány 
inger, valamilyen látási zavar
vagy szagérzet? Ezek az informá
ciók már sokat segíthetnek a di
agnózishoz vezető vizsgálatok
megtervezésében, mely alapján
kiderül, hogy a rosszullét hátte
rében vérnyomásingadozás,
belsőfülbetegség, kinetózis,
szorongás vagy akár daganatos
megbetegedés áll.

Forgó jellegű szédülés
A fej fordításakor hirtelen je

lentkező heves forgó jellegű szé
dülés, ami hányingerrel és gyak
ran a szemmozgások zavarával
is társul, a nyaki gerinc betegsé
gére utalhat. Reggeli ébredés
kor jelentkezik gyakran a panasz,
amikor a belső fülben található
kalciumkarbonát kristályok egy
része leszakad és bejut a belső

A szemünk védelméért
A kor előrehaladtá

val nagyobb a valószí
nűsége a szemmel
kapcsolatos gondok
nak, de fontos tudni,
hogy mi is sokat tehe
tünk szemünk védel

méért. A szemlencsét a fény idővel roncsolja, ám
ez a folyamat lassítható, sőt megelőzhető, ha Jó mi
nőségű napszemüveget viselünk. A szemizmokat
károsíthatja, ha sok időt töltünk a monitor előtt. 20
30 percenként tartsunk szünetet, nézzünk a távol
ba, hogy szemizmainkat tornáztassuk. Ellenőrizzük
a számítógép körüli fényviszonyokat: a nem elégsé
ges fény megerőlteti a szemünket fókuszáláskor, a
szem automatikusan végzi ezt, de az izmok elfárad
nak. A kontaktlencsét viselők különösen kitettek a
fertőzéseknek, például a kötőhártyagyulladásnak.

zonytalanságérzés is. Máskor a
beteg úgy érzi, hogy nagyon ne
héz a feje. A látásélesség zava
raihoz vezető eltérések is okoz
hatnak bizonytalanság jellegű
szédülést. A vesztibuláris mig

rén is okozhat fülzúgással kí
sért kellemetlen szédü

lést, amivel gyakran
nem is jár közvetle
nül fejfájás. Itt a ki
váltó okok lehetnek
klasszikusak. A belső

fül gyulladásai vagy
például a krónikus Meni

érebetegség is állhatnak a
szédülés hátterében.

Pánik
Szorongásos betegségek és

pánikszindróma esetén is elő
fordulhat szédülés. Főként hi
perventilláció, magyarul a leve
gő tartós kapkodása, szapora
légvétel esetén. Ezt az arcbőr
vagy az ajkak zsibbadása is kí
sérheti.

Daganat
Agydaganat ritkán áll szédü

léses panasz hátterében. Azon
ban a belső fület az aggyal ösz
szekötő hallóideg jóindulatú da
ganata, akusztikus neurinóma
előfordulhat. Ilyenkor gyakran
fülzúgás és a hallás csökkenése
is társul a szédülés mellé. 

fül kis félkörös ívjárataiba, mely
heves forgó jellegű szédülést
vált ki. Ezek is példák arra, hogy
a tünet hevessége gyakran
nincs arányban a hátterében ál
ló eltérés súlyosságával.

Ájulás előtti állapot
Hirtelen felálláskor vagy egyéb

okból bekövetkező vérnyomás 
esés következtében kialakuló szé
dülés inkább gyengeség és ájulás
érzés, mely hideg verítékezéssel
és gyakran szapora pulzussal jár
együtt. Ilyenkor vízszintes helyzet
be kell fektetni az illetőt és a lába
it felemelni. A rosszullét hamar
megszűnik. Érdemes ilyenkor fo
lyadékot is inni. Gyógyszereket
szedőknek át kell gondolni, hogy
esetleg váltani érdemes, de ezt
előtte mindenképpen meg kell
beszélni a kezelőorvossal.

A fül és szem betegségei
Belsőfülbetegség esetén

előfordul még lebegő jellegű bi
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Szorongásos
betegségek esetén is

elôfordulhat 

A szédülésről
Amikor forog velünk a világ

Szerző:
Prof. dr. Dézsi Csaba András 
belgyógyász, kardiológus 
osztályvezető főorvos

A szédülés egy tünet, aminek a hátterében enyhébb és súlyosabb elváltozások, át
meneti kiváltó okok éppúgy állhatnak, mint szorongásos és pánikbetegségek. Egy
biztos, a tartós vagy ismétlődő szédülés esetén tanácsos orvoshoz fordulni, és az
okokat időben feltárni.
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Lelki okok 
az álmatlanság mögött
A mindennapokban a tartós

stresszállapotok, a tartós testilelki
megterhelés, a szorongásos megbe
tegedések és a hangulat zavarai, a
depresszív kórképek járnak álmatlan
sággal. A szorongásos állapotokra az
elalvás, a depresszív tünetek fennál
lása esetén az átalvás zavara a jellem
ző panasz és tünet. Depresszió fenn

Álmatlanság a változókorban
A nők minden életkorban és élet

helyzetben veszélyeztetettebb hely
zetben vannak az álmatlanság előfor
dulási gyakoriságát tekintve. Az ál
matlanság megjelenésének különö
sen kedvez a markáns hormonális
változásokkal járó menopauza és –
mint az elnevezés is tükrözi – a válto
zókor életszakasza. Az átalvási zava
rok, a gyakori éjszakai felébredések
megjelenése 92 százalékos gyakori
ságú is lehet, vagyis szinte alig van
nő, akit nem érint. A nők egy jelen

állása esetén az inszomnia előfordu
lása 90 százalék feletti lehet, és típu
sos formájában hajnali fél 3 tájban
történő felébredéssel jár. A felébre
dést leggyakrabban álmatlan forgo
lódás követi, így az alvásidő jelentő
sen lerövidül, és komoly alváshiány
áll elő, tovább rontva a depresszió tü
neteit. Megjegyezhető, hogy a króni
kus stressz is a depresszióhoz hason
lóan álmatlanság tüneteivel jár.

Kovács Gábor 
táplálkozásterapeuta

Dr. Radics Judit 
pszichiáter, pszichoterapeuta, 

alvásszakértő főorvos

A hét orvosi témája

Testi és lelki okok
az álmatlanság
hátterében

Az inszomnia (alvászavar) testi betegségek következményeként
is jelentkezhet. Fontos tudni, hogy kezdődő magasvérnyomás el
ső jele elalvási zavar lehet, az éjszakai gyakori ébredések mögött
pedig gyakran tüdőbetegség állhat. Diabetes mellitus a kiugró
vércukorszint révén okozhat alvászavart, de endokrin kórképek
nek – kiemelten a pajzsmirigy működészavarai, különös tekintet
tel a pajzsmirigyalulműködésre – is gyakori velejárója lehet az
inszomnia. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy számos gyógy
szer mellékhatása lehet alvászavar, így az inszomniában szenve
dő betegnél fontos a beteg által szedett gyógyszerkészítmények
esetleges mellékhatásainak áttekintése.

tős része – 59 százalék – korábban
ébred fel a tervezettnél, 49 százalé
kuknak pedig problémát okoz az elal
vás. Az erre az életszakaszra jellemző
hormonális változások a testi beteg
ségek (magas vérnyomás, cukorbe
tegség, túlsúly, pajzsmirigyalulműkö
dés) megjelenésének is kedveznek,
de a szorongásos kórképek, valamint
a hangulatzavarok (különösen a dep
resszió) gyakorisága is növekszik, így
ezen alapbetegségek folyománya
ként is lehet álmatlanság megjelené
sével számolni.

A kialvatlanság hatása a beteg
életminőségére

Az álmatlansággal járó kialvatlan
ság és alváshiány jelentős – negatív –
hatást gyakorol az inszomniában szen
vedők testi és lelki egészségére. Kie
melhető, hogy a szívérrendszeri (kar
diovaszkuláris), a gyomorbélrendsze
ri (gasztroenterológiai) és a rosszindu
latú (malignus) kórképek egyértelmű
en gyakrabban fordulnak elő a váltott
műszakban dolgozó, így – önhibáju
kon kívül – rendszertelen életvitelt
élő, kialvatlansággal küzdő emberek
nél. Az alváshiány generálta hormoná
lis változások következményeként az
inszomniában szenvedők átlagosan
5,1 kilogrammal súlyosabbak jól alvó
társaiknál, tehát az alváshiány túlsúly
felhalmozására, elhízásra is hajlamo
sít. Az éjszakai pihentető alvás alapfel
tétele a tanultak rögzülésének – úgy
nevezett memóriakonszolidációnak –,
álmatlanság fennállása esetén az agy
ezen funkciója azonban sérül. Az al
váshiány ingerlékenységgel, irritábili
tással, figyelmetlenséggel, koncentrá
ciózavarral  és hangulati ingadozással
jár, tehát a mentális egyensúlyi álla
potra kedvezőtlen hatású.

