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Sok ezer magyar, köztük rengeteg GyőrMosonSop
ron megyei ingázó is állás nélkül maradt az elmúlt idő
szakban – ezt a Győr+ Televízió által megkérdezett szak
ember is megerősítette. Dallos Bertold szerint ebben a
helyzetben még fontosabb, hogy a magyar munkavál
lalók figyeljenek oda, mit írnak alá. „Nálunk is sok ma
gyar kért segítséget, hogy mit tegyen, ha elbocsátják a
járvány miatt. A legfontosabb, hogy ne közös megegye
zéssel távozzanak ausztriai munkahelyükről, mert akkor
elesnek mindenféle esetleges jogos követelésüktől” –
mondta a Fairwork projekt ausztriai vezetője.

A szakember szerint egyelőre főleg a turizmusven
déglátást és az építőipart érintik a leépítések, de a kö
vetkező időszakban más ágazatokban is küldenek el ma
gyarokat. „Sok munkáltató úgy küldi el magyar dolgozóit,
hogy írásbeli ígéretet tesz rá, ha elmúlik a koronavírus
okozta válság, ugyanoda visszaveszi őket. Ennek azon
ban nincs jogi következménye, vagyis erre ne alapozza
nak az ingázók” – tette hozzá a munkaügyi szakember.

Akinek van bejelentett lakcíme Ausztriában, onnan
kapja a munkanélküli támogatást, a legtöbb ingázó
azonban itthon lakik és innen jár át a határon túlra, ne
kik mindenféle híresztelésekkel ellentétben Magyaror
szágon kell segélyért folyamodniuk. „A kialakult koro
nahelyzetre való tekintettel az osztrák szakszervezet
(ÖGB) külön információs oldalt indított, a Fairwork pro
jekt jogászai pedig folyamatosan, magyar nyelven is se
gítik a kint dolgozókat” – emelte ki Dallos Bertold. A
projektvezető szerint most még nehéz megmondani,
hogy pontosan hány magyar munkavállaló veszítheti el
állását a járvány miatt, de a szakember attól tart, hogy
számuk heteken belül a 3040 ezret is elérheti.

A szakember rámutatott, a jó idő beköszönté
vel egyre nehezebb a lakásban maradnunk. „Az
otthon maradás természetesen nem megoldás a
járványra, hiszen ez nem egy gyógyszer, de a vírus
átadásának lehetőségét jelentősen tudjuk vele
csökkenteni” – mondta.

A sürgősségi betegellátásra is hatással van a jár
ványhelyzet, elmaradtak azok a betegek, akiknek
tulajdonképpen korábban sem lett volna indokolt
a sürgősségi betegellátást igénybe venniük. „Gon
dolok itt például a két hete hátfájósokra, akik még
is este fél 9kor mentek be a sürgősségire a nap
pali szakrendelés helyett. Ebből a szempontból ez
egy pozitívum. De persze járványhelyzet ide vagy
oda, vannak súlyos esetek, az emberek ugyanúgy
kapnak szívinfarktust vagy strokeot.”

Dr. Zacher Gábornál rákérdeztünk a maszk fon
tosságára is. A szakember elmondása szerint an

Dr. Zacher Gábor toxikológus az Orszá
gos Mentőszolgálatnál és a hatvani kór
ház sürgősségi osztályán teljesít orvosi
szolgálatot. Farkas Mónika, a Győr+ Rá
dió riportere egy éjszakai ügyelet után
beszélgetett vele telefonon.

nak, aki teljesen tünetmentes, akinek nincsenek
rizikófaktorai, nem kell maszkot hordania, csak
tartsa be az ajánlott higiénés szabályokat. 

A járványhelyzet a függőségekben szenvedőkre
is hatással van. Ebben a stresszes helyzetben meg
növekedhet az alkohol, a drogok, a gyógyszerek
és a dohányzás gyakorisága is. A kábítószerek be
szerezhetősége talán nehezedik, s ezért egy kicsit
kevesebben élnek vele. „Annál az embernél, aki
nek eddig mindennap megvolt egy adott alkohol
beviteli mennyisége, s most ez megszűnik, mert
nem jut hozzá, nála megjelenhetnek az elvonási
tünetek. Ebből kifolyólag jelentkezhetnek olyan
problémák, amelyek akár életveszélyesek is lehet
nek, így a kezelésük tovább terhelheti az egészség
ügyet” – vélekedett Zacher Gábor. A beszélgetést
hosszabb terjedelemben a gyorplusz.hu webolda
lon olvashatják.

ajánló

ajánló

FÜGGŐKÉNT
karanténban

ajánló
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Egész Európát, így Ausztriát is elérte a koronavírus okozta gazdasági válság. A legfrissebb
adatok szerint már 160 ezernél is több új munkanélkülit regisztráltak nyugati szomszé
dunkban, akik bizonyítottan a járvány miatt veszítették el munkájukat.

