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Az egyik győri cég ideiglenesen bezárta irodáját,
online intézik a hiteleket és az egyéb adminisztrá
ciót. „Tartjuk a kapcsolatot az ügyfelekkel, de mini
málisra csökkentettük a személyes találkozásokat,
nálunk is mindenki otthonról dolgozik. Ha valakinek
határidőre kell költöznie vagy olyan ingatlant keres,
amit azonnal szeretne, természetesen megpróbá
lunk segíteni” – mondta Búza Tímea.

Az ingatlaneladással és vétellel foglalkozó vál
lalkozás tulajdonosügyvezetője szerint a bérbe
adással is kivárnak az ügyfelek. „Van egyfajta fé
lelem a lakástulajdonosokban, nem biztosak ab
ban, hogy a bérlő tude majd fizetni. Akik pedig
bérelnének, attól tartanak, hogy elveszítik a
munkahelyüket. Teljesen érthető a mostani bi
zonytalan helyzet.” 

Hitelek esetében azt tapasztalják, hogy a már el
indítottakat a bankok rugalmasan kezelik. „Most
mindenképpen összefogásra van szükség. Minden
kinek mérlegelnie kell, hogy most nem az ügyfelek
hibájából hiúsul meg esetleg egyegy szerződés. Azt
látom, hogy általában mindenki elfogadó és alkal
mazkodó” – osztotta meg tapasztalatait Búza Tímea.

A vállalkozás kivitelezésben is érintett, amíg
lehet, folytatják az építkezéseket. Búza Tímea
hozzátette, a következő időszakban az a legfon
tosabb, hogy mindenki otthon maradjon, mert
ezzel tudjuk megakadályozni a vírus terjedését
és elősegíteni, hogy minél gyorsabban véget ér
jen a veszélyhelyzet.

A koronavírusjárvány súlyosan érinti a hazai
mikro és kisvállalkozásokat is, akik közül nagyon
sokan katáznak. A magyar kormány hétfőn beje
lentett döntése értelmében június 30ig a taxisok
után további 8.400 kisvállalkozásnak adnak kata
járulékfizetés alóli mentességet, valamint a jár
vány megfékezése miatt szünetelő ágazatok vállal
kozásai, intézményei szintén mentesülnek a mun
káltatói járulékok befizetése alól június 30ig.

A többpontos gazdasági döntéscsomag egyik
kiemelkedő eleme a törlesztési moratórium, mely
mentesít a hitel visszafizetése alól december 31
ig. Ezzel együtt tolódnak a futamidők, az idén be
nem fizetett tőke és kamattörlesztést a következő
évben kell majd törleszteni. „A vírus félig leállítja

HOZZUNK JÓZAN
pénzügyi döntéseket!

Komoly kihívások elé állítja az egész világot a koronavírusjárvány megfékezése, több ha
zai ágazatot már most térdre kényszerített. A károk enyhítése érdekében a magyar kor
mány múlt héten és hétfőn többpontos gazdasági intézkedéscsomagot léptetett életbe.
A döntések legfontosabb elemeiről beszélt Palkó István, a Portfolio.hu vezető elemzője
a Győr+ Rádió esti műsorában.

a gazdaságot” – összegezte az elemző, aki arra is
kitért a Győr+ Rádió műsorában, hogy a kormány
gazdasági intézkedéseinek pénzügyi vonzata még
mindig elenyésző az idei költségvetés mértékéhez
képest, bár minél tovább tart a járvány hazánkban,
annál drágább lesz annak kezelése. 

A negatív változások kihatnak mindennapjaink
ra is. A lakosság részéről tapasztalható felvásárlási
láz az élelmiszerellátási lánc szakadásával járt,
ami magával hozta az áremelkedést, a tartós ház
tartási, elektronikai cikkeknél azonban árcsökke
nés tapasztalható. Ennek tükrében Palkó István, a
Portfolio.hu vezető elemzője arra int, hozzunk jó
zan pénzügyi döntéseket, költségeinket minimali
záljuk és tanuljunk meg spórolni.

ajánló

ajánló

A koronavírus terjedésének hatására szinte teljesen megállt az élet az ingatlanközvetítő
irodákban. Minimálisra csökkent a vétel és az eladás, valamint a bérbeadással is kivárnak
az ügyfelek. A következő időszakban ebben a szektorban is nagy szükség lesz az összefo
gásra és empátiára.

ajánló

ajánló

az ingatlanpiac
LEFAGYOTT

Palkó István, a Portfolio.hu vezető elemzője 
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Az önkormányzat bezárta a győri
játszótereket múlt csütörtöktől, a
bekerítetlen játszótereken is tilos
tartózkodni! 

*   *   *
A Zöld Eb Kutyás Érdekvédelmi

Egyesület segít azokon, akik a karan
tén idején nem tudják sétáltatni, il
letve megfelelően ellátni állataikat.
Az egyesület munkatársai a +36
21/2620044es telefonszámon vár
ják azok hívását, akik a szolgáltatást
igénybe vennék.

*   *   *
Múlt péntektől a győri utcákon is

találkozhatunk katonai rendész jár 
őrökkel, a közrend fenntartásának
támogatása, valamint a lakosság biz
tonságérzetének növelése érdeké
ben. Ha a katonák valahol jogsértést
látnak, feltartóztatják az elkövetőt
addig, amíg a rendőrök a helyszínre
nem érnek. 

*   *   *
A PannonVíz Zrt. is azon hazai

vállalatok közé tartozik, mely straté
giai fontossága miatt katonák és ka
tasztrófavédő szakemberek segítsé
gére is számíthat. „Két katona és egy
katasztrófavédő érkezett hozzánk
múlt héten. Kiváló az összhang ve
lük” – tudtuk meg Tőke László elnök
vezérigazgatótól. 

*   *   *
Múlt pénteken Győri Segélyala

pot hozott létre az önkormányzat,
amelynek célja a koronavírus elleni
győri küzdelem segítése (bővebben
a 7. oldalon). 

*   *   *
A GyőrSzol Zrt. korlátozta a

Herman Ottó utcai vásárcsarnok
épületében tartózkodó vásárlók
számát, egyszerre 99 vásárló tar
tózkodhat bent. A vásárcsarnok
épületébe kizárólag a Tesco felőli
bejáraton lehet be és kijutni. Az
érkező vásárlókat a piacfelügyelők
számolják. Amennyiben a bent lé
vők száma eléri a 99et, új vásárló
csak akkor léphet be, ha valaki
más elhagyja a csarnok épületét.
A vásárlóknak sorban álláskor
meg kell tartaniuk az 11,5 méter
távolságot. 

*   *   *
A GyőrSzol Zrt. a kezelésében lé

vő kültéri sportlétesítményeket szin
tén múlt péntektől bizonytalan ideig
lezárta. A lezárás a Barátság Sport
parkra, a Bercsényi ligetben találha
tó sportlétesítményekre, az Adyvá
rosban lévő sportpályákra, a Tompa

utcai és Örkény utcai műfüves pá
lyákra vonatkozik.

*   *   *
Hétfőn a győri Széchenyi István

Egyetem Hegedűs Gyula Kollégiumá
nak K2 épületében megnyílt a Petz Ala
dár Megyei Oktató Kórház 24 órás or
vosi ellátást biztosító ideiglenes megfi
gyelőközpontja (bővebben az 5. olda
lon). A multifunkciós épületben tartóz
kodó 250 hallgató költöztetését dr. Dé
zsi Csaba András polgármester kérésé
re a Volánbusz Zrt. segítette, a szolgál
tató autóbuszokat csoportosított át a
kért menetrend szerint. A hallgatóknak
az egyetem campusán kívül eső Famu

lus Kollégiumban és a külső kollégium
ban biztosítottak helyet. 

*   *   *
A GyőrMosonSopron Megyei Pol

gári Védelmi Szövetség felajánlásának
köszönhetően a győri háziorvosok és
házi gyermekorvosok részére FFP2 tí
pusú maszkokat és védőszemüvegeket
biztosított az önkormányzat a napi be
teg és ügyeleti ellátáshoz, emellett a
rendelőket kézfertőtlenítővel is ellát
ták, valamint az EESZIt és a Hajléktala
nokat Segítő Szolgálatot is.

*   *   *

A lapunk hátoldalán található in
gyenes zöldszámot múlt héttől fo
gadja öt orvos az egészségügyi álla
potukban bizonytalan győriektől. Ér
demes hosszan csengetni, ha az egyi
kük nem veszi fel, mert éppen beszél,
a vonal automatikusan továbbkap
csol a következő szakemberhez.

*   *   *
Közlekedési mobiljeggyel vehetők

igénybe a Volánbusz járatai. Hétfőtől
készpénzmentessé vált a jegyvásár
lás a Volánbusz valamennyi járatán,
applikációban válthatók meg a jegyek.
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mobilal
kalmazásának segítségével a jegy

bárhol, bármikor megvásárolható,
akár közvetlenül a járat indulása
előtt is. Szerdától pedig tanszüneti
menetrend lépett érvénybe. A társa
ság minden helyi, országos, regioná
lis és távolsági járatán felfüggesztet
te az első ajtónál történő felszállást,
a járművezetőket szalagkordonnal
határolták el az utastértől. Bejelen
tették továbbá, hogy 600 autóbusz
belső légterét ózonnal is fertőtlenítik. 

*   *   *
A győri Anyakönyvi Hivatalban a

kormány által kihirdetett veszélyhely

zet ideje alatt csak a következő
ügyekben és kizárólag előzetesen te
lefonon egyeztetett időpontban le
hetséges az ügyfélfogadás: házasság
kötéssel kapcsolatos ügyintézés
(csak a már folyamatban lévő ügyek
ben), bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésével kapcsolatos ügyintézés,
apai elismerő nyilatkozat, haláleset
bejelentése és otthon szülés bejelen
tése esetén. 

*   *   *
A Széchenyi István Egyetem veze

tése a Felsőoktatási Dolgozók Szak
szervezete helyi alapszervezetének
támogatásával megszervezi és segíti,

hogy az intézmény 65 év feletti aktív
és ma már nyugdíjas, Győr és Mo
sonmagyaróvár közigazgatási terüle
tén belül élő munkatársai és párjaik
a rendkívüli veszélyhelyzet idején is
mindennap meleg főételhez jussa
nak. A cél, hogy ne mozduljanak ki
otthonukból az egykori és idős kollé
gák. Az ebédet a heti kínálat alapján
házhoz szállítással, kedvezményes
áron biztosítja az egyetem. Érdeklőd
ni a +3620/5406730, +3620/580
8302, +3620/5071547 és +36 30
9345188 telefonszámokon lehet.

A győri intézkedések összefoglalója

SEGÉLYALAP,
Szerző: Győr+  /  Fotó: Marcali Gábor

fokozott közbiztonság



4 2020. március 27.

KARA ÁKOS:

„Tisztelettel szeretném tájékoztatni a győrieket
arról, hogy a mostani rendkívüli helyzetben is fo
lyamatosan dolgozik a magyar országgyűlés, a kor
mány és a győri önkormányzat is. Ez azért fontos,
mert nap mint nap számos fontos intézkedést,

„Veszélyhelyzet van, és ebből adódóan
az első és legfontosabb a védekezés és a
magyar emberek, családok védelme” –
fejtette ki Kara Ákos győri országgyűlési
képviselő.

döntést kell előkészítenünk és meghoznunk Ma
gyarország és a magyar emberek védelméért, biz
tonságáért és jövőjéért” – kezdte Kara Ákos, és
hozzátette, köszönik, hogy a győriek mindent meg
tesznek azért, hogy a járvány időszakában a fontos
szabályokat betartsák. „Nagyszerű látni, hogy mi
lyen sokan nyújtanak egymásnak segítséget. Ezt
nagyon köszönjük! A mostani időszakban fontos,
hogy mindannyian hiteles információkat tudjunk
szerezni, ezért azt javasoljuk, hogy a tévében, rá
dióban mindennap figyeljék az Operatív Törzs tá
jékoztatóit, valamint interneten nézzék a kormány
koronavirus.gov.hu oldalát is.”

Kara Ákos országgyűlési képviselőként a ve
szélyhelyzetben éjjelnappal kapcsolatban van a
hozzá tartozó 34 település polgármesterével, így
a győri polgármesterrel is. „Folyamatosan egyez
tetünk a járványügyi feladatokról, felkészülésről,
krízishelyzetekről. Minden fronton a magyar em
berekért, Magyarországért és a térségünkben élő
kért dolgoznunk minden erőnkkel! Azért dolgo
zunk mindannyian, hogy minél előbb túl legyünk
ezen a borzalmas járványidőszakon. Vigyázzunk
egymásra!” – hangsúlyozta és felhívta a figyelmet
a Facebookoldalára (facebook.com/karaakos.gyor),
ahol naprakész információkkal jelentkezik térségünkről.

A taxisok után további kisvállalko
zóknak ad június 30ig mentességet
a kormány a kata átalányadófizetési
kötelezettség alól. A március 1je
előtt keletkezett katatartozásokra
haladékot adnak; a turizmushoz és a
vendéglátáshoz hasonlóan a magyar
országi médiaszolgáltatások mentes
séget kapnak a kieső reklámbevéte
lek miatt; a kilakoltatásokat és a le
foglalásokat, valamint az adóvégre
hajtásokat felfüggesztik; és a veszély
helyzet alatt lejáró gyes, gyet és
gyedjogosultságokat meghosszab
bítják. A rendelet kimondja, hogy
2020. március, április, május és júni
us hónapra mely tevékenységet vég
zők kapnak adómentességet a kata
megfizetése alól.