JÓ TUDNI

Mi a megoldás az álmatlanság felszámolására?
Első lépés a pontos diagnózis felállítása, és az oki terápia megkezdése,
vagyis az alapbetegség megfelelő gyógykezelése. Maga az álmatlan
ság gyógykezelhető lehet gyógynövények segitségével, de gyakran
van szükség – átmeneti – altatószerszedésre. Minden körülmények
között szükséges az életmód átértékelése, és kisebb vagy nagyobb
életmódbeli változtatások megtétele. Az étkezés szerepe mára már
az alvászavarok gyógykezelésében és megszüntetésében is alapvető
vé vált, az aktuális terápiát táplálkozásterápia is kiegészíti. Ugyanilyen
hangsúllyal kell beszélni a szabadlevegőn való tartózkodás, a testmoz
gás és a mérsékelt napozás szerepéről is, de a kikapcsolódás (mozi,
közös társasjáték, szabadidős programok) mindmind az egészséges
élethez járulnak hozzá. 

2. rész

A
kialvatlanság

jelentôs hatást
gyakorol a testi

és lelki
egészségre



Feleségén és gyermekein kívül min
den rokona Libanonban él. Ő sem ta
gadta meg szülőföldjét, de nyelvében,
gondolkodásmódjában és szívében is
ízigvérig magyar lett. Kiskora óta kar
diológus szeretett volna lenni. Édesap
ja és nagybátyja is szívbetegséggel
küszködött, s gyerekként arról ábrán
dozott, hogy megtanulja az orvosi szak
mát, hátha meg tudja gyógyítani őket.

1984ben pályázati ösztöndíjat
nyert Magyarországra. Eredetileg
Oroszországba vágyott, mert több li
banoni barátja is ott végezte az egye
temet. Magyarországot egyáltalán
nem ismerte. Megnézte a térképen:
végül is van az országot és a fővárost
átszelő folyója, a Duna, egy nagy ta
va, a Balaton, utánaolvasott a törté
netének, nevezetességeinek, és ide
költözött. A külföldről érkező egyete
misták egy éven át csak a magyar
nyelvet tanulták, s talán ez volt a leg
nehezebb próbatétel a számára. „Iga
zán magyarul csak az tud beszélni,
aki ide született” – állítja a főorvos,
aki egyébként néha érzékelhető apró

akcentussal, de pontosan és válasz
tékosan beszéli a nyelvünket. 

Dr. Sayour Amer summa cum lau
de minősítéssel végezte el a Semmel
weis Egyetemet. Réthelyi Miklós pro
fesszornál, az anatómiai intézet veze
tőjénél – aki később miniszter is lett –
folytatott tudományos diákköri mun
kát, majd 1991ben az ajkai kórház
kardiológiai osztályán kezdett el dol
gozni. Ajkán nem sokkal korábban nyi
tott könyvre emlékeztető nagy, kor
szerű intézmény épült, eredetileg azt
tervezték Veszprém megyei kórház
nak, de végül a kisváros nem tudta
megelőzni a megyeszékhelyet. Ennek
ellenére jó nevű orvosokat foglalkoz
tatott a jól felszerelt ajkai kórház.

Sayour Amer doktor ott szerzett
belgyógyászati, majd kardiológiai szak
vizsgát, s 2000 óta átjárt katéterezni a
zalaegerszegi szívsebészetre is.

„Egy párizsi konferencián találkoz
tam dr. Dézsi Csaba Andrással, a győ
ri kardiológia osztályvezető főorvosá
val, aki elmondta, hogy katéteres la
bort hoz létre Győrben. Hívott, hogy

csatlakozzak a csapathoz. Ekkor Aj
kán már osztályvezető főorvos vol
tam, de föladtam Győrért, s nem
bántam meg” – idézi fel idekerülésé
nek történetét. 

A főorvos libanoni családja na
gyon szerette volna, ha Sayour dok
tor visszamegy hozzájuk. Megnyugta
tásukra 1999ben még honosította is
orvosi diplomáját.

„Négyszázötvenen voltunk, én let
tem az első, nem akarták elhinni,
hogy nem amerikai, hanem ma
gyar egyetemen végeztem” – em
lékszik vissza.

Egy évvel később pedig a báty
ja eljött érte Magyarországra,
hogy hazavigye Libanonba. Le
gyen együtt a család, érvelt a báty
ja, de a doktor közölte: véglegesen
Magyarországon marad.

„Sokat köszönhetek a magyar nép
nek, az ösztöndíjnak, a taníttatásom
nak, annak, hogy munkát és bizalmat
kaptam itt – mondja. – De nemcsak
a hála tartott itt, hanem mert jól ér
zem magam, beilleszkedtem, úgy ér

zem, a betegek is megszerettek” –
osztja meg közérzeti tapasztalatait. 

Felesége szír származású fogorvos.
Az ő élettörténete is érdekes. Két hó
napos korában a szüleivel érkezett Ma
gyarországra, majd nyolcévesen vissza
vitték Szíriába. Tizennyolc évesen tért

vissza ide tanulni, férjével az egyete
men ismerkedett meg. 

Két gyerekük van, Ali Alex és Nabil
Viktor. Ali a Semmelweis Egyetem
szívgyógyászati klinikáján kardioló
gus, komoly tudományos munkát is
végez. Nabil, az öccse idén végez az
orvosi egyetemen, s az országos kar
diológiai intézetben szeretne dolgoz
ni kardiológusként.

A főorvos hobbija a mozgás és az
olvasás. Szívesen jár konditerembe,
a könyvek közül pedig legnagyobb ér
deklődéssel a tudományos köteteket
lapozza.

„Milyen nyelven?” – kérdezem tőle.
„Regényeket magyarul, a szakiro

dalmat angolul” – válaszolja.
A beszélgetés végén persze rátér

tünk a koronavírus veszélyeire is a
szívbetegek számára.

„Sajnos a tapasztalatok szerint a
szívbetegek a koronavírus veszélyez
tetettjei közé tartoznak – figyelmez
tet a főorvos. – Számukra különösen
fontos, hogy kerüljék a tömegrendez
vényeket, és hangsúlyosan ügyelje
nek a higiéniára.”

Dr. Sayour Amer főorvos március
15én, az ünnepi díszközgyűlésen ve
szi át a Pro Urbedíjat.

Arcélek
a kórházból

Dr. Sayour Amer 
kardiológus főorvos

Libanonban született, Budapesten végezte az egyetemet, Ajkán és Zalaegerszegen
kezdte orvosi pályáját, végül a győri kórházban kötött ki dr. Sayour Amer kardi
ológus főorvos, aki Pro Urbedíjban részesül március 15én.

Az ünnepi
közgyûlésen

Pro Urbe-díjat
vehet át
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A szíve hozta
Libanonból Győrbe

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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Az egészségügyi céget a két alapí
tó, dr. Ádám Ilona neurológus főor
vos és Sárközi János ügyvezető 2013
ban hozta létre. A vállalkozás elneve
zésében is köthető a gyógyászathoz
(tractus: jelentése pálya, hosszanti ki
terjedés, utalva az idegpályákra a ne
urológia szakterületén). Az alapítók
kettejük vezetéknevének kezdőbetű
jét is hozzátették a Tractus Med Kft.
hez, amellyel jelképezni sze
retnék, hogy a cég mot
tójának megfelelve,
(Az Ön egészsége,
a mi elhivatott
ságunk!) egy
mást erősít
ve, kiegészít
ve és a fel
a d a t o k a t
megosztva
dolgoznak az
egészségért.