SOK EZER MAGYAR IS
munka nélkül marad Ausztriában
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Március 17én érkezett először
konkrét jelzés, észrevétel, kérés külön
böző társadalmi csoportoktól, a kama
rától, az érdekvédőktől, az ő kérésükre
való tekintettel is szükség volt a gyors
döntésre, mondta el a városháza előtt
dr. Dézsi Csaba András.

A koronavírusjárvány okozta gaz
dasági körülmények miatt hozott in
tézkedéseit öt pontban foglalta ösz
sze. Közülük az első, hogy az önkor
mányzati tulajdonú helyiségek albér
letbe adása esetén az albérleti díj
nem haladhatja meg az önkormány
zatnak fizetett bérleti díjat. Visszatet
sző társadalmi igazságtalanságot szül,
ha valaki az önkormányzattól viszony
lag olcsón helyiséget bérel, s annak
a bérleti jogát sokkal drágában adja
tovább, indokolta döntését a polgár
mester. Ez az intézkedés április else
jén lépett életbe, és visszavonásig ér
vényben is marad. A polgármester el
mondta, hogy neki nincs is visszavo
nási szándéka.

A következő rendelkezések szin
tén április 1jén léptek hatályba, és
2020. augusztus 31ig, vagy a ve
szélyhelyzet megszűnéséig lesznek
érvényben.

Eszerint elengedték az önkor
mányzati tulajdonú szociális bérlaká
sok bérleti díját. Az önkormányzati
tulajdonú üzlethelyiségek bérleti dí
ját a felére csökkentik, ehhez kérel
met kell benyújtani a GyőrSzol Zrt.
hez. A díjcsökkentésre vonatkozó
rendelkezés alól kivételt képeznek az
élelmiszerüzletek, drogériák, gyógy
szertárak, dohányboltok, sorsolásos
játék, fogadások, távszerencsejáték
és lottójáték értékesítésével foglalko
zó üzletek, bankok, biztosítók, pénz

ügyi szolgáltatók. Dr. Dézsi Csaba
András hozzáfűzte: azokon akarnak
segíteni, akik a járvány miatt nem
tudtak kinyitni, működni.

Az idegenforgalmi adó mértéke a
fenti időszakban személyenként és
vendégéjszakánként nulla forint.

„Kérésemre a GyőrSzol Zrt. felére
csökkenti a bérleti díjakat a Herman
Ottó utcai vásárcsarnokban” – foly

tatta az öt pont ismertetését a pol
gármester, és végül megköszönte a
győriek együttműködő szándékát,
összefogását, megértését és türel
mét. Köszönetet mondott azoknak,
akik foglalkozásuk miatt a frontvo
nalban teljesítenek szolgálatot, az
orvosoknak, az ápolóknak, a
mentősöknek, a szociális munkát
végzőknek, a rendfenntartásban,
a tömegközlekedésben s a keres
kedelemben dolgozóknak. „Megkö
szönöm azok türelmét is – folytatta a
polgármester –, akik otthon marad
tak, az idős és a fiatal embereknek
egyaránt, s azoknak a szülőknek, akik
otthon tanulnak a gyerekeikkel. Kö
szönöm a gyerekeknek, hogy otthon
fegyelmezetten tanulnak, és elviselik
a bezártságot. Nagyok a kihívások, de
megbirkózunk a jelenlegi problémák

kal, az elkövetkező élethelyzetekkel, s
mindent megteszünk a győri embe 
rek egészségéért és a stabil gazdasá
gért is” – fejezte be sajtótájékoztató
ját dr. Dézsi Csaba András.