A legújabb szabályozás szerint öt 
ezerről tizenötezer forintra emelkedik
a PINkód nélkül is engedélyezett, érin
téses fizetési kártyás vásárlások ösz
szeghatára április 15től, ezzel becslé
sek szerint a vásárlások csaknem 90
százalékánál a vevőnek nem kell meg
érintenie a POSterminált. 

Orbán Viktor közölte: újabb lépé 
sekkel egészítették ki a járvány miatt
hozott első gazdaságvédelmi akció
tervet. Azt is mondta, a kormány
négy vonalon szervezte meg a véde
kezést, katonai, rendőri, egészség
ügyi és gazdasági védekezés zajlik.

Kifejtette, a csoportos fertőzések
szakaszából „gyorsuló lépésekkel kö

zeledünk a tömeges fertőzés szaka
sza felé”. A ténylegesen megfertőző
döttek száma azonban nyilvánvalóan
jóval nagyobb, mint amiről tudnak.

A kormányfői bejelentés része volt
az is, hogy kedd reggeltől minden in
tenzív kórházi ágy mellett dolgozó or
vos és ápoló speciális maszkot kap. A
többi, nem intenzív ágy mellett dolgo
zó kórházi orvos, ápoló sebészi masz
kot. Akit koronavírusgyanúval visznek

be, az azonnal sebészi maszkot kap.
Mivel hosszú védekezésre kell számí
tani, a miniszterelnök fegyelmezett
készletgazdálkodást kért.

Az egészségügyi adatokat ismertet
ve arról is beszámolt, hogy orvosi

maszkból 1,5 millió darab van, naponta
25 ezret gyártanak, de ez a héten felfut
napi 80 ezerre. Speciális maszkból 129
ezer darab, gumikesztyűből 20 millió
pár, védőruhából 170 ezer, lélegeztető
gépből pedig 2.560 van. Eszközöket be
szerezni keleten lehet, az ország óriási
tételeket kötött le, a szállítmányok folya
matosan érkeznek, több mint tíz repü
lőgépszállítmányt várnak – mond
ta. (Másnap, kedden közel
70 tonnányi orvosi
eszköz és egészség
ügyi védőfelsze
relés érkezett
Kínából.)

A kórházi
kapacitások
a követke

zők: a kórházi ágyak száma 66.906, a
65 év alatti orvosok száma 19.431, a
bevethető rezidenseké 4.312, az
utolsó éves orvostanhallgatóké pe
dig 900, így 24.643an láthatnak el
orvosi szolgálatot. A 65 évesnél fiata

labb egészségügyi szakdolgozók 105
ezren vannak.

„Több százmilliárd forintos költsé
ge lesz a koronavírusjárvány elleni
védekezésnek, ezek a források a költ
ségvetésben rendelkezésre állnak” –
mondta Gulyás Gergely Miniszterel
nökséget vezető miniszter csütörtöki
online sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető kiemelte: a kor
mány minden olyan in

tézkedést, amelyet a
környező országok

is megtettek, lé
n y e g e s e n
előbb hozott
meg, mint a
többi ország,
ezért a fertő

zés mértéke jóval kisebb, mint Európa
legtöbb országában. Remélhetőleg a
fertőzés terjedésének üteme továbbra
is lassabb marad, de az elkövetkező na
pokban, hetekben ugrásszerűen nőhet
a fertőzöttek száma.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

A taxisok után további 81.480 kisvállalkozónak ad június 30ig
mentességet a kormány a kata (kisadózó vállalkozások tételes
adója) átalányadófizetési kötelezettsége alól a koronavírusjár
vány miatt – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn
a koronavírusfertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs
online sajtótájékoztatóján. 

A lapzártánkkor,
csütörtökön ismert 

adatok szerint 
országunkban 261re nőtt 

a beazonosított koronavírus
fertőzöttek száma és 28ra

a gyógyultaké, az 
elhunytak száma 10.

Újabb intézkedéseket jelentett be a kormány

UGRÁSSZERŰEN NŐHET 
a fertőzöttek száma

Forrás: MTI  /  Illusztráció: Lightspring/Shutterstock.com
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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.

Hagyományos
eljárással
készült füstölt 
szívsonka

Sertéslapocka

Akció: március 26—29.

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,

693.94 Ft/kg

195 Ft/db

Kinder tojás

2999 Ft/kg

Csirkemellfilé

1199 Ft/kg

1399 Ft/kg helyett

1300 Ft/kg

1700 Ft/kg helyett

229 Ft/db

kartonos ár

179 Ft/db

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

Lapzártakor csak egy olyan ember költözött be a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, az önkormányzat
és a Széchenyi István Egyetem által közösen létrehozott megfigyelőközpontba, aki fertőzésgyanús.
A hétfőn, a campus területén lévő kollégiumban megnyitott intézménybe átlagosan 1617 páciens
jelentkezik naponta, ám közülük a fertőzésgyanúsok sem akarnak maradni, amíg tehetik, addig in
kább a házi karantént választják.

Dr. Gunther Tibor főorvos, szak
mai igazgató szerint jó hír, hogy a kór
ház munkáját tehermentesítő elkülö
nítő, vagy szakszóval karanténház, hi
vatalos nevén Petz–Széchenyi Megfi
gyelőközpont egyelőre zsúfoltság
nélkül el tudja látni feladatát. 

„A legjobb mindenki számára az
otthoni karantén” – szögezi le a szak
mai igazgató és hozzáteszi, előfordul
hat azonban, hogy valaki idős szülei
vel, nagyszüleivel él, és nem szeret
né megfertőzni őket, neki felajánlják
a megfigyelőközpont egyik szobáját. 

A páciensek továbbra is csak azt kö
vetően kerülhetnek ide, ha már felhív
ták háziorvosukat. Azok esetében,
akiknél a háziorvosban felmerül a
gyanú a koronavírusfertőzésre
és nem vállalnak karantént, to
vábbra is a háziorvos a mentők
kel (OMSZ) együttműködve
szervezi meg a páciens ottho
nában a mintavételt. De a megfi
gyelő nem mintavételi központ, kizá
rólag azokat tudják tesztelni, akiknél
felmerült a karanténba zárás igénye,
tehát nem vállalják az otthoni karan
tén lehetőségét vagy esetleg félnek a
teljes orvosi felügyelet hiányától.

A beteg nem távozhat a karantén
ból öt napig, illetve a két mintavétel
negatív eredményéig. A szabályzat

megsértése azonnali és végleges ha
zabocsájtást von maga után. Ha idő
közben az állapota romlik s kórházi
ellátást igényel, akkor mentővel kór
házba szállítják.

Gyanús esetben azoknál, akik a há
zi karantént választották, a háziorvos
a páciens otthonában szervezi meg a
mentőkkel a második mintavételt. 

A beköltözőknek pozitív ered
mény esetén összesen 14 napon át
bent maradniuk.

Dr. Gunther Tibortól megtudtuk
azt is: csak 65 éven aluli, más, súlyos

kísérőbetegségben nem szenvedő
embereket fogadnak. Diétát nem
tudnak biztosítani, ezért a cukorbe
tegeket sem helyezhetik el a megfi
gyelőben. Maradhatnak viszont a lá
zas, de súlyos légúti megbetegedés
ben nem szenvedő betegek.

„A megfigyelőközpont létrehozásá
nak az az elsődleges célja, hogy a kórhá
zi ágyakat és személyzetet kímélje, fenn
tartsa azok számára, akik súlyos állapot
ban vannak, s kórházi kezelésre szorul
nak. Az intézményben – ahol maximum
260 embert tudnak egy időben elhe
lyezni – mindenki külön szobában lehet.
Egyébként egy orvos a nap 24 órájában
a helyszínen tartózkodik, az ő munkáját
hat szakdolgozó és két adminisztrátor
segíti” – tájékoztatott dr. Dézsi Csaba
András polgármester.

A központban tartózkodáshoz az aláb
biak szükségesek, melyeket már felvétel
kor mindenképpen vigyenek magukkal:

rendszeresen szedett gyógyszerek, vi
taminok. Tisztálkodási eszközök:
tusfürdő, sampon, dezodor, fogke
fe, fogkrém, fésű, WCpapír, zseb
kendő, papírtörlő/szalvéta, betét,
tampon, törölköző, kéztörlő stb.

Váltóruha 56 napra, fehérneműből
14 napra elegendő (mosási lehetőség

nincs), mobiltelefon és töltő, szemüveg,
egyéni szabadidő eltöltéséhez legszüksé
gesebb eszközök, tárgyak (például könyv,
tablet, laptop). Az épületben ingyenes
internet áll rendelkezésre. A páciensek
számára az ellátás ingyenes, téves az a
hír, hogy többnapi hideg élelmiszerrel
kell érkezniük. Kérik azonban, hogy láz
mérőt vigyenek magukkal. 

Elsôdleges cél
a kórházi ágyak
és a személyzet

kímélése

MARADNI
még nem akarnak
a karanténközpontban

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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Bevallom, nem gondoltam volna,
hogy egykét nap alatt kialakul az új
oktatási rend, és hamarosan már
nem csupán feladatok, hanem érde
kes videók, hanganyagok is érkeznek
az Ekrétán keresztül. A kisebbik lá
nyom osztályfőnöke mindennap, az
aznapi tantárgyakhoz kapcsolódva,
otthon elkészített videókban magya
rázza el a tananyagot. Kezdetben ma
ga vette fel a kisfilmeket, ám múlt
pénteken megérkezett az első olyan
videó, amiben – közkívánatra – Gyön
gyi néni is látható. A videót nagyob
bik fia, Alex rögzítette és vágta meg,
de – mint megtudtam – az óvodás
korú Tibor fia is kivette a részét
a munkálatokból, hogy reggel
re a gyerekek asztalán (vagyis
a szülő laptopján, telefonján,
tabletjén) legyen a friss, ropo
gós digitális tananyag. 

Ezek után kerestem meg Gyöngyi
nénit, vagyis Horváth Gyöngyi Klau
diát, a Nádorvárosi Énekzenei Álta
lános Iskola 1. A osztályosainak osz
tályfőnökét. „A bejelentést követően
rögtön azon járt az agyam, miként le
het ezt úgy megoldani, hogy a gyere
keknek is érthető legyen, és a szülők
számára is a lehető legkisebb nehéz
séget okozza az otthoni segítségnyúj
tás. Végül a videók mellett döntöt
tem, ami a visszajelzések alapján jól
bevált, a gyerekek szeretik, örülnek,
hogy hallják a hangomat, és a felada
tokat is könnyebben megértik.” Mint
mondja, a különböző internetes pe
dagógusfórumokon rögtön beindult

A Mobilis és a Győr+ Média Zrt.
együttműködésében olyan digitális
tananyagokat fejlesztenek ki szak
emberek, melyek támogatják a ter
mészettudományos oktatást a tan
termen kívüli digitális oktatás idő
szakában. A munkahét minden
napján két műsor kerül adásba,
melyek egyenként nagyjából 30
perc időtartamban biztosítanak tar
talmat specifikusan a különböző
korosztályoknak. A műsorterv az
előttünk álló hetekre a következő:

A közoktatás aktuális tananyagá
hoz kötődő természettudományos
kísérletekről készült felvételek

Hétfő: 11. osztályos fizika
Kedd: 7. osztályos fizika és kémia
Szerda: 8. osztályos fizika és ké
mia Csütörtök: 9. osztályos fizika
és kémia Péntek: 10. osztályos fi
zika és kémia

Kifejezetten a kisiskolás kori ter
mészettudományos nevelés támo
gatásaként leforgatott filmek, ame
lyek olyan kísérletekről készülnek,
amik egy átlagos háztartásban ta
lálható eszközökkel biztonságosan
elvégezhetők és tanulságosak.

Hétfő: 2. osztályos környezetis
meret Kedd: 3. osztályos környezet
ismeret Szerda: 4. osztályos kör
nyezetismeret Csütörtök: 5. osztá
lyos természetismeret Péntek: 6.
osztályos természetismeret 

A tananyagok két részből állnak.
Egy kísérletről készült film, mely
ben részletes magyarázatok hang
zanak el a látott jelenségekkel kap
csolatban. Az adott kísérlethez tar
tozik egy feladatlap, amely szer
keszthető formában hozzáférhető
a tanárok számára. A filmeket a
Győr+ Média Zrt. az adások után
online felületein is elérhetővé teszi.
Azok a pedagógusok, akik szeret
nék használni a minta feladatlapot,
emailben igényelhetnek szerkeszt
hető másolatot a Mobilis munka
társaitól, a molnar.milan@mobilis
gyor.hu email címen.

SULI
A

-ban

a pezsgés, az ötletelés, mert a digitá
lis oktatás a lehető legjobb megoldás
volt, hogy ne vesszen el ez a tanév.
„Az iskola vezetőivel és pedagógus
társaimmal is napi kapcsolatban va
gyunk, megosztjuk a tapasztalatain
kat és azon dolgozunk, hogy egyre
jobban működjön az iskolán kívüli ok
tatás. Mindenki egy célért küzd, és
az eddigi tapasztalatok azt mutatják,
hogy ebben a szülők és a diákok is ki
tűnő partnerek.”