Sárközi János
ügyvezető igazgató
a szolgáltatásokat be
mutatva fontosnak tartja,
hogy egyedi igények alapján egyénre
szabott vizsgálatokat végeznek, végig
kísérve a betegutat. Nem engedik el
a páciens kezét, ahogy fogalmaz. „A
marcalvárosi épületünkhöz a közel
ben található tömegközlekedési és in
gyenes parkolási lehetőség könnyíti a
megközelítést. Nálunk a bejelentke
zést egy orvosbeteg beszélgetés kö
veti, ezután kerül sor az orvosdiag
nosztikai komplex rendszerünknek kö

Komplex orvosdiagnosztikai rendszerrel, professzionális
egészségügyi ellátással és figyelmes kiszolgálással várja a hoz
zájuk forduló pácienseket az A&S TractusMed Kft., ahol a
munkatársak az egészséget tekintik elhivatottságuknak.

szönhetően a szükséges vizsgálatok
ra” – sorolja az általuk nyújtott egész
ségügyi szolgáltatás előnyeit az ügyve
zető. 

Dr. Ádám Ilona, a 2014ben „Az év
orvosa” címre jelölt főorvos, neuro
lógusként és háziorvosként is prakti
zál, oktatóként a Nyugatmagyaror
szági Egyetem Apáczai Csere János
Karán a Gyógypedagógiai Tanszéken

fejlődésneurológia tantárgyat
tanít, emellett a cég

szakmai vezetését is
ellátja. Neuroló

giai szakrende
lésén kognitív
zavarokkal ,
fejfájással,
perifériális
neurológiai
kórképekkel

(izombeteg
ségekkel, neu

ropátiával) fog
lalkozik, és márci

ustól a háziorvosi ma
gánrendelést is ellátja. „Az

egész emberi szervezetet az agyunk
irányítja, így a neurológia minden or
vosi területet érint. Logikus tudo
mány, megmutatja, hol kereshető a
betegség. A háziorvoslás pedig lénye
gében az általános orvoslás, amely
szintén minden orvosi szakterület
hez kapcsolódik. Az egész embert
kell nézni, ha gyógyítani szeretnénk”
– foglalta össze az orvosi hitvallását
dr. Ádám Ilona. 

A Tractus Med belgyógyászati,
gasztroenterológiai szakrendelésen
dr. Kovács Valéria várja a hozzá fordu
lókat, az ultrahangos hasi, ízületi, ér,
lágyrész és pajzsmirigyvizsgálatra dr.
Kardos Lászlóhoz és dr. Ujfalussy Ma
riannhoz jelentkezhetnek be a páci
ensek. Az egyénre szabott labordiag
nosztikai komplex vizsgálatok mellett
a foglalkozásegészségügy is kiemelt
szakterületük, ahol dr. Tóth Veronika
háziorvos és dr. Székely Imre András
belgyógyász, üzemorvos végzi a
munkaalkalmassági vizsgálatokat
többek között a Takarék Bank Zrt.
GyőrMosonSopron megyei kiren
deltségeinél, a Győri Plazmaszolgálat
Kft.nél és számos győri és Győr kör
nyéki cégnél. Scmidt Zsófia dieteti
kus egyéni konzultációt biztosít a di
étát igénylő belgyógyászati betegsé
gekben, intoleranciában, anyagcsere
zavarban szenvedőknek, de megelő
zést célzó diétáért fordulhatnak hoz
zá a kardiovaszkuláris betegséggel
élők éppúgy, mint a cukorbetegek,
metabolikus szindrómában szenve
dők, inzulinrezisztenciával élők, sőt a
különböző testedzést végzőknek is
ajánl speciális étkezési tanácsokat. A
mozgásszervi fájdalomcsillapítás
(GUNA technika) terén is kiváló ered

ményeket érnek el és idén tavasztól
már kardiológiai, pulmonológiai, bőr
gyógyászati szakrendelések is elérhe
tőek a Tractus Med Kft.nél. Szakem
bereiknek és modern diagnosztikai
eszközeiknek köszönhetően, a vissza
járó vagy rendszeres kontrollt igény
lő betegek mellett ügyfélkörük egyre
bővül, SZÉP, illetve számos egészség
pénztári kártyával történő fizetésre
is lehetőségük van a pácienseknek. 

A cég közreműködőként jelen van
a komáromi Selye János Kórházban,
illetve a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórházban. Az A&S Tractus Med
szakemberei a komplex orvosdiag
nosztikai rendszeren alapuló profesz
szionális egészségügyi ellátást tartják
szem előtt, a szolgáltatási és eszköz
parkjuk bővítésével az egészséget te
kintik elsődlegesnek. Az alapítók egy
jótékonysági alapítvány létrehozásán
fáradoznak, amelyben szintén az
egészség elérése és megőrzése kap
ná a főszerepet. (x)

Az Ön 
egészsége, 

a mi
elhivatottságunk!

Elhivatottsággal az

EGÉSZSÉGÉRT

9024 Győr, Pátzay Pál utca 7.    
as.tractusmed@gmail.com   
+3630/6934617 
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A Raab 2020 Turisztikai Egyesület ál
tal adományozott, a győri és a megyei
önkormányzat, valamint a megyei ke
reskedelmi és iparkamara által támoga
tott elismerést olyan személy kaphatja
meg, aki szakmai munkájával kiemelke
dik megyénk turisztikai közösségéből –
hangsúlyozta a díjátadáskor az egyesü
let alapítója, a bál főszervezője.

Hanczné Mező Edina hozzátette, dr.
Pető Péter több mint 15 éve dolgozik
térségünk turizmusfejlesztésén, 2009
ben megszervezője volt a Szigetköz Tu

rizmusáért Egyesületnek, amelynek je
lenleg is titkára, egyéb tisztségei mel
lett pedig ő a GyőrMosonSopron Me
gyei Értéktár Bizottság elnöke is.

Dr. Pető Péter a Győr+ kérdésére tér
ségünk turizmusával kapcsolatban úgy
fogalmazott, logisztikailag elképesztően
jó helyen van megyénk, mind a nyugati,
mind a keleti küldő piacoknak. Rámu
tatott, ha Győr térségét nézzük, akkor
olyan komplex turisztikai egységről be
szélhetünk, amilyen kevés van az or
szágban. Itt egyszerre működik a konfe

rencia és a sport, a lágy és az aktív, va
lamint a természetbe hajló turizmus –
lásd Szigetköz –, aminek most óriási re
neszánsza van Európában. Rendkívül di
namikus fejlődésről beszélhetünk tehát
a 2007 és 2020 közötti időszakban,
amelyet alátámaszt a számadatok évről
évre való növekedése is – jegyezte meg.

Az eseményen jelen volt Hajtó Péter,
az önkormányzat Oktatási, Kulturális,
Sport és Turisztikai Bizottságának elnö
ke is, aki köszönetet mondott a turiszti
kai szakembereknek munkájukért. Kie

melte, Győr a vidéki városok között a 8.
a vendégéjszakák számát tekintve, csak
a fürdővárosok előzik meg a kisalföldi
megyeszékhelyet.

A X. Győri turizmusbálon közéleti
személyiségek, üzletemberek és ter
mészetesen az ágazat képviselői szóra
koztak fehér asztal mellett. A négyfo
gásos borvacsoráról Szarka Zsófi gaszt
roújságíró és a Rábakész Kft. csapata
gondoskodott, a kiváló programokról
és zenéről pedig többek között olyan
fellépők, mint Gájer Bálint énekes.

Dr. Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark ve
zetője, a megyei önkormányzat alelnöke
kapta meg elsőként az idén alapított
GyőrMosonSopron Megye Turizmusá
ért díjat a X. Győri turizmusbálon szom
baton este, az Olimpiai Sportparkban. 

ÁTADTÁK a megye turizmusáért díjat
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#szarkazsófi

Bevásárlólista
100 g reszelt cheddar sajt • 200 g édesburgonya
1 db sonkahagyma • 2 gerezd fokhagyma
• 1 kk. vaj • 2 ek. olívaolaj • 150 ml habtejszín
300 ml húsleves/zöldségalaplé/víz
Feltétek: zöld olaj, bagettropogós,
marinált koktélparadicsom

A múlt szombaton tartott Turizmusbál menüsora nem csu
pán elérhető, olvasóink a recepteket is megtalálják a követ
kező hetekben. A borvacsora ínyenc menüjének egyik fogá
sát találják alább, amit nem is olyan bonyolult elkészíteni.