A polgármester múlt pénteken
közleményben is hírt adott arról,
hogy dolgoznak a járvány gazdasági
hatásainak mérséklésén is. „Ma a
megyei kamarák és érdekvédelmi

testületek elnökeivel folytattam pár
beszédet, annak érdekében, hogy
közösen készülhessünk fel a korona
vírusjárvány okozta gazdasági kö
vetkezmények enyhítésére. Az

egyeztetésen szó volt arról, hogy mi
ben lehetnek a város segítségére a
kamarák és a vállalatok, valamint ar
ról is, hogy miben képes az önkor
mányzat segíteni” – olvasható a köz
leményben, amiből kiderült, ahogy
az önkormányzati tulajdonban álló
intézményektől is intézkedési tervek
elkészítését kérte a polgármester,
úgy a kamaráktól az érdekképvisele

ti körükbe tartozó vállalkozások vo
natkozásában szakmai indokokkal
alátámasztott, reális és konkrét,

szakmacsoportokra lebontott ja
vaslatok megfogalmazását várja.
„Tekintettel arra, hogy az egyes
ágazatokat különböző módon
és mértékben érinti a válság,
komoly, kidolgozott és ágazats
pecifikus terveket szeretnék lát

ni, kéthárom héten belül.”
Emellett együttműködésre hív

ta a győri vállalkozókat. „Mindenek
előtt arra kérem a gazdasági élet sze
replőit, hogy tegyenek meg minden
tőlük telhetőt a munkahelyek védel
me érdekében. 

Minden Győrben élő ember egyfor
mán fontos számunkra, a munkaválla
lók éppúgy, mint a munkáltatók” –
hangsúlyozta dr. Dézsi Csaba András.

A rászorulókat és a kisvál
lalkozókat is kedvezően
érintő, jelentős döntéseket
hozott dr. Dézsi Csaba And
rás polgármester. Most
egészségügyi veszélyhely
zet van, a járvány miatt ké
sőbb azonban komoly gaz
dasági gondok is keletkez
nek. A jelenlegi döntések
főleg azokat segítik, akik a
járvány következtében ne
héz anyagi helyzetbe kerül
hetnek, fogalmazott szer
dai sajtótájékoztatóján a
polgármester.

ÖTPONTOS 
DÖNTÖTT A POLGÁRMESTER
Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

intézkedéscsomagról

Elengedték
az önkormányzati
tulajdonú szociális

bérlakások
bérleti díját



Orbán Viktor miniszterelnök pénteki bejelentésének megfelelően
minden kórházban kórházparancsnok felügyeli az intézmény műkö
dését és az egészségügyi készletek védelmét. A Petzkórházba hét
főn reggel érkezett meg a kórházparancsnok. Eközben a megfigye
lőközpontban vannak, akik hamis adatokat közölnek az orvossal.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A támogatásra fordítható keretösszeg: 15.000.000 forint.

A pályázat célja: A városban magas színvonalon működő öntevékeny művészeti
csoportok szakmai fejlesztésének támogatása, működési költségeikhez kiegé-
szítő hozzájárulás nyújtása, mely elősegíti a különböző művészeti ágakat mű-
velő öntevékeny csoportok értékteremtő alkotásainak és produkcióinak létre-
hozásával, azok bemutatásával a város kulturális életének gazdagítását.

Támogatás igényelhető:
• az öntevékeny művészeti csoport szakmai tevékenységének

dologi kiadásaira,

• 2020. évben megvalósuló/megvalósítandó programok 
és rendezvények költségeire (anyagköltség, fellépések csoportos 
utazási költsége, terem, hang- és fénytechnikai eszközök bérleti díjai,
szállítási költség stb.)

• működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére.

Benyújtási határidő: 2020. április 15. 15 óra

A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetŐ a gyor.hu oldalról.
Információ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális Osztály
(tel.: 96/500-198, e-mail: kultur@gyor-ph.hu)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet győri öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására 

A rendelet szerint az intézkedés
célja, hogy a kórházakat felkészítsék
a tömeges megbetegedésekkel járó
jelentős többletteherre. A kórházpa
rancsnok orvosszakmai kérdésekben
nem tehet javaslatot, és nem hozhat
döntést. Feladata, hogy koordinálja
a betegellátáshoz és a járványügyi in
tézkedésekhez szükséges egészség
ügyi eszközök, felszerelések, beren
dezések, gyógyszerkészletek, fertőt
lenítőszerek nyilvántartását; felügyel
je a készletgazdálkodást és gondos
kodjon annak megfelelő védelméről.