Az épp a napokban mesterpedagó
gus fokozatot szerzett tanárnőt egyéb
ként emailben kerestem meg, hogy
nyilatkoznae a témában. Ő rögtön
visszaírt, hogy természetesen, de csak
fél egy után, mert addig fiának segít a
tanulásban, és közben az ebédnek is
el kell készülnie. „Valóban, most több
fronton kell helyt állnia mindenkinek.
Készítem a diákjaimnak a tananyagot,
le kell foglalnom az óvodás, örökmoz
gó fiamat, és bár a nagyobbik már ön
álló hetedikes, közben azért neki is
szüksége van a segítségre.” Mindemel
lett persze ott a háztartás is. „A férjem

tűzoltó, így amikor szolgálatban van,
akkor mindezt egyedül kell megolda
nom.” Mint mondja, nem kis erőpróba
ez a gyerekeknek sem, akiknek több
türelmet kell tanúsítaniuk, jobban ki
kell venniük a részüket a házimunká
ból, és a feladataikat is önállóbban kell
megoldaniuk, mint eddig. „Ezzel
együtt úgy gondolom, hogy bár nem
ilyen szomorú okokból, de már szüksé
günk is volt arra, hogy lelassítsunk,
visszavonuljunk otthonainkba, együtt
legyünk a gyerekeinkkel, és együtt old
juk meg a problémákat.” Horváth

Gyöngyi úgy tartja, a jelenlegi
helyzetből sokat tanulhatunk,
sok mindent átértékelhetünk,
persze a legfontosabb, hogy fi
gyeljünk egymásra. 

Bizony fontos, hogy most
egy kicsit másképp éljük napja

inkat, legyünk türelmesek, marad
junk otthon, figyeljünk az idősekre, a
gyerekekre és persze magunkra is. A
digitális oktatás kapcsán kialakult
együttműködés szerencsére csak egy
példa a sok közül. Van, aki bevásárol
idős szomszédainak, hogy nekik ne
kelljen elmenniük hazulról, mások
online, ingyenes edzéseket, művé
szeti előadásokat, gyerekfoglalkozá
sokat tartanak. A jelenlegi helyzet
ben viszont már azzal sokat tudunk
segíteni, ha csak oda megyünk el,
ahová feltétlenül szükséges. Most
azonban át kell adnom a gépet, mert
a digitális oktatás a zeneiskolában is
zajlik. Hamarosan kezdődik a hege
dűóra videochaten keresztül.

DIGITÁLIS OSZTÁLYFŐNÖK, ONLINE HEGEDŰTANÁR

ERŐT ADÓ PÉLDÁK

A jelenlegi helyzetbôl 
sokat tanulhatunk

a távoktatás első heteiből Szerző és fotó:
Papp Zsolt

Néhány hete a gyere
kek még iskolai ünnep
ségekre, versmondás
ra, feleletekre, dolgo
zatokra készültek. A vi
lágjárvány azonban az
élet minden területét
átírta, így a diákok és
persze a tanárok, szü
lők életét is. Bár sok
nehézséggel kell meg
birkózni, számos pozi
tív példa adhat erőt a
megváltozott minden
napokban.
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Ennyi tudatos öngyilkosjelölt nincs. Ennyi osto
ba ember sem létezhet. Akkor meg miért? Miért
vannak naponta a bolti polcok között kóborló, kif
lit és almát összetapogató öregek? Mit keresnek
a parkokban, az utcákon azok, akiknek nem mu
száj? Miért a panelházak lépcsőházai előtt beszé
lik meg egymással hosszan és egymásra prüszkölő
lelkesedéssel, mit főznek ebédre és melyik bolt
ban olcsóbb a fürtös paradicsom meg a mosó
szer? Mi kell még ahhoz, hogy megértsük: az éle 
tünkről van szó! Meg a szeretteink életéről.

Lassan a józanabb embereknek kezd elfogyni a
türelmük. „Emberek! Ébresztő! Miért nem lehet
szót fogadni? Olaszországban egy hónapja 4 fertő
zött volt – most van 3 ezernél több halottuk” – ol
vasható egy kétségbeesett, nagyjából egy héttel
ezelőtti facebookos hozzászólásban.

Egy kommentelő szombathelyi orvos a neve
vállalásával fakadt ki: „Azt hiszitek, van elég léle
geztetőgép az egész városnak, megyének? Nincs.
Majd húzhattok sorsot, kinek jusson. Vagy ha a
családotokból elkapjátok ketten, kiválaszthatjátok,
melyikőtök kapja meg az esélyt, hogy életben ma
radhasson, s melyikőtök nem.”

Súlyos, s egy orvostól talán méltatlan szavak.
De valahogyan végre már tudatosítani kell: a ko
ronavírus nem influenza. Nincs ellene vakcina,
sokkal gyorsabban terjed és aktívabban fertőz ná
la. Az eddigi statisztikák szerint az idősek közül mi
nimum hússzor – bizonyos országokban harminc
szor – annyian halnak meg koronavírusban, mint
influenzában, ami pedig az idősek számára szintén
nem veszélytelen betegség. 

A koronavírus világjárványt okozott. Rengeteg em
beráldozattal és megjósolhatatlan gazdasági károkkal
jár. A jelek szerint az ország szervezetten összefog el
lene, a kormány intézkedésein túl napokon belül
ezernél többen jelentkeznek önkéntesnek a kórhá
zakba, nők százai kezdtek el önként és ingyen védő
maszkokat varrni, taxisok ingyen szállítják a szolgálat
ba igyekvő orvosokat, vendéglők indítottak akciót,
hogy naponta ingyen vigyenek általuk főzött ételt a
túlórázó, ügyelő nővéreknek, orvosoknak, sokan
ajánlják fel segítségüket az időseknek bevásárolni, az
önkormányzat itt, Győrben is magas szinten szervez
te meg a róluk való folyamatos gondoskodást.

A társadalom önvédelme azonban nem működ
het hatásosan, ha a leginkább érintettek jelentős
része nem vesz tudomást a veszélyről. Ne mász
káljunk tehát, fölöslegesen mások se, de főleg az
idős emberek ne hagyják el a lakásukat, mert a sa
ját és a velük érintkezők életét teszik kockára.

Ha egy megkergült, vad kutya ráront az emberre,
menekül. Ha egy rabló megtámadja, védekezik, se
gítségért kiabál. Ne tessenek hinni, hogy csak az tör
az életünkre, akit szabad szemmel is látunk.

Hajba Ferenc

AZ ÉLETÜNK A TÉT!
Maradjunk otthon,

A Győri Segélyalap első félmil
lió forintját dr. Dézsi Csaba András
polgármester utalta az egészség
ügyi termékeket gyártó és forgal
mazó cége bevételéből. „A szívte
len futballt közpénzből sem támo
gatom, ellenben a győriek egész
ségének védelmére a lehetősége

imhez mérten a sajátomból is szí
vesen adok” – hangsúlyozta.

Azóta Petrov Iván is csatla
kozott az adományozók közé.
„Az egészségügyi dolgozók em
berfeletti munkája inspiráló,
valódi csúcsteljesítmény, amit
támogatni kell. A Győri Segély
alapot magánszemélyként öt
százezer forinttal támogatom,
mindenkit arra kérek, lehetősé
geihez mérten járuljon hozzá a
nemes ügyhöz” – tette közzé
közösségi oldalán a Győri
Úszó SE vezetőedzője,
sportért felelős polgár
mesteri biztos.

A Győri Térségfejleszté
si és Projektmened
zsment Kft. is feliratkozott
az adományozók listájára:
egymillió forintot juttatott
el a Győri Segélyalapnak.

Vallják: a küzdelem csak közös
erővel sikerülhet.

Dr. Dézsi Csaba András pol
gármester megállapodást kötött
a győri MIB Invest Group Kft.
ügyvezető igazgatójával, Szeke
res Istvánnal, aki családjával
együtt 20 millió forint támoga
tással járult hozzá a városi össze
fogáshoz. „Anélkül, hogy páni
kot gerjesztenénk, más orszá
gok példáját látva tisztában va
gyunk azzal, hogy nem könnyű
a helyzet, és a védekezésben le
het a mostaninál bonyolultabb
is. Ne legyen így, de fel kell ké

szülni, és ezt akkor kell megten
ni, amikor még viszonylag nyu
godt körülmények között lehet
séges. A rendelkezésre álló esz
közökből pedig sosem elég” –
mondta el a Győr+ Médiának és
hozzátette, az adománnyal első
sorban példát szeretne mutatni,
szimbolizálni, hogy ez a példa
követésre érdemes. 

A felajánlók sorához csatlako
zott Győr egészségügyért és szo
ciális ügyekért felelős alpolgár
mestere is: dr. Pergel Elza félmil
lió forinttal járult hozzá a helyi
összefogáshoz.

A segélyalaphoz hozzájárult a
Security Patent is, a vagyonvé
delmi cég egymillió forintot
utalt a számlára.  

Az elmúlt években több jó
tékonysági kampányunk is volt,
elég csak a tavalyi Csokibusz
akciónkat, vagy a Ne csak ál
modj hintát, homokozót kezde
ményezésünket említeni. Ak

kor önökkel együtt sikerült
megvalósítani az álmokat,
most is arra kérünk mindenkit,
aki tud, segítsen. Minden fo
rint jó helyre kerül, oda, ahol a
legnagyobb szükség van rá.
Kollégáink most is összefogtak,
két nap alatt 200 ezer forintot
dobtunk össze, ezzel is szeret
nénk segíteni győrieknek ezek
ben a vészterhes időkben.

A gazdasági társaság adomá
nyozók a társadalmi szerepvállalá

sukon túl, a közösség érdeké
ben tett segítő támogatásuk
céljából befizetett adomány
összegét költségként szá
molhatják el, ezáltal a tár
saságiadófizetési kötele
zettségük csökkenthető. 

Az alap számlaszáma:
1173700715466004

13430005.

Múlt pénteken az ön
kormányzat létrehozta
a Győri Segélyalapot,
amelynek célja a koro
navírus elleni győri küz
delem segítése.

SZEMSZÖG

Gyûlnek
a segítô forintok
az önkormányzat
által létrehozott

számlára

ELINDULT 
a Győri Segélyalap, érkeznek a felajánlások

Szerző: Győr+  /  Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

Dr. Dézsi Csaba András Szekeres István
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Talán kevésbé köztudott, hogy a serdülő fia
talok közül többekben felvetődik a gondolat,
hogy pap legyen, aztán mégsem lépnek Jézus
szolgálói közé. De mindig voltak és lesznek, akik
meghallják a „hívást” és elfogadják, majd erős
hittel megélik papi mivoltukat. Önben mikor me
rült fel a papság gondolata?

1957ben születtem Csornán, egy rábaközi fa
luban, Szanyban gyerekeskedtem és jártam általá
nos iskolába. Vallásos családban nőttem fel, én
voltam a legidősebb a négy gyermek közül. Pincér
szerettem volna lenni, de az akkori segédlelké
szünk meggyőzte a szüleimet, hogy a győri bencés
gimnáziumba írassanak. Nem tudtam semmit az
iskoláról, annak szellemiségéről, de a négy év alatt
kiváló osztálytársak és kedves, odafigyelő tanárok
segítettek, hogy jól érezzem magam. A pincérszak
ma iránti vágyam hamar elillant, pedagógus pél
daképeim miatt én is a tanári pálya felé kacsint
gattam, de a harmadik év végén egy lelkigyakorlat
megerősítette bennem a papi hivatás gondolatát,
Jézus Krisztus hívásának engedve a tanárképző fő
iskola helyett a teológia mellett döntöttem.

1984ben szentelték pappá. Honnan indult a
lelkipásztori útja?

Két évet segédlelkészként Csornán szolgáltam Is
tent, ahonnan a győri püspökségbe kerültem elő
ször csak két évre, közösségi szolgálatra. Az isteni
gondviselés máshogy alakította az életemet, püspö
ki titkárrá neveztek ki, s bár visszavágytam a csornai
hívek közé, hiányzott a lelkipásztori munka, amit kis
sé enyhített, hogy a Szent Imre és a Szentlélek
templomban is tudtam miséket tartani és hitokta
tást vállalni. 1994ben Csepregre kerültem öt évre,
nagyon jó időszak volt ez, papként a hívekkel és a di

ákokkal olyan erős közösség alakult, hogy a kapcso
latunk máig tart. A díszpolgári elismerés átadására
is jöttek volna többen az ottani ismerősök. 1999től
Mosonmagyaróváron szolgáltam egy évig, és az ez
redforduló óta a győri Szent Kamillustemplom plé
bánosa vagyok. Az eltelt időszakban háromszor vol
tam Ikrényben is pap és két évig Abda, Börcs hívei
is hozzám tartoztak. 1999től 2017ig pedig a Hitok
tatási Bizottsággal a hitoktatást szerveztük meg az
iskolákban és a plébániákon, ennek elnöke voltam.

Említette, hogy minden helység, ahol
papként szolgált, meghatározó az
életében, kedves emlékek kötik
oda. Közösségépítő ember
ként jellemezték önt. Van
lehetősége a kapcsolatok
ápolására, a látogatásra?

Nemcsak az emberek
hez járok vissza, hanem
mindenszentek idején a
megemlékezés virágait el
helyezem az elhunyt hívek
re is. Ha eskető papként
meghív a fiatal pár a lakodal
mukba, az a megtiszteltetés és a
szeretet jele irányomba. Jó alkalom
a kötetlen beszélgetésre, a családtagok
megismerésére, ahol előkerülnek a régi emlékek
is. Volt rá példa, hogy egy este több menyegzőn
is tiszteletemet tettem, és arra is, hogy egy lako
dalom hozott újabb esküvőt, az ott megismert je
gyespárok engem választottak eskető papjuknak.

A közösség mellett „templomépítő˝ papként
is emlegetik.