Világszerte eszik a levest majdhogynem min
den napszakban. A japánok reggelire, mi jobbára
ebédidőben, az angolok pedig gyakran este. Ép
pen ezért egyáltalán nem volt meglepő, amikor
az esti borvacsora menüsorában levest is kínál
tunk az előétel után. Nehéz kétszáz fő ízlésének
megfelelni, ám a sajt a mi nemzetünk egyik igen
kedvelt alapanyaga. Kissé édeskés, forró és kré
mes egy levesben, aminek szüksége van egy szép
színes alapra. Ezért használtam az édesburgonyát,
hiszen nem túl tolakodó és igen jó párosításnak
bizonyult a szintén narancssárga sajttal. A levest
leginkább a feltétekkel lehet még izgalmasabbá
varázsolni, ezért egy savanykás paradicsomot,
zöldfűszert kapott, hogy könnyed legyen a gyo
mornak a krémes, sajtos leves közben.

A tavaszi fáradtság ellen és immunerősítés
gyanánt kifejezetten ajánlott a leves. Folyadék
bevitel, energiapótlás és kíméletes fogás a szer
vezetnek és a gyomornak egyaránt, amit bátran
fogyasszunk esténként is, hiszen gyors és lakta
tó vacsora az egész család részére.

Elkészítés: Az olajon és vajon megpirítom az
apró kockákra vágott sonkahagymát, majd a fok
hagymát. Hozzáadom a hámozott, kockázott
édesburgonyát, majd 12 percig pirítom. Felön
töm 300 ml húslevessel vagy zöldségalaplével.
Amennyiben nincs kéznél egyik sem, akkor
ugyanennyi vízzel. Sózom, borsozom és lefedve
20 percig főzöm. Miután megpuhult a burgonya,
kézi mixerrel alaposan pürésítem, ezután adom
hozzá a tejszínt. Felforralom és mehet hozzá a re
szelt cheddar sajt. Más sajttípusok inkább nyúl
nak majd benne, de a cheddarnak egészen más
a szerkezete, inkább ikrásodik csak és könnyeb
ben fogyasztható majd. A paradicsomot kevés olí
vaolajjal, pár csepp citrommal, csipet sóval össze
keverem és 23 percig állni hagyom, majd serpe
nyőben pirítom addig, míg elveszíti víztartalmá
nak nagyobb részét. Ez a levesbetétünk.

Zöld olaj: Egy kézi botmixerrel vagy turmix
gépben 300 ml olajat mixelek pépesre két cso
kor – előzőleg leforrázott – petrezselyemzöld
del és friss bazsalikomcsokorral. Átszűrve, szép
zöld olajat kapok, ami a hűtőben hónapokig el
áll díszítéshez, ízesítéshez.

Ropogós: szikkadt bagettet vagy kenyeret sze
letelek hajszálvékonyra, ezt előmelegített, 180 fo
kos sütőben 78 percig sütöm és készen is vagyok
vele. Fokhagymával lehet még ízesíteni.

Vörös cheddar KRÉMLEVES



noknak is. Ekkora összegből a társa
dalmi szerepvállalásban is ki lehet
venni a részemet, szívesen támogat
nék gyerekeket patronáló alapítvá
nyokat, segélyszervezeteket, rászoru
ló tehetséges fiatalokat.

Orbán Csilla egy cipőboltot vezet
Győrben, ritkán lottózik, akkor vi
szont állandó számokat tesz meg. El
mondása szerint, picit tart a megkö
zelítően hatmilliárdos nyereménytől.
„Őszintén megmondom, nem is vá
gyom ennyi pénzre. Nem tudnám el
képzelni az életemet ekkora összeg
gel a zsebemben. Talán egy kisebb
nyereménynek jobban örülnék. Van
nak állandó számaim, ezeket mindig
megjátszom. Ha megnyerném ezt a
hatalmas összeget, szeretnék segíte
ni másokon, biztosan támogatnám a
beteg gyerekek gyógyítását, és meg
valósítanám néhány régi álmomat,
például szívesen elmennék a világ
legnagyobb Grand Slam tornáira,
megnézném Federert élőben.”

A lottóláz tehát folytatódik Győr
ben, hogy mikor ér véget, azt csak
Fortuna istenasszony tudhatja előre.
A játékosok pedig csak reményked
hetnek, hogy szombaton egy csapás
ra megváltozik az életük.
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Az általános vélekedés szerint a
várható főnyeremény összege a hét
köznapi emberek számára felfogha
tatlan. Leginkább attól tartanak,
hogy oly mértékben változtatná meg
a nem mindennapi összeg az életü 
ket, hogy azt már nem tudnák nor
málisan kezelni.

Kiss Györgyné győri nyugdíjas
szerdán adott fel két szelvényt, mint
elmondta, nem szokott rendszere
sen fogadni. „Nem játszom gyakran,
most épp útba esett a lottózó a be
vásárlás után, ezért úgy gondoltam,
veszek két szelvényt, hátha szeren
csém lesz. Ha véletlenül megnyer
ném a főnyereményt, a családomra,
az unokáimra és utazásokra költe
ném. Természetesen jótékonykod
nék is. Sok helyre szeretnék adni, na
gyon sajnálom azokat, akiknek leég
a házuk és nem tudják újjáépíteni,
nekik szívesen adnék.”

Kiss Györgynének nincsenek sem
babonái, sem állandó számai. Ezen a
héten gépi lottóval próbál szeren
csét, ám Varga András üzletvezető
már állandó számokkal játszik, az el
múlt héten ki is húzták  az egyik szá
mát, ez azonban még kevés volt a
boldogsághoz. „Nagyon ritkán lottó

Simogatni nem szabad a makikat,
de megfigyelhetjük, ahogy az egyre
melegedő napsugarakban fürdőznek
különféle pózokban. 

Ha mindenképp szeretnének bele
túrni egyegy állat bundájába, akkor ér
demes felkeresniük a simogató kará
munkat, ahol a törpekecskéink és ka
meruni juhaink szívesen fogadják a lá
togatókat. Itt találkozhatunk az év első
jövevényeivel is, ugyanis a csapat bő
vült pár kiskecskével és báránnyal. Pety
tyes szarvasainknál is észrevehetik a
szemfüles látogatók a picik jelenlétét,
érdemes az ő kifutójuknál ugyancsak el
tölteni egy kis időt. Figyeljék meg test
közelből, ahogy az apróságok a felnőt
tekkel együtt mozognak a fák között.
Ha egy picit odébb sétálnak, a rackaju
hoknál is felfedezhetnek apróságokat.

Nem kell messzire menniük a fő
bejárattól sem, ha állatkölyköket sze

retnének látni: a DélAmerika kifu
tónkban is találkozhatnak kislámák
kal, akik télen születtek. Ha egyéb
programokra vágynak, jó hírrel szol
gálhatunk önöknek: a hétvégén be
indul a kedvelt KalandoZoo látványe
tetési programunk és a ZooShow ál
lataival is találkozhatnak egy úgyne
vezett nyitott tréning keretében,
ahol az állat és a gondozó is igyekszik
visszarázódni a bemutatók világába.
Ne hagyják ki a lehetőséget, hiszen
itt megtudhatnak olyan háttérinfor
mációkat is, mint hogyan töltötte Bu
bu, az amerikai uhu a téli pihenőjét
és hol vakációztak vadászgörényeink.

A hűvös hajnalokra való tekintet
tel, még nem minden állatunk látha
tó a kifutójában, kérjük megértésü
ket! További információkért, aktuális
jegyárakért és nyitvatartási informá
ciókért keresse fel honlapunkat!

Bár az időjárás még nem ezt mutatja, hiszen ritkán megy nap
közben 15 Celsiusfok fölé a higanyszál, de állatkertünkben már
látszódnak az apró, erre mutató jelek: gyűrűsfarkú maki csopor
tunk is egyre többet tartózkodik a kifutójában, ahova a látoga
tók is beléphetnek.

a tavasz az állatkertbe
MEGÉRKEZETT

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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zom, de a múlt héten én is feladtam
három szelvényt, sajnos csak egy ta
lálatom lett, a nyolcvankilences, ezt
azért játszottam meg, mert ekkor
születtem. Úgy gondolom, ekkora
összegnél már ad magának esélyt az
ember, most érdemes szerencsét

próbálni. Ha megütném a főnyere
ményt, fiatal vállalkozóként valószí
nűleg beforgatnám a cégembe az
összeg egy részét, mivel most állok
családalapítás előtt, nyilván lenne
helye a pénznek a családi költségve
tésben, és segítenék belőle a roko

Minden eddigi rekordot megdöntött az ötöslottó hónapok óta
halmozódó nyereménye. A közel hatmilliárdos főnyeremény még
azokat is játékra buzdítja, akik egyébként nem vásárolnak rend
szeresen lottószelvényt.

