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A magyar költészet napját Ma
gyarországon 1964 óta április 11én,
József Attila születésnapján ünne
peljük. Idén rendhagyó módon: ösz
szefonódik a húsvéttal, de a korona
vírus miatt az emberek csak online
követhetik a műsorokat. Erre van le
hetőség bőven, a járvány idején is
rengeteg karanténdal, vers születik,
amelyeket, ahogy Lackfi János is, a
közösségi hálón juttatnak el a közön
séghez a művészek. A virtuális cse
megék mellett érdemes azonban
egyegy kötetet is leemelni a polc
ról, Lackfi például Pilinszky Jánost
ajánlja, akinek munkásságán keresz
tül elmerülhetünk a szenvedéstörté
netben, és felkészülhetünk az ün
nep rituáléjára.

„Valahol beledobtak egy hatalmas
sziklát a tengerbe, és most azt vár
juk, hogy ideérjenek a hullámok” –
foglalta össze a veszélyhelyzetet
Lackfi János. Hozzáfűzte, csak annyit
tehetünk, hogy otthon maradunk.

A korábbi évszázadokban is voltak
nehéz helyzetek, a népi kultúrában a
hagyományokra épülő alternatív meg
oldások, „túlélési stratégiák” születtek,
amelyek ma is alkalmazhatóak. Gon
dolhatunk a gazdag népi természetis
meretre vagy a rítusok pozitív erejére,
a gyász feldolgozására. Tudták, hogy
néha pihenni, elcsendesedni kell. A
húsvéti ünnepkörre jellemző a ma
gunkba nézés, a bűnbánat, a böjt, a lel
ki rendrakás, a házban, a ház körül épp
úgy rendet tettek, mint a lélekben. Elő
deink előre terveztek: tudták, hogy az
élelemnek nyárig ki kell tartania, ezért
a böjtnek nem csak vallási oka volt. Ré
gen közösségben éltek, kalákában se
gítették egymást a munkában. „Mo
dern kalákaként említhető, ahogy
most az időseknek visszük az ételt vagy
a gyógyszereket” – sorolta a néprajzku
tató, hozzátéve, hogy évszázadokig az
együtt gondolkodás, a közös segítség

adta a népi kultúra erejét. Most a kö
zösségi oldalakon tartunk kapcsolatot.
Minden rossznak van pozitív hozadéka
is, a nagymamák az interneten keresz
tül tanítják a gyermekeket a sütésre. Az
otthon maradásra buzdítanak a nép
táncosok kalotaszegi legényessel,
amellyel a feszültséget is levezetik a

táncolók. „A folklór egy „szükség” mű
faj is, ha gond van, az emberek a népi
kultúra felé fordultak. Humoros képek,
viccek jelentek meg a vírusról. Ez is túl
élési stratégia, hiszen ha kinevetjük a
félelem tárgyát, a borzalom perceit
megszépítjük, már nem tűnik olyan ve
szélyesnek. Az éneklés is feszültségol

dási technika, a magyar ember örömé
ben és bánatában is mindig énekelt,
ahogy most is éneklésre, zenélésre
buzdítanak zenészek. Meséljünk csa
ládtagjaiknak, hiszen ugyanúgy vigasz
tal, segít, mint a dal, és egyben re
ményt is ad pozitív kicsengése miatt” –
zárta Lanczendorfer Zsuzsanna.

A koronavírusjárvány miatt más lesz az idei
húsvét, mint ahogy eddig ünnepelni szoktunk,
de a külső és belső megtisztulásra lehetősé
günk van. Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajz
kutató a még élő hagyományok mellett a népi
kultúránkban található „túlélési lehetőségek
ről” is beszélt.

A Győr+ Rádió csütörtök esti
műsorának vendége Lackfi Já
nos költő, író, műfordító volt,
aki jelenleg csak virtuálisan, de
ebben a nehéz időszakban is
fogja közönsége kezét.

A költőt is lesújtják a hírek, de jól
van, nem unatkozik, ott van neki ha
todik gyermeke és a kert, ahol bő
ven akad teendő. Közben naponta
kétszer élő videót indít a közösségi
oldalon. Ezek a tartalmak nagyon
népszerűek, a világ különböző pont
jairól nézik: egy pezsgő élettér jött
létre, amelyen keresztül az irodalom
beléphet az otthonokba. A költő
nem csak egyedül alkot, számos
együttműködés is született ez idő
alatt, írt például Harcsa Veronikának
és Tompos Kátyának is. Sőt, még on
line kreatívírásórát is tart.

Az otthon maradás Lackfiéknál a
sűrűbb imádságok ideje is egyben.
Az apró örömök mellett azonban ag
godalomra ad okot, hogy hat gyer
mekük közül négy már kirepült, Lack
fi János főleg a fővárosban élő lányait
félti. A költő ráadásul maga is veszé
lyeztetett a nyolc éve történt sztrók
ja, illetve a légúti érzékenysége miatt,
így különösen vigyáznia kell magára.

VIRTUÁLISAN
fogja az irodalomkedvelők kezét

ajánló

ajánló

Túlélési stratégiák
a néphagyományokból

Fotó: O. Jakócs Péter

ajánló
ajánló
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A járvány legveszélyeztetettebb
korosztálya az idősek, az ő ellátásuk
ra és biztonságukra most még ki 
emeltebben ügyelnek az intézmény
ben. Az EESZI négy bentlakásos és
két idősek átmeneti gondozóházá
ban, a fogyatékosok nappali intézmé
nyében és az idősek klubjaiban a jár
vány miatt országosan előírt új intéz
kedéseket vezettek be. „Hogy mind
ezeket felelősségteljesen tudjuk vé
gezni, az intézményen belül munka
erőátcsoportosítás vált szükséges
sé” – kezdte Kányai Róbert igazgató,
és hangsúlyozta, a hozzátartozókat
és az időseket időben tájé
koztatták a klubokban
és a fogyatékosok
nappali intézmé
nyében az ellá
tás szünetel
t e t é s é r ő l .
„Ha bármi
lyen problé
ma vagy kér
dés merül
fel, telefonon
tartják velük a
kapcsolatot a
kollégák” – tette
hozzá Kányai Róbert. 

Az idősek otthonaiban és
az átmeneti gondozóházakban látoga
tási tilalom március 8tól, kijárási tila
lom március 16tól van érvényben,
csak indokolt esetben hagyhatják el a
lakók az intézményt. Az idősek most

csak telefonon tartják a kapcsolatot a
családjukkal, de a személyes találko
zások hiánya már érezhető körükben.
Ezért mindenhol bővítették a wifihá
lózatot, az intézmény saját és kölcsön
kapott tabletjeivel varázsolják a szo
bákba a családtagokat a terápiás mun
katársak. Rendszeresen skypeolnak
az idősekkel, hogy ha a személyes ta
lálkozásokat nem is tudják biztosítani,
de élő kapcsolatot tudjanak létesíteni
a hozzátartozókkal. 

Az EESZI munkatársai az önkor
mányzati kötelezettségnek megfele
lően gondoskodnak azon 70. élet

évüket betöltött személyek
ellátásáról is, akik vál

lalják, hogy a koro
navírusjárvány

ra tekintettel
lakó, illetve
tartózkodási
h e l y ü k e t
nem hagy
ják el, és er
ről tájékoz

tatják a Pol
gármesteri Hi

vatalt. Jelentő
sen megnőtt a szol

gáltatást igénylők szá
ma, az önkormányzat jelzé

se alapján eddig több mint ötszáz
új igény érkezett, akik a heti egysze
ri gyógyszerkiváltás, bevásárlás
vagy a napi egyszeri kiszállított ét
keztetés valamelyikét kérték, így je

lenleg 1560 időst látnak el a szociá
lis étkeztetésben. 

A járvány idején nem végeznek
előgondozást, új beköltözés nem le
hetséges az otthonokba, az idősek
klubjaiban és a fogyatékosok napközi
intézményében is szünetel az ellátás,
az ezeken a területeken dolgozókat
átirányították az új feladatok ellátá
sára, ahogy az iskolai védőnőket is.
Ők azok, akik az adminisztrációban,
bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban
és az idősekkel, hozzátartozókkal tör
ténő kapcsolattartásban segítik a na
pi feladatok elvégzését. „Minden se
gítő kézre szükség van, a munkatár
sak számára itt is az a legfontosabb,
hogy az idős emberek a mostani
helyzetben is nyugodtan éljenek.
Visszajelzéseik igazolják a kollégák jól
végzett munkáját, megköszönik,
hogy értük dolgozunk” – beszélt a
megváltozott mindennapok teendői 
ről az igazgató, aki az idős korosztályt
megkörnyékező csalókra is figyel
meztetett. Az EESZI munkatársai
csak azokat a 70. életévüket betöl
tött személyeket hívják telefonon és
keresik fel személyesen, akik ezt a
szolgáltatást igényelték. Az intéz
mény dolgozói igazolvánnyal rendel
keznek, ezért minden idős embert
kérnek, hogy amennyiben nem kér
ték az EESZI segítségét, ne nyissanak
ajtót olyan személyeknek, akik rájuk
hivatkoznak, s telefonon se adjanak
ki magunkról semmiféle adatot, ha

korábban nem beszéltek az intéz
mény munkatársával. 

A biztonságos működéshez a vé
dőfelszereléseket és a tisztítószere
ket folyamatosan szerzik be az EESZI
nél, amelyhez a város önkormányza
ta folyamatos segítséget nyújt. A
műszaki ellátó szervezetük is nagy
erőkkel dolgozik, jelenleg az idősek
klubjaihoz tartozó zöldterületeken a
tavaszi munkálatokat végzik, hogy
mire azok újra benépesülnek, szép
udvarokkal várják az időseket. „Van
tennivalónk bőven, de a kollégák el
hivatottsága, összefogása és munká
ja az idősekért a veszélyhelyzet ide
jén is példaértékű” – összegezte Ká
nyai Róbert.

Jelenleg
1560 idôst
látnak el 

a szociális 
étkeztetésben

A zene házhoz ment
A Győri Filharmonikus Zenekar
rézfúvós quintettje szerdán a
Kálóczy téri idősotthon udva
rán játszott, ahogy az a fotón
kon is látható A félórás kon
cert előtt a városrész önkor
mányzati képviselője, dr. Feke
te Dávid mondott köszöntőt. A
karanténutcazenélés Marcal
városban folytatódott, ahol a
Déry Tibor utca 8as szám előt
ti területen játszottak a fúvó
sok. A városrész lakóit Rózsa
völgyi László önkormányzati
képviselő köszöntötte. 

A koronavírus miatt kialakult veszély
helyzet az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény (EESZI) eddigi tevé
kenységét is befolyásolja, a meglévők
mellett új feladattal bővült a tevékeny
ségi köre. A jelenlegi helyzetben a meg
növekedett igények ellátását munkaerő
átcsoportosítással biztosítják, hogy az in
tézmény működése zavartalan legyen. 

Papa, mama, 
SKYPE-ON HÍVLAK!

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Az időseknek is zenéltek a filharmonikusok
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Polgármester úr, amikor beszél
getünk, öt napja van karanténban
a feleségével. Hogy érzik magukat?

Teljesen panaszmentesek va
gyunk, három nappal ezelőtt volt egy
erősebb fulladásos rosszullétünk, fő
leg a feleségemnek, én mellkasi, háti
nyomást éreztem és kevesebb volt a
levegő. Főleg a déli órákban éreztük
ezt, este jobban lettünk, de azért az
a tünetegyüttes elég kemény volt.
Másnap még megismétlődött, azóta
nem jött elő. Lázunk egyáltalán nem
volt. Ha ennyivel megússzuk, akkor
ez még elviselhető. 

Otthonról, Skypeon irányítja a
várost, úgy tudom, ma is volt egy vi
deókonferenciájuk.

Több is, rendszeresen egyezte
tünk az alpolgármesterekkel és főleg
a pénzügyi csapat tagjaival.

Van miről, hiszen a járvány miatt
olyan intézkedésekre kényszerül a
kormány, mely jelentősen érinti
Győr költségvetését is.

Magunk is hoztunk olyan intézke
déseket, amik bevételkieséssel jár
nak, hiszen többek között elenged
tük a szociális bérlakások díját és fe 
lére csökkentettük a nem lakás célú
önkormányzati helyiségeink bérleti
díját. Ilyenkor azt a mezsgyét kell
megtalálni, amin biztonsággal tu
dunk haladni úgy, hogy közben meg
próbálunk segíteni a győrieknek. A
kormány intézkedései valójában a
polgárok életének könnyítését és je
len esetben a biztonságát szolgálják,
hiszen a tömegközlekedés helyett ar
ra ösztönzik az embereket, hogy in
kább a kevésbé fertőzésveszélyes sze
mélyautót válasszák, ha módjuk van
rá. Ez persze újratervezésre kénysze
ríti az önkormányzatokat, mert Győr
ben a felszíni parkolási díj elengedé
se – attól függően, hogy meddig tart
a járvány – 230440 millió forint ki 
esést okozhat. Ezenkívül a tervezett
jegyeladások általi bevételeink jó ré
sze sem teljesül: csak azzal, hogy az
állatkertnek és a kulturális, sportin
tézményeinknek jelenleg nincs láto
gatója, soksok millió forinttal rövidül
meg a költségvetés. A gépjárműadó
val kapcsolatos intézkedés nagyjából

Modellezik 
A KÖLTSÉGVETÉS
lehetséges változásait

félmilliárd forint bevételkiesést je
lent. Kétségtelen, hogy lesznek ki 
adáscsökkenéseink is, a kultúrában,
a sportban, az elmaradó rendezvé
nyek miatt. Egyelőre beláthatatlan,
hogy mennyivel csökken az iparűzési
adó, hiszen pontosan nem tudjuk,
melyik gyár mikor tud teljes terme
léssel elindulni. Kérdés az is, hogy
miként alakul a világpiac.

Hogyan készül fel az önkor
mányzat a sokismeretlenes
egyenlet megoldására?

Felkértem Szeles Szabolcs al
polgármester urat, dolgozzon ki kü
lönböző alternatívákat, modellezze a
várható fejlemények hatásait. 