Természetes, hogy legfőképpen a lelkeket kell
építeni, de nem hanyagolhatjuk el Isten templo
mait sem. Mindenhol akadt bőven tennivaló,
Csepregen a templom belsejének aranyozását csi
náltattuk meg, illetve az elődeim nyughelyét egy
bekerített sírkertben újratemettük, Mosonban fo
lyamatban volt a templomfelújítás, amit már az
utódom idején fejeztek be. A Szent Kamillustemp
lomban a beázások miatt 2002ben tetőcsere vált
szükségessé, majd a templom aljzatát cseréltük és
szellőztető berendezést szereltünk be. Akkor há

rom hónapig az iskolában tartottam a hét
végi szentmiséket, a napi istentiszte

letet pedig a sekrestyében.
2007–2008ban történt a plé

bánia átépítése, ezt követte
a Kálvária úti stációk felújí
tása, majd 2016tól végez
zük a templom oltárainak
restaurálását, amelyből
elkészült a négy mellékol
tár és a szószék, most kö

vetkezik a főoltár.

Charles de Foucauld, a ka
tonából lett remete pap szerint

értelmetlen úgy fogalmazni, hogy
valaki „hivatást választ”. A hivatást

nem mi választjuk, hanem Isten, mi csak felis
merjük és elfogadjuk.

Papnak lenni nem szakma, hanem napi 24 órás
szolgálat örömmel és nehézséggel. Úgy kell beosz
tani az időnket, hogy abba minden beleférjen, hit
oktatás, temetés, esküvőre felkészítés, esketés,
misézés, a hívek látogatása. Ez a hivatás valójában
isteni kegyelem, mert ha Isten nem ad erőt, akkor

A 
járvány idôszaka

rámutat 
törékenységünkre

Győr díszpolgára díjat vehetett át Berkes Gyula, a Szent Ka
millustemplom plébánosa munkája elismeréséül a március
15i ünnepi közgyűlésen. Az atya szerint a megtisztelő cím
a hívek közösségét is dicséri. Papként legfontosabb számára
– a mostani helyzetben különösképpen –, hogy reményt és
lelki támaszt nyújtson a kiábrándultaknak. 

Jelek vagyunk, 
ISTEN KEGYELMÉT
kaptuk a munkánkhoz

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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nehezen tudnánk szolgálatunkat ellátni. A pap
nemcsak a templomból hirdeti, hogy Isten nagyon
szeret bennünket. Kitartása nemcsak az emberi
akarat műve, hanem a kegyelemé. Felszentelésem
után elvittek katonai szolgálatra, ott rögtön meg
tapasztalhattam, hogy jelek vagyunk mi, papok,
akik ki mernek állni és imádkozni a hívekért a szo
cializmus szellemisége ellenére. A mai világban is
nagy bátorság kell papként állni az emberek előtt.
Nem zárkózunk be, hiszen a jelenkor papjának is
az a feladata, hogy irányt mutasson és lelki táma
sza legyen az embereknek a reményvesztett és ki
ábrándult világban, erősíteni a hitet Jézus Krisztus
ban, aki azt hagyta örökül tanítványaira: „Én vele
tek vagyok mindvégig.”

Ezüstmiséjén Máté Péter dalából idézett an
nak idején: „Annyi mindent köszönni tarto
zom...” Köszönetet mondott Istennek és a hívek
kel „kiteljesedett” rokonságának, akik barát
ként, családtagként fogadták szeretetükbe.
Most Győr díszpolgáraként mit gondol a díjról?

Az elismerést még nehéz feldolgozni, egyre in
kább azt érzem, hogy méltatlan vagyok rá. Nem
azért dolgoztam, hogy elismerjenek, a lelkiisme
retem diktálta a tetteimet. Ez a díj nevesítve van
a részemre, de ha a gyerekek a plébánián, az isko
lában és a hívek nem jó szándékkal, szeretettel és
tettre készen állnak az én elképzeléseimhez, akkor
én nem tudtam volna véghez vinni azokat. Kell tő
lük az empátia, hogy megérzik, értük dolgozom,
így az elismerés, amit kaptam, a hozzánk járó hí
vek közösségét is dicséri.

Egyre kevesebb papnövendék tanul a főisko
lán, a paphiány állandó téma nem csak a hívek
között.

Valóban egyre kevesebb pap szolgál és egyre
több terhet kap. Úgy vélem, a bátorság hiányzik a
mai fiatalokból, akik érzik ugyan az elhivatottsá
got, de annyi ellenző hatás éri őket, hogy nem me
rik vállalni a papságban elköteleződést. Engem
még a nagyszülői imádságos háttér segített, hogy
Isten hívó szavát meghalljam, és elhatározásom
ban támogattak. Gyakran eszembe jut, amikor
pappá szenteltek és az úrmisés szentképre azt írat
tam a zsoltárokból: „Uram, a te jó lelked vezessen
az egyenes úton!” Ezt az egyenes utat próbálom
magam számára is mindennap kitűzni és ezen ve
zetni az embereket. A lelkiismeretem is azt diktál
ja, hogy nemcsak kedvesen megszólítani kell őket,
hanem azt is megkérdezni, miért maradtak távol
a misétől. Papként elsődleges feladatom, hogy a
hívek vallási élete felől érdeklődjem. Ehhez az
egyenes úthoz tartozik az is, hogy a szentmisék
előtt a templomajtóban üdvözlöm a híveket, be
szélgetek velük, ami nem nagy dolog, de jóleső ér
zést kelt az emberekben, hogy a templom előtt is
várja őket valaki. Ennek az egyenes útnak a válasz
tása a gyerekeknél néha nagyobb erőfeszítésbe
kerül, mert sok a visszahúzó erő, amitől szeretném
őket megvédeni.

Tud olyan hívőről, aki az ön példáját látva vá
lasztotta akár a papi, akár a hitoktatói pályát?

Egy konkrét esetről tudok, aki az önéletrajzá
ban – szemináriumi jelentkezésekor – megemlítet
te a nevem, és most jelezte egy fiú, hogy pap sze
retne lenni, de hogy mit hoz a jövő, még nem tu
dom. Titok ez a hivatás, titok még a „meghívott”
szívében is, amit alig ért, de ami után esetleg vá
gyakozik. Azt szoktam mondani, amikor felteszik
nekem a kérdést, hogy miért lettem Isten szolgája,
hogy a legbensőbb választ rá nem tudom meg
mondani. A szerelmespár is fel tudja sorolni, mit
szeret a másikban, de a lényeget, ami elindította
azt a szerelmet, azt nem lehet megfogalmazni. A
megfogalmazhatatlan kegyelmet a Jóisten adta.

A koronavírusjárvány alatt a templomokat
nyitva kell hagyni, a papoknak misézniük kell a
hívek jelenléte nélkül, akik most otthonról gya
korolják a hitüket.

Támogatni kell az embereket lelkileg is, arra vo
natkozóan, hogy ezt a nehéz helyzetet Isten segít
ségével át tudják vészelni. Nagyon szívszorító volt
úgy miséznem, hogy a felszólításra: „Az úr legyen
veletek!”, magam válaszoltam csak a hívek helyett:
„És a te lelkeddel!” A járvány időszaka rámutat tö
rékenységünkre és arra, hogy a saját és mások
életére mindennél jobban kell vigyáznunk. Na
gyon megfogott egy fiatalember megjegyzése,
amelyet a kialakult helyzet kapcsán mondott: „A
sátán most térdre kényszerítette az emberiséget.”
Csak azt felejtette el, hogy a hívők eddig is térden
állva imádkoztak Istenhez. Jézus Krisztus magát
igazságnak és nem szokásnak nevezte, ő az út, az
igazság és az élet, hozzá bármikor, akár térden áll
va, akár nem, de tudunk imádkozni. Azért is, hogy
újra megteljenek a templomok.

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

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

Hívjon: 30/936-1957

Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.

OTTHONRÓL IS
az ügyfelekért
Bár otthonról dolgoznak a Megoldások Fiókja
Kft. tanácsadói, az ügyfelek, érdeklôdôk ré-
szére a teljes körû kiszolgálás a céljuk — hang-
súlyozta Varga László, a cég ügyvezetôje.

„A minimálisra csökkentettük a személyes kontaktust
egymás között és az ügyfeleinkkel is. Egy hete kér-
tem a munkatársaimat a home office munkavégzés-
re” — adott gyors helyzetjelentést a Gyõr+ Rádiónak
Varga László, majd kifejtette, online és telefonon
szinte minden ügyet meg tudnak oldani.
Az utóbbi hetekben felerõsödött az utasbiztosítással,
azon belül is a sztornóbiztosítással kapcsolatos kér-
dés: ha nem tudunk elutazni valahova a koronaví-
rus miatt, akkor visszakapjuk-e például az útra be-
fizetett elõleget vagy a repülõjegy árát?
„A biztosítótársaságok egyértelmû állásfoglalása, hogy
a koronavírus önmagában nem biztosítási esemény, te-
hát nem térítési kategória” — mondta Varga László,
azonban az utazó vagy hozzátartozó sérülése, beteg-
sége esetén természetesen jár a visszatérítés. A kár-
igényt tényekkel kell alátámasztani, kizárólag a biztosító
által kijelölt orvos igazolását fogadják el. 
Szintén megnõtt az érdeklõdés az egészségbiztosítási
csomagok iránt. Nagyon sok olyan egészségbiztosítási
szerzõdés van, mely kórházi ellátás esetén napi térítést
biztosít. „Akkor jár a szolgáltatás a szerzõdéseknél, ha
lejárt az elõírt várakozási idõ, ami általában hat hónap.
Nem érdemes megrohamozni egyetlen biztosítót sem,
hogyha a közeljövõben fertõzés miatt kórházba kerü-
lünk, legyen erre a kockázatra biztosítási védelmünk! Re-
ményeink szerint elõbb fog lecsengeni a járvány, mint-
hogy életbe lépne a kockázatviselés az adott helyzetre.”
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Tv premier
A korábbi hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

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

Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

gyor+´́

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.
HÍREK

A svéd Koenigsegg kis sorozatban gyárt szupersportautókat,
melyek sorban döntik meg a szériagyártású autók sebesség 
rekordjait. Most egy négyüléses csodát mutattak be. A Gemera
több szempontból is egyedi. Egyrészt a dizájn egyértelműen a
márkára jellemző stílusjegyeket viseli magán, mégis nagyobb
tér van benne, mint bármilyen Koenigseggben eddig volt. Egy
4 személyes, két csomagtartós utazóautót alkottak a tervezők,
csodás, előrebillenő ajtókkal.

A lemezek alatt folytatódik az ámulat. A hármas szám körül
forog minden. A belső égésű motor háromhengeres és felké
szített a bioüzemanyagokra. Ezenkívül három villanymotor is
segít a hajtásban. Ebből egyegy a hátsó kerekeket, egy pedig
az elsőket segíti. A háromhengeres, 2 literes benzines erőforrás
600 lóerőt tud leadni, de együtt a négy motor akár 1700 lóerőt!
1,9 mp alatt gyorsít százra és 400 km/h a végsebessége. Egyéb
ként a kis motor további érdekessége, hogy vezérműtengely
nélküli konstrukció, elektronikusan mozgatott szelepekkel ren
delkezik, ami minden eddiginél jobban optimalizált működést
biztosít – ami egy sportautónak abszolút előny. A svéd gyártó
300 darab gyártását tervezi.

A Volvo tisztán elektromos márká
ja, a Polestar elkezdi Európában is
forgalmazni első tömegmodelljét, a
Polestar 2t. A svéd–kínai koproduk
cióban készülő márka nem nagyobb
célt tűzött ki maga elé, mint a Tesla
Model 3 első igazi konkurensévé vál
ni. A hajtásról tengelyenként 11 mo
tor gondoskodik, összesen 408 lóerő
vel és 660 Nm maximummal. Az
energiaellátást pedig az alapverzió
ban 78 kWhs akkumulátorcsomag
teremti meg – amit gondosan helyez
tek el az erre tervezett CMA plaform
padlójában. Ez jó súlyelosztást, na
gyobb merevséget és csendesebb
utasteret eredményez. Az 5 másod
perc alatt 100ra gyorsuló, extrava
gáns ötajtós limuzin ezzel a kiépítés
sel 500 km WLTP menetciklus szerin
ti hatótávra képes. A Long Range ver

POLESTAR 

szupersportautó
Négyüléses

zió pedig akár 580at is tud majd. A
beharangozott, közel 60 ezer eurós
ár – körülbelül 21,3 millió forint –
meglepetésként tartalmazza a Pilot
Plus csomagot, ami komplett veze
téstámogató rendszert ad, illetve a

Plus csomagot. Utóbbi panorámate
tőt, Harman Kardon hangrendszert
és ülésfűtést is tartalmaz. Így a feke
te színen kívüli fényezésért, illetve
olyan extrákért kell fizetni, mint pél
dául a Performance csomag: na

gyobb kerekek, fékek, sárga övek és
elektronikus vonóhorog. Ugyan a
szállítás csúszhat az előre tervezett
nyári átadásokhoz képest, de még
ősszel érkezhetnek az első, megfizet
hető Polestar kettesek.

2
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Élő történelem
1949et írunk, amikor Karl Abarth

megalapította az Abarth és Társa válla
latot. A versenyautók építésével és
sportkipufogórendszerekkel befutott
cég hamarosan a Fiat anyacéggel is
megállapodott és a tuningolt típusokat
elkezdték forgalmazni. A háttérben je
lentős sportsikereket elért márka autói
között a legnépszerűbb az ötszázas,
majd hatszázas alapjaira épített Abarth
595 és 695 verziók voltak. A siker re 
cept je a kis tömeg és relatív nagy telje
sítmény kombinációja mellett a sportos
hang, és egyedi kiegészítők összessége
volt. És az mostanáig is. A tesztautónk
egy 70 éves jubileumi verzió, a cégala
pítás emlékére kiadott 1949 darabos
széria egyik példánya. A Monza 1958
zöld színe, szürke kerékívei és verseny
matricázása, a mattfekete 17 colos pa
pucsai, négy darab króm kipufogóvége
és az állítható tetőspoilere tökéletesen
egyedi stílust adnak a skorpió márkajel
zéssel díszített csöppségnek.