Orbán CsillaKiss Györgyné Varga András

NYEREMÉNYT
Utazásra, jótékonykodásra költenék a 

Szerző: Garamvölgyi Imre  /  Fotók: O. Jakócs Péter
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Talicskával hordták 
A SZEMETET 

a szelektív hulladék-
gyűjtő szigetre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet területi ellátási
kötelezettséggel működő 

FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSI 
PRAXIS BETÖLTÉSÉRE, 
önkormányzattal kötött szerződés alapján,
vállalkozási formában történő működtetésre.

A pályázati felhívás teljes terjedelemben meg-
tekinthetŐ a gyor.hu és az eeszi.hu honlapokon.

Az év első hónapjaiban sem tétlenkedtek a Győr
Szol Zrt. biztonsági csoportjának munkatársai, szem
mel tartották a városban a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek környékét, illetve a kritikus helyeket, ahol
számítani lehet illegális szemetelőkre. Januárban és
februárban összesen 536 helyszínen ellenőriztek
Győr közigazgatási területén. 287 esetben szelektív
szigetet, 231 alkalommal közterületet, 18 esetben
egyéb területet tartottak szemmel. Az ellenőrzések
során az illegálisan kihelyezett szemetet 156 alkalom
mal át is vizsgálták. Ennek eredményeképpen 34 sza
bályszegőről jutottak adathoz, melyeket továbbítot
tak a közterületfelügyelet munkatársainak.

A hatósági eljárás lefolytatására, büntetések ki
szabására jogosult győri közterületfelügyelet janu
ár–februárban 141 szabálysértési eljárást kezdemé
nyezett illegális hulladékelhelyezőkkel szemben, eb
ből 138 alkalommal szabott ki helyszíni bírságot és
3 esetben tettek szabálysértési feljelentést.

Az ellenőrzések során ezúttal is tapasztaltak a
kommandó munkatársai kirívó szabálysértéseket.
Egy Benczúr utcai, munkásszállássá átalakított lakó
épületből zsákszámra hordták ki a háztartási hulla
dékot a környéken lévő közterületre, az ingatlanon
belül a legelemibb feltételei sem voltak meg a hulla
dék legális elhelyezésének. Egy másik esetben a ha
tóság munkatársai többször megfigyeltek egy, a Fe
hérvári úton élő családot, amely talicskával hordta a
szemetet rendszeres időközönként a közeli szelektív
hulladékgyűjtő szigetre. Ellenük a rendőrség bevo
násával léptek fel. Az elkövetőket minden esetben a
maximális szabálysértési bírsággal sújtotta a hatóság.    

Az elmúlt években a szabálytalankodók a koráb
biaknál gyakrabban kapták meg méltó büntetésüket.
Míg 2014ben még csak 63 esetben indult szabály
sértési eljárás, 2019ben már 845 esetben szabtak
ki helyszíni bírságot, és 79 ügyben éltek a szabálysér
tési feljelentés eszközével. A kiszabott bírságok össze
ge tavaly meghaladta a négy és fél millió forintot.

A munka javát nagy teljesítményű, speciális
géppel végzik. A nehezen megközelíthető része
ken, ahol az önjáró nádvágó gép nem tud közle
kedni, kézi motoros kaszákkal vágják le a nádat.
Így a tavak felületének nagy részéről lekaszálják
a nádat, ugyanakkor az élőlények biztonsága és

a tavak biológiai egyensúlyának fenntartása ér
dekében marad néhány kisebbnagyobb nádszi
get élőhelyként. A beavatkozásnak köszönhetően
a környezet szebb, átláthatóbb és könnyebben
tisztán tartható, ugyanakkor a tavak eliszaposo
dása is lassul.

a tavakon

A GyőrSzol Zrt. koordinálásában befejeződött a nád kaszálása az adyvárosi Ies és a sza
badhegyi IIes számú tavon. A nádvágás a szabadhegyi III. számú tavon a napokban ugyan
csak megtörténik.

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

UDVARI VÁLOGATÓ

Érdeklôdni lehet: Németh Józsefnél hétfôtôl péntekig 8 és 12 óra között, 
a 06-20/919-8014 telefonszámon. Szakmai önéletrajzát 
a következô e-mail-címre várjuk: munkaugy@gyhg.hu. 
Kérjük, az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

Bérek és juttatások:
munkabérrôl személyes
elbeszélgetés során adunk
tájékoztatást

Feltétel:
min. 8 általános
iskolai végzettség

Elônyt jelent:
nem dohányzó
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A GyőrSzol Zrt. hiba és kárbejelentő vonala a
96/505055ös telefonszámon minden naptári napon
0–24 órában hívható. Március 15én a GyőrSzol Zrt.
és a GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái egysé
gesen zárva lesznek, a telefonos ügyfélszolgálat nem
működik. Az ünnepnapon Győrben a felszíni fizetőpar
koló hálózat beállói díjfizetés nélkül vehetőek igénybe,
a vásárcsarnok és a Magyar Vilmos Uszoda zárva lesz,
a Barátság Sportpark korlátozott nyitvatartással üzemel
(a műfüves pályák, a kiszolgáló létesítmény zárva lesz
nek, míg a játszótér, a futópálya és a park további sport
eszközei használhatóak). A győri köztemetők egysége
sen 8 és 17 óra között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő
győri és vidéki hulladékudvarok március 15én
egységesen zárva tartanak. A GYHG Nonprofit Kft.
hulladékszállítási működési területén vasárnapra
sehol nem esik lakossági hulladékszállítás.

A GyőrSzol Zrt. szolgáltatásairól és nyitvatartá
sairól a gyorszol.hu, a GYHG Nonprofit Kft. tevé
kenységével kapcsolatban a gyhg.hu weboldalon
olvasható információ.

Elmarad a víz világnapja alkal
mából meghirdetett víztorony
látogatás, az öt iskolai bemuta
tót tartalmazó roadshow és a
gátőrfutás is. Az ÉszakDunántú
li Vízügyi Igazgatóság és a Hild
szakgimnázium szakembereivel
közösen úgy határoztunk, hogy
a rendezvényeket lehetőség sze
rint egy későbbi időpontban
tartjuk meg. Erről tájékoztatni
fogjuk az olvasókat. 

Az Árvízi Emlékmű koszorúzásá
ra március 20án, pénteken 9 óra
kor kerül sor óvodás fellépők nélkül. 

A pannonvizes telephelyek,
vízmű és szennyvíztelepek, víz

A jó idő megérkeztével egyre többen tesznek ren
det a ház körül és a tárolóhelyiségekben, míg a tél vé
gére időzített kerti munkák lassan befejeződnek. A
GYHG Nonprofit Kft. a lakosság figyelmébe ajánlja a
hulladékudvarokat, ahová többek között a műanyag,
a papír, az üveg, a fém, a lom jellegű (például bútorok,
egyéb használati tárgyak), az elektronikai, az építési
és a fás szárú nyesedéket háztartási mennyiségben,
a jogosultság igazolása után térítésmentesen és kör
nyezetbarát módon lehet elhelyezni. A falevél és a le
nyírt fű lágyszárú zöldhulladékként a barna fedeles
biokukába rakható. Fontos tudni, hogy a hulladékud
varokban a szelektív hulladékgyűjtés elvei alapján tör
ténik a beszállítás. A gyakorlatban ez annyit jelent,
hogy a hulladékot különválogatva, a megfelelő kon
ténerben lehet elhelyezni. A hulladékudvarokban a
szemétszállítási díjat fizetők jogosultak hulladék elhe
lyezésére. Az ügyfelek a jogosultságukat igazolhatják
a hulladékszállítási díj befizetéséről szóló számlával,
akiknek pedig ilyen nincs – mert a társasház közösen
fizet –, a korábban kiadott Győr Kártyával vagy lakcím
kártyával, illetve személyi igazolvánnyal érkezzenek.
Felhasználóbarát módon mind a hét győri hulladék
udvar szombaton és vasárnap nyitva tart. Ez alól ki
vétel a március 15. vasárnap, az ünnepnapon a hul
ladékudvarok egységesen zárva lesznek. A nyitvatar
tás és a hulladékbeszállítással kapcsolatos tudnivalók
megtekinthetőek a gyhg.hu weboldalon.

tornyok, mostantól nem látogat
hatók, az előre egyeztetett
üzemlátogatásokat, bemutató
kat, víztoronylátogatásokat ké
sőbb tartjuk meg. A bejelentke
zett csoportokat értesítjük. 