A Petzkórházba Bozsoki Attila alez
redes (12. Arrabona Légvédelmi Raké
taezred) érkezett kórházparancsnok
ként, logisztikai helyettese Györe Tiva
dar főtörzsőrmester. Dr. Tamás László Já
nos, a kórház főigazgató főorvosa el

kórházparancsnok
mondta: a katonák számára irodát jelöl
tek ki, s mostantól munkatársként dol
goznak együtt – előreláthatólag fél évig.
Átnézték a működési rendet, az intenzív
ágyak épp aktuális kiépítését, a humán
erőforrást, illetve a védelmi rendszert.

Lapzártánkkor négy fertőzésgyanús
ember volt karanténban a Széchenyi Ist
ván Egyetem kollégiumában kialakított
megfigyelőközpontban. Az elmúlt hé
ten száznál kevesebben keresték fel a
kórház tehermentesítésére létrehozott
intézményt. Dr. Gunther Tibor, a győri
Petzkórház osztályvezető főorvosa, a
megfigyelőközpont szakmai vezetője fel
hívta a figyelmet: mindenki tartsa be az
előírást, miszerint panasz esetén elő
ször a háziorvosát kell megkeresnie te
lefonon. Ő egy lista alapján végigkérdezi
a beteget, s ha felmerül a koronavírus
gyanúja, emellett pedig a páciens haj
landó vállalni a karantént a megfigyelő
központban, akkor irányítják hozzájuk.

„Sajnos vannak, akik az ellenőrző lis
tát hamis adatokkal válaszolják meg,
azt gondolva, akkor levesszük a mintát.
De tudni kell, hogy ez közokirathamisí
tásnak minősül! Ezek az emberek a va
lóban rászorulók ellátását hátráltathat
ják” – hangsúlyozta a főorvos.

Simon Róbert Balázs elmondta, a
kormány által hozott rendkívüli intéz
kedések hozzájárultak a járvány elleni
védekezés hatékonyságának növelé
séhez, a fertőzések és megbetegedé
sek számának csökkentéséhez és a
járvánnyal járó gazdasági károk mér
sékléséhez. „A kabinet a veszélyhely
zet végéig fenntartja az olyan család
védelmi intézkedéseket, mint a gyed,
a gyes, a gyet meghosszabbítása.
Ugyancsak meghosszabbítja az eddig
bejelentett gazdaságvédelmi intézke
déseket, így például a hiteltörleszté
sek és végrehajtások felfüggesztését,
a kata megfizetésének halasztását, az
egyes szektorokban a járulékfizetési
kötelezettség felfüggesztését. A krízis
helyzetnek leginkább kitett szektorok
azonnali segítséget kaptak a kormány
tól a gazdaság és a munkahelyek vé
delme érdekében” – sorolta az elmúlt
két hét gazdaságvédelmi intézkedése
it, amelyek csaknem 90 milliárd forin
tot hagynak a magyar gazdaságban.

A kormány jelenleg minden idők
legnagyobb gazdaságélénkítő cso

„Az Országgyűléstől kapott hétfői felhatalmazása alapján – amire
én is igennel szavaztam – a kormány elrendelte a március 11én
kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
meghosszabbítását” – emlékeztetett Simon Róbert Balázs győri
országgyűlési képviselő.

magján dolgozik, hogy mindenki, aki
nehéz helyzetbe került, át tudja vé
szelni ezt az időszakot. Ennek részle
teit várhatóan jövő hét elején jelenti
be Orbán Viktor miniszterelnök. 

Elmondta azt is, szerdán hat repü
lőjárat érkezett, amelyek sebészi és
speciális orvosi maszkokat, overálo
kat, továbbá maszkok gyártásához
szükséges alapanyagot hoztak. A vé
dőfelszerelések elsődlegesen a kórhá
zakba, az egészségügyi dolgozókhoz
kerültek. A lakosság és a sajtó hiteles
tájékoztatása érdekében szerdától a
beazonosított koronavírusfertőzöt
tekről a megyei adatok is elérhetőek.
Egyelőre nem nő ugrásszerűen a fer
tőzöttek száma Magyarországon, az
emelkedés mértéke egyenletes, és ez
biztató. „Ezúton is tisztelettel kérek
mindenkit, hogy tartsa be az előírt
utasításokat, mert minden megyében
ott van már a vírus. Innentől potenci
álisan bárki megfertőződhet, ezért a
legtöbbet azzal tehetjük, ha otthon
maradunk!” – hívta fel a figyelmet az
országgyűlési képviselő.