Hang és lélek
Most felejtsünk el mindent, ami

egy Fiat 500ról eszünkbe jut. Képzel
jük el, hogy bemászunk a Sabelt kagy
lóülésekbe, amik totálisan körülölel
nek. Aztán elfordítjuk a kulcsot. Most
csukjuk be a szemünket és adjuk át
magunkat egy magasabb szintű élve
zetnek. Egy kisautó ilyen hanggal?! Eb
ben a pillanatban eljött az idő a mű
szerfal ki emelt és legközelebbi pontján
elérhető SPORT gomb megnyomá

A Fiat 500 fogalom a miniautók
között. De mi van akkor, ha a sze
rethető törpét kicsit több erővel,
jobb futóművel és dögös külső
vel ruházzuk fel? Innentől
Abarth a neve!

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

sára. És ekkor történik meg a bevéső
dés. Az egynégyes, négyhengeres,
Garret turbóval lélegeztetett, a pará
nyi orrba bepréselt fenevad és az aktív
Record Monza kipufogó együtt zenél.
Olyan, mint egy ’90es évekből vissza
repített, 300 lóerős raliautó nyers, „re
pedtfazék” hangja. Most kell adnunk
az első Gázfröccsöt… Aztán szem ki
nyit, előttünk egy óriási körben a mű
szeregység. Gyors információgyűjtés:
hűtővíz rendben, üzemanyag van, G
erő stabil. Balra egy SPORTműszer,
turbónyomás 2 barig skálázva – ajaj!
A többi nem is érdekes – 7 colos köz
ponti kijelző, digit klíma. Ami fontos, a
jobb kezünk alá pakolt 5 sebességes
(!), alumíniumgömbben végződő kézi
váltó. Na, adjuk neki!

A végtelenbe
Ragadjuk meg a bőr és

alcantara bevonatú, kar
bonbetétes kormányt –

de rendesen – és gáz! A váltó mindig
elsőre betalál a helyére, a pedálok úgy
működnek, ahogy dirigálunk nekik. És
jön a letaglózó, 5,9 kg/lóerő arány, a
ráadás 250 Nm nyomatékkal megspé
kelve. Az űrhajósok érezhetik ezt a ki
lövéskor, ahogy belepréselődnek a
passzentos kabinba rögzített ülésekbe.
Ez egy katapult! A 6,7 másodperces 0–
100 sprint már papíron is ütős, de élő
ben, a rugalmassággal, az 1 bar felett
kirobbanó hangorkánnal többet ad,
mint egy „vényócas” behemót. Mert
ez az aszfaltpattanás csak 1050 kg, és
mégis 180 lóerős! A 695tel alig lehet
ésszel közlekedni, kívánja a nagy gázt.
Nincs előzéses szituáció, ahol alulma

radna. Hármasban 50től annyira húz,
hogy a kormányt kirántja az ember ke
zéből, és mellé durva hangorgia jár.
Egyedül a rossz út az ellenfél, mivel a
KoniEibach gátlós sportfutómű nem

az a ringatós fajta. Amikor viszont sima
az út, hihetetlenül stabil az Abarth.
Egy igazi utcai raliautó, ami után min
den fej megfordul!

Nincs két egyforma
Az Abarth mindig az egyediségre

törekedett. Annyi szín, motor, kiegészí
tő kombináció állítható össze, hogy
nincs két ugyanolyan kocsi, ami kigör
dül a gyárból. Már az 595 „alapmo
dell” is 145 lóerős, őt követi a 165 lo
vas, immáron Garret turbóval szerelt
változat. Ebből van Pista és Turismo
verzió. A limitált – és kifutó – tesztau
tón kívül pedig 180 lóerővel kapható
ak a Competizione és Esseesse kivite
lek. És mindegyikből van vászontetős
változat is. Az árak kevesebb, mint 6
milliótól indulnak, egy 165 lovas Pista
nagyjából 7 millióba kerül, egy csúcs
változat pedig 10 millió fölé tornászha
tó árcédulát is kaphat. Amúgy fullKo
ni lengéscsillapítós futómű is rendel
hető, ahogy önzáródiffi és Akrapovi
kipufogó – kipróbálnám, mit tud az
utóbbi két extra. Még a Brembo fék
nyergek színét is kiválaszthatjuk vagy
akár kérhetünk piros biztonsági övet
is. A lényeg viszont a nyers erőben, a
minden megtett méteren kapott élve
zetben rejlik. Amit megálmodott a
skorpió jegyében született Carlo
Abarth, azt 2020ban is átélhetjük.

TESZT Abarth 695 70° Anniversario

Az 1 bar felett
kirobbanó hangorkánnal

többet ad, 
mint egy „vényócas”

behemót
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Szöveg és fotó: Nagy Viktor



Új formában
Az előző évezred végén a Ford a

Fiesta alapjaira, Puma néven épített
egy megfizethető kupét. A fiatalos
kocsi sikert aratott a versenysport
ban – többek között Kőváry Barna ex
trabantos raliversenyző kormányzása
alatt. 2020ban egy kisméretű cross 
over formájában született újjá a Pu
ma, ismét a Fiestára építkezve. A di
zájn magáért beszél. Ívek, domborí
tott sárvédők, izmos far és szúrós te
kintet jellemzi. A fekete tetővel kom
binált meggybordó – Lucid Red –
tesztautó STline X felszereltségével
járó fekete hűtőrács, sportos köté
nyek és a 18 colos alufelnik álló hely
zetben is ugrásra kész nagymacská
nak láttatják a Pumát. Alig 4,2 méte
res hosszával igazán kompakt, mégis
feltűnő jelenség az utakon.

Kihívásra felkészítve
Az egyre sűrűbb kis, városi „terep

járók” piacán egyre nehezebb ütős
ajánlattal előrukkolni. Mit tud a Ford,
amit a többiek nem? A látványos le
mezruha alá is pakoltak eztazt. A Fi
estából ismerős műszerfal a bevált
receptet követi, ergonomikus, nagy
kijelzős és variálható dizájnbetétek
kel dobható fel. Lehet fa, zongora 
lakk vagy éppen – az STlineban –
karbon hatású, megbolondítva piros
csíkokkal ittott. Itt alapáras a sofőr
előtti 12 colos LCD – Titanium szin
ten 390 ezerért, automatikusan ve
zérelt LED főfényszórókkal (kipróbál
tuk, nélkülözhetetlen extra!) –, ami

csodás grafikát kapott. Az üzemmód
váltó ezzel együtt válik értékessé:
ECO, Normál, Csúszós, Terep vagy
Sport módban egyedi felület és lát
vány fogadja a pilótát. Igen, pilótát ír
tam. Mert a startgomb megnyomá
sára a háromhengeres, ezres vissza
fogottan kezd, majd az első métere
ken kiderül, többre is képes. A mi au
tónk 155 lóerős, mildhibrid rendsze
re 220 Nm nyomtékával úgy lódítja
meg – minden helyzetben – az alig

1300 kilós Pumát, mintha folyamato
san egy kihívást teljesítene: ő legyen
a legfürgébb az úton.

Turbó+villany
A downsizing eljutott a csúcsára,

a környezetvédelmi normák szigo
rodása kipréselte a gyártókból a
maximumot. Adott az EURO 6.2t
teljesítő EcoBoost motor, megspé

kelve egy 48 voltos hibrid rásegítés
sel – ami a „lassítási” energiát tá
rolja, majd gázadásra rendelkezés
re bocsátja. Azért lassítási energia,
mert már gázelvételre visszaterme
lünk, és ha rátaposunk a fékre, ak
kor a hidraulikus rendszer dolgozik.
Az egész technika gyakorlatilag egy
kis villanymotorból áll, ami mecha
nikusan szíjhajtással csatlakozik a
főtengelyhez és villamos kötéssel a
hátsó ülés alatti akkuhoz, ami tárol

ja a villanyt. Önállóan nem tud
elektromosan közlekedni, de 25
decit a fogyasztáson, és ülésbe pré
selő érzést hoz bőven! Pont, ami
kor még a turbómotor csak éledne,
akkor ad bele mindent a villanymo
tor. Ez a rendszer csupán 120 ezer
forintért kérhető a 125 lóerős alap
motorhoz!

Napi öröm
Kipróbáltuk az alapmodellt, ami

„csak” 170 Nmt tud, hibrid kiegészí
tő nélkül, már az is üt. De a csúcsmo
dell nagyobbat. Minden út a bevá
sárlásba öröm, a hétvégi kirándulás
a gyerkőcök mosolyával együtt élve
zetté válik – legyen az út akár négy
órás. Mert a Puma nagyon virgonc.
Csak fokozza a helyzetet az alapból
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csendes utastér, amibe a sprinteknél
a páratlan hengerek mormogása
sportos hangulatot varázsol, ha ép
pen nem bömböl a B&O hifi. A 400
literes csomagtartó alá szerkesztett
Megabox tárolóban akár a sáros ku
tyusunk is utazhat. Vagy az 50 kilóig
terhelhető, műanyag, mosható, és
lefolyónyílással is rendelkező üreg vi
heti a magas virágokat is költözés
kor! Ha ilyenkor a négylábú a koszos
mancsával elöl utazott, akkor pedig

a mosógépben mosható, levehető
üléshuzatok jönnek jól.

Versenyben
Ha nem győzött volna meg valakit

gyorsaságával, praktikumával és szép
ségével a Puma, talán az ára megteszi.
Az „alap” Titanium – klímával, 17 co
los alufelnikkel, elektromosan behajt
ható és állítható tükrökkel – már 5,83
millió forintért, a mildhibrid verzió
alig 6 millióért rendelhető, 5 év garan
ciával. Ha fontos a digit klíma, króm ki
pufogóvég, 8+12 colos TFTkijelzők,
színre fújt küszöbök, vezetéstámoga
tók garmadája és extra dinamika, ak
kor érdemes a tesztautóhoz hasonlót
választani. Egy ilyen mérges Puma ST
line csúcsmodell nagyjából 7,58 mil
lióért vezethető haza – mosolyogva.

TESZT

A Ford Puma egy született
városi crossover sportos gé
nekkel, megnyerő külsővel
és részletekkel. Egy mildhib
rid, ami meglep és mosolyra
fakaszt.

Ford Puma ST-line X EcoBoost mHEV

MACSKAMÉRGES 
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Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

18530021-1-08

Magyarországon a textilmanufak
túrák a 18. század második felében
kezdtek el dolgozni, Szigetben 1780
ban Kletzár János 40 munkást foglal
koztatott. 1784ben Óbudán nyitotta
meg kékfestőműhelyét Goldberger
Ferenc, amelyből később a legjelen
tősebb gyár, a Goldberger Textilmű
vek lett. 1872ben megszüntették a
céheket, öt évvel később létrejöhet
tek az ipartestületek, 1881től pedig
központi és helyi támogatást kaphat
tak az ipari üzemet alapítók.

Győrben az 1700as évek közepé
től folyt selyemhernyótenyésztés,
1773ban állították fel a gubóbeváltó
intézetet. II. József államosította a me
gyei selyemipari létesítményeket, és
számos intézkedést hozott az iparág
fellendítésére, például az utak men
tén is eperfákat ültettetett. 1784ben
az ország tíz selyemtenyésztési terü
letének egyike a győri volt. A selyem
hernyótermesztés egészen az 1970
es évek elejéig tartott. 

Az alapanyag biztosított volt te
hát: Győrben az első textilüzem
építését a kereskedelemügyi mi
niszter kezdeményezte, Újvárosban
1900ra épült meg a Magyar Se
lyemfonógyár győri gyártelepe.
Kétszázhetven munkásnőt foglal
koztattak, köztük árva lányokat,
akiknek a gyár közelében leányott
hont építettek. A II. világháború

Szerző: 
Földvári Gabriella

alatt az ejtőernyők selymét gyártot
ták, 1945ig működött a gyár.

Julius Leon textilüzemét, a Magyar
Mechanikai Pamut és Gyapjúszövet
Gyárat 1901. szeptember 23án avat
ták fel. Ez a gyár volt az első, amely
mindenféle ruhakelmét, finom bélés
árut, sebészeti célokra szolgáló kötsze
reket készített. A Leongyár a II. világ
háború végén 85 százalékban elpusz
tult. Az államosítás után Magyar Textil
Nemzeti Vállalat néven folytatta az
üzem a munkáját. A Győri Fonodát
1962ben egyesítették a textillel, ez
zel ismét teljessé vált a gyártás. 1978
ban vette fel a gyár a Rábatext Textil 
ipari Vállalat nevet.

Az 1900as évek elején sorra nyíl
tak a textilgyárak külföldi befektetők
közreműködésével. 1906ban Graab

Emanuel és fia indították meg a Via
szosvászongyárat. 1908ban Ri
chards Richárd Gyapjúszövőgyárat
nyitott, 1910ben Taussig Sámuel és
fia Mechanikai Len és Kender Kiké
szítő és Impregnálógyárat alapított.
1911ban Frank Tatham nyitotta
meg csipkegyárát. A gyárak kiszolgál
ták a keresletet, az 1929–1933as
években védővámokkal, mestersé
ges árszabályozással védte a kor
mány a textilgyártást. 