A vízvilágnapi pályázatok
csoportos kategóriájában (vízvi
lágnapi séta) a telephelylátoga
tások helyett más, az eredeti té
mával, a klímaváltozással kap
csolatos pályaművet is elfoga
dunk. A rajzpályázatot változat
lan formában megtartjuk. Nem
maradnak el az értékes ajándé
kok, lesznek családi és harminc
fős állatkerti belépők is. A díját 

a hulladékudvarba
HULLADÉKOT 

ÜNNEPI
információk

adó ünnepséget viszont nem
tartjuk meg, a díjakat személye
sen adjuk át. 

A PannonVíz Zrt. mindent
megtesz azért, hogy zavartalan
és biztonságos szolgáltatást
nyújtson valamennyi felhaszná
lójának. Az ellátás biztonságá
nak alapja ebben a helyzetben
a szolgáltatásban részt vevő
munkatársaink egészségének
megőrzése, a szükséges munka
vállalói létszám biztosítása. En
nek érdekében számos belső,
munkatársainkat és munkafolya
matainkat érintő intézkedést is
életbe léptettünk.

A felelősség, amit közel háromszázezer fogyasztónk egészséges, biztonságos vízellátása, il
letve  szennyvízelvezetése jelent, arra késztette társaságunkat, hogy a lehető legkisebbre
csökkentsük a járvány jelentette kockázatokat. Ehhez kérjük és megköszönjük partnereink
és ügyfeleink együttműködését és támogatását, valamint megértését az esetleges kényel
metlenségek miatt!

Óvintézkedéseket
HOZOTT

Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.

a Pannon-Víz



ink: mosás, vasalás, takarí
tás, szőnyegtisztítás. Várunk
nagyobb megrendeléseket
is. Győr, Árpád út 53. 06
70/6708268

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

Szobafestést, mázolást, tapétá
zást, tisztasági festést, gipszkar

ton rendszerek kivitelezését
vállaljuk. Tel.: 0670/2458931.

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, gyökér
kivétel, kertásás, fametszés, fa
ültetés, fűnyírás, kaszálás! Érd.:
0630/4036810; 96/826322.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
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Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. Érdeklődni
lehet telefonon: +3620/517
2701

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz, villanyszerelés.
0630/8720564

Fuvarozást vállalok ömlesztett
áru 1,5 m3ig, billencs autóval!
Tel.: 0620/4667576.

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

Tavaszi akció a TippTopp
Mosodában! Szolgáltatása

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Telefon: 06
70/3846557

Kőművesmunkákat vállal
győri székhelyű cég referen
ciával. 0620/4552233, 06
20/2334430.

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• UDVARI MUNKÁS •
• VILLANYSZERELŐ •

• FESTŐ •
• LAKATOS •

• CSÔSZERELÔ •
• MÛSZAKI ÜGYINTÉZÔ •

munkakörökben.

További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu

Pályázatok benyújtása: EESZI HR gazdálkodás
9026 Győr,  Kálóczy tér 9–11.

hr@eeszi.hu



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

Vállalom limlomjának elszállí
tását, megbízható csapat va
gyunk. Hívjon bizalommal,
ár megegyezés szerint. Igény
szerint számlát biztosítok.
0670/5146990

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen el
szállítom felesleges holmiját.
0620/9967268

Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbontást
is megegyezés szerint. Hív
jon bizalommal! Igény sze
rint számlát biztosítok. 06
70/7075812

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

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

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, herendi por
celánt, Zsolnayt, kristályokat,
ezüsttárgyakat, ékszert, régi órá

kat, könyveket, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! Tel.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! 0620/5299861

Vásárolok régi könyveket, ba
kelitlemezeket, karórákat, bi
zsut, kitüntetést, régi pénze
ket, porcelánt, bútorokat.
0620/5567141

Felment a tört arany ára!
7700–8500 Ft/gramm. Régi
ségfelvásárlás! Győr, Hotel Rá
ba! Március 18án, szerdán 9–
14 óráig. Fazon arany: briliáns
sal díszítve 9.000–30.000
Ft/gramm. Festmények, régi
pénzek, kitüntetések, képesla
pok, Zsolnayk, herendik, kar 
órák. 0670/3816345.
www.dunagaleria.hu

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

ELADÓ

Fehérvári úti Sashegyen 1126
nm zártkert, szőlővel, gyü
mölcsfákkal, építési tervvel,
vezetékes vízzel, villannyal,
fúrt kúttal, fedett terasszal, 18
nm felfalazott pincével eladó.
Irányár: 4.690.000 Ft. Érdek
lődni: 0620/4820106.

LAKÁSCSERE

96/505050

Marcalváros I. 3 szobás, 63 nm
es, összkomfortos, részben fel
újított, határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne 2 szobás,
Marcalváros I., nádorvárosi, ha

tározatlanhatározott idejű bér
leményre. (Hirdetésszám: 672)

Nádorvárosi 1 szoba + hálófül
ke 43 nmes, összkomfortos,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 23 szobás, ha
tározotthatározatlan idejű
bérleményre. Bán Aladár u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 673)

Nádorvárosi 1 szoba+hálófül
ke 30 nmes, összkomfortos,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, belvá
rosi, nádorvárosi, marcalváro
si, határozotthatározatlan ide
jű, bérleményre. Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 674)

Belvárosi 2 szobás, 53 nmes,
összkomfortos, határozott bér
leti szerződéses lakást cserélne,
53–65 nmes, 3 szobás, határo
zatlanhatározott idejű bérle
ményre. Újváros, Sziget, Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám 675) 

Gyárvárosi 1 szobás, 42 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne, 23 szobás, 45–55
nmes, határozatlanhatáro
zott idejű bérleményre. Szi
get, Újváros, Adyváros kizár
va. (Hirdetésszám: 676) 
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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

Egyes könyvekre

Győr, Király utca 5. (az udvarban) • Nyitva: h–p 9.00–16.30 óráig

Kiadóink: Püski-, Szent István-, Kráter-, Lazi-, Szent Gellért.

PÜSKI KÖNYVESBOLT

KEDVEZMÉNY!50%
MOST 

A GINOP 5.3.3-18-2018-00006 pályázat
keretében már elérhetô az ingyenes
jogsegélyszolgálat munkajog, adójog,
társadalombiztosítási jog és cégjoggal
kapcsolatos kérdésekben.

Bôvebb információ:
www.jogpontok.hu

A szolgáltatás anonim. 
Személyesen, online, e-mailes, 
chates formában és telefonon
vehetô igénybe.

• 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
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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 a Gusto Delicate két főre szóló, 5.000 forint értékű ajándékutalványa, amely szendvics
menüre érvényes. Előző rejtvényünk nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.

Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyűlése javaslattételi fel-
hívást tesz közzé a Városrész Szol-
gálatáért díjak 2020. évi adomá-
nyozására: Adyváros, Bácsa, Belvá-
ros, Gyárváros, Gyirmót, Jancsifalu,
Kismegyer, Likócs, Marcalváros, Mén-
főcsanak, Nádorváros, Pinnyéd, Rév-
falu, Szabadhegy, Szentiván, Sziget
és Újváros városrészekben.

A díj adományozására javaslatot te-
het – Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Jogi és Önkormány-
zati Osztály vezetőjének címezve –
2020. április 14-én 15 óráig: a polgár-
mester, Győr város közgyűlésében
mandátummal rendelkező önkor-
mányzati képviselő, párt győri szerve-
zete, azon civil szervezet, melynek
székhelye vagy telephelye az adott vá-
rosrész területén található, valamint
azon önkormányzati intézmény,
melynek székhelye vagy telephelye az
adott városrész területén található.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes in-
formációk és a személyes adatok kezelé-
sével kapcsolatos  tájékoztató megtalálha-
tó a www.gyor.hu című honlapon.

VÁROSKÉPI PÁLYÁZAT

„(1) A védett értékek és a műemléki jelentőségű területe-
ken lévő ingatlan felújításához, karbantartásához az in-
gatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos, haszonélvező,
vagy hozzájárulásával az ingatlan bérlője, használója ré-
szére az önkormányzat – az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU
bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet)
rendelkezéseit betartva – támogatást nyújt (a továbbiak-
ban: városképi támogatás) a polgármester által jóváha-
gyott pályázati kiírás szerint.