TARTSA BE 

Simon Róbert Balázs:

KÉREK 
mindenkit, hogy

AZ ELŐÍRT 
UTASÍTÁSOKAT

A csütörtöki lapzártánkkor érvé
nyes adatok szerint hazánkban
585re nőtt a beazonosított fer
tőzöttek száma, a gyógyultaké
42re, a halottak száma 21re
emelkedett. Megyénkben 28
fertőzöttet tartottak nyilván.

A Petzbe is megérkezett a

Szerző: Győr+ Kézfogás szabályosan
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Nem is lehet más az első kérdés:
hogy van?

Köszönöm, kiválóan aludtam, a fe
leségem aggódik inkább. Még szer
dán este kollégák jártak nálunk a kór
házból, akiket alig ismertem fel, hi
szen a védőruhájuk miatt úgy néztek
ki, mint akik egy másik bolygóról ér
keztek. Vért vettek mindkettőnktől, a
feleségemtől pedig orr és garatvála
dékot. Reggel tudtuk meg, hogy a fe
leségem vértesztje pozitív lett, így
mindketten fertőzöttek vagyunk. 

A kórházban immár hetek óta nem
jártam, szabadságon voltam. Április 1
jétől kezdtem volna dolgozni, de meg
vártam, míg a második teszt eredmé
nye megérkezik. Bebizonyosodott,
hogy jól döntöttem, hiszen ez már po
zitív lett. Sajnos a városházán dolgozó
munkatársak közül többen is megfer
tőződtek, de szerencsére mindenki tü
netmentes. Ott eléggé zárt térben
dolgozunk, és hiába tettük meg a le
hető legtöbb óvintézkedést, mégis be
nyeltük a kórokozót.

Megijedt, amikor megtudta a
teszt eredményét?

Nem vagyok ijedős fajta, az első
gondolatom az volt, hogy hála Isten
nek, jó döntést hoztam akkor, amikor
megvártam a második teszt eredmé
nyét és nem mentem be dolgozni a
kórházba. Az is szerencse, hogy a fe
leségem is egészségügyi dolgozó,
együtt hoztuk létre a szívkatéteres la
bort, így ő sem esik pánikba. Miután
beszéltünk a háziorvosunkkal és a hi
vatalos egészségügyi bejelentések
megtörténtek, reálisan felmérve a
helyzetet, végigtelefonáltuk azokat az
embereket, akik potenciális
kontaktszemélyek lehet
nek. Úgy gondolom,
ilyen helyzetben a
pánik az, amely
felőrli az idege
ket, a lelket,
ennek nem
szabad teret
adni. A szer
vezetünk vé
dekezik, tudni
kell, hogy a fer
tőzöttek nyolc
van százalékánál a
vírus csak nagyon eny
he tüneteket okoz. Jelenleg
szedem a vitaminokat és eleget te
szek a javaslatoknak, előírásoknak, be
zárkóztunk, karanténba vonultunk, in
nen folytatom tovább a munkát.

Kissé ironikusnak tűnhet, hogy
a vírus akkor válik beazonosítható
vá a szervezetében, amikor fontos,
gazdaságot érintő bejelentéseket

tesz, mintha ezzel nemcsak a
testet kívánná gyengí

teni, hanem a fon
tos intézkedése

ket is háttérbe
tolja a hírek
ben. 

P e d i g
nem az a lé
nyeg, hogy
rólam szól

janak a hí
rek, sokkal in

kább azokról az
intézkedésekről

(bővebben a 3. olda
lon olvashatnak a szerdai

bejelentésről – a szerk.), amelyek
a leginkább rászorulókon, például
a szociális bérlakásban élőkön pró
bálnak ebben a helyzetben segíteni.