Mi a legrosszabb forgatókönyv?
Nincs legrosszabb és legjobb, csak

más forgatókönyvek vannak. Lehető

ségeinkhez mérten mindent megte
szünk a munkahelyek megtartásáért,
s abban is bízunk, hogy a miniszter
elnök úr által ígért munkahelyterem
tő beruházásokból minél több kerül
Győrbe. Természetesen át kell gon
dolnunk, hogy a kötelező feladatain

kon túl vállalt programjainkból
mennyit tudunk megvalósítani. A
legfontosabb feladatok közé tar
tozik a városüzemeltetés, ezen
belül többek között a melegvíz
szolgáltatás, a szemétszállítás, a
takarítás, a fűnyírás és a Győr

Szolhoz tartozó más, sokrétű te
vékenységek. Meg kell kezdenünk

a szúnyoggyérítést is, ráadásul csak
biológiai módszert használhatunk, ir

A járvány megfékezése és a gazdaság újraindítása érdekében olyan intézkedé
sekre kényszerül a kormány, mely jelentősen érinti Győr költségvetését is. Mi
lyen választ tud adni a város ezekre a kihívásokra? – erről és természetesen a
járványról is kérdeztük dr. Dézsi Csaba András polgármestert, aki maga is meg
fertőződött, feleségével hatósági karanténban van a lakásukban.

A
megbetegedések

tömeges 
megjelenésére is

felkészült 
a város 

Interjú a karanténból a polgármesterrel

Szerző: Hajba Ferenc
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tani az unió tiltása miatt nem lehet.
Fenn kell tartani az intézményeinket,
az orvosi és fogorvosi alapellátást, a
szociális intézményrendszerünket, az
óvodákat, a bölcsődéket, a kulturális
intézményeink közül többek között a
színházat, a baletttársulatunkat, a fil
harmonikus zenekart, a bábszínhá
zat, a Generációk Házát, a múzeu
mot, az állatkertet, a sportlétesítmé
nyeinket és a hivatalokat. Győrben
több mint 600 kilométer úthálózat
van, ennek csak az alapszintű karban
tartása is komoly pénzbe kerül,
ahogy a közvilágítás is, és még sorol
hatnám.

Tehát a földön maradnak a szú
nyogirtó repülők.

Nem, csak vegyszerrel már nem
permetezhetünk. Ez környezetvédel
mi szempontból jó, de többe kerül,

SZEMSZÖG

Mindössze két napunk ma
radt húsvét hétfőig. A napig,
amit minden gyerek és felnőtt
évszázadok óta epedve vár. Ez a
nap ugyanis a vidámságé, a fel
hőtlen örömé és a csodavárásé.
Ilyenkor meglátogatjuk a család
tagjainkat, ismerőseinket, bará
tainkat, és a hölgyeket pedig bő
ven öntözzük rózsavízzel, hogy
el ne hervadjanak. Húsvét vasár
napján véget ér a nagyböjt, friss
hús kerül az asztalra, amit a val
lásukat gyakorlók húshagyó
kedd óta nélkülöztek.

Ez a húsvét azonban más lesz.
A testi böjt biztosan véget ér va
sárnap, ám a lelki böjt idén jóval
tovább fog tartani. Idén mellőz
nünk kell a locsolás örömét, a
cserébe kapott piros tojást, a ba
ráti beszélgetéseket. Átírta a
húsvét örömét egy láthatatlan
ellenség. 

Háború folyik. Egy olyan hábo
rú, amelyben nem vér, hanem
könnyek folynak. Nekünk pedig
el kell érnünk azt, hogy könnyből
minél kevesebb csurranjon ki a
szemekből.

Ezért több évszázad után talán
először húsvét hétfőjén a felelős
ember otthon marad. Megvizsgál
ja a saját lelkiismeretét és tudato
sítja magában a tényt: azzal segít
het embertársain, ha nem ad
esélyt a fertőzés terjedésének.

Hosszú böjt lesz, ami leginkább
az emberi lelket viseli majd meg.
De higgyék el, megéri ezt kiböjtöl
ni. Már csak azért is, hogy jövőre
újra együtt ünnepelhessük Krisz
tus feltámadását. Locsolással, pá
linkával, piros tojással.

Garamvölgyi Imre

Hosszú
BÖJT

és a hatása sajnos bizonytalanabb. A
folyók városában ez számomra sem
hangzik túl biztatóan. 

A város mivel járul hozzá a győri
kórház járvánnyal kapcsolatos erő
feszítéseihez?

Az országban elsőként mi alakítot
tunk ki megfigyelőközpontot az egye
temmel és a kórházzal közösen a kol
légiumokban. Felkészültünk arra is,
hogy tömeges megbetegedések ese
tén az Olimpiai Sportparkban beteg 
ellátó központot alakítunk ki azok
számára, akik oxigénellátásra szorul
nak. Dr. Pergel Elza alpolgármester
asszony most adott át 10 ezer jó mi
nőségű FFP2es maszkot a kórház
nak az Alcufer Kft. támogatásával.
Létrehoztunk egy segélyalapot,
amelynek a pénzéből jelenleg léle
geztetőgépeket és pulse oximetere

ket vásárolunk, mindig a kéréseknek
megfelelően.

Nehéz hozzájutni a védőfelszere
lésekhez, orvosi műszerekhez?

Nehéz. Van, amit már a gyárban
megvesznek előttünk készpénzért. A
saját kapcsolatainkra, képességeink
re, leleményességünkre vagyunk
utalva. Miniszterelnök úr mindig is
azt képviselte, hogy erős nemzetálla
mok alkossák az uniót. Most aztán ki
derült, mennyire igaza volt. Az Euró
pai Unió teljesen lebénult a korona
vírus megjelenése óta, nem tud mit
kezdeni a helyzettel, minden tagor
szág bezárta a határait és leginkább
csak a saját problémájával törődik.
Ebben a környezetben kell megtalál
nunk azokat a szövetségeseket, akik
hajlandóak segíteni nekünk, és azo
kat, akiknek mi tudunk a lehetősége
inkhez mérten gesztusokat tenni. 

Orvosként mi a véleménye arról,
hogy viszonylag kevés embert tesz
telnek Magyarországon?

A vírus terjedésének a megoldása
a fertőző források elszigetelése. Mivel
nincs speciális gyógyszere ennek a be
tegségnek, a terápia szempontjából
sokat nem segít, ha valakiről tudjuk,
hogy pozitív. Főleg, ha tünetmentes.
Mondom az én esetemet. Az első tesz
tem negatív, a második pozitív lett.
Amikor ez kiderült, azonnal hatósági
karanténba kerültem otthon, felesége
met is letesztelték, illetve gyorsan fel
derítették, kivel voltam kapcsolatban.
Őket nem tesztelték, de két hétig ha
tósági karanténban kell lenniük, tehát
betegségük esetén sem fertőznek to
vább. Akinek az állapota rosszra fordul,
az kórházba kerül.

Önök meddig vannak karan
ténban?

Előreláthatóan április 14ig, de ter
mészetesen ez a későbbi tesztek ered
ményeitől is függ. Előbb biztos, hogy
nem szabadítanak fel bennünket.

Látom a figyelmeztető piros táb
lát az utcaajtón. Ellenőrzik is, hogy
otthon tartózkodnake?

Igen, a rendőrség, mindennap,
változó órákban.

Köszönjük, hogy Skypeon, bete
gen is a rendelkezésünkre állt, job
bulást kívánunk!

Köszönjük, vigyázzanak egymásra,
és kérem, tartsák be az előírásokat!

Tízezer FFP2es védőmaszkot vehetett át dr. Tamás László János, a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgatója dr. Pergel Elza alpolgár
mestertől kedden. A védőfelszerelések az önkormányzat, a Győri Segély
alap, valamint az Alcufer Kft. ügyvezetőinek, Horváth Ferencnek és Hor
váth Ernőnek a jóvoltából kerültek az egészségügyi intézményhez.

„Ezt a maszkot az elmúlt hetekben nagyon nehéz volt beszerezni, pe
dig ezek a védőeszközök végtelenül fontosak számunkra a saját egész
ségünk megőrzésének érdekében, hisz a jelen helyzetben az a legfonto
sabb, hogy az egészségügyi dolgozók ne fertőződjenek meg” – fejtette
ki a főigazgató és hozzátette, eddig egyetlen kórházi dolgozó sem fertő
ződött meg a koronavírussal. 

Szerdán Szeles Szabolcs alpolgármester ezer darab FFP2 maszkot
adott át a Volánbusz Zrt. győri telephelyvezetőjének, a helyi autóbusz
vezetők részére. A maszkokat dr. Vasas István, a Kardirex Egészségügyi
Központ főigazgató főorvosa ajánlotta fel a Győri Segélyalapnak. 

A március 19én indult alapba folyamatosan érkeznek a felajánlások,
mintegy 35 millió forinttal gazdálkodhat a város.

Újabb felajánlások
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Március 11. jeles nap a történe
lemben: 1810ben Napóleon ekkor
vette  feleségül az osztrák Mária Lujzát
Bécsben úgy, hogy meg sem jelent a
menyegzőn. Szintén ezen a napon
született Bánhidi László színművész,
aki feledhetetlen Matula bácsiként él
emlékezetünkben. 2011. március 11
én történt a tóhokui földrengés és cu
nami Japán keleti partjainál. 2020
ban a kormány ezen a napon rendelte
el a veszélyhelyzetet Magyarországon.
A bejelentéssel egy időben néhány
győri polgártársunk szinte azonnal el
veszítette régóta építgetett vállalkozá
sát. Ők valamennyien a szolgáltató
iparban dolgoznak.

Takács Nóra masszőrnek hét éve
van vállalkozása, 2020ra már két te
lephelyen adott frissítő masszást a
megfáradt izmoknak. „Egyik napról a
másikra lettem munkanélküli. Szerdán
még dolgoztam, pénteken már nem
volt, kin. Napokig olvastam a vírus tü
neteiről, lezajlásáról úgy, hogy sosem
voltam hipochonder, és rá 
adásul egészségügyi
végzettségem miatt
tanultam járvány
ismereteket. Az
tán az egyre
nagyobb szo
rongást oko
zó Facebook
firkászok írá
sai álmatlan
ságot okoztak.
Letiltottam ket
tő kivételével
mindet. A közérze
tem jobb lett, de jött a
pénz, munka, megélhetés
pánik. Meddig lesz ez így? Mennyi idő
re lesz elég az eddig megkeresett pén
zem? Reggel, hajnalban úgy ébred
tem, mint akit „agyonvertek”. Aztán el
érkeztem egy fordulóponthoz. A vállal

kozásom bezárásának a 14. napján az
a gondolat született meg bennem,
hogy szerencsére egészséges vagyok!
Ennek hevében napokon keresztül ta

karítottam és lomtalanítot
tam” – mesélte a ben

ne zajló folyamatok
szakaszait Takács

Nóra, aki mos
tanra minden
nap 6 órakor
kel, majd ku
tyát sétáltat,
7–8 óráig
szobabicikli

zik. Előfizetett
egy 12 hónapos

angol online isko
lára, így 10–12 és

19–21 óra között tanul.
„Elszántan betartom a magam

nak előírt időpontokat. Lassan meg
szűnik a mellkasszorításom és a
hányingerem is. Bízom embertársaink
ban, nem megyek és megyünk ki még
akkor sem, ha már a virágokkal beszél

getek a kutya mellett. Tekerem a brin
gát és csak hiteles híreket olvasok.”

Andrea könyvelő. Győrben él és
harmadik hete dolgozik home office
ban. „Az önkéntes karantén mentáli
san is fizikailag is megviseli az em
bert, annak ellenére, hogy szerencsé
re én itthonról is tudok dolgozni. Az
ingerszegénység miatt nehezebb mo
tivációt találni, a gondolatok gyakrab
ban kalandoznak el az aggodalom fe
lé. Féltem a szüleim, akik a 60 dere
kán vannak, de meg kell értenem,
hogy csak kérni tudom őket, hogy
maradjanak otthon, lekötözni nem.
A teljes izolációt sem tartom egész
ségesnek, mert gyengül az ellenálló
képességünk, így időnként, amikor
már az utcák kiürülnek, gyalogolok.
Ijesztő a kihalt város, ugyanakkor jó
látni a fegyelmezettséget. Próbálok
sokat olvasni, bár az agyat nehéz le
kötni ilyenkor, bármennyire jó egy
könyv. A másik pedig a zene. Zene
nélkül nem lehet meglenni, ez két
ségtelen.”

Temesvári Rita egy pici fodrászatot
vezet a vásárcsarnok környékén. Az üz
let 25 éve működik, állandó vendég
körrel rendelkezik. „Saját felelőssé
gemre nyitva tarthatnám az üzletet,
de bennem van a félsz. Dolgoznom
kellene, hiszen el kell mennünk a bolt
ba, ki kell fizetnünk a kiadásainkat, a
másik oldalon pedig ott a fertőzés le
hetősége. Úgy határoztam, hogy szü
neteltetem a vállalkozást, ezért nincs
semmilyen bevételem. Súlyosbítja a
helyzetünket az is, hogy a férjem sem
tud dolgozni, ő fogtechnikus. Hamaro
san rákényszerülök arra, hogy újra el
kezdjek dolgozni, hiszen pénz nélkül
nem maradhatunk. Ha van valami jó
ebben a helyzetben, akkor annak örü
lünk, hogy végre tartósabban együtt
lehetünk mindhárman. Együtt tanu
lunk Csongorral, a kisfiunkkal, sokat
játszunk és próbáljuk tartalmasan ki
tölteni a napokat. Előbbutóbb azon
ban meg kell oldanunk a mindennapi
megélhetőségünket is” – vetíti előre a
közeljövőt a fodrászat vezetője.

Az
ingerszegénység

miatt 
nehezebb
motivációt

találni

Lapunk új rovatában Győr testvérvárosait hozzuk közelebb a győriek
hez. A múlt heti első összeállításunk után az azóta eltelt napok legfon
tosabb történéseit gyűjtöttük össze. A hírek, ahogy nálunk, úgy kül
földi barátainknál is a koronavírussal szembeni védekezésről szólnak.

ben 134 fertőzött van, 55en felgyó
gyultak, egy beteg elhunyt.

Nof Hagalil polgármestere kéri,
hogy a lakosok csak az alapvető

szükségletek beszerzése céljából
hagyják el otthonaikat, az idősek a
szupermarketekbe 7 és 9 óra között
mehetnek.

Nyizsnyij Novgorodban április 6
tól az iskolák távoktatásban működ
nek, az óvodákat április 30ig bezárták.

Poznanban közösségi összefogással
eddig már mintegy 9 millió zlotyt ado
mányoztak a kórháznak. 

Kuopio interneten ad tájékoztatást
a koronavírussal kapcsolatban, a homo
keltávolítási programot havazás és fagy
miatt eltolták.

Wuhanban április 8án több mint
két hónap után feloldották a vesztegzá
rat. Ettől függetlenül azt kérik, hogy aki
teheti, továbbra is maradjon otthon. 

Brassóban újabb karanténköz
pontot hoztak létre, ezzel összesen
34 szobát alakítottak ki. 