(2) A városképi támogatás előirányzatát az önkormányzat
az éves költségvetésében biztosítja.

(3) A beérkezett pályázatok alapján a főépítész szakmai
véleményének meghallgatása után az önkormányzat szer-
vezeti és működési szabályzatában meghatározott jogo-
sult döntése alapján nyújtható támogatás.”

2020. évben a költségvetési keret 30.000.000 Ft.

Az elnyert önkormányzati támogatás kizárólag építészeti
értékek felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. 
Az önkormányzati támogatás célja hangsúlyozottan a
közterületről látható arculatot, utcaképet meghatározó
épületrészek felújítása, helyreállítása.

Az önkormányzati támogatás mértéke függ a beérkezett
pályázatok számától és a pályázati kiírásban foglalt felté-
telek teljesülésétől. 

Korábban elvégzett munka esetén akkor lehet pályázni,
amennyiben a műszaki átadás-átvétel 2020. január 1.
után történt és az erről készült számla is ezután került ki-
állításra.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. május 22. (péntek) 12 óra

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló  1/2018. (I.
26.) rendelet 9. § (1) – (3) bekezdése alapján az éves költségvetési rendeletben meghatározott költség-
vetési keretből a Városstratégiai Bizottság vagy a Bizottság előterjesztésére a Közgyűlés önkormány-
zati támogatást adhat.

A teljes pályázati felhívás megtekinthetŐ és a szükséges dokumentumok elérhetŐek a www.gyor.hu honlapon. A pá-
lyázattal kapcsolatban további tájékoztatás, a helyi védelem alatt álló épületek listájáról információ adása és a pályázat
leadása, a GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési FŐosztályán (9021 GyŐr, Városház tér
1. II. emelet 237. számú iroda) történik.
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Az ETO hivatalos honlapján azt közölte, hogy az
elmúlt néhány nap viharos eseményei után dr. Dé
zsi Csaba András polgármester és Mányi József, az
ETO Futball Kft. tulajdonosa leültek és megegyez
tek abban, hogy a közös cél az, hogy utánpótlás
bázisára építve, az ETO maga mögött hagyja a ne
héz időszakot, és minél hamarabb visszaszerezze
történelméhez méltó helyét az NB Iben.

„A klubvezetés elfogadja a polgármester érve
lését, miszerint a kiemelt központi akadémiai tá
mogatás egyben azt is jelenti, hogy a győriek is
méltóképpen támogatják a futballt a befizetett
adókból”– olvasható a közleményben, ami kitér
rá, hogy a felek megállapodtak abban is, hogy az
ETO a hatékony utánpótlásnevelés mellett új táv
latokat nyit, felvállalja a Győri Ovifoci Klub támo
gatását is, hiszen fontos, hogy már az óvodáskorú
gyerekek is színvonalas körülmények között ismer
kedhessenek a labdarúgással.

Az ETO FC az évet, vagyis a bajnokság tavaszi
idényét egy Tiszakécske elleni győzelemmel kezd
te február elején, azóta kikapott a Siófoktól, a Sze
gedtől, a Vasastól és legutóbb a Szolnoktól. A zöld
fehérek a tabellán a 6. helyen állnak, hátrányuk az
éllovas MTK mögött 18, a második Budafokkal
szemben 15 pont. Az ETO a 28. fordulóban vasár
nap Nyíregyházán lép pályára.

A GyőrSzol TC szuperligás tekecsapata
március 7én hazai pályán, a Székesfehér
vár ellen játszott bajnoki mérkőzést, ahol
az ifjúságiak 4:0ra, a felnőttek 6:2re nyer
tek. A győri fiatalok újabb győzelmükkel
megerősítették első helyüket a korosztá 
lyos tabellán. A felnőttek szoros meccsen
az eredményes hajrának köszönhetik a si
kert. A GyőrSzol TC következő szuperligás
mérkőzése március 14én, az élcsapatok
közé tartozó Zalaegerszeg ellen lesz ide
genben. A Rábaparti alakulat legközeleb
bi hazai mérkőzését március 28án 13 órá
tól rendezik az Orgona utcai tekepályán,
ekkor a Répcelak lesz az ellenfél.

GYŐZÖTT
a Győr-Szol TC

Úgy tűnik, egyetértéssel ért véget a Győr vezetése és az ETO FC
között a napokban kialakult konfliktus. A labdarúgó klub kedden
késő este adott ki közleményt, amelyből kiderül, hogy pozitív for
dulatot vett az ügy. Az ETO hosszú távú célként a feljutást tűzi ki. 

a hullámok

KÖZLEMÉNYT ADOTT KI AZ ETO

ELSIMULTAK

A negyeddöntők egy hét múlva kezdődnek.
Az UNI Győr március 18án 17 órakor Sopron
ban lép pályára. A címvédő március 21én,
szombaton 18 órakor látogat a győri Egyetemi
Csarnokba, míg az esetleges harmadik mérkő
zést március 24én, kedden 18 órakor játsszák,
megint Sopronban. A további menetrend is
megvan. Az elődöntők, valamint az 5–8. he 
lyért vívott és az egyik fél második győzelméig
tartó párharcok március 27én, március 30án
és április 2án lesznek. 

A döntő időpontjai: ápr. 5., 20 óra; április
8., 20 óra; április 11., 18 óra; április13., 16
óra; április 15., 18 óra. A finálé három győ
zelemig tart, és valamennyi mérkőzését élő
ben közvetíti az M4 Sport. A bronzmérkőzés,
az 5. és 7. helyért vívott mérkőzések idő
pontjai: április 5., április 8. és április 11.,
szombat. Minden meccset nézők nélkül, zárt
kapuk mögött rendeznek.

Jövő szerdán folytatódik az élvonalbeli magyar női ko
sárlabdabajnokság. Eredetileg a napokban rendezték
volna Indiában a 3×3as kosárlabda olimpiai selejtező
jét, ám a koronavírusjárvány miatt elhalasztották a tor
nát. Emiatt újra kellett tervezni a bajnoki rájátszást.

Szerdán folytatódik
a kosárlabda-bajnokság
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„A tavalyi év sem volt egyszerű, hiszen jóval ké
sőbb rendezték a szabadtéri világbajnokságot,
mint egyébként. Ezzel nagyon lerövidült a pihenő
időnk, nehéz volt így regenerálódni, felfrissülni, fi
zikailag és fejben is” – mondta Márton Anita a
Győr+ Médiának.

Az atlétikai versenyszezon januárban kapott
egy újabb nagy pofont, a koronavírus miatt egy év
vel elhalasztották a márciusi fedettpályás világbaj
nokságot, amelyen Anita címvédőként lépett vol
na a dobókörbe. A vbt Kínában, Vuhantól 600 ki
lométerre, Nanjingban rendezték volna.

„Erre készültünk hónapokon keresztül, így az
edzőmmel gondolkodnunk kellett, hogy mit csiná
lunk a vb helyett: pihenünk, vagy elindulunk a por
tugáliai szabadtéri dobó Európakupán, március
21én. Ez a verseny eredetileg nem szerepelt a ter
veink között. Egy ilyen viadalon gyengébb a me
zőny, mint egy kontinensbajnokságon, de azért itt
is 18 méter felett kell lökni az éremhez” – mondta
a világbajnok súlylökő kedden. Később kiderült, ez
a verseny is elmarad. 

Márton Anita egyelőre nem tudja, pontosan
hogyan alakul a szabadtéri szezon, de az biztos,
hogy az év két fő versenye az olimpia és az azt kö
vető párizsi Európabajnokság lesz. Anita célja a
20 méteres álomhatár átlépése, úgy érzi, van
olyan formában, hogy ez sikerülhet is neki.

Kis túlzással, szinte hazajár Győrbe az olimpiai bronzérmes, vi
lágbajnoki második és fedett pályán világbajnok Márton Anita.
A súlylökő klasszis felkészülése eddig zökkenőmentesen zajlott,
ám a versenyszezon időközben a koronavírus miatt kaotikussá
vált. Anita tovább edz az Olimpiai Sportparkban, úgy tervezte,
hogy jövő hét végén elindul a portugáliai dobó Európakupán,
ám ezt is elhalasztották.