Fel kellett mérnünk, hogy milyen
további területen tudunk még
könnyítéseket bevezetni. A kisvál
lalkozóknak sokat jelenthet, hogy
az önkormányzati üzlethelyiségek
bérleti díját felére csökkentettük,
kivételt tettünk azokkal az ágaza
tokkal, ahol a bevétel nem csök
kent. Az idegenforgalmi adó befize
tésétől azért tekintettünk el, mert
a szféra képviselői ezt írásban kér
ték tőlünk. Úgy gondolom, a kor
mány terheket könnyítő csomagjai
mellett – amelyek sok győri embe 
ren segítenek – nekünk is meg kell
tennünk minden olyan lépést,
amelyek valamelyest segítenek át
vészelni ezt a jelenlegi nagyon ne
héz helyzetet.

Legendás a munkatempójáról,
szerdától azonban csak otthonról
dolgozik. Mennyire nehezíti meg ez
a feladatok végrehajtását, a munka
gördülékeny elvégzését?

Egy jó karmester akkor érezheti
biztonságban magát, ha a zenekarba
kiváló muzsikusokat választ, akik
egyénileg is kiemelkedőek. Egy veze
tőnek nem kell mindent magának
megoldania, okos, tettre kész, bátor
munkatársakat, csapatot kell felállíta
nia. Úgy érzem, nekem ez a kórház
ban és a városházán is sikerült, így
semmi kétségem afelől, hogy a mun
ka zavartalanul folytatódik. Az pedig
nem helyrajzi kérdés, hogy én hon
nan irányítom a hadműveleteket.
Csak a legnagyobb elismerés hang
ján szólhatok a győri emberekről,
szinte mindenhol azzal találkozom,
hogy azt keresik, hol tudnak a rászo
rulókon segíteni. A különböző akciók,
kezdeményezések nemcsak városhá
zi irányítással szerveződnek, hanem
önkéntesek is összefognak, ez példás
és megható. Bár járvány van, ezek
ben a nehéz hetekben bizonyosodik
be ismét, hogy Győr közössége
egészséges.

Nincsenek tünetei, jól érzi magát dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere, aki szerdán tud
ta meg, hogy maga is megfertőződött a koronavírussal. A munka nem áll meg, a város első
embere immár otthonról dolgozik és tökéletesen bízik apparátusában. 

„Karanténba
vonultunk,

innen folytatom
tovább 

a munkát” 

Győrben a járvány alatt 
a közösség összetartása 

EGÉSZSÉGES

Szerző: Bobory Balázs
Fotó: Marcali Gábor

Fotónk múlt pénteken készült. 
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A szolidaritás jó példája volt,
hogy a győri közgyűlés január 31én
hárommillió forintos segélyről dön
tött a járvány akkori központjának
számító Wuhan javára. Dr. Dézsi
Csaba András polgármester a város
nemzetközi kapcsolatainak erősíté
se mellett tette le a voksát, Radnóti
Ákos alpolgármestert pedig a hatá
rokon átívelő kapcsolatok lendüle
tesebbé tételéért a testvérvárosi
kapcsolatok szorosabbra fűzésével
bízta meg.

Brassó
Romániában március 25. óta van

érvényben kijárási tilalom. A közössé
gi tereket, játszótereket, a síterületet
is lezárták, a város forgalmas helyeit
fertőtlenítik. A rászoruló időseknek
alapvető élelmiszereket juttatnak el.

TESTVÉRVÁROSI
Lapunk új rovattal jelentkezik, amelyben Győr testvérvárosait
hozzuk közelebb a győriekhez. Ahogy első összeállításunkból ki
tűnik, testvérvárosaink életét is a koronavírussal szembeni véde
kezés alakította át, így a jövőben még hangsúlyosabbá válhat az
együttműködés és a szolidaritás velük.

Colmar
Megtiltották a parkok, játszóterek,

sportpályák látogatását. A Colmar
Houssen repülőteret egészségügyi
felszerelések transzferére használják.

Erfurt
A szerda 14 órai adatok szerint 87

igazolt koronavírusfertőzött van Er
furtban, 26an gyógyultak ki a beteg
ségből, 846 ember van karanténban,
ebből 252en a betegek és hozzátar
tozóik, 594en pedig a külföldről ha
zatérők.

Ingolstadt
Március 29én megtartották a fő

polgármesterválasztás 2. forduló
ját: dr. Christian Scharpf (SPD) lett
a főpolgármester. Az Audi és a Volks 
wagen 3Dnyomtatású alkatrészek

gyártásával kísérletezik lélegeztető
gépekhez.