Ahogy Győrben, úgy Colmarban
is az ablakokból tapsolnak esténként
a szolgálatot teljesítőknek. A rendőr
ség fokozottan ellenőrzi a kijárás cél
ját igazoló utazási tanúsítványokat.

Erfurtban jelenleg 107 igazolt koro
navírusfertőzött van, 64en gyógyultak,
892 ember van karanténban, 11en el
hunytak. Ingolstadtban 197 fő korona
vírusos, további 70 fő felgyógyult, 11
ember életét vesztette. Sindelfingen

Testvérvárosi KÖRKÉP

„A bezártságnak jelentős pszichológiai hatásai lehetnek, az idegességtől kezdve az alvászavarokon,
depresszión át a poszttraumás stresszig, és a szociális izoláció stresszhatása akár még a vírusfertő
zésnél is veszélyesebb lehet” – nyilatkozta a napokban Gazdag Enikő pszichológus, pár és családte
rapeuta. A kényszerű bezártság azonban másképp hat a magánemberekre és azokra a vállalkozókra,
akik az egészségük mellett a cégük megmaradásáért is aggódnak…

VÁLLALKOZÓK karanténcsapdában

Bezárt üzletek, aggódó tulajdonosok, álmatlan éjszakák

Szerző: Garamvölgyi Imre
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„Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy
betartják a járványhelyzet szabályait. Ha mindenki
így tesz, előbb érhet véget a járvány. Kérjük tehát
a türelmüket és kitartásukat, hiszen a következő
hónapokban is szükség lesz rá” – kezdte Kara Ákos
győri országgyűlési képviselő és hozzátette, külön
köszönet jár mindazoknak, akik az egészségügy,
szociális gondoskodás, rendvédelem, a kereskede

lem vagy az élet bármely más területén az ország
működőképességét biztosítják.

Elmondta, a kormány, az országgyűlés és az
operatív törzs folyamatosan ülésezik. Újabb és
újabb fontos döntések születnek, amelyek vagy a
védekezést segítik vagy a világszerte tapasztalható
gazdasági visszaesés miatt szükségesek.

„A héten Orbán Viktor miniszterelnök bejelen
tette a gazdaságvédelmi akcióterv második szaka
szát. Ennek egyik programja a munkahelymegőr
zés: a rövidített munkavégzés esetén átvállalják a
munkaadóktól a bérköltségek egy részét. A mun
kahelyteremtés keretében beruházásokat támo
gat a kormány mintegy 450 milliárd forint érték
ben. A harmadik programban olyan kiemelt, nem
zetgazdasági ágazatok szerepelnek, amelyeket új
ra kell indítani. Ilyen például a turizmus, az élelmi
szeripar, a mezőgazdaság, az építőipar – sorolta
az országgyűlési képviselő, majd a család és nyug
díjasprogrammal folytatta. – Visszaépítjük a 13.
havi nyugdíjat. Ezt négy részletben tesszük meg.
2021 februárjában a januári nyugdíjon felül a
nyugdíjasok egyheti nyugdíjat fognak kapni, és ez
történik 2022ben, 2023ban és 2024ben is.”

Hangsúlyozta: a térség fejlesztése is, igaz, sok
kal nehezebb körülmények között, de folytatódik.
Így például épül a Győr–Pannonhalma kerékpárút.

„Mindenki számára nehezebb lesz a húsvéti idő
szak, hiszen mindannyian családi körben szeret
nénk ünnepelni, de megint lemondásra kell ma
gunkat rávenni. Áldott húsvétot kívánok minden
kinek!” – zárta Kara Ákos.

GAZDASÁG-
VÉDELMI 

A kormány folytatja a 

akciótervet

A Modern Városok Progra
mot még a korábbi város
vezetés indította útjára, de
bizonyos elemeit nagymér
tékben szeretné dr. Dézsi
Csaba András megváltoz
tatni. Az állatkert beruhá
zása jó ütemben halad, az
élményfürdő fejlesztése
már előzetesen eldőlt, de a
színház és hangversenyte
rem helyét újragondolná.

A Győri Nemzeti Színház jelen
legi épületét lebontanák a belvá
rosban és a helyére egy többszin
tes mélygarázs épülne, míg a föld
felszínen egy nagy zöld park kapna
helyet. A színház és a balett társu
lata, valamint a Győri Filharmoni
kus Zenekar is új otthont kapna a
belvárostól kicsit távolabb, de frek
ventált helyen. „Egy kulturális köz
pont létrehozása szerepel a terve
im között, az Árkád mellett, a Rába
gyár tulajdonában lévő nagy, üres
területen. A gyönyörű természeti
környezetben a MosoniDuna part

ján méltó otthona lenne a győri
művészeknek. Itt megépülhetne
egy hangverseny és konferenciate
rem, amire nagy szüksége lenne
Győrnek, s helyet kapna egy új, mo
dern színház és egy rockkoncertek
re is alkalmas ifjúsági és művészeti
közösségi tér klubokkal, kiállítóter
mekkel, próbatermekkel és termé
szetesen megfelelő számú parkoló
hellyel” – mondta el dr. Dézsi Csaba
András polgármester.

A színház jelenlegi épülete
energetikai szempontból na
gyon rossz állapotban van, saj
nos a felújítás sem oldaná ezt
meg. „Az elmúlt időszakban
az is kiderült, hogy a győriek
nem is kedvelik annyira a mos 
tani épületet. Nem méltó már
sem a városhoz, sem a Győri
Nemzeti Színházhoz, sem a
Győri Baletthez ez a lepukkant
épület.”

kulturális 
létrehozását tervezik
KÖZPONT

ÚJ Fotó: Marcali Gábor
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A hetvenedik születésnapján
úgy fogalmazott: „Vívódtam az
édesanyámmal, mindenképpen vi
lágra akartam jönni.” Ha leltárt ké
szít eddigi életéről, ilyen világra
akart jönni?

Utólag azt mondhatom,
igen. Édesanyám úgy
szült meg, hogy reg
gel fölkelt, hátra
akart menni
megfejni a te
heneket, két
szer is nekiin
dult, de nem
volt ideje rá.
Siettem erre
a világra, ahol
átéltem sze
génységet, nél
külözést, igazságta
lanságot, de szépsé
get, összefogást, szerete
tet is. Mély hitű, tisztességes szüleim
példája alapján megdolgoztam min
denért. Az volt a vágyam, hogy egy
kis falu lelkipásztora leszek, és ott te
relgetem a nyájam.

Hogyan lett pap, kinek a hatására?
Bezenyén éltünk, édesapámat

1957 hamvazószerdáján letartóztat
ták. Volt 22 hold földünk, három lo
vunk, tehenek, disznók, édesanyám
mal ketten tartottuk fönn a gazdasá
got. Amit termeltünk, azt meg majd
nem mindet le kellett adni, vagy le
foglalással elvitték a háztól. Tízéves
voltam, s egyszer munka közben le
állított az édesanyám, és azt kérdez
te: mit fogsz csinálni az életedben?
Azt ne, amit mi csinálunk édesapád
dal, dolgozunk reggeltől estig, aztán
mégis kenyéréhesek vagyunk. Itt van
nagyapád szerszámkészlete, legyél
asztalos. De hát nem tudja, édes
anyám, hogy nekem Isten szolgájá
nak kell lennem? – válaszoltam. Ő
visszakérdezett: Hogyan gondolod,
szegény édesapád börtönben, mi
meg szinte koldulunk, miből fizet
nénk a taníttatásodat? Azért hozzá
tette: Istennél semmi sem lehetetlen.

Aztán hazajött édesapám, megala
kult a téesz, a nagyon szegényes kez
deti időszakban a szorgalmukkal tud
tak egy kis pénzt összegyűjteni. Nő
vérem végzős esztergályosként ösz
töndíjat kapott, odaadta, így kerül

hettem a bencésekhez. Édes
anyám, amikor már dia

kónussá szenteltek,
mélyen a sze

membe nézett
és feltette a
kérdést: gon
dold át, vé
gig tudode
csinálni tisz
tességgel?

Mert ha nem,
akkor most

hagyd ott, rám
szégyent ne hozz!
A ravatalán is

megköszöntem neki, hogy
az ő szigorú és tiszta erkölcsi nor
máival indított útnak, ez lett aztán
erőforrásom és megtartóm a szép
hivatásomban.

A vágyott kis faluból végül egy
nagy városrész lett. 

Ősszel lesz fél évszázada, hogy a
papi pályára léptem. Először Nyúlra
kerültem, örömmel láttam neki a
munkának, de hét hónap után be
hívtak a püspökségre központi szol
gálatra, felszentelő püspököm mel
lé. Huszonegy évet töltöttem ott.
Nekem nem az irodai munka volt a
kenyerem, jobban szerettem volna
a hívekkel foglalkozni. Mégis sokat
köszönhetek a püspökségi munká
nak, bizonyos, a későbbi életem
ben meghatározóan fontos kapcso
lataim ott alakultak ki. Pataky Kor
nél püspök úr érdemesnek talált ar
ra, hogy 1980ban két évre kiküld
jön Párizsba egy ösztöndíjjal. A szo
cializmus időszakában a győri püs
pökség épületei voltak a legszomo
rúbb állapotban. Ezért 1983–84
ben kívülrőlbévülről felújítottuk az
egészet. Továbbá a Püspökvár falait
körbe, valamint a szeminárium ol

dalát a város komoly segítségével
hoztuk rendbe.

Az volt a tervem, vágyam, hogy
építek egy új templomot. Párizsi ösz
töndíjam idején is állandóan ez járt
az eszemben.

Nem volt ez túl valószínűtlen
álom a szocializmus korszakában?

Ha nem hittem volna az isteni
gondviselésben, akkor igen. Párizsi
tanulmányom idején azonban talál
koztam egy vincés nővérrel, akinek
elmondtam, mire készülök. Meglepe
tésemre azt mondta, ez nem lehetet
len, van itt egy templomba járó liba
noni férfi, Jean Hindi, aki pénzt is ál
doz a szent ügyekre. Beszélt is vele,
s Hindi azt üzente: keressen meg az
a fiatal magyar pap és segítek meg
építeni a templomát. Végigjártam
Németország püspökségeit is. Az el

ső juttatást azonban Jeantól kaptam,
15 ezer dollárt küldött, amikor meg
láttam a csekket, azt hittem, káprázik
a szemem.

Egyáltalán, hogyan kapott enge
délyt templomépítésre az 1980as
évek elején?

Az egykori Kun Bélalakótelepen
nagyszabású panelprogram valósult
meg. A katolikusok részéről erős igény
mutatkozott egy közeli templomra. A
lakótelepi oldalra nem engedélyezték
a megépítését, csak a temető melletti
elhagyatott részre. Igazából nem is
templomra, csak egy 60 négyzetmé
teres kis kápolnára volt engedélyünk.
Azzal érveltek, hogy nagyobb terüle
tet nem tudnak adni, mert akkor nem
marad hely a temetőben. Fölajánlot
tam, hogy építünk altemplomot, ahol
méltó, urnás és koporsós temetésre

Lehet
méltósággal élni
és megnyugodva

megöregedni

Boldog szolga vagyok, mert Isten kegyelméből mások javára te
hettem valamit az életemben – mondja Benkovich Ferenc plébá
nos, pápai prelátus. Nemcsak falakat épített, hanem emberi kö
zösségeket, ezért öröm tölti el papi szívét, hogy díszpolgári címé
nek méltatásában nem csupán a Szentlélektemplom, az Aporis
kola, a kincstár és az idős papok otthona, vagy a Szent Anna Ott
hon szerepel érdemként, hanem buzgó lelkipásztori munkája is.

valamit”
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

„BOLDOG
szolga vagyok, mert

MÁSOKÉRT
TEHETTEM
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kik otthont. Hát, mondom, hogyan?
De aztán kitaláltam: az altemplomot
bővítettük, a város adott egy kis részt
a temetőből is, a plébánia udvarát is
felhasználtuk, és 1997re elkészült a
120 fős otthon. Ezt később megtol
dottuk, bővítettük, most 380 főre en
gedélyezett a működése. Közben fel
építettük a lelkigyakorlatos és üdülő
házat a gyerekeknek Győrújbaráton.
Egy félkész épületet meg idősek ott

honának alakítottunk ki. Így is belát
hatatlanul hosszú az idős várakozók
sora. Engem a templom, az iskola és
az idősek otthona építőjeként ismer
nek sokan, de örülök, hogy a nagyon
megtisztelő díszpolgári méltatásba dr.
Dézsi Csaba András polgármester úr
azt is belefoglalta, hogy emellett buz
gó lelkipásztori munkám elismerése
ként is kaptam az elismerést.

Plébános úr, közeleg a húsvét,
miközben egy világjárvány tört
ránk. Milyen vigasztaló szavakat
tud mondani a szent napokra?

Higgyünk abban, hogy van gond
viselés. Erre az egész életem példa.
Amikor fogyóban volt a bizalmam
egy ügyben, Isten kegyelméből min
dig megérkezett a segítség. Nem le
het persze tétlenül várni, hiszen az
Apostol is azt mondja: ha mindent
megtettem, akkor is csak haszonta
lan szolga vagyok. De most, a 73.
életévemhez közeledve is boldog
szolga vagyok, mert mások javára te
hettem valamit, és amit felépítettem,
az nem mondott csődöt. Ha az em
ber beleveti magát a jó Isten akarata
szerinti életbe, imádkozik, dolgozik,
akkor dacára minden keresztnek – hi
szen csak a kereszt által van üdvös
ség –, lehet méltósággal élni és meg
nyugodva megöregedni. Ha neme
set, szépet, szentet akarunk létrehoz
ni, azért áldozatot kell hozni. Ezt a
magatartást kövessük a járvány ide
jén, a húsvét pedig azt üzeni: van
gondviselő atyánk, szerető Jézus
Krisztusunk, aki lejött a Földre, hogy
megváltson. Terjesszük és magunk is
éljük meg az ő tanításait.

töttünk az épületre, ha azt kifizetitek,
akkor a tiétek. Hindivel alkudoztam,
és adott 200 ezer dollárt. Ehhez még
gyűjtöttem 23 és fél millió forintot.
1989ben elkészültünk az épülettel,
beköltözhettek az első lakók, s itt
kaptak helyet a győri egyházmegye
kincsei, melyek nem sokkal korábban
kerültek elő a karmelita templomból,
s az esztergomi után ez a legértéke
sebb egyházi gyűjtemény.

A kincstár és a papi idősotthon
átadásán ön kapta meg az újonnan
kikiáltott Magyar Köztársaság legel
ső kitüntetését.