A II. világháborúig 15 textilüzem
működött. Az államosítást követően
1949től a gyárak a KGST (Kölcsönös
Gazdasági Segítség Tanácsa, a hideg
háború alatt) keretében bonyolították
kereskedésüket. A győri textilüzemek
1957ig nem tudtak nagyarányú gép
vásárlást végrehajtani, csak az „Új gaz

dasági Mechanizmus” biztosított az
igazgatóknak részben szabad kezet,
így a győri üzemek új csehszlovák és
lengyel gépcserére kaptak lehetősé
get, ezáltal váltak versenyképessé a pi
acon. A BudaFlax Kereskedelmi Rt.
2013ig működött, a Győri Textilipari
Művek 1992ig, a Graboplast Textil és
Műbőrgyártó Zrt. 1990ig, a Richards
Finomposztógyárat 1992ben, a Gar
dénia Csipkefüggönygyárat 2008ban
számolták fel, a Glovita Győri Kötött
kesztyűgyár pedig 1992től Glovita
Kesztyű Zrt. néven működött tovább
és termel napjainkban is.

„A győri textilipar legújabb kori
történelme rendkívül bonyolult az át
alakítások, a magánosítások és a ter
mékmódosítások tükrében” – tért ki
a jelenre végül az előadó.

Selyemhernyótermesztés és árva
lányok foglalkoztatása, többek kö
zött ezek is jellemezték a győri
textilipar történetét 1900 és 2008
között – derült ki a helytörténész,
Orbánné dr. Horváth Márta közel
múltban tartott előadásán, a Kis
faludy Károly Könyvtárban. 

FONALAAz idő győri
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Fontosnak tartottam a finom re
ceptek mellett arról is írni, hogyan
bánjunk a boltokban vásárolt élelmi
szerekkel. Sokunkban felmerült a kér
dés, hogy ha óvakodnunk kell min
den érintkezéstől, találkozástól, ak
kor a szabad levegőn lévő élelmisze
rekkel miként járjunk el. Órákon ke
resztül várakozik a frissen sült pékáru
a pultokon, ládákban a zöldséggyü
mölcs, a behozott árut pedig renge
tegen pakolják kocsiból kocsiba, míg
a polcokra kerül. A boltokban egyre
kevesebben vagyunk szerencsére, hi
szen jobb minél ritkábban, és csak a
legszükségesebbekért menni. Azon
ban, ha már bevásároltunk, ezeket a
termékeket hazavisszük az ottho
nunkba, ahol hiába mostunk kezet,
újra megfogjuk például a majonézes
tubust, azután pedig a szendvicsün
ket, amit a szánkhoz emelünk. Ez saj

nos az egyik legnagyobb veszélyfor
rása annak, hogy elkapjunk bármine
mű vírust. 

Dr. Karasszon Diána háziorvos volt
segítségemre abban, hogy helyesen
fertőtlenítsem a hazahozott termé
keket úgy, hogy közben ne sérülje
nek, ne legyenek vegyszeresek, még
is eltávolítsam róluk a baktériumo
kat. Többségében ezeket a módsze
reket használtam korábban is, de
most kivétel nélkül minden hazaérke
zéskor alkalmazom. 

Mit tegyek a csomagolt élelmi
szerrel? A zárt zacskóban, konzerv

ben lévő élelmiszereknek egy vödör
be szappanos vizet készítek, abba
egy törlőrongyot mártok és minden
termék után kimosva, letörlöm a
csomagolásukat, esetleg hajszá
rítóval szárítom, hiszen a forró
hőtől szintén elpusztulnak a bak
tériumok.

Zöldséggyümölcs? Egyébként is
érezzük az almán az enyhe fényesvi
aszos réteget, a banán pedig messzi
ről érkezik. Sokan válogatják, meg
fogják a zöldséget, ezért be kell áztat

nom őket. Egy nagyobb tálba 1 liter
vízhez 1 evőkanál szódabikarbónát
keverek, ebbe teszem bele a zöldsé
get, gyümölcsöt minimum 5 percre.
Miután kivettem, szárazra törlöm
és kész is.

Pékáru: ez a módszer nem csupán
fertőtleníti, hanem finomabbá is te
szi a kiflit, zsemlét, kenyeret. A sütőt
előmelegítem 180 fokra, a pékárut
egy tepsire teszem, vizes kézzel meg
spriccelem, és 56 percre beteszem
a sütőbe. Ezzel pedig minden bakté
riumot megöltem. 

Húsáru: a húsospultokban több
ideig is állhat a nyers áru. Ezeket ott
hon nem kell, majdhogynem nem is
szabad megmosni, hiszen mosás köz
ben a mosogatóban, kezünkön több
baktérium marad, mint amit lemos
nánk. Itt a legfontosabb az, hogy ma
gas hőfokon minél előbb kezeljük,
hogy a hús külseje és belseje is leg
alább 60 fokos legyen, így szintén
elpusztul minden baktérium. 

#szarkazsófi

Nehezebb időszakba érkeztünk, a járvány idején olyan dolgokra is figyelnünk
kell, amikre eddig egyáltalán nem gondoltunk. A vásárolt élelmiszereket
most tisztítanunk, fertőtlenítenünk kell, amikor a háztartásunkba kerülnek.

FONTOS:
minden más, 

nem említett terméknél 
a legjobb megoldás, ha 

a kamrába rakjuk és várunk vele 
minimum egy hetet. Ezalatt 
elpusztul minden kórokozó,

ami árthat az 
egészségünknek.

az otthonunkban
TÁROLÁS
ÉLELMISZER-
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A Magyar utcai portánál vette át
szerdán Zajovicsné Vizer Bernadett,
a Lurkó Alapítvány elnöke azokat a
csomagokat, amiket önkéntes győri
vállalkozók állítottak össze a Petz Ala
dár Megyei Oktató Kórház dolgozói
nak. Bernadett lapunknak elmondta,
az ételen túl szinte minden percben
változik, hogy mire van szükségük.
„Most éppen hajszárítókra, mert a
munkatársaink a vírus miatt a kórház
ban lezuhanyoznak, mielőtt haza
mennének. Kaptunk már mosógépe
ket, mikrókat, kávéfőzőket, mosó
port, kesztyűket és kézzel varrott
maszkokat is, amiket köszönünk” –
sorolta a példákat, mikkel segítettek
eddig a győriek.

Megkerestük azokat az étterme
ket, amelyekről megtudtuk, hogy
étellel járultak hozzá az egészség
ügyben dolgozók munkájának meg
könnyítéséhez.

A D'Alíz Pizza & Caffe tulajdonosa,
Suszter Attila úgy döntött, határozat
lan időre bezár, előtte viszont a meg
lévő alapanyagokból pizzákat sütött
a kórháznak. Az édesanyja is az
egészségügyben dolgozik, jól tudja,
milyen megfeszített munkát végez
nek nap mint nap, s mindenképpen
segíteni szeretett volna. Mivel a pár
ja és a gyermeke is asztmás, nem
kockáztatja meg, hogy kiszállító étte
remként továbbra is nyitva tartson,
amíg ezt a család tartalékai megen
gedik. „Többet ér, hogy ők biztonság
ban legyenek” – hangsúlyozta.

Pizzát ehetnek a Tópart Pizzéria jó
voltából is a kórházban dolgozók,
ugyanis vállalták, hogy a válság végéig
napi 20 darabot juttatnak el azokra a

területekre, ahol a napi munka mellett
a tápláló gyors meleg étel segíthet.

Kitalálta, hogy napi tíz adag étellel
támogatja a kórház dolgozóit, és rövid
időn belül rengetegen követték Ko
vács Lászlót, a Soup4You tulajdono
sát. „Szoros kapcsolatot tartok a Face
bookon a követőimmel, kiposztoltam
a tervem, és rengeteg felajánlás érke
zett cégektől, magánszemélyektől.
Van, aki lebomló műanyag poharakkal

és csomagolóanyagokkal támogat,
egy ruhaszalon készpénzzel, egy sütő
olajokkal foglalkozó cég az általuk
gyártott alapanyaggal, illetve több
magánszemély jelezte, hogy szeretné
nek számlaszámot, hogy utalhassa
nak. Kitettünk az üzletben egy dobozt,
abba is gyűlik az alapanyagokra való”
– mesélte telefonon Kovács László, aki
egyedül főz a 15 óráig nyitva tartó le
vesbárjában, az ételeket most az aj
tón adják ki. Zárás után pedig teljesíti
a szívesen vállalt küldetését, napról
napra egyre több adaggal.

A Souperpasta&more múlt hét
óta napi 1015 adag levessel, tész
tával támogatja a kórházi dolgozók
és a mentősök munkáját. Az egyik
ügyvezető, Zölderdő Zsombor el
mondta, ameddig nekik is van, ad
nak azoknak, akiknek nagy szüksé
gük van a meleg ételre a naponta
végzett kemény munka mellett. Ők
is nyitva tartanak egyelőre, de a for
galmuk nagyon visszaesett, hiszen

„szerencsére az utcán is alig látni
embe reket”. „Egyelőre maradunk,
az ablakon adjuk ki az ételt maszk
ban és kesztyűben. Azért döntöt
tünk így, mert szeretnénk fizetést
adni a munkatársainknak, amíg er
re módunk van” – mutatott rá
Zsombor és hozzátette, mivel so
kan elkezdtek kiszállítani, a megren
delések jobban eloszlanak az étter
mek között.

Ezért is szünetelteti a kiszállítást A
Fűszeres is, főként a munkahelyekre
vittek ételt, a vendégeik nagy része

azonban „home officeba” kénysze
rült. Múlt csütörtökön már a zárt aj
tók mögött itták meg a kávéjukat az
ott dolgozók, akik Darnói Dorisz tu
lajdonos vezetésével süteményekkel
kedveskedtek a kórház munkatársai
nak. „Úgy döntöttem, hogy nem te
szem ki kollégáimat az esetleges fer
tőzésveszélynek, illetve mi ezzel is
szerettünk volna üzenni mindenki
nek, hogy most mindenkinek a leg

jobb, ha otthon maradunk, marad
nak” – nyomatékosította Dorisz.

A Fatálas étterem mindennap tíz
tállal kedveskedik a kórházban tevé
kenykedőknek, valamint az összes ott
dolgozónak 50 százalék kedvezményt
biztosítanak a kiszállított ételre, ami
vel sokan élnek is. Doktor Krisztián tu
lajdonos elmondta azt is, a Győri Se
gélyalap támogatását is tervezik.

Információink szerint a Tio Pepe
és a Don Pepe étterem is támogatta
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
dolgozóinak munkáját.

Összefogott számos győri étte
rem és civil, hogy a kórházi dol
gozóknak egy kicsit könnyebb
lehessen a koronavírus miatt
kialakult fokozott helyzetben. 

Étellel segítik az éttermek

A KÓRHÁZI DOLGOZÓKAT
Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter

ÖSSZEFOGÁS A KORONAVÍRUS IDEJÉN
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ÜGYINTÉZÔ

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. felvételt hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

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

Fôbb feladatok:
• a kft. telephelyére belépõ külsõ-belsõ  

partnerek belépés elõtti ellenõrzése
• a hulladék elõminõsítése
• adatok rögzítése

A munkakör betöltésének feltételei:
• min. középiskolai végzettség
• felhasználói szintû számítógépes ismeret
• önálló munkavégzés
• pontosság
• jó kommunikációs képesség

Elõnyt jelent:
• hulladékkezelés területén szerzett 

tapasztalat

Munkavégzés helye:
• 9028 Gyõr-Sashegy, 

Külsõ Fehérvári út 1.

A GyőrSzol Zrt. koordinálásában kedden meg
történt a nád kaszálása Győrszentivánon, a Kör té
ri tavon. A munka javát nagy teljesítményű, speci
ális géppel végezték el. A nehezen megközelíthető
részeken, ahol az önjáró nádvágó gép nem tudott
közlekedni, kézi motoros kaszákkal vágták le a ná
dat. A tó felületének nagy részéről lekaszálták a
növényt, ugyanakkor az élőlények biztonsága és a
tó biológiai egyensúlyának fenntartása érdekében
maradt néhány kisebbnagyobb nádsziget élőhely

A NÁDAT 

ként. A beavatkozásnak köszönhetően a környezet
szebb, átláthatóbb és könnyebben tisztán tartha
tó, ugyanakkor a tó eliszaposodása is lassul.

A hét második felében tervezetten Révfaluban,
a Kenus utcai Ies és IIes számú tavon folytatódik
a nádkaszálás. Itt a GyőrSzol Zrt. munkatársai
szükség szerint a növényápolási munkákat is elvég
zik a rézsűn és a part környezetében.

Az adyvárosi Ies, valamint a szabadhegyi IIes és IIIas
számú tavon március elején megtörtént a nádvágás.

LEKASZÁLTÁK
a Kör téri tavon is

A GyőrSzol Zrt. és leányválla
latai a kihirdetett egészségügyi
vészhelyzetben továbbra is ma
radéktalanul ellátják közszolgál
tatási feladataikat. Az elmúlt
időszakban is zavartalanul mű
ködött a távhőszolgáltatás, a vá
rosüzemeltetés, a köztisztasági
tevékenység, a GYHG Nonprofit
Kft. a hulladékszállítási tevé
kenységet a megszokott rend
szerint, a hulladéknaptárban fel

Szöveg: GyőrSzol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

tüntetett rendes időpontokban
végezte. A GyőrSzol Zrt. min
dent elkövet azért, hogy dolgo
zói továbbra is ellássák munká
jukat, biztosítsák az alapvető
közszolgáltatások működését.
Ennek érdekében bevezette a
szükséges átmeneti intézkedé
seket, a munkarend átszervezé
sével biztosítja a megszokott te
vékenységek ellátását a rendkí
vüli körülmények között is.