A CÉL
Húsz méter 

A koronavírusjárvány miatt április
végéig szünetel a cselgáncsozók
olimpiai kvalifikációs világkupasoro
zata. A nemzetközi szövetség (IJF)
szerint a sportolók utazása egyre koc
kázatosabb, ezért drasztikus döntés
re volt szükség. Az IJF április 30ig va
lamennyi viadalt töröl a versenynap
tárból. A cselgáncsozók kvalifikációs
sorozata május 25ig tartana, az ak
kori világranglista alapján állna össze
a tokiói résztvevők névsora. Az elma
radt versenyek érzékenyen érintenek
több magyar cselgáncsozót, köztük a
győri Sipőcz Richárdot, aki az elmúlt
időszakban bravúros eredményekkel
lépkedett előre a világranglistán, és
kvótaszerzésre is esélyes lett, így vi
szont nem tud pontokat gyűjteni. 

„Nincs minden veszve, hiszen a
nemzetközi szövetség a lehető leg
jobban reagált erre a szituációra,
amelyben, ha van valami jó, az az,
hogy mindenkinek egyformán rossz,
előnye senkinek nem származik be
lőle a másikkal szemben” – mondta
Gyimes Nikolett, Sipőcz Richárd ed
zője, aki azzal folytatta, hogy az IJF ta
lált mindenki számára kedvező meg
oldást. „Jó hír, hogy egy hónappal, jú
nius 30ig kitolják a kvalifikációs idő
szakot, így talán lesz lehetőségünk

annyi pontszerző viadalon elindulni,
amennyin egyébként is ott lettünk
volna. Nyilván így besűrűsödik a má
jus–júniusi időszak, lehet, hogy he
tente járunk nagy világversenyre. A
kényszerszünet arra is jó lehet, hogy
a sérüléseket rendbe hozzuk. Most
hat hétig senki nem megy sehova, és

edz, ahogy tud.  Örülünk annak,
hogy a Budapesti Nagydíjat a Grand
Slam kategóriába sorolják, így jóval
több világranglistapontot ér egyegy
helyezés, mint egyébként. Ezen a vi
adalon Ricsi tavaly harmadik lett” –
tette hozzá Gyimes Nikolett. Jelen ál
lás szerint hat plusz egy magyar ver

senyző áll tokiói indulói helyen, a höl
gyeknél Csernoviczki Éva (48 kg),
Pupp Réka (52 kg), Karakas Hedvig
(57 kg), a férfiaknál Ungvári Attila (81
kg), Tóth Krisztián (90 kg) és Cirjenics
Miklós (100 kg), Szabó Frigyes (73
kg) pedig nemzeti szabadkártyás po
zícióban.

Törölték a judósok 
olimpiai kvalifikációs 
versenyeit

ROSSZ”
egyformán

„Ez mindenkinek  

ELHALASZTOTTÁK A VB-T, AZ OLIMPIA AZ ÉV FŐ VERSENYE
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„Komoly fejtörést okoz a jelenlegi
helyzet. Kéthárom játékos kivételé
vel minden kézilabdázónk hazája vá
logatottjában szerepel, szerte a világ
ban. Van, aki csak összetartáson vesz
részt, többségük pedig barátságos
vagy tétmeccset játszik. A klubvezető
gondolatai ilyenkor azon járnak,

Az élet szervezi át a Győri Audi
ETO KC női kézilabdacsapatá
nak programját a következő
hetekben. Az idény legsűrűbb,
márciustól május végéig tartó
időszakában vannak sorsdön
tő válogatott mérkőzések, ha
zai bajnoki és kupatalálkozók,
illetve Bajnokok Ligája mecs
csek. A koronavírusveszély mi
att zárt kapuk mögött, nézők
nélkül játszanak a csapatok. Dr.
Bartha Csaba klubelnök sem a
legnyugodtabb napjait éli. Er
ről is beszélt a Győr+ Rádióban
kedden, a vészhelyzet kihirde
tése előtt egy nappal.

hogy a koronavírusjárvány miatt va
jon vissza tude térni mindenki az
ETOhoz, vagy esetleg másik ország
ban ragad. A felkészülésben, verseny
programban mindennek pontosan
megvan a helye és az ideje, és a leg
kisebb változás is érezhető csapat
szinten. Mindenekelőtt persze az
egészség a legfontosabb, de stresz
szes időszak ez most. Eddig csak ami
att kellett izgulni egyegy válogatott
mérkőzés után, hogy sérülés nélkül
kapjuk vissza a játékosainkat, most
jött még mellé más is. Felkészülni
ezekre a helyzetekre nyilván nem le
het, ezért számunkra is rejtély, hogy
mi lesz a következő hónapokban” –
fejtette ki dr. Bartha Csaba.

Az interjú után egy nappal a ma
gyar kormány, a koronavírussal kap
csolatos megelőzési intézkedései ér
telmében, az egész országra veszély
helyzetet hirdetett meg. Erre reagált
az ETO KC is. „A klubot nem érinti ko
ronavírusos megbetegedés, de a leg
fontosabbnak a megelőzést, a klub
ban dolgozók és itt sportolók meg
óvását tartjuk. Ennek érdekében

meghoztuk azonnali hatállyal a dön
tést, hogy minden hazai mérkőzést
zárt kapussá nyilvánítottunk. Emel
lett felhívjuk mindenki figyelmét a
megelőzés legfontosabb szabályaira,
és ennek betartása érdekében az ed
zéshelyszíneken mindenhol biztosít
juk a kézfertőtlenítést. A Bajnokok Li
gája negyeddöntő hazai mérkőzésé
re a jegyértékesítést nem kezdjük
meg, erről a klub később hoz határo
zatot. Sportolóink és kollégáink uta
zásaival kapcsolatban is hoztunk szi
gorító szabályozást; és bejelentési
kötelezettsége van mindenkinek.
Amennyiben szükségessé válik, to
vábbi intézkedések léphetnek hatály
ba” – tájékozatott a klubelnök a vész
helyzet kihirdetése után, szerdán.

A címvédő Győri Audi ETO KC áp
rilis 5én idegenben kezdi a CSM Bu
curesti elleni Bajnokok Ligájane
gyeddöntőt. A zöldfehérek magyar
idő szerint 17.30kor játsszák első
mérkőzésüket a románok ellen, míg
a visszavágó április 11én 19 órakor
lesz az Audi Arénában, zárt kapuk
mögött. A párharc győztese bejut a
május 9–10i négyes döntőbe, me
lyet idén is a Papp László Budapest
Sportarénában rendeznek, amennyi
ben lesz Final4. Az európai szövetség
alternatív dátumokat határozott meg
arra az esetre, ha el kellene halaszta
ni a mérkőzéseket. A női Bajnokok Li
gája budapesti négyes döntőjére
szeptemberi, a férfi Bajnokok Ligája
kölni négyes döntőjére pedig augusz
tusi időpontot jelölt ki. 

További intézkedések is érintik a
győri kézilabdát, a játékosokat és a
szurkolókat. Zárt kapus lesz az Audi
Arénában a női kézilabdázók olimpiai
kvalifikációs tornája jövő péntektől va
sárnapig. A Magyar Kézilabda Szövet
ség (MKSZ) a szerdai közleményében
kiemeli, hogy az eredeti időpontban
tartják meg a négycsapatos viadalt.
„Bár a magyar női válogatott és a szur
kolók miatt is szerettük volna, hogy az
eredeti terveknek megfelelően, ötezer
néző előtt kerüljön sor a kvalifikációs
tornára, de ez most nem valósulhat
meg, mert az emberi életnél, az egész
ségnél és a biztonságnál, nincs fonto
sabb. A selejtező zárt kapus lesz, de az
IHFfel egyetértésben az eredeti hely
színen és időpontban” – fogalmazott
Kocsis Máté, az MKSZ elnöke.

A tornán a magyar válogatott Ka
zahsztánnal, Szerbiával és Oroszország
gal harcol az olimpiai részvételért. Az
első két helyezett szerez kvótát.

ZÁRT KAPUS MECCSEK, HALASZTHATJÁK A FINAL4-T

„STRESSZES
IDŐSZAK EZ 
az Audi ETO életében is”

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.

Sertéslapocka

Hagyományos
eljárással 
készült szívsonka

Akció: március 13—19.

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

229 Ft/db

1200 Ft/kg

kartonos ár

179 Ft/db

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

199 Ft/kg

Fejes káposzta

2999 Ft/kg

Sertés vállpecsenye 1.399 Ft/kg
Sertés rövidkaraj 1.399 Ft/kg
Sertés szûzpecsenye 1.799 Ft/kg

279 Ft/kg

Jonagold alma magyar 
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