Glatz Ferenc minisztertől kitünte
tést, Balogh József akkori tanácsel
nöktől feladatot kaptam. Nem akar
tok iskolát is építeni a lakótelepre? –
kérdezte. Szóltam Hindinek, Jean,
most jön a te korábbi elképzelésed,
segítesze az iskolát építeni? Segítek,
felelte. A várostól megkaptuk a terü
letet és 160 millió forintot. Tizenhat
tantermeset kértek, ,,de ha nagyobb
lesz, az a ti dolgotok”. És akkor gond
viselésszerűen bejelentkeztek a ma
rista testvérek, hogy idejönnének
Győrbe. Tartományfőnökük úgy látta,
ez az ország annyi értéket adott a vi
lágnak, ideje viszonozni valamivel.
Kolozsváry Ernő polgármesterrel
megállapodtunk, hogy az iskola az
Apor Vilmos Alapítvány tulajdona
lesz – az ma is –, s vele kötött szerző
dést a város. Rengeteg segítséget
kaptunk az emberektől. 135 ezer tég
lát hoztunk el kézi felrakással Pan
nonhalmáról, ez volt a csúcs egyet
len szombaton a sok között. A rakla
pos tégla darabja 18 forint lett volna,
én megvettem 7 forintért, darabon
ként 80 fillérért ideszállítottuk. Sok
önkéntes kellett hozzá, de mindig
voltak segítők. 1993 szeptemberé
ben 682 diákkal megkezdődött a ta
nítás. Utána építettünk hozzá kollégi
umot, az alagsorban konditermet, a
tetőtérben újabb tantermeket alakí
tottunk ki. 2002ben beindult az óvo
da. Most a kollégistákkal együtt 1300
diákunk van. Az iskola az én élet
erőm. Mindennap reggel negyed
nyolckor ott kezdem misével a napot,
150200 gyerek és szülő van ott, min
dig feltöltődöm tőlük.

Az iskola után következtek az
idősek szeretetotthonai. Honnan
maradt ereje ezek megépítéséhez?

Amikor felépült az iskola, jelentkez
tek az idős emberek, hogy építsek ne

is lesz lehetőség. A templom pedig hi
dat képez az élők és a holtak között. A
tervre II. János Pál is az áldását adta.
Helyben is voltak olyan, az akkori
rendszerhez hű, de tisztességes em
berek, akik segítettek.

Főleg katolikus hívők dolgoztak
önzetlenül, vagy mások is?

Minden szombaton 8090 ember
rakta a téglákat. Nemcsak falat épí
tettünk ott, hanem élő közösséget is.
Voltak mesteremberek, hívők és
nem hívők, katolikusok és más vallá
súak is. 1985ben, május 25én elhe
lyeztük az utolsó vacsora terméből a
Szentlélek eljövetelének helyéről ka
pott alapkövet. Két év múlva már föl
is szenteltük. Az ünnepségen ott volt
Jean Hindi is, aki később azt mondta
nekem: Ferenc, építs iskolát. Itt min
dent lehet csinálni, csak katolikus is

kolát nem, mert csupán az a nyolc
egyházi iskola működhet az ország
ban, amit az állam engedélyezett,
magyaráztam. De ha te segítséget
akarsz nyújtani, el tudom költeni a
pénzt, annak mestere vagyok. Ami
kor a püspökségen voltam, láttam az
idős papjainkat, amikor lerobbantak,
Székesfehérvárra kellett őket vinni,
országosan az az egy papi nyugdíjas
ház működött. Borzasztó nyomorban
laktak ezek az idős emberek, négyen
egy szobában, vizesblokk nélkül. Na
gyon a szívembe mart a sorsuk. Győr
ben, a régi szemináriumot az egyház
tulajdonában hagyták, de nem volt
pénz a rendbetételére, így csak a
könyvtárat tartotta meg a püspök
ség. A többi része a városhoz került,
a tanács meg már el is kezdte tataroz
ni. Megkerestem a tanácselnököt,
aki azt mondta: eddig tízmilliót köl

A szent három napon, csütörtö
kön, pénteken és szombaton 18
órakor nézhetik meg élőben a
Szentlélektemplom miséjét a
Facebookon. Húsvét vasárnap
ján és hétfőn pedig fél 11kor
közvetítik az interneten.
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Egy szülő számára a gyermekei biztonsá
ga a legfontosabb. Nincs ez másként ak
kor sem, ha pénzügyekről van szó. Több
előtakarékossági forma is létezik, és nem
könnyű kiválasztani a számunkra legmeg
felelőbbet. Babakötvény, életbiztosítás,
lakástakarékpénztár? 

Az állam a 2005. december 31. után született gyer
mekek részére a Magyar Államkincstár által automati
kusan nyitott Kincstári letéti Startszámlára életkezdési
támogatást folyósít, amely jelenleg 42.500 forint. Ez az
összeg az infláció mértékével kamatozik. Erre  egyéni
befizetések kezdeményezésére nincs lehetőség. A
gyermek szülője, gondviselője egy díjmentes, úgyne
vezett Kincstári Startértékpapírszámlát nyithat az

Államkincstárnál, és áthelyezheti az életkezdési támo
gatást, és így befizetésre is van lehetőség. A gyermek
18 éves koráig felhalmozott megtakarítás és hozam
adó, illeték és járulékmentes. A megtakarított össze
get automatikusan Babakötvénybe fektetik be, ami egy
változó kamatozású állampapír. Az ez után járó esedé
kes összegek és a tőke visszaváltható, ha a gyermek be
töltötte 18. életévét – de legkorábban az értékpapír
számla megnyitása után három évvel –, vagy lejáratkor
a kincstár kifizeti a tőke kamattal növelt összegét. Amíg
a gyermek be nem tölti a 18. életévét, addig tetszőle
ges alkalommal bármekkora összeg befizethető a Start
számlára. A természetes személyek által befizetett ösz
szegek után további állami támogatás jár. Ennek mér
téke az éves befizetés 10 százaléka, de maximum évi
6 ezer forint, amelyet automatikusan jóváírnak a szám
lán, illetve befektetnek Babakötvénybe. A Kincstári
Startértékpapírszámlán felhalmozott összeget a gyer
mek veheti fel, 18. életévének betöltését követően bár
mikor, de legkorábban a számla megnyitását követő
harmadik év elteltétől. A támogatás bármire felhasz
nálható. Gyermekéről gondoskodhat úgy is, hogy akár
megtakarítási jellegű életbiztosítási szerződést köt, és
annak kedvezményezettjeként jelöli meg.

A lakástakarékpénztár azok számára lehet megfe
lelő forma, akik kiszámítható feltételekkel, lakás célú
megtakarítást szeretnének felhalmozni. Emellett lehe
tőség nyílhat a piacon elérhetőnél kedvezőbb kamato
zású hitel felvételére is. Fontos, hogy a 2018. október
17. után megkötött lakáselőtakarékossági szerződések
hozama már nem egészül ki állami támogatással.
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Ügyfélfogadás (csak telefonon és online): Hétfő: 8–14, szerda: 8–14, csütörtök: 11–17 óráig

Elérhetőségek: Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942 (ügyfélfogadási időben) Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu

Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto

GONDOLJON GYERMEKEI
JÖVŐJÉRE!

„A gála elmaradása leginkább azokat
érinti, akik a pályázatunk útján juthat
tak volna segítséghez, a hátrányos hely
zetű gyermekeket, a tehetséges fiatalo
kat” – mondta Tagai István. Az elmúlt
tíz évben összesen 83 millió forintot
gyűjtöttek össze, a felajánlható bevétel
a közvetlen támogatásokból, a jegybe
vételből és a licitből származik. Idén ez
elmarad, hiszen nincs bevétel, pedig 30
pályázat érkezett 53 millió forintot igé
nyelve. Ettől függetlenül a megtakarítá
sokból és a többletbevételből laptopot
ajándékoztak a bodonhelyi negyedikes
diáknak, Tibor Krisztofernek, aki sze
rény körülmények között él édesanyjá
val albérletben, és a digitális oktatás
hoz, az otthon tanuláshoz szüksége volt
az eszközre. Valamint a Kantharosz az
elsők között adott félmillió forintot a
Győri Segélyalapba.

Jelenleg azokkal a támogatókkal
tárgyalnak, akik már elutalták a pénzt
és nem kérik vissza, hogy az szabadon

felhasználható, vagy átviszik a jövő évi
gálára. 

Március elején írt alá együttműkö
dési szándéknyilatkozatot a Kantharosz
céljainak megvalósításáért nyolc meg
határozó civil szervezet, a Győri Filhar
monikus Zenekar és a győri önkor
mányzat. A szándéknyilatkozat értelmé
ben továbbra is mindenki támogatja a
rendezvényt és a felajánlók sem vonták
vissza licittárgyaikat.  A tervek szerint a
gálát jövő áprilisban rendezik meg.

A megújulás jegyében, idén az Olimpiai Sportparkban rendezték
volna az ország legnagyobb jótékonysági akcióját, a XI. Kantharosz
Gálát április 16án. Tagai István, az Európai Borlovagrend Hungária
Konzulátusának prokonzulját, a rendezvény főszervezőjét kérdeztük
arról, hogyan érinti a Kantharosz Alapítványt a kialakult helyzet. 

gála nélkül is segítenek

A kisebb programok mellett több idei városi nagyrendezvényt is
lemondtak. Amit eddig bejelentettek: Oviolimpia döntő, RómerK
velle Fesztivál, Védd a helyit, vedd a Kisalföldit termelői piac (nyá
ron), Szentiváni Fesztivál, Giro d’Italia, Tavaszi Családi Sport és
Egészségnap, Győri Gyerek Piknik, Ünnepi Könyvhét, Stílusos Art
Piknik, Nyárnyitó koncert, Táncfesztivál, Gyermek Táncfesztivál,
Múzeumok Éjszakája, Szent László Napok, Győrkőcfesztivál, Nyá
resti Koncertek, Győri Rotary Fröccsnapok, 31! 3 folyó, 1 sziget,
Összművészeti fesztivál. Az Öt Templom Fesztivált lehetséges,
hogy online megtartják.

Szerző: Földvári Gabriella

KANTHAROSZ: 
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Az otthon maradás nem azt jelenti,
hogy le kell mondanunk a kulturális él
ményekről. Győrben kitűnő művészeti
intézmények működnek, melyek távol
ról is kulturális csemegéket kínálnak. A
legkisebbeket a Vaskakas Bábszínház
várja előadásokkal, vasárnaponként
11 órától a társulat YouTubecsatorná
ján. Húsvét vasárnap a Münchhausen
báró kalandjai következik. 

„Napok óta gondolkodunk, milyen
formában tudunk kapcsolatban ma
radni önökkel, ezért a már meglévő
családi előadásainkból néhányat köz
zéteszünk” – jelentette be Forgács
Péter igazgató a Győri Nemzeti Szín
ház Facebookoldalán. Már megte
kinthető többek között a „Szemben
a nappal” és „A helység kalapácsa” is.
A színház honlapja Szemenyei János
és Horgas Ádám szerzeményének, a
Kis suttogás című dalnak a születésé
ről is beszámol, amelyben 168 ma
gyar művész – köztük a győri társu
latbeliek – működött közre. Fő üze
nete, hogy vigyázzunk egymásra, ma
radjunk otthon, és fogjunk össze,
hogy túljussunk a nehéz helyzeten. 

A Győri Balett Lajkó Félixszel a 40. Bu
dapesti Tavaszi Fesztivál nyitóelőadásá
ra készült a GisLlel, ám az előadás el

maradt. A társulat Facebookoldalára
azonban érdemes ellátogatni, ahol egy
különleges videót találunk a témában.
Kiss János igazgató a Győr+ Televíziónak
elmondta, hogy a próbák nem álltak le,
bár mindenki otthon van, de a 32 tán
cos egyszerre hajtja végre a balettmes
ter online utasításait. Mint mondja, fon
tos a kondíció megtartása, mert ha vége
lesz a járványnak, és újra felléphetnek,
akkor szó szerint is spiccen kell lenniük.

A Győri Filharmonikus Zenekar közös
ségi oldalán nemcsak lélekemelő pro
dukciókat hallgathatunk, de honlapju
kon a „Karantén naplót” is olvashatjuk:
a zenekar tagjai önfejlesztéssel, oktatás
sal töltik az időt. Berkes Kálmán művé
szeti vezető szorgalmasan gyakorol, de
mint mondja, hiányzik neki a társulat, a
közös próbák, az előadások és a közön
ség szeretete. Minderről a Győr+ Rádió

A közelmúltban erőt adó példákat
mutattunk be a digitális oktatás
mindennapjaiból, ám a tanulás
után fontos a minőségi szórako
zás is. A pezsgő győri kulturális
élet a netre költözött, a művésze
ket online próbák, a közönséget
online előadások várják.

Divertimento című műsorában is hall
hatnak vasárnaponként 11 és 19 órától.

Érdemes felkeresni a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum hon
lapját is, ahol a digitális múzeum kíná
latával, digitális gyűjteményekkel, vir
tuális tárlatvezetésekkel, helytörténeti
érdekességekkel találkozhatunk.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közös
ségi Tér Pegazus online – Irodalmi erő

források nehéz időkre címmel Facebook
oldalán közzétesz egyegy művet a
győri színház művészeinek előadásá
ban. A Kilátás a balkonomról – ablak a
városrészre című fotópályázatukra pe
dig olyan alkotásokat várnak, amelyek
az ablakunkból látható Győrt mutatják
be. A Generációk Háza közösségi olda
lán csatlakozhatunk „Az én szívem – a
te szíved – a mi szívünk” felhíváshoz,
amelynek célja megalkotni a leghosz
szabb online szívküldő láncot, amihez
az általunk elkészített szív képét kell
feltöltenünk. A jelmondat: „Maradj
otthon, készíts és küldj egy szívet raj
tunk keresztül Mindenkinek!”

(Összeállításunkban csak néhány
példát gyűjtöttünk csokorba, de ér
demes a neten böngészni, mert még
számos nagyszerű kezdeményezésre
lelhetünk a kultúra világából.)

Digitális kultúra: 

NETRE
FEL!

A Győri Balett tagjai is otthon vannak, de tartják egymással és a közönséggel a kapcsolatot.

Szerző: Papp Zsolt / Fotó: Győri Balett



Röviden
Védőoltás a koronavírus ellen
Washingtonban

megkezdődött a vakci
na klinikai tesztje. A
kutatók 45 egészsé
ges önkéntes felnőtt
bevonását tervezik 6
hét alatt. A kísérleti védőoltás arra készteti a szer
vezetet, hogy kiválasszon egy fehérjét, mely im
munválaszt okoz. Az mRNS vakcina ígéretesnek bi
zonyult állatkísérletekben, ez az első vizsgálat em
berben. A vakcinát azért tudták ilyen hamar kifej
leszteni a kutatók, mert korábban tanulmányozták
a hasonló koronavírusfertőzéseket (SARS és
MERS). A résztvevők a felkarizomba adott két in
jekcióban kapják meg a vakcinát, 28 nap időköz
ben, eltérő dózisokban, majd a két oltás között visz
szahívják és megvizsgálják az önkénteseket, illetve
további vizsgálatokra egy éven át.