Amennyiben a külső körülmé
nyek indokolják, lehetnek további
változások a közszolgáltató műkö
désében. A GyőrSzol Zrt. vagy a
GYHG Nonprofit Kft. tevékenysé
gét, a társaságok fenntartásában,
illetve üzemeltetésében lévő léte
sítményeket érintő változásokról
a szolgáltatók azonnal tájékoztat
ják az ügyfeleket a cégek hivatalos
honlapjain (gyorszol.hu, illetve
gyhg.hu) és a médián keresztül.

MI MOST IS TESSZÜK A DOLGUNKAT! 
TE CSAK MARADJ OTTHON!

DOLGOZNAK a közszolgáltatók

Szöveg: GyőrSzol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor
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Ügyintézések
Mit teszünk mi? A személyes érint

kezések csökkentése érdekében
ügyfélszolgálati irodánkat bezártuk.
Egyedül a kártyás vízmérők feltöltésére
van lehetőség, előre egyeztetett idő
pontban, de akkor is csak egy ügyfél
tartózkodhat az ügyféltérben. Az irodá
ban kézfertőtlenítőket és speciális lég
tisztítókat helyeztünk ki. Telefonos
ügyfélszolgálatunkat megerősítettük. 

Mit tehetnek önök? Regisztráljanak
weblapunk ügyfélszolgálati felületén!
Ez mindössze néhány percet vesz igény
be, de megéri, hiszen ettől fogva nem
csak biztonságosan, utazás és szemé
lyes kapcsolat nélkül, hanem kényelme
sen, otthonról is intézhetik ügyeiket.

Ez az első projektünk, melyet a Víziköz
művek Állami Rekonstrukciós Alapjából
valósítunk meg. Megérett a cserére az itt
húzódó azbesztcement csővezeték, átla
gosan félévente volt csőtörés. A Nép ut
cai csomóponttól az Áchim András utcáig
épül meg a korszerű új vezeték. Előbb
nyomáspróba és fertőtlenítés következik,
az átkötésekre jóval később kerül majd
sor. A vízvezeték az út szélén húzódik, így
útszűkület mellett az utca továbbra is jár
ható lesz. Mindig csak 3040 méteres sáv
ban zajlik majd a munka, előtte és utána
átjárható lesz az építési terület.

Vízvezeték-
FELÚJÍTÁS 

A Somos utcában megkezdődik a
vízvezeték felújítása, ezért útszű
kületre kell számítani. Vízelzárás
ra a közeljövőben nem kerül sor.

Számos intézkedést meghoztunk már, de sikeresek csak együtt lehetünk.

Mérők leolvasása
Mit teszünk mi? Felfüggesztet

tük a lakásokban található vízmé
rők személyes leolvasását, ezzel is
csökkentve a vírus terjedésének
esélyeit.

Mit tehetnek önök? Ha értesítést
kapnak, kérjük, diktálják be mérőál
lásukat weblapunk ügyfélszolgálati
felületén, vagy az okostelefonokra le
tölthető PannonVízapplikációval.
Így elkerülhető, hogy leolvasás és dik
tálás hiányában becsült mérőállás
alapján állítsunk ki számlát. Váltsa
nak elektronikus számlára, ami nem
csak biztonságos, hanem kényelmes
is. Eszámlaigénylést a dijnet.hu ol
dalon kezdeményezhetnek.

Hibaelhárítások
Mit teszünk mi? Hibaelhárítási

anyagkészleteinket megnöveltük.
Szakembereink beosztását átszervez
tük, csökkentettük a személyes talál
kozással járó kockázatokat. A lakásvíz
mérők hibaelhárítását védőmaszk
ban végzik szakembereink. 

Mit tehetnek önök? Közterületi
munkavégzésnél a szokásosnál na
gyobb területet fogunk körbekeríte
ni. Kérjük, viseljék ezt türelemmel!
Az elhasznált törlőkendőket, egész
ségügyi termékeket pedig ne a csa
tornába dobják! Ezek már a házi
szennyvízelvezető rendszerben dugu
lásokat okozhatnak, elöntésekhez ve
zethetnek. 

Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.

Mit tehetünk 
a koronavírus 
terjedésének
LASSÍTÁSA 
érdekében?

Csatlakozva a WWF globális felhí
vásához, Győrben szombaton 20:30
és 21:30 óra között lekapcsolják a
díszvilágítást a városháza épületén, a
Jedlik Ányos hídon, a Kossuth Lajos hí
don, a Széchenyi téren, a Rábapar
ton a Várfal sétányon, a Rába folyó és
MosoniDuna jobb partján kialakított
többcélú padkán, valamint a Kápta
landombon a bazilikánál.

A Föld órája



pénzek, kitüntetések, képesla
pok, Zsolnayk, herendik, kar 
órák. 0670/3816345, 
www.dunagaleria.hu

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát,
Ceragem ágyat vásárolok! 
0620/5299861

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

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi, 1 szobás, 29 nmes,
összkomfortos, határozott bér
leti szerződéses lakást cserélne
4045 nmes, 1,5 vagy 2 szobás,
határozotthatározatlan idejű
bérleményre. Újváros városrész
és Bán A. u. kizárva. (Hirdetés 
szám: 722)
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Vállalom limlomjának elszállítá
sát, megbízható csapat va
gyunk. Hívjon bizalommal, ár
megegyezés szerint. Igény sze
rint számlát biztosítok. Érdek
lődés telefonon: 0670/514
6990

Lomtalanítást vállalok, eltakarí
tom limlomját, ingyen elszállí
tom felesleges holmiját.
0620/9967268

Lomtalanítást vállalok padlástól
pincéig, épületbontást is meg
egyezés szerint. Hívjon bizalom
mal! Igény szerint számlát bizto
sítok. 0670/7075812

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

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását,
megegyezés szerint. Tel.: 06
70/6750654.

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pincé
ig. Érd.: 0670/2657643.

Ablak, redőny, okosredőny, szú
nyogháló, zsaluzia, reluxa, sza
lagfüggöny, gurtnicsere, redőny
javítás. Ingyenes felmérés! Tel.:
0670/2339213.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, herendi por
celánt, Zsolnayt, kristályokat,
ezüsttárgyakat, ékszert, régi órá
kat, könyveket, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! Tel.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Felment a tört arany ára!
7.500–8.500 Ft/gramm. Régi
ségfelvásárlás! Győr, Hotel Rá
ba. Április 4én, április 8án, áp
rilis 15én. Minden szerdán! 9–
13 óráig. Fazonarany: briliánssal
díszítve 9.000–30.000
Ft/gramm. Festmények, régi

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

SZOLGÁLTATÁS

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

FELÚJÍTLAK. Családi házak, laká 
sok komplett felújítása, burkolás,
festés, kőművesmunkák, víz vil
lanyszerelés. 0630/8720564

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

Fűkaszálást, kertek rendezését,
elhagyott kertek, telkek gondozá
sát, fakivágást, tuják nyírását vál
lalom. Érd.: +3620/5172701

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

Mindennemű kárpitozást, javí
tást vállalok ingyenes felmérés
sel, vidéken is. Nagy szövetválasz
tékkal. Tel.: 0620/2399198.

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

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

Kárpitozás! Ülő, fekvőbútorok ja
vítása, áthúzása anyagválasztással.
Ingyenes felmérés, szállítás. Au
tók, robogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érd.: 0670/8846838.

Villanyszerelés Győr és környé
kén. Kis munkák is. Rövid határ
idővel. 0620/4026657

• 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

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

GYŐR, DÉRY TIBOR U. 11/A • TELEFONSZÁM: 96/431-330
info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Várjuk Önöket sok szeretettel!

KEDVES VENDÉGEINK!

Amíg a kormány más intézkedést nem
vezet be addig keddtől szombatig

10 órától 14 óráig elvitelre tudnak
tőlünk ebédet elvinni a főbejáraton

vagy az oldalsó bejáraton!
ELVITEL!
EBÉD-

A MENÜKET MINDENNAP 
8 ÓRÁTÓL TUDJÁK

MEGNÉZNI HONLAPUNKON
VAGY FACEBOOK-OLDALUNKON!

Marcalváros I.en 2 szobás, 55
nmes, összkomfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 11,5 szobás, 4045
nmes, határozatlanhatározott
idejű, legfeljebb 2. emeleti, tég
laépítésű bérleményre. Gyárvá
ros városrész és Bán A. u. kizár
va (Hirdetésszám: 721)

Belvárosi, komfortos, 54 nmes,
2 szobás, Héra égős cserépkály
hás fűtésű, határozott bérleti
szerződéses, tárolóval rendelke
ző lakást cserélne szigeti, belvá
rosi, nádorvárosi, gyár vagy új
városi, komfortos vagy összkom
fortos, 65 nm körüli, 2+fél vagy
3 szobás, lehetőleg emeleti,
nem panellakásra. (Hirdetés 
szám: 16)

Belvárosi, komfortos, 62 nmes,
2+fél szobás, gázkonvektoros,
határozatlan bérleti szerződé
ses, belső udvarra néző kony
hás, megvásárolható lakást cse
rélne nádorvárosi, belvárosi,
komfortos vagy összkomfortos,

3550 nmes, 1+fél vagy 1+háló
szobás, gáz vagy központi fűté
ses, határozatlan bérleti szerző
déses, maximum II. emeleti la
kásra. (Hirdetésszám: 20)

Adyvárosi, összkomfortos, 68
nmes, 3 szobás, távfűtéses, ha
tározott bérleti szerződéses la
kást cserélne győri, komfor
tos/összkomfortos, 4955 nm
es, 1+fél, illetve 2 szobás, gáz
vagy központi fűtéses, határo
zotthatározatlan bérleti szerző
déses, esetleg magántulajdon
ra, Kossuth Lajos vagy Bán Ala
dár utca és Sziget városrész ki
zárva. (Hirdetésszám: 27)

Belvárosi, összkomfortos, 32
nmes, 1 szobás, távfűtéses,
határozott szerződéses, rend
be tett állapotú lakást cserél
ne adyvárosi, marcalvárosi,
összkomfortos, kb. 30 nmes,
1 szobás, határozatlanhatáro
zott bérleti szerződéses, nem
földszinti lakásra. (Hirdetés 
szám: 34)
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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!
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Apró dolgokon múlik néha az
ember, adott esetben egy kézilab
daedző jövője. Önnél például nagy
jából fél napon.

Inkább egykét órán. A dunaújváro
si klub elnökének irodájából jöttem ki
úgy, hogy majdnem megegyeztünk,
náluk ülök le a kispadra. Kértem annyi
gondolkodási időt, amíg hazaérek, és
a családommal megbeszélem a dol
got, de csörgött a telefonom, az ETO
akkori elnöke keresett, és felkínálta a
másodedzői posztot. Én ezt fogadtam
el. Van, hogy a tervekből semmi nem
lesz, és a véletlenek alakítják az életet
sokkal jobban. 

Mit tesz, ha fél nappal később
jön a győri telefon?

Biztos, hogy nem fogadom el az
ETO ajánlatát, mert olyan ember va
gyok, akinek az adott szó számít. Eny
nyin múlt. Kaptam egy kihívással teli
lehetőséget. Ha késik a telefon, ak
kor most valószínűleg valamelyik NB
Ies csapat kispadján ülök, és nem va
gyok BLgyőztes. 

Ambros mellett sokáig másoded
ző volt, a vezetőedzői kinevezésen
sokat gondolkodott?

Pár másodpercet, egy ilyen kihívást
visszadobni bolond dolog, az nem én
lettem volna. Fontos tényező, hogy dr.
Bartha Csaba bízott bennem. Amb
ros Martín magasra tette a lécet,
hiszen ha az utána következő
mindenhol a csúcsra ér, akkor
is csak megismétli az ő sikereit,
mert annál feljebb nincs. Az
elején is úgy tartottam, hogy én
Danyi Gábor vagyok, saját kijelölt
úttal, saját stílussal, játékkal, és egy ki
váló stábbal, így próbáljuk meg a világ
tetején tartani a klubot. Erősebb lett
közben a hazai és az európai elit. Azt
elfelejthetjük, hogy van az ETO és van
a többi csapat, de ez így még érdeke
sebbé, izgalmasabbá teszi a minden
napokat. 

pedig azért, hogy megelégedve hát
radőljek. Fontos nekem, hogy pécsi
testnevelőként elértem oda, ahol
most tartok, mert mertem hinni az
álmomban, és tettem is érte. Emlé
kezni kell arra, honnan indult min
den, mert ha az ember letér erről az
útról, akkor kínos meglepetések ér
hetik. Szerencsére a pécsi régi bará
taim abban megerősítenek, hogy
nem sokat változtam az utóbbi évek
ben. Nem az a legnagyobb dicséret
tőlük, hogy „BLgyőztes edző!”, ha
nem, hogy „Te még mindig ugyanaz
az idióta vagy!”

Kapott egy újabb nagy lehetősé
get, szövetségi kapitányként olim 
piára vezetheti a válogatottat.

Klubszinten, a női mezőnyben az
Audi ETO kispadja a legmaga

sabb szakmai nívó, csak a szö
vetségi kapitányi poszt hason
lítható hozzá, ha egy nemzetet
képviselsz. Remélem, minél

előbb visszaáll az élet a megszo
kott kerékvágásba, és lesz lehető

ségünk, hogy a magyar válogatottat
kivezessük Tokióba.