Pár percig tart
A jelenség a fenyegető szél 

ütés előjelének tekintendő. Fő
kritériuma, hogy a probléma ne
tartson sokáig, hanem csak pár
perces – maximum 1520 perces
– legyen, utána pedig az összes
tünet szűnjön meg. A TIA tulaj
donképpen a leggyengébb iszké
miás jelenség: amikor az állapot
már egy órája tart, könnyen kiala
kulhatnak miatta elhalásos prob
lémák az agyban, ha pedig a za
var ennél is tovább fennáll, akkor
már strokeról beszélünk.

Az iszkémiás roham okai
A TIA az agy átmeneti vér

ellátási zavara, rövid ideig
tartó iszkémiája miatt ala
kul ki. Az iszkémia azt jelen
ti, hogy az agy egy része
nem kap elég vért, emiatt az
adott terület oxigénellátása
romlik, megszűnik, majd emiatt
ideggyógyászati tünetek jelen
nek meg. Az érintett agyszövet
nemcsak oxigént nem kap, ha
nem más tápanyagokat sem, hi
szen azokat is a véráram szállíta
ná. Mindezt az emberi szövetek
néhány percig képesek elviselni,
utána elkezdődik a sejtelhalás –
az agyszövet pedig különösen ér
zékeny az iszkémiára, a sejtelha
lás itt különösen hamar megin
dul. Maga a vérellátási zavar
több ok miatt is kialakulhat. En
nek megértéséhez tudni kell,
hogy az agyat az ütőerek látják el
vérrel: a két carotis (nyaki ér),

Megkezdődött az allergiaszezon
Aki tudja, hogy mi

lyen pollenre érzé
keny, érdemes felké
szülnie a pollensze
zonra. Március utolsó
hetében már megje
lent a nyírfapollen is.
Ez egy erős allergén,
az arra érzékenyek

nek komoly tüneteket okoz. Ahogy javul az idő,
megjelennek a fűfélék is, a virágzásuk április közepe,
vége körül kezd magasra szökni, a fő pollenszórás
májusban lesz. Bár a tavaszi allergiák nem okoznak
olyan súlyos tüneteket, mint a parlagfű, de érde
mes a szakorvos által felírt gyógyszereket rendsze
resen használni. Elsősorban a lokális szereket java
soljuk a tavaszi időszakban, ezek közül is a speciális
orrsprayket, melyeket a szezon alatt rendszeresen
kell használni. Ezek vénykötelesek. Ne használjunk
rendszeresen olyan orrcseppeket, melyekre rá van
írva, hogy 45 napnál tovább nem használhatók.
Erősebb tünetek esetén tablettákkal és szükség
esetén szemcseppel egészítjük ki a kezelést. Foko
zottan figyeljünk a napi higiéniára, a rendszeres haj
mosásra, a lakás szellőztetésére (hajnalban célsze
rű, amikor a legkisebb a pollenszórás). Szeles idő
ben minél kevesebbet tartózkodjunk a szabadban. 

egyéb olyan szívbetegségek is,
amelyek vérrögképződéssel jár
nak. Ezek a vérrögök kilökődhet
nek a szívből, majd a véráram út
ján bekerülhetnek az agyba, ahol
szerencsés esetben TIA alakul ki
miattuk (mert a vérrög egy pilla
natra megszorul egy agyi érben,
de utána feloszlik, elsodródik).
Rosszabb esetben az érelzáródás
komolyabbá válik, és iszkémiás
stroke alakul ki. Ez okozza a szél 
ütések körülbelül 8085 százalékát.

A TIA tünetei
A TIA megtartott tudat
mellett okoz beszédza

vart, látáskiesést, za
vartságot, szédülést,
de jelentkezhet miat
ta átmeneti féloldali

bénultság is. A legtípu
sosabb TIA az, amelynél

az agyi mozgatókéreg terüle
te szenved vérellátási zavart. Ilyen
kor a beteg egyik oldala elzsibbad,
elgyengül a mozgása. Ez a gyakor
latban azt jelenti, hogy egyik oldal
végtagjainak és azonos oldali száj
zugának mozgása elmarad a má
sik oldalétól. Létezik olyan TIA is,
amely átmeneti látásvesztéssel jár,
és olyan is, amelynél átmenetileg
az emlékek vesznek el. Később
ezek a tünetek szintén elmúlnak,
az érintett egészségesnek érzi ma
gát. Mivel a TIA előjele a stroke
nak, jelentkezése után haladékta
lanul orvosi segítségre van szük
ség még akkor is, ha a tünetek tel
jesen megszűnnek.

amely a nyak belső oldalán fut
fel az agyba, valamint a két arté
ria, amely a gerinccsigolyákon át
éri el az agyat. Ilyen módon négy
ütőér fut be az agyba, ezek adják
a vérellátását. Némileg összeköt
tetésben is állnak egymással, vi
szont ezt követően úgynevezett
funkcionális végartériákként mű
ködnek. Ez azt jelenti, hogy egy
adott agyszövetrészt egy ütőér
lát el. TIA jellemzően akkor alakul
ki, ha ezekben átmeneti vérrögö
södés, szűkület vagy elzáródás

alakul ki. Ilyenkor az érintett agy
terület zavara miatt specifikus
ideggyógyászati tünetek jelen
nek meg. A carotis ér szűkülete
például átmeneti vakságot okoz
hat, míg az érelmeszesedésen
képződő vérrög átmeneti bénu
lást válthat ki.

Szívritmuszavar is okozhatja
A TIA mögött nemcsak az agyi

erek betegsége állhat, ugyanis
vérrög a szívből is kerülhet az agyi
erekbe. Ennek leggyakoribb oka a
pitvarfibrilláció nevű szívritmus 
zavar, de állhatnak a háttérben
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Ez okozza
a szélütések 

80–85 százalékát

ROHAM

Átmeneti

ISZKÉMIÁS

A TIA kifejezés egy rövidítés (transiens ischaemiás attack, átmeneti iszkémiás attak), amely
az agyi véráramlás átmeneti zavarát jelenti. Következtében megtartott tudat mellett alakul
ki a beszéd vagy a látás zavara, akár bénulás is bekövetkezhet.



132020. április 10.

Családi kapcsolatok 
A jó minőségű családi kapcsola

toknak sokkal fontosabb szerepe
van, mint bármelyik másik ténye
zőnek. Szülőként felelünk azért,
hogy szeretetteljes és gondoskodó
környezetet teremtsünk gyermeke
inknek. A család az első hely, ahol
megtanulunk együttműködni a má
sikkal, megtanuljuk az együttér
zést. Elsajátítjuk a rendszeres és a
másikra odafigyelő empátiás kom
munikációt, a kölcsönös bizalmat
és megbecsülést. Itt tanuljuk meg
a boldogság érzését is, mindeze
ken keresztül. 

Ezeket, ha hosszabb távú, mindenkép
pen orvosolni szükséges.

Közösségi kapcsolatok szerepe 
A gyermek számára a legeslegna

gyobb boldogság az óvodában és az
iskolában, ha vannak barátai. A bará
ti kapcsolatokban megtapasztalja azt,
hogy milyen a bizalom, a közös tevé
kenység, az önfeledt játék. A közös
ségi kapcsolatokban megtanulja a
szabályokat is tisztelni. Jelen helyzet
ben, ha személyesen nem is, de on 
line vagy telefonos formában „talál
kozhatnak” a gyerekek. Segítsük őket
abban, hogy ne szigetelődjenek el
társaiktól hosszabb időre. Segítsük
őket abban, hogy saját korosztályuk

A munka és tanulás 
Gyermekünk esetében a tanulás je

lenti a munkát. Kell, hogy a gyermek a
tanulásban megtalálja az örömét. E
cikknek nem tárgya a tanulás megsze
rettetésének folyamata, de a termé
szetes kíváncsiság fenntartása, az elér
hető cél kitűzése a tanulás terén na
gyon hatékony lehet. A példamutató
magatartás a szülők részéről a legjobb
módszer az olvasás megszerettetésé
re, a világ iránti nyitottság kialakításá
ra. Nem élhetünk át egyszerre pozitív
és negatív érzéseket, így a tanulási
problémák, még ha időlegesek is, rá
nehezednek gyermekünk lelkére.

Szerző: Füves Zsuzsa
okleveles gyógypedagógus tréner, 
coach, tanácsadó

A hét orvosi témája

Szülőként a gondozási és nevelési feladatokon túl arra is törek
szünk, hogy gyermekünket boldognak lássuk és boldoggá tegyük.
Mit csinál gyermekünk, ha boldog? A válasz sokféle lehet. Moso
lyog, nevet, ugrándozik, átölel bennünket, elmondja, hogy mennyi
re boldog, árad belőle a szeretet. A boldogság átélése révén im
munrendszere eros̋ödik, ellenállóbbá válik a betegségekkel szem
ben is. Kutatók megállapították, hogy mik azok a tényezők, ame
lyek kihatással vannak a boldogságunkra. Ezek a faktorok már gyer
mekkorban is lényeges szempontok. Nézzünk néhányat. 

kal is tudjanak beszélgetni ebben a
krízisekkel terhelt időszakban.

Neveljük boldognak gyermekünket 
Amennyiben a gyermekünk egyik

játék után a másikat kapja,
felnőttként is az egyik élvezet után a
másikat keresi majd. Ne minden
esetben a náluk sokkal sikeresebb ta
nulókkal hasonlítsák össze magukat,
mert alacsony lesz az önbizalmuk. Az
önbizalom, a pozitív hozzáállás, a hit
nem az élet könnyű időszakában fon
tos, hanem a nehéz időszakokban.
Ha ezeket gyerekünkben kifejleszt
jük, az élet nehezebb időszakában
komoly segítség lehet. Ez igazi útra
való számukra.

Segíteni másokon
Meg kell tanítani gyermekünk

nek azt a „tolsztoji gondolatot”,
hogy a legfontosabb ember a vilá
gon éppen az, aki ott áll veled szem
ben. Figyelj tehát rá! Ez nekünk, fel
nőtteknek is gyakran problémás. Ta
nítsuk meg a gyermekeknek azt,
hogy segítsenek másokon és érté
keljék, ha rajtuk segítenek. Pénzért
személyes jó kapcsolatok nem kap
hatók. Végezetül fontos megállapí
tás, hogy a boldog emberek jobb vi
szonyt hoznak létre a világgal. A le
hetőség kulcsa tehát nálunk,
szülőknél van. Használjuk!

JÓ TUDNI

Akinek gyermeke van, csak egyetlen dologra vágyik, hogy a pici ember
ből boldog, egészséges lelkületű felnőttet neveljen. A gyereknevelés
legnagyobb nehézsége ugyanakkor, hogy sosem tudhatjuk, hogy jó
úton járunke. A végeredményt majd csak 1520 év múlva láthatjuk.
Akkor viszont már nem tudunk változtatni rajta. A gyerekek vérmér
séklete, genetikai adottságai, habitusa teljesen eltérő, és ugyan vannak
komorabb, morcosabb és állandóan vidám gyerekek is, a végső bol
dogság elérése nincs kőbe vésve, a környezetük sokat tehet azért, hogy
boldog gyerekek és később boldog felnőttek legyenek.

Boldoggá tenni nevelés kérdése is

A
jó minôségû

családi
kapcsolatoknak

fontosabb szerepe
van, mint bármi

másnak

Kiből lesz boldog felnőtt?
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Valóban azt mutatjáke az eddigi
elemzések, értékelések, hogy a sú
lyos koronavírusfertőzöttek között
a legnagyobb arányban a szívbete
gek és a magas vérnyomásban szen
vedők találhatók?

A kínai Vuhan városában már leg 
inkább csak sporadikusan van jelen
a fertőzés, ezért is elkezdődhetett a
tapasztalatok, statisztikák tudomá
nyos feldolgozása. Az adatok az eddi
gi publikációk szerint azt mutatják: a
súlyos tüneteket mutató COVID19
fertőzöttek 25 százalékában jelen
volt valamilyen szívbetegség, leg
gyakrabban valamilyen szívritmusza
var, a magas vérnyomás pedig 58 szá
zalékban volt kimutatható.

Kardiológiai szempontból hoz
take merőben új felismerést ezek
az elemzések?

Kimutatták például, hogy a vírus
nemcsak súlyosbíthatja a már meg
lévő szívbetegségeket, hanem ritkán
egészséges emberekben is károsít
hatja a szívizmot. De nem ez a jellem
ző, mert a koronavírus dominálóan a
tüdőt támadja meg.

A szívbetegségek közül melyikre le
het a legveszélyesebb a koronavírus?

A koszorúérbetegségben, szívelég
telenségben szenvedők a leginkább
veszélyeztettek. Az ő esetükben olyan
komplex gyógyszeres alapkezelést állí
tunk be, amelynek segítségével a

lehető legoptimálisabb terhelhetősé
get érünk el. Vannak betegek, akiknek
ezzel a kezeléssel is szűk mezsgyén
mozognak a lehetőségeik. Ilyenkor a
tartósan magas láz plusz terhet ró a
szívre, amit az már nehezen vagy
egyáltalán nem tud elviselni. De a ma
gas vérnyomás és önmagában az idős
kor is jelentősen növeli a kockázatot.

A kardiológusoknak tehát sok
feladatot adnak a koronavírusos be
tegek. De mi van azokkal a sürgős
szívbetegekkel, akik nem szenved
nek ebben a fertőzésben? Őket is el
tudják látni?

Kizárólag a nem sürgős, hanem
tervezhető vizsgálatokat, beavatkozá

sokat halasztottuk el átmenetileg. Ha
véget ér a járvány, őket hívjuk be elő
ször a kardiológiára. A sürgős szívbe
tegek pedig természetesen nem ma
radnak ellátatlanul, ők a sürgősségi
osztályon át kerülnek hozzánk azon
nali vizsgálatra, beavatkozásra.

Őket nem fertőzik meg a korona
vírusosok a kardiológián?

Nem, mert természetesen a fertő
zött szívbetegeket máshol helyezzük
el. Erre nagy odafigyeléssel, a szabá
lyoknak megfelelően külön részleget
alakítottunk ki a kórházban.

Mit tanácsol a nem fertőzött kró
nikus szívbetegeknek?

Először is maradjanak otthon, s
pontosan szedjék be előírt gyógysze
reiket. 

Olvasni lehet azonban olyan pub
likációkat, hogy bizonyos szívgyógy
szerek, magas vérnyomás elleni tab
letták hajlamosítanak a fertőzés el
kapására, illetve ezek a szerek súlyos
bítják a fertőzés lefolyását.

Azt tanácsolom, csak megbízható
orvosi forrásokat olvassanak. Ezeket
a felvetéseket tudományosan nem
igazolták. Azt viszont egyértelműen
tudjuk, hogy a beállított gyógyszerek
módosítása, elhagyása nagyon sú
lyos következményekkel járhat a jár
vány idején.

„A Lurkó Alapítvány most nem tudja a gyermekeket
simogatni” – kezdte az ügyvezető. Úgy próbálnak se
gíteni, hogy a meseterápiájukat egy pendrivera má
solják, és juttatják el a kicsikhez. A szárnyas farkas se
gítségével mindent le tudnak győzni, ezzel a terápiával
tud segíteni most az alapítvány, amelynek tagjai min
dennap végigkérdezik a kórházban fekvő gyerme 
keket, hogyan érzik magukat. Most szavakkal pótolják
a fizikai simítást és ölelést. A szülők a jelenlegi, bizton
sági szabályokkal módosított látogatási rend szerint
tartózkodhatnak a kórtermekben. „Most az összes lur
kós néni maszkot varr” – mondta Zajovicsné Vizer Ber
nadett, utalva az önkéntesek munkájára.

Sokan szeretnének segíteni a kórházi dolgo
zóknak, adományok átvételében és koordinálás
ban is segít többek között az alapítvány ügyve
zetője. „Jó érzés átélni, hogy Győr ismét össze
fogott, rengeteg felajánlást kapunk cégektől és
magánszemélyektől, amit nagyon köszönünk” –
emelte ki Zajovicsné Vizer Bernadett. Van, aki
háladalt ír hozzájuk, van olyan szülinapos, aki
ünneplés helyett gyűjtést szervez. Ételadomá
nyok, önkéntesek által varrt maszkok folyama
tosan érkeznek hozzájuk az általuk kért tárgyak,
eszközök mellett.

Azok, akik segíteni szeretnének a továbbiakban
a kórházi dolgozóknak, a Magyar úti bejáratánál
lévő sorompónál adhatják át adományaikat a Lur
kó Alapítvány ügyvezetőjének, aki az életmentő
véradásra is felhívta a figyelmet: „Továbbra is a leg
fontosabb, hogy elég vérkészlet álljon rendelke
zésre, mindenki adjon vért, aki megteheti, ezzel
segítve legjobban az egészségügyet, és azzal, hogy
otthon marad.”

„A szívbetegek mindenképpen próbálják meg elkerülni a koronavírus
fertőzést, a gyógyszerei ket pedig előírás szerint, pontosan szedjék” –
tanácsolja dr. Kovács Gabriella, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
kardiológiai főorvosa, osztályvezetőhelyettese.

A SZÁRNYAS FARKAS segít a gyerekeknek

Az elmúlt hetekben az emberek figyelme a
kórházak felé irányul. Zajovicsné Vizer Ber
nadett, a Lurkó Alapítvány ügyvezetője a
kórháznak és az egészségügynek szánt ado
mányokról beszélt a Győr+ Médiának. 

Szerző: Győr+
Archív fotó: 

Marcali Gábor 

NEM JÓSZÍVŰ
a koronavírus

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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Csendes húsvét elé nézünk, de a hagyománya
inkat nem kell elhalasztanunk, legalábbis ami a
konyhai finomságokat illeti. Érdemes házi kalácsot
sütni, sonkát fűszeres lében főzni, krémes sütemé
nyeket készíteni, még ha csak a szűk családnak is
ebben az évben.

Ettől eltekintve elmesélem, hogy nálunk, a fel
vidéki, galántai járásban hogyan zajlik a húsvét a
mai napig. Kicsi korom óta az egyik legszínesebb
ünnepünk, minden értelemben. A lányok a fákat
feldíszítik az udvaron színes tojásokkal, szalagokkal,
és természetesen oda érkezik a nyuszicsomag is.
Előző este festjük a tojásokat pirosra, van, hogy
hagymahéjban, van, hogy céklával. Be kell zsírozni
alaposan, miután színt kaptak, hogy fényesek le
gyenek. A nem kívánt vendégeknek kicsit erőseb
ben, hogy zsíros legyen a zakójuk, ha zsebre teszik.
Másnap reggel korán kelünk, hiszen locsolás vár. A
fiúk az ágyból öntik ki az otthon lévő lány család
tagjaikat egy nagy pohár vízzel, úgy ténylegesen a
paplan alá. Ezt követi a szokásos lányos sikítás és
némi sértődés, a fiúk részéről pedig a hatalmas ka
cajok. Mindennek ellenére megköszönjük a locsolást,

Felvidék húsvéti szokásainak
egyik fontos eleme a terített asz
tal rakott szendvicse. Parfümfel
hőben, sok locsoló után mindenki
ezt várja a legjobban. Egyszerű,
klasszikus és a miénk. RAKOTTAS

Felvidéki 

#szarkazsófi

Bevásárlólista
• kalács • vaj 
• sonka • edami sajt
• torma • retek 
• csemegeuborka 
• Piros Arany • főtt tojás 
• friss zöld

hiszen akkor sokkal jobban meg lennénk sértve, ha
meg sem locsolnának bennünket. Gyorsan szép ru
hába öltözünk és indul a készülődés. Friss füvet ho
zok be az este készített piros tojások alá, kis kosár
ba, ez kerül a vendégfogadó asztal közepére. Előző
napokban süteményeket készítettünk, szárazat,
krémeset és pogácsát, ezek a süteménytartókra ke
rülnek. Egy másik kosárban sok apró csokinyúl és
édesség, végül az italok. De kiket is várunk mi eny
nyire? Tényleg léteznek még nálunk locsolók, aki
ket kislány koromban strigulával számoltam és 47
frissen fürdött legény volt a rekordszám. Ízes, frap
páns és néhol pikáns versikékkel csengetnek, min
denkinél egy kis parfümösüveg, és a végén mindig
egy zsebből előkerül a szódásszifon is. Ami még
nem marad el, az a fűzfaágból font korbács sok szí
nes szalaggal a végén. Mindez azért szükséges,
hogy a lányokból kicsapkodják a rosszaságot és ne
legyenek kilisesek, bolhásak. Idén mindez szeré
nyebb körülmények között zajlik, kevesebb vízzel,
kevesebb locsolóval, de a finomságok így is az asz
talra kerülnek és jövőre nagyobb húsvétolást tar
tunk majd, mint eddig valaha.

Elkészítés: A kalácsot vajjal kenem, rá a krémes
tormát, erre érkezik a füstölt, főtt sonkaszelet, a
tojáskarikák, a csemegeuborkaszelet, retek. Erre
sok sajtot reszelünk, majd a végén a Piros Arany
ból egy csepp és a zöld díszítés. 
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Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

18530021-1-08

A hétfőn indult sorozat keretében minden es
te egy új naplóbejegyzést publikálunk. Elsőként
Jakabos Zsuzsanna olimpikon úszó mesélt A ka
rantén akárhányadik napja címmel. „Nem tu
dom, hányadik, nem számolom, jobb az úgy.
Hidd el, tudom, miről beszélek, monoton a
sportágam. A 40×50 métert nem számolod,
akárcsak a 100×100at. Mert úgy gyorsabban
megy. Mindig csak egyre kell koncentrálni, csak
egy darabot kell jól megcsinálni. Aztán remény
kedsz, hogy biztos nincs már olyan sok. Egyéb
ként nem sürgetem az időt, teljesen új élmény,
hogy ennyit itthon lehetek. 12 éves korom óta
járok edzőtáborokba, versenyekre, állandóan
utazok, megyek, rohanok, és nincs időm semmi
re… Most egyszer csak az ölünkbe hullott a nyá
ri szünet a semmiből.” Hogy az olimpikon mit
kezd vele, kiderül a gyorplusz.hun.

Ahogy az is, miként telik egy monostor csend
jében az idő. Kedden SáraiSzabó Kelemen, a
Szent Mór Bencés Perjelség perjele írt olvasóink
nak. „A tegnap elmúlt, a jövő bizonytalan, egyet
len dolog a miénk: a jelen. A jelen az, amit formál
hatunk, alakíthatunk, amiben tudunk alakulni. Tu
datos jelenlétre van most szükség és arra, hogy
mosolyunkkal, jó szándékunkkal pozitívan alakít
suk a világot. „Nem lesz világ, csak bennünk” –
most van igazán ideje annak, hogy önvizsgálatot
tartsunk, hogy érzéseinket, érzelmi életünket
rendbe tegyük. A rémisztő hírek helyett levegyük
a polcról kedvenc könyvünket, kiválasszuk a ked
venc filmünket, chatszobában beszél
gessünk barátainkkal és felidéz
zük a szép és vicces emlé
keinket. „Őrizzük a felis
mert formát” – cso
dálkozzunk rá újra a
kedvesünkre, a gyer
mekünkre, a bará
tunkra. (…) A közép
korban sok helyen szo
kás volt, hogy húsvéthétfőn a
pap vicces történetekkel szórakoztatta és vidította
fel a népet, így élték át a feltámadás örömét. En
nek a hitében élünk és örömünket szeretnénk
megosztani mindenkivel.”

Szerdán a győri RÉV Színház vezetője, Balla Ri
chárd számolt be egy otthon, a feleségével töltött
napjáról. „Ébredés 8.30kor. Már ébresztőre ke
lünk, mert az önkéntes karantén első napjaiban

akkor bújtunk ki az ágyból, ha jól 
esett, de mint egy timelapse,

leperegtek a napok. Reggeli
mellé sorozat, Brooklyn
NineNine (rendőrös sit
com, mindenkinek szívből
ajánljuk), frissen felfede

zett, de már a 4. évadnál
tartunk, néha ebédhez és va

csorához is lecsúszik pár rész. So
rozatfüggők vagyunk és a jelenlegi

helyzet csak súlyosbítja az állapotunkat.”
A rovat részeként csütörtökön kiderült az is,

hogy mit is tehet egy otthonába kényszerült sze
mélyi edző, akinek a ketyegője a napi 12 óra

munkára van kalibrálva. Magyar Gergő, a men's
physiquekategória világbajnoka mesélt erről: „A
negyedik, nyugalmi pulzussal töltött napomon
már azon kaptam magam, hogy a reggeli zabom
elfogyasztása közben elkezdtem számolni a rágá
saim. Nem sokkal ezután a lakáson belül megtett
lépések számát motyogtam magamban, majd
számszerűsítettem a környék tüzelő macskáinak
hormondús vernyákolásait… De volt, hogy csak
kiálltam az ablakba, és az alatta elhaladó futónak
javítottam ki a talajfogási technikáját. Azt hiszem,
itt volt az a pont, amikor azt mondtam: kell a
rendszer az életembe!”

Az izgalmas írásokért figyeljék tehát esténként
– is – a gyorplusz.hu weboldalt. A következő hét
köznapokon többek között BedeFazekas Csaba
színművész, Horváth Sándor Domonkos könyvtár
igazgató és MarkóValentyik Anna bábművész en
gedik be otthonukba az olvasókat.

Tudatos jelenlétre
van most szükség

Egyetlen dolog a miénk: „a jelen”

KarantÉN a gyorplusz.hu weboldalon

KarantÉN címmel új sorozatot indítottunk a gyorplusz.hu weboldalon: ismert és inspiráló, váro
sunkhoz kötődő embereket kértünk meg, írjanak olvasóinknak. A napló jellegű bejegyzéseikben
beengednek minket a nappalijukba, a kertjükbe, esetenként pedig még a háló és fürdőszobájukba
is, hogy mindannyian lássuk, ők mit kezdenek a koronavírusjárvány miatt kialakult helyzettel.
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Feltétel: • szakirányú végzettség 
• szakmai tapasztalat • B kategóriás jogosítvány

Foglalkoztatás jellege: • 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Amit kínálunk: • bejelentett munkaviszony,
folyamatos munkavégzés • versenyképes fizetés+
cafeteria • vidékieknek bejárásiköltség-térítés
• szakmai képzések támogatása • hosszú távú 
munkalehetőség • munkavédelmi eszközöket, 
kéziszerszámokat, gépeket biztosítunk

A pozícióra nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

A GyőrSzol Zrt. városüzemeltetési és
kivitelezési igazgatóságának koordinálásá
ban, a városüzemeltetési alapfeladatok el
látása részeként a kihirdetett egészségügyi
vészhelyzetben is zajlik a városban a köz
területi fűnyírás. A munkát szükséges el
végezni, hiszen a hetek múlásával egyre
nagyobbra nőne a fű, ami a későbbiekben
jelentősen megnehezítené a szolgáltató
munkáját. A GyőrSzol Zrt. koordinálásá
ban, az egészségügyi óvintézkedések be
tartásával március 23tól összesen több
mint 25 darab önjáró, nagy teljesítményű
fűnyíró gép vesz részt a minden városrész
ben zajló munkában. A cég figyel arra,
hogy a fűnyírás lehetőség szerint ne ront
sa az utcák és járdák elvárható köztiszta
ságát, ezért a fűnyírókat seprőgépek kísé
rik, míg más helyszíneken kézi légfúvóval
tüntetik el a burkolatra került nyiradékot.
A fűnyíráshoz kapcsolódóan a szakembe
rek türelmet kérnek, hiszen a gépek egy
szerre nem lehetnek ott minden helyszí
nen. Az előző évek tapasztalatai alapján
várható, hogy a háromheti munkát jelen
tő első fűnyírási kör befejezése egyben a
második kör kezdete lesz.

a városban Szöveg: GyőrSzol Zrt.

Ütemterv szerint halad a Bar
tók Béla út és a Szigethy Attila
út kereszteződésénél, a vásár
csarnok felőli oldalon található,
Adydombnak nevezett közterü
let komplex megújítása. A Zöld
város kialakítása Győrben című
projekt keretében a gyalogosok
számára díszburkolatos sétá
nyok épülnek, a kisebb és a na
gyobb gyermekek részére játszó
teret alakítanak ki, a sportolni
vágyóknak szabadtéri erősítő
parkot telepítenek. A terület jól
el lesz látva utcabútorokkal, töb
bek között számos padot, utcai
hulladékgyűjtőt helyeznek ki,
ugyanakkor lesz malom és sakk

játékasztal, kerékpártámasz és
pumpával, szerszámokkal ellá
tott kerékpárospont is. A terve
zők gondoltak a kutyatartókra is,
a területen kutyaWC és az
ebek mozgatására szolgáló esz
közök is helyet kapnak. A zöldte
rületek hatékony fenntartása ér
dekében automata öntözőrend
szert alakítanak ki a szakembe
rek. Az energiahatékonyságot fi
gyelembe véve a terület LED
fényforrásokból álló közvilágítás
kap. Ugyanitt a növényvilág bő
vül, a beruházás során elültet
nek 33 fát, 960 lomblevelű örök
zöldet és 839 lombhullató cser
jét. Utóbbi növények alá fakér

get terítenek, esztétikussá téve
ezzel a cserjefoltokat. A terület
színesítésében új virágágy kap
nagy szerepet.