Fura párost alkotnak a kapitány
társával, Elek Gáborral. Két rivális
klub edzője között legendás barát
ság van.

Az ETO és a Fradi játékosai, veze
tői, de azt gondolom, a szurkolói kö

zött sincs akkora ellentét, mint
ahogy ezt néhányan gondolják. Gá
borral nagyon jóban vagyunk, ha
sonlóképpen gondolkodunk a kézi
labdáról, az életről. A miénk a jó
példa arra, hogy lehet valaki fradis
ta vagy győri, ha a válogatottért kell
tenni, akkor összetart, az első hívó
szóra megy és segít.

Áll még az a korábbi kijelentése,
hogy egy férficsapat edzői posztján
kipróbálná magát?

Az nem lehet kérdés, hogy a női
kézilabda csúcsáról csak egy férfi top

klub kispadja lehet előrelépés. Amíg
Győrben ilyen célokért lehet küzdeni,
ilyen feltételek mellett, nem gondo
lom azt, hogy innen bárhova is el kel
lene menni. A világ legjobb helyén
vagyok most.

Győr befogadta, de Danyi Gá
bor mennyire fogadta a szívébe a
várost?

Majd ötven évet Pécsen éltem,
nem volt könnyű a váltás, de mos
tanra Győr az otthonom, és azt hi
szem, ezzel mindent elmondtam.
Itt mindent megtalálok, amit Pé
csen, kivéve a hegyeket, de a folyók
kárpótolnak.  Számos itteni barátot
köszönhetek a sportnak. Nagyon jó
szívvel gondolok az itt eltöltött ki
lenc évre.

Sokat változott a világ 2003 óta. Decemberben Zágrábban világ
bajnoki döntőt játszott a magyar női kézilabdaválogatott, amely
azóta sem tudott még csak közel hasonló sikert sem elérni. A cso
portmeccsek egyikét Rijekában Danyi Gáborral és az ETO akkori
edzőjével, Róth Kálmánnal néztük, majd miután valaki lekapcsolta
meccs közben a csarnok világítását, néhány sör és a norvég szur
kolók társaságában egy pubban vártuk, hogy visszamehessünk a
lelátóra. Gábor akkor Pécsen volt edző, és már vagy tizenöt éve
tanított iskolában. Idén lesz kilenc éve, hogy Győrbe költözött, köz
ben BLgyőztes edző lett, és lehet, hogy ő vezeti ki az olimpiára a
nemzeti csapatot. A koronavírus miatt most kényszerűségből ott
hon van, volt időnk visszatekinteni a győri éveire. 

Világklasszisokkal dolgozott, dol
gozik, kik voltak a legnagyobb ha
tással önre?

Pálinger Kati és Katrine Lunde em
beri és sportszakmai szempontból is
meghatározó figura volt a klubnál. Heidi
Lökét említem még a mentalitása
okán. Na és persze Görbicz Anita. Amit
ő tud, annak a felét is nagyon sokan
szeretnék tudni a kézilabdáról. Nycke
Groot hagyott még mély nyomot ben
nem. Nagy bánatomra tavaly elment
tőlünk, sok örömet szerzett volna még
a győri szurkolóknak, de sokkal jobban
szerettem annál, mint hogy akarata el
lenére marasztaljam.

Kudarcként élte meg, hogy Groot
és Yvette Broch is pályafutásuk csú
csán hagyták el Győrt?

Az egészségnél nincs fontosabb,
mindenki másként reagál a testi és
mentális megterhelésre, nyomásra. Va
lószínű, hogy a két holland játékos ezt
nehezebben viselte, és Győrben érkez
tek el oda, hogy „elfogytak”, és rájöt
tek, a kézilabda már nem meghatározó
az éle tükben. Egy hihetetlen sikeres
karrier csúcsán mondták azt, hogy
elég. Egy bizonyos pontig próbáltuk
őket meggyőzni, de erőltetni nem
akartuk. 

A tükörbe nézve mondja néha
magának, hogy a vagány testnevelő
megmutatta, Danyi Gábor Bajno
kok Ligájagyőztes lett?

Ha nem is tükör előtt, de szoktam
ezt magamban mondogatni, azért,
hogy tudjam, honnan jöttem, nem

Pécsi testnevelőből lett győri 
Bajnokok Ligája-győztes

„A világ legjobb helyén
vagyok most”

Szerző: Nagy Roland
Fotó:  O. Jakócs Péter

Egyre erősebb 
az elit, de így még 
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A magyar női kézilabdaválogatott
Győrben játszott volna olimpiai selej
tezőtornát Oroszországgal, Szerbiá
val és Kazahsztánnal. A kvalifikációs
tornát elhalasztották, ahogy az olim
piát is. A válogatott keretben az Audi
ETO játékosa, Faluvégi Dorottya is he
lyet kapott. „Készültünk volna teljes
erőbedobással az olimpiai selejtező
re, de amikor az edzőtábor elkezdő
dött, már érződött, hogy a koronaví
rus a sportvilágban is sok mindent
megváltoztat. Az olimpia még na
gyon távolinak tűnt nekünk, a selej
tezőre készültünk, tehát nem volt
biztos helyünk, szerettünk volna en
nek mielőbb pontot tenni a végére”
– mondta Faluvégi Dorottya a Győr+
Médiának. Hozzátette, bármennyire
is elszomorító a helyzet, biztos ben
ne, hogy minden jól alakul a jövőben.
„Mindenből a legjobbat kell kihozni.
A két új szövetségi kapitánnyal így
több időnk lesz együtt készülni. Az
látszott a gyakorlásokon, hogy kell
még idő, hogy minden úgy sikerül
jön, ahogy azt az edzők megálmod
ták” – mondta az Audi ETO szélsője.

A Győri Úszó SE versenyzői is To
kióra készültek, de a halasztást tart
ják a lehető legjobb döntésnek. „Na
gyon öncélú gondolkodás lenne, ha
azon sopánkodnánk, hogy később
lesz az olimpia. Emberek munkája
szűnt meg, a barátaim között is töb
ben vannak most így, emberéletek
ről beszélünk a vírus kapcsán, fura
lenne, ha mi pedig azon szomorkod
nánk, hogy nem lesz verseny” –
hangsúlyozta Jakabos Zsuzsanna, aki
az ötödik olimpiáján állhatott volna
rajtkőre a nyáron. „Ezt a helyzetet a
helyén kell kezelni, és arra fókuszál
ni, hogy azokon segítsünk, akik baj
ban vannak. Mondom ezt úgy, hogy
az életem nagy része a sport. A huszon

harmadik szezonomat csinálom, heti
tizenegy úszóedzésem van, mellette
szárazföldi edzések. Én is teljes erő
bedobással készültem az olimpiára,
de nem lehetünk ennyire önzőek.
Amikor kiderül, hogy mikor lesznek
a versenyek, akkor tudunk majd cél
irányosan edzeni és csúcsformát idő
zíteni. Az emberek értünk szurkol
nak, amikor Magyarországot képvi
seljük valahol, most nekünk kell ben
nük tartani a lelket” – nyilatkozta Ja
kabos Zsu.

„Egy év halasztás nem a világvége,
a legfontosabb, hogy biztonságos le
gyen az olimpia” – vélekedett a Gra
boplast Győri VSE kajakosa, Kamme

rer Zoltán, aki nem vonul visz
sza, helyette beleáll a 2021
es felkészülésbe. „1996ban,
Atlantában szerepeltem elő
ször az ötkarikás játékokon, és
azóta csak a 2016os riói maradt ki.
Ez lenne a hatodik olimpia, amin
részt vehetnék, éppen ezért a mun
kához való hozzáállásom és a motivá
cióm változatlan: szeretnék ott lenni
Tokióban. Ha két évvel halasztották
volna el a játékokat, talán elgondolko
dom a folytatáson, de nem így tör
tént. Kicsit olyan ez a helyzet, mint
amikor a székely bácsit megkérdezik,
hogy szeretie még a feleségét. Mire
a válasza az, hogy egyszer már meg

mondta, és majd szól, ha lesz válto
zás. Valahogy így vagyok mostanra ez
zel én is, amikor a folytatásról kérdez
nek” – mondta a háromszoros olim
piai bajnok győri kajakos.

A SZESE 18 éves cselgáncsozója,
Sipőcz Richárd jó úton járt, hogy ki
harcolja a tokiói részvételt, egyre elő
rébb lépkedett a világranglistán. „Azt
gondolom, hogy sokkal fontosabb
dolgok vannak most a világban, mint
hogy az olimpia miatt keseregjünk.
Remélem, minél előbb legyőzzük a
vírust, és visszatér az élet a megszo
kott kerékvágásba. Nekem ez a ha
lasztás nem feltétlenül rossz. Sokkal
jobb, mintha megrendeznék az olim
piát az eredeti időpontban, de azért
nem lehetek ott, mert a lerövidült
kvalifikációs időszak miatt nem tud
tam elég világranglistapontot gyűjte
ni. A szükséges pontszám így is majd
nem megvan, de most lesz rá idő,
hogy visszaálljon a normál edzés

rend, és úgy fel tudjunk készülni To
kióra, ahogy egy olimpia azt megkí
vánja. Voltak már jó eredményeim
felnőtt világversenyeken is, de így
lesz lehetőségem, hogy még több ta
pasztalatot gyűjtsek. Most az emberi
tragédiák mellett sokadlagos problé
ma a miénk, sportolóké. Én továbbra
is becsülettel készülök, és mindent
megteszek azért, hogy olimpikon le
hessek” – mondta Sipőcz Richárd.

„Egy év halasztás
nem a világvége”

ELHALASZTJÁK
AZ OLIMPIÁT

A világon végigsöprő koronavírusjárvány miatt idén nem rende
zik meg Tokióban a nyári olimpiát, legkésőbb egy évre elhalaszt
ják, azaz 2021 nyarára. Ez több győri sportolót is érint.

Szerző:
Nagy Roland

A győri sportolók
szerint a lehető
legjobb döntés

született
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A versenyben lévő 32 dalra/műre
összesen 133.048 szavazat érkezett,
112.015 szavazótól. 

A győri zenészek igazi toborzást
rendeztek, legalábbis a beérkezett
voksokból ez mutatkozik. Csak a győ
ri kategóriára szavaztak több mint 85
ezren. RockMilady mindent vitt, két
szer annyi szavazatot szerzett, mint a
Name Project, így eldőlt, hogy ennek
a két győri zenekarnak a slágere fog
szólni a belvárosban.

A rock kategóriában sokáig befutó
volt a Queen, de az utolsó napokban
ráerősített Joan Jet és az I love rock ‘n’
roll, így a második helyre ő érkezett
meg péntek éjfélkor. Az abszolút győz
tes egy örök klasszikus: AC/DC – TNT.

Pop kategóriában sokan a Dance
monkeyra esküdtek, de ez most
csak a harmadik helyre volt elég a tél
slágerének. 1730 szavazattal Axwell
& Ingrosso – More than you know
lett a befutó, a második pedig Dua Li
pa Don’t start nowja.

A komolyzenében a „magyarok”
voltak a legnépszerűbbek: Liszt Ma
gyar rapszódiája és Brahms Magyar
táncok című műve végzett az első
két helyen.

Blues kategóriában Ferenczi
György – Ki vagyok én? a voksok 45
százalékát szerezte meg, míg a máso
dik helyre Gary Moore – Still got the
blue című dala ért oda.

Köszönjük mindenkinek az aktív
részvételt, a győri zenészeknek a ha
talmas versenyt és toborzást! Az el
ső helyezett dalok a Megyeháza téri

szökőkútnál hallhatók májustól, míg
a Rába–Duna szökőkútnál a kategó
ria második helyezett dalai csendül
nek fel. A voksok főként a gyor 
plusz.hu weboldalon érkeztek, és a
Győr+ Hetilapból is sokan kivágták a
szelvényt és eljuttatták szerkesztősé
günkbe. Nekik külön is köszönjük az
aktív részvételt!

Nemzeti emlékhely
lett a Káptalandomb

Az indoklás szerint a Káptalandomb
Győr kiemelkedő jelentőségű és egyik
legnagyobb történelmi múlttal rendel
kező része, itt található a város műem
léki látnivalóinak zöme: a győri bazilika,
a Püspökvár, a Szent László Látogató
központ, a Győri Egyházmegyei Kincs
tár és Könyvtár, a Hittudományi Főisko
la, a Hotel Konferencia. A győri egyházi
műemlékek az ezeréves kereszténység
emlékei. A bazilika és Püspökvár a nyu
gatmagyarországi katolicizmus szim
bólumai. A bazilikában található a vér
rel könnyező Szűzanya képe, itt őrzik
Szent László hermáját. A székesegyház
ban található továbbá a második világ
háború alatt vértanúságot szenvedett
és 1997ben boldoggá avatott Apor Vil
mos püspök sírja is.

A képviselők 158 igen szavazattal,
23 tartózkodás mellett döntöttek a
nemzeti emlékhelyé nyilvánításról.

Az Országgyűlés keddi ülé
sén nemzeti emlékhellyé
nyilvánította a győri Kápta
landombot. A nemzeti em
lékhelyek történelmünk leg
fontosabb helyszínei.

Múlt pénteken éjfélkor lezártuk a szavazást,
és kiderült, májustól kik szólnak a győri 
szökőkutakból. Kategóriánként az első 

és a második helyezettek lettek
a befutók.

AC/DC, Liszt és a többiek
szólnak a szökőkutakból 