Összességében elmondható,
hogy a megújuló Adydomb
hasznos utcabútoraival, mo
dern és esztétikus megjelenésé
vel a településrész egyik leg
szebb helye lesz. 

A környéken lakók és az erre
járók láthatják, hogy zajlik a
munka. A tevékenység alkal
manként járhat a megszokottnál
nagyobb zaj és porhatással, ez
zel kapcsolatban az építtető és
a kivitelező köszöni a lakosság
türelmét és megértését.

Megújul az 

FŰNYÍRÁS

ADY-DOMB

A Győr-Szol Zrt. Kivitelezési Üzletága
FELVÉTELT HIRDET 
az alábbi munkakörök betöltésére:

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt.
Munka-bérügyi osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., 
vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá,
illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a pályázott 
munkakör megnevezését.

Feltétel: • C kategóriás jogosítvány 
• GKI (gépjármûvezetôi képesítési igazolvány)
• Digitális tachográf kártya • Emelôgépkezelô
OKJ-s bizonyítvány • 4374 Konténeremelô 

hatósági jogosítvány

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

Amit kínálunk:
teljes munkaidôs, saját állományba
bejelentett munkaviszony

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

KUKARAKODÓ

GÉPJÁRMÛ-
VEZETÔ

Feltétel: • 8 általános

Elônyt jelent:
• darukezelôi végzettség
• konténeremelôi végzettség

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

Szöveg és fotó: GyőrSzol Zrt.



A GyőrSzol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. ünnepi szolgáltatásairól és
nyitva  tartásairól a gyorszol.hu, illetve a gyhg.hu weboldalon olvasható infor
máció. A részletes leírást múlt heti számunkban is megtalálják olvasóink.

Győr önkormányzatának kezdemé
nyezésére, a dr. Dézsi Csaba András
polgármester és Radnóti Ákos város
üzemeltetésért is felelős alpolgármes
ter egyeztetésén született döntés ér
telmében a GyőrSzol Zrt. Városüze
meltetési Igazgatóságának munkatár
sai az egészségügyi vészhelyzet kihir
detése óta fokozott figyelmet fordíta
nak a közterületek takarítására. A szol
gáltató valamennyi rendelkezésre álló
munkagépe és a városüzemeltetés
ben dolgozó valamennyi munkatársa
napi rendszerességgel takarítja az ut
cákat, tereket, parkokat, ürítik a csikk
tartókat, hulladékgyűjtő edényeket,
tisztítják az utcabútorokat.

A munka része valamennyi város
részben a nagy forgalmú területek
fertőtlenítő tisztítása. A GyőrSzol
dolgozói a közegészségügyi hatóság
által ajánlott vegyszeres keverékkel

A közelmúltban felújított vásárcsar
nokban az óvintézkedések betartásá
val az egészségügyi vészhelyzetben is
zajlik a kereskedés. Az áruk jelentős
része őstermelőktől származik, akik
sokat dolgoznak azért, hogy portéká
juk húsvét előtt a standokra, a húsvéti
ünnepen az emberek asztalára kerül
hessen. A minőségi termékeket előál
lító őstermelőktől történő vásárlással
a helyi gazdaságot támogatjuk. Ezt jó
szívvel meg is tehetjük, hiszen a pul
tokon bőséggel találunk például új
hagymát és retket, ugyanakkor az
ilyenkor népszerű tojás több méret
ben is kapható. A henteseknél a csir
ke, a sertés és a marhahús friss, akár
csak a húsvétkor minden család aszta
lára kerülő sonka. Aki halat szeretne
enni, a halboltban konyhakész termé
keket vehet több halfajból. A péksé
gekben ropogós a kenyér és az édes
áru is ínycsiklandó. Az élelmiszereken
túl szükséges dolgokat, így például to
jásfestéket, édességeket, húsvéti de
korációt, újságokat ugyancsak besze
rezhetjük a vásárcsarnokban. A piac
tér és parkolóház között találjuk a ke
reskedők utcáját, ahol mások mellett
ruházati, konyhai és használati tár
gyak kínálatával várják a kereskedők a
vásárlókat. A győri vásárcsarnok alap

Orbán Viktor miniszterelnök múlt
vasárnap jelentette be: hétfőtől díj
mentes a közterületi parkolás Magyar
országon a veszélyhelyzet megszűné
séig. „A koronavírusjárvány elleni vé
dekezés egyik legfontosabb eszköze az
emberek közötti biztonságos távolság
fenntartása. Mivel zsúfolt tömegközle
kedési járatokon ez nem vagy csak kor
látozottan lehetséges, fontos, hogy aki
tudja, használhassa a saját autóját” –
fogalmazott a kormányfő. Ez azonban
a parkolóházakra és a mélygarázsokra

esetben a rendes nyitvatartással mű
ködik, az ünnepi nyitvatartás szerint
április 10én, pénteken zárva lesz,
szombaton 6 és 14 óra között tart nyit
va, vasárnap és hétfőn zárva lesz. Áp
rilis 14. keddtől újra a rendes nyitva
tartás lép életbe, ami a gyorszol.hu
weboldalon olvasható. 

Fontos tudni, hogy a biztonsági okok
miatt visszavonásig kizárólag a Tesco fe
lőli bejáraton lehet be és kijutni a léte
sítményből, ahol egyszerre 99 vásárló
tartózkodhat. Az érkező vásárlókat a pi
acfelügyelők számolják. Amennyiben a
bent lévők száma eléri a 99et, új vásár
ló csak akkor léphet be, ha valaki más
elhagyja a csarnok épületét. A vásár
csarnokban az üzletek zöme pultos ki
szolgálású, a standok előtti várakozás
során az 11,5 méter távolság megtar
tásával elkerülhető, hogy hosszabb so
rok alakuljanak ki. Komolyan kell venni
az életkorra vonatkozó szabályokat is,
eszerint a 65 évnél idősebbek 9 és 12
óra között vásárolhatnak.

A Tarcsay úti piacon a szerdai és a
szombati piacokat megtartják, e két
napon 6 és 14 óra között válogatha
tunk az őstermelők kínálatából.
Ugyanitt a 65 évnél idősebbek az is
mert okok miatt szintén 9 és 12 óra
között vásárolhatnak.

NAGY A KÍNÁLAT
Szöveg és fotó: GyőrSzol Zrt.

HÚSVÉTI információk a honlapokon

A parkolóházak 

A járványhelyzettel összefüggésben kihirdetett országos ingyenes
közterületi parkolással kapcsolatban több olvasónk is kérdezte:
vajon a rendelkezés vonatkozike a fizetős parkolóházakra is?

nem érvényes. A Jókai, Révai, Árpád par
kolóházat és a vásárcsarnok parkolóhá
zát, a Dunakapu téri mélygarázst, vala
mint a Tarcsay utcai piac parkolóját to
vábbra is az érvényben lévő díjszabás sze
rint lehet igénybe venni.

A megváltott parkolási bérletek
további érvényességét illetően a szol
gáltató a veszélyhelyzet megszűné
sét követően tud tájékoztatást adni.

A GyőrSzol Zrt. a kezelésében lé
vő közterületi parkolóautomatákat
üzemen kívül helyezte.

változatlanul fizetősek

takarítják a lakóterületeken lévő
buszvárókat, a kerékpártárolókat,
hulladékgyűjtő edényeket, padokat,
járófelületeket. A fertőtlenítés egy
részt a város takarítására használt kis
gépekkel, seprőgépekkel, másrészt
kézi permetező eszközökkel, mosó
pisztollyal történik.

A közterületek fertőtlenítése nem
jelent végleges megoldást a kóroko
zók terjedésének megakadályozásá
ra, de mindenképpen csökkenti a ví
rusok életben maradásának és to
vábbadásának esélyét. A kritikus te
rületek fertőtlenítése folyamatosan
történik, mindaddig, amíg a köz
egészségügyi helyzet ezt megkívánja.

A szolgáltató felhívja a figyelmet az
érvényben lévő, rendkívüli közegész
ségügyi rendelkezések betartására,
közterületeken csak az tartózkodjon,
akinek feltétlenül szükséges!

a vásárcsarnokban
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Fertőtlenítés
a közterületeken

Szöveg: GyőrSzol Zrt. 
Fotó: Marcali Gábor



bérleti szerződéses, félig felújított la
kást cserélne adyvárosi, marcalváro
si, szabadhegyi, összkomfortos, kom
fortos, maximum 53 nmes, 1+fél
vagy 2 szobás, táv/gázfűtéses, hatá
rozott/határozatlan bérleti szerződé
ses lakásra. Kutyatartási lehetőség
legyen! (Hirdetésszám: 40)

Belvárosi, komfortos, 48 nmes, 1
szobás, gázfűtéses, határozott bér
leti szerződéses lakást cserélne na
gyobb, 1+fél vagy 2 szobás,
gáz/távfűtéses, határozotthatáro
zatlan bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetésszám: 52)

Adyvárosi, összkomfortos, 49 nmes,
2 szobás, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne
győri, komfortos vagy összkomfor
tos, 4550 nmes, 1+fél szobás,
gáz/távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. Újváros, Sziget,
kizárva. (Hirdetésszám: 53)

Szabadhegyi, összkomfortos, 49 nm
es, 2 szobás, távfűtéses, részben fel
újított, műanyag ablakos, határozat
lan bérleti szerződéses lakást cserél
ne 70 nmes, 3 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses, szabadhegyi la
kásra. (Hirdetésszám: 55)

Belvárosi, összkomfortos, 63 nmes,
1+2 fél szobás, távfűtéses, határozat
lan bérleti szerződéses, részben felújí
tott lakást cserélne belvárosi, nádorvá
rosi, komfortos/összkomfortos, 3545
nmes, 1+fél szobás, távfűtéses vagy
konvektoros, határozatlan bérleti szer
ződéses lakásra. (Hirdetésszám: 60)

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik bú
tort, festményt, herendi porcelánt,
Zsolnayt, kristályokat, ezüsttárgya
kat, ékszert, régi órákat, könyveket,
dísztárgyakat, hagyatékot vásáro
lunk. Hívjon bizalommal! Telefon
szám: 0670/6405101. Díjtalan ér
tékbecslés!

Felment a tört arany ára! 7.500–
8.500 Ft/gramm. Régiségfelvásár
lás! Győr, Hotel Rába. Április 15én
9–13 óráig. Fazonarany: briliánssal
díszítve 9.000–30.000 Ft/gramm.
Festmények, régi pénzek, kitünte
tések, képeslapok, Zsolnayk, heren
dik, karórák. 0670/3816345,
www.dunagaleria.hu

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fogókat,
kalapácsokat, satukat, műhelyberen
dezéseket, kerti szerszámokat vásá
rolnék. Tel.: 0620/4153873.

LAKÁSCSERE

96/505050

Szigeti, komfortos, 61 nmes, 2 szo
bás+étkezős, gázfűtéses, határozat
lan bérleti szerződéses, felújított la
kást cserélne marcalvárosi, belvá
rosi, szigeti, komfortos, 3 szobás,
max. 60 nmes, gáz/távfűtéses, ha
tározatlan bérleti szerződéses, ren
dezett lakásra. (Hirdetésszám: 36)

Gyárvárosi, komfortos, 44 nmes,
1+fél szobás, gázfűtéses, határozott
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Vállalom limlomjának elszállítását,
megbízható csapat vagyunk. Hív
jon bizalommal, ár megegyezés
szerint. Igény szerint számlát bizto
sítok. Érdeklődés telefonon: 06
70/5146990

Lomtalanítást vállalok, eltakarítom
limlomját, ingyen elszállítom feles
leges holmiját. 0620/9967268

Lomtalanítást vállalok padlástól
pincéig, épületbontást is megegye
zés szerint. Hívjon bizalommal!
Igény szerint számlát biztosítok.
0670/7075812

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, meg
egyezés szerint. Tel.: 0670/675
0654.

Lomtalanítást vállalok ingyenes el
szállítással a padlástól a pincéig.
Érd.: 0670/2657643.

Ablak, redőny, okosredőny, szú
nyogháló, zsaluzia, reluxa, szalag
függöny, gurtnicsere, redőnyjaví
tás. Ingyenes felmérés! Tel.: 06
70/2339213.

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést, villanybojlerek ja
vítását vállalom Győrben és kör
nyékén. Kisebb munkát is! Tel.: 06
70/3846557

FELÚJÍTLAK. Családi házak, lakások
komplett felújítása, burkolás, fes
tés, kőművesmunkák, víz, villany
szerelés. 0630/8720564

Fűkaszálást, kertek rendezését, el
hagyott kertek, telkek gondozását,
fakivágást, tuják nyírását vállalom.
Érd.: +3620/5172701

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
tisztasági festést, gipszkartonrend
szerek kivitelezését vállaljuk. Tel.:
0670/2458931.

Sövényvágás, fakivágás, gyökérkivé
tel, kertásás, fametszés, faültetés,
fűnyírás, kaszálás! Érdeklődni lehet
telefonon: 0630/4036810;
96/826322.

Villanyszerelés Győrben és környé
kén. Kis munkák is. Rövid határidő
vel. 0620/4026657

*Rendelésleadás a szállítást megelôzô napon!
A kiszállítás 2000 Ft érték felett ingyenes, 2000 Ft érték alatt 300 Ft.

Az otthonlét alatt is szívesen fogyasztanád
a Lipóti termékeit? 

Rendeld meg kedvenc termékeidet,
és mi házhoz visszük neked.*

Rendelés leadás: hétköznap 11 óráig
Tel.: +36 30/467-22-75

Kiszállítás a rendelést követô munkanapon 10 órától.

#Házhoz jön
a Lipóti Gyôr!
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A megfejtést kérjük, ne küldjék el szerkesztőségünkbe, a koronavírus miatt kialakult helyzetben mi, Győr+ Médiások is az otthonainkból dolgozunk.
Mindaddig, amíg visszaáll minden a normál kerékvágásba, nem hirdetünk nyereményt, a rejtvényt a játék öröméért jelentetjük meg olvasóinknak.
Köszönjük a megértésüket!

A PannonVíz Zrt. kéri, hogy az elhasznált védő
eszközöket, kesztyűket, maszkokat és egyéb egész
ségügyi termékeket ne a WCbe, lefolyókba dobják.
A szennyvízhálózatban és szivattyúkban duguláso
kat okoznak az oda nem való anyagok. Javasoljuk,
hogy ezeket az anyagokat gyűjtsék műanyag zacskó
ba, majd jól összekötve tegyék a kommunális hulla
dék közé. Ezzel az apró lépéssel is sokat tesznek a
járvány terjedésének megfékezéséért.

okozhatnak!

A védőeszközök is 

DUGULÁST

haladhat a forgalom
EGY SÁVON 
Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.

Szennyvízcsatorna cseréje miatt kétszer egy sávon haladhat a forgalom a Szent István úton, a
Jókai és az Aradi vértanúk utcai csomópont között. A csatornaépítők a két belső sávot foglalják el,
a külső sávok átjárhatók. A kijárási korlátozás miatt nem alakult ki torlódás. Várhatóan egy hétig
tart a munka, addigra az aszfaltozás is elkészül. A munkálatok során a szakemberek előkészítik bé
lelésre a vezeték további szakaszát, így a vízzáróság fokozása mellett statikai megerősítést is kap rö
videsen az itt húzódó szennyvízcsatorna.



22 2020. április 10.

88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

Amikor másfél évvel ezelőtt tá
vozott Győrből, azt nyilatkozta, le
het, hogy abbahagyja a játékot, az
tán a Budapesti Egyetemi Atlétikai
Clubnál (BEAC) folytatta. A mostani
döntés a végleges?

Igen, eljött az idő. Nem így képzel
tem el a befejezést, jobban szeret
tem volna tudni, hogy melyik az a
meccs, amikor utoljára fűzöm be a
kosárcipőt. Májusban leszek 32 éves,
ennyi idősen szoktak még csúcsfor
mában játszani, én azonban úgy ér
zem, fizikálisan ez volt a maximum,
amit bírtam. Sokkal több időt vett
igénybe a bemelegítés, a regeneráló
dás, mint korábban. Türelmetlen va
gyok magammal szemben, és nem
fogadom el, hogy elfáradok, lassulok.
Ez a „letörési szakasznak” az eleje
volt, nem szerettem volna megvárni
a lassú haldoklást.

A győri búcsú hirtelennek tűnt.
Mi volt ennek a hátterében?

Hosszú folyamat végén benne volt
egy olyan edzőváltás is, aminek követ
keztében annyira leépült az önbizal
mam, hogy tudtam, abban az állapot
ban nem segíthetek a csapaton. Győr
ben nagyon erős mentális állapotban
lévő játékosok kellettek, kellenek ah
hoz, hogy kirángassák a klubot az
utóbbi évekre jellemző nem túl ered
ményes időszakból. Én nem soroltam
magam ebbe a kategóriába.

Sandro Orlando ült akkoriban a
kispadon, ő tette fel az ire a pon
tot?

Nem jöttünk ki jól, semmiféle bi
zalom nem alakult ki közöttünk. Szin
te alig játszottam, és elhittem ma
gamról, hogy én vagyok az oka a ku
darcoknak. Persze van, ami nem vál
tozik, ma is imádom Győrt, ha csak

Véletlen egybeesés, de mintha előre tudta volna, hogy játékospálya
futása a kezdetektől a befejezésig huszonöt évig tart majd. Ezzel a
számmal, a zöldfehér mezen a 25össel futott ki az egyetemi csarnok
parkettjére csaknem nyolc éven át Laklóth Anna. A győri kosárlabda
történetének egyik legjobb játékosa, a minden létező rekordot magáé 
nak tudó csapatkapitány nemrég bejelentette visszavonulását. 

szóba kerül a város, az szívet melen
gető érzés. 

Mik a legszebb emlékei a nyolc
évből?

A bajnoki cím éve, 2012 a legcso
dálatosabb időszak a karrieremben.
A többiekkel nem csak csapattársak,
közeli barátok voltunk, fiatalokkal a
keretben értünk el egy váratlan si
kert. Jó szívvel gondolok a baleset
utáni szezonra, amikor egy teljesen
esélytelen gárdával nyertünk bronz 
érmet. Az idény elején eltörtem a ke
zem, és ebből az állapotból sikerült
talpra állni. Jó volt együtt játszani a
húgommal, három évig csapattársak
voltunk, együtt laktunk. Örülök an
nak is, hogy Czank Timivel, akivel kö
zösen kezdtünk a Csatában kosarazni,
itt megint klubtársak lettünk. 

A 2013ban történt tragédia, a
buszbaleset az egyik legsötétebb
nap a klub történetében. Testvéré
vel, Dórával ott voltak a buszon.

Kitörölhetetlen emlék, de nem is
akarom elfelejteni, hiszen az életem ré
sze, nagyban formálta a személyisége
met, fontos az az út, ahogyan ebből
egyénileg és csapatként is felépültünk.
Mindig más érzés, ha eszembe jut,
mindennap változó. Van, amikor arra
gondolok, ahogy erőt merítettünk egy
másból és talpra álltunk, néha arra,
hogy milyen igazságtalan az élet, kinek
mit ad, és kitől mit vesz el. 

Hét és fél év alatt Laklóth Anná
ból klubikon lett, minden létező
győri rekord mellett ez a név áll a
statisztikákban.

A pontos számokkal nem vagyok
képben, az eredményeket is csak on
nan tudom, hogy a búcsúztatáso
mon a csapattársaim ajándékoztak

egy pólót, amin ott álltak felsorolás 
szerűen a sikerek. Az élményeket csi
náltam, ezeket akartam megélni,
nem számoltam soha a dobott pon
tokat, lejátszott meccseket.

A legfiatalabb játékosok azt
mondják, a tyúkanyó szerep is jól
állt önnek. Sokat jelentett a „kicsik
nek”, hogy a kapitányhoz bátran
fordulhattak tanácsért.

Talán Török Ági az, akinek a leg
többet át is adtam. Figyelem a pálya
futását, remélem, több szerepet kap.
Egy okos, tehetséges játékos, szurko
lok, hogy sikeres legyen. Érdekes
egyébként, hogy vannak párhuza
mok az életünkben. Hozzám hason
lóan az ő testvére is kosárlabdázó,

Ági anyukája is válogatott kosaras
volt, és apukája is színész, mint az én
édesapám. Úgy emlékszem, volt
olyan idény Győrben, hogy egyszerre
szerepelt a keretben a két testvérpár.

Hogyan tovább? Marad a kosár
labda közelében?

Úgy érzem, hogy most a helyemen
vagyok, de tartok egy kicsit a jövőtől. A
játék hiánya akkor jön majd elő, ha el
kezdődik a következő idény és újra pat
tog a labda. Akkor lesz majd egy nagy
űr a lelkemben, amit valamivel be kell
tölteni. A játék volt nekem a biztonsá
gos terep, huszonöt évig kosaraztam.
Most jön az ingoványos rész, de meg
küzdök az átmenettel, és helytállok, a
BEAC sportigazgatójaként is.

„EZ EGY SZÉP 
Laklóth Anna lezárta játékoskarrierjét

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Kristálycukor

Akció: április 11—16.

320 Ft/kg

Sertésmáj

219Ft/kg

239 Ft/kg helyett

kartonos ár

179 Ft/db

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

Magyar alma, Jonagold

CBA WC-papír, kamillás
24. tek,  49,96 Ft/tek.

1199 Ft/kg

1599 Ft/kg helyett

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

229 Ft/db

339 Ft/kg

A Graboplast Győri VSE ver
senyzői éremesélyesként
utaztak volna a tokiói ötkari
kás játékokra, ám a világjár
vány keresztülhúzta tervei
ket. A Devecseriné Takács
Kincső–Balla Virág kettős a
világ egyik legerősebb páro
sa kenu ötszáz méteren,
most is Győrben készülnek,
és elkezdték újra felépíteni
az évüket.

megemésztették a történteket. De
mostanra túl vannak rajta, és igye
keznek visszazökkenni a régi kerékvá
gásba. „Az emberek egészsége és
biztonsága a legfontosabb, érthető
tehát a halasztás. Nekünk versenyző
ként most az a feladatunk, hogy a
legjobb képességeink szerint folytas
suk tovább a felkészülést. Ezzel
együtt nem könnyű úgy edzeni, hogy
nem látjuk előre, mikor, milyen ver
senyek várnak ránk. Ami viszont eb
ben a helyzetben a legfontosabb: a
lelkesedésünk visszatért! Fontos az

is, hogy az egyesületre számíthatunk,
minden segítséget megkapunk eb
ben a speciális időszakban is.”

Ugyanezen a véleményen van De
vecseriné Takács Kincső is. „Természe
tesen követtük a híreket, figyeltük a
fejleményeket, mégis szomorú volt az
olimpia elhalasztásának híre, hiszen Vi
rággal együtt úgy éreztük, nagyon jól

felépítettük az idei
évünket, min

den a helyé 
re került.
Hamar új
ra össze
szoktunk a

h a j ó b a n ,
jól mentek az

edzések, kemé
nyen készültünk. Ké

szen álltunk rá, hogy kihozzuk ma
gunkból a legjobb formánkat. Pont ek
kor jelentették be az egy év csúszást.”

Túl sok töprengésre nem volt idő,
így aztán edzőjükkel, Szabados Krisz

tiánnal átbeszélték a teendőket, gya
korlatilag újratervezték az évet,
majd elkezdték immár másodjára is
felépíteni az idei szezonjukat.
Visszatértek az alapozó időszakra,
ismét az állóképesség fejlesztésére
került a fő hangsúly. Többet futnak,
kondiznak, emellett pedig hosszabb
résztávokat eveznek. A gyorsítások
értelemszerűen elmaradnak, mert
most nem ennek van itt az ideje, és
a formaidőzítéssel is várni kell. Az
ugyanis továbbra is kérdés, hogy a
magyar mezőny legjobbjai mikor

szállhatnak újra vízre versenykörül
mények között. 

Sportági berkekben a legtöbben
abban bíznak, hogy a járvány elmúltá
val, valamikor a nyár végén, de leg
alábbis ősszel megrendezik a magyar
bajnokságot. A másik lehetőség a
nem olimpiai számok világbajnoksága
Szegeden, amelyet hivatalosan nem
töröltek el, csak elhalasztottak. Ha
ezeket megtartják, a győri lányok min
denképpen ott lesznek, hiszen a ver
senyrutinból sem szeretnének kiesni. 

És hogy mi várható Tokióban
2021ben? Korai még erről beszélni,
de a páros tagjai azt mondják: eddig
sem foglalkoztak esélylatolgatással,
ez sosem volt jellemző rájuk. Mindig
csak a következő versenyre készülnek,
és annak is tudnak örülni, ha egy ed
zés vagy egy résztáv jól sikerül. Abban
bíznak és úgy érzik, jó az út, amin ed
dig jártak. Ha pedig ez így van, akkor
bizakodva várhatják a 2021es eszten
dőt és az olimpiát is.

„A legfontosabb a biztonság és
versenyzőink egészsége, ez nem is le
het kérdés. Éppen ezért március 17
től a csónakházunkat lezártuk, azt
csak az olimpiai és világbajnok részt
vevő versenyzőink használhatják. A
vízitelepen jelenléti ívet vezettünk
be, kerüljük a kontaktusokat, külön
öltözőket biztosítunk, és amikor csak
szükséges, fertőtlenítjük a
helyiségeket. Min
dent megte
szünk tehát,
hogy a ver
senyzőink
a lehető
legbizton
s á g o s a b b
körülmények
között készülhes
senek” – hangsúlyozta Kocsis Róbert,
a Graboplast Győri Vízisport Egyesü
let elnöke.

Balla Virág pedig azt meséli, bi
zony el kellett telnie pár napnak, mire

Túl sok töprengésre
nem volt idô

Már minden a helyére került, amikor bejelentették a halasztást

Visszatért a lelkesedésünk!
Takács–Balla kenupáros: Szerző: Szigeti Sándor

Fotó: kajakkenugyor.hu
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Kóczánné Ács Szilvia hímestojás
festő, népi iparművész idén
is ugyanúgy készült a
hímestojásnapi ren
dezvényre a Generá
ciók Házába, és a
húsvéti vásárokra,
mint minden év
ben, amik aztán az
ismert okok miatt el
maradtak. Sorra szü
lettek meg keze között a
hagyományos batikolt tojá
sok ősi motívumokkal, a kékfestőtojá
sok, és az „áttört” lúdtojások. A méh
viasszal írt motívumai a kereszténység
előtti időre vezethetők vissza, a tojás
termékenységvarázsló, gyógyító, baj
elhárító szerepét erősítik. Mindegyik
jelnek, motívumnak üzenete van, az
élet, a szeretet, a feltámadás, a termé
kenység, a rontás szimbólumai –
mondja az alkotó. Hímestojásfestő di
vatról nem beszélhetünk, mert ez a
motívumok gyűjtéséről, fejlesztéséről
szól, így mindegyik egyedi termék,
nincs párja, nincs belőlük két egyfor
ma. Az elkészült több száz tojás sze
rencsére eláll, így most dobozokban
várja a jövő húsvétot.

Szilvia azt mondja, ha nincs otthon
tojás vagy ételfestékünk, akkor is bát
ran fogjunk bele a húsvéti tojások meg
festésébe. A sötétbarna héjú tojást ece
tes vízben marassuk, így a mintázata
barna marad, míg a héj kifehéredik. Vö
rösesbarna tojást kapunk a hagymahéj
főzetéből, zöldet a leforrázott spenót,
petrezselyem vagy csalán levéből ké

szíthetünk. Ciklámen, bordó, lila tojáso
kat varázsolhatunk cékla főzővizével.
Narancssárgát pirospaprikafőzetből
nyerhetünk, rózsaszínt csipkebogyótea
segítségével, a kék szín kedvelői pedig
apróra vágott vörös káposztát főzzenek
meg, és ebbe áztassák a tojásokat. 

És végül még egy tanács a szakem
bertől: főzés előtt mosogatószerrel

tisztítsuk meg a tojásokat. Erre az
esetleges vírusok eltávolítása miatt,
valamint a zsírtalanítás érdekében
van szükség, így egyenletesebben ve
szi fel a színezéket. Ha szeretnénk
megenni ezeket a tojásokat, akkor
tiszta vízben főzzük meg, majd az el
készített festékben csupán színezzük
e húsvéti jelképeket. 

TOJÁSFESTÉS
természetesen

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Eljött az ideje, hogy visszatérjünk nagyanyáink tojásfestő technikáihoz. Ráérünk, otthon vagyunk, kísérletez
hetünk, és locsolók hiányában csak néhány szép tojást kell megszíneznünk az ünnepi asztal díszítésére.