Kuopio
A város kiemelten kezeli a vállala

tok helyzetét, akik a bérleti díjak át
meneti elengedését kezdeményez
ték. A városi bicikliket április 15én
ébresztik fel téli álmukból, hogy ezek
kel is mentesítsék a tömegközleke
dést.

Nof Hagalil
A város több száz idős embernek

juttatott meleg ételt. Ronan Plot pol
gármester személyes videóüzenet
ben köszönti fel azokat a gyerekeket,
akik a koronavírusos napok alatt ün
neplik a születésnapjukat.

Nyizsnyij Novgorod
A városházán korlátozzák az

ügyfélfogadást, az embereket arra
kérik, hogy maradjanak otthon.
Március 31től lezárták a parkokat,
játszótereket. Április 28ig az egész
ségügyi és szociális dolgozók in
gyen utazhatnak a közösségi közle
kedés járatain.

Poznan
Április 1től további korlátozásokat

vezetnek be, a boltokban maximum
háromszor annyi személy tartózkodhat
egy időben, ahány kassza van. 10–12
óráig csak a 65 év felettiek mehetnek
boltba. 18 év alattiak csak szülői fel
ügyelettel mehetnek el otthonról. Az
önkormányzat támogatja a kórházat.

Sindelfingen
Június 15ig lemondtak minden ren

dezvényt. Minden este 19.30kor meg
szólalnak a templomok harangjai a szo
lidaritás jelképeként. Sindelfingen vá
rosa pénzügyi könnyítéseket eszközöl
a koronajárvány gazdasági hatásainak
enyhítésére különböző területeken.

Wuhan
Kínában a héten már kinyitnak a be

vásárlóközpontok is, bár félnek a vírus
esetleges második hullámától, ezért
szó van arról, hogy külföldiek beutazá
sát megtiltják. Wuhanban a jövő héten
tervezik feloldani a koronavírus miatti
zárlatot, március 29én újraindítottak
153 buszútvonalat, hogy az emberek
el tudjanak jutni a munkába.

KÖRKÉP

Az emberi erőforrások minisztere
határozatban szabályozta az eljárást
az óvodákra és az általános iskolákra
nézve. Fontos, hogy a kötelező felvé
telt biztosító óvoda április 21ig hiva
talból felveszi azokat a gyerekeket,
akikkel kapcsolatban nem érkezett
jelzés, hogy más óvoda felvette. Te
hát, aki a körzetes óvodába íratná
gyermekét, annak nincs teendője,
bár javasolják: jelezzék emailben
vagy telefonon szándékukat az óvo
da felé. Ha nem a kötelező felvételt
biztosító óvodába íratnánk gyerme 
künket, ezt április 17ig jelezhetjük –
a körzetes óvoda nevének, címének
megjelölésével – a kiválasztott óvo
dának elektronikus úton, telefonon,
különösen indokolt esetben szemé
lyesen. A körzettel nem rendelkező
óvoda a beiratkozást április 2–20ig
tartja, a beosztásról a szülőket tájé
koztatja, a gyermek felvételéről ápri
lis 20ig dönt. Ha a kötelező felvételt
biztosító óvoda további felvételi ké
relmeket is teljesíteni tud, akkor a
beiratkozások időpontjáról beosztást
készít, a felvételről pedig 2020. ápri
lis 30ig dönt.

Az általános iskolai beíratás eseté
ben is igaz, hogy a kötelező felvételt
biztosító körzetes iskola a gyermeket
hivatalból felveszi (április 28ig), ha
nem érkezett jelzés arról, hogy más
iskola felvette. Ha a kötelező felvételt
biztosító iskola további felvételi kérel
meket is teljesíteni tud, a beiratko

záshoz beosztást készít, a gyermek
felvételéről május 21ig dönt.

Ha nem a kötelező felvételt biztosí
tó általános iskolát választunk, szándé
kunkat április 24ig jelezhetjük a körze
tes iskola nevének, címének megjelö
lésével elsősorban telefonon, elektro
nikus úton. A beiratkozást április 6–24

ig tartják, a tudnivalókról a szülőket tá
jékoztatják. (A KRÉTAval rendelkező in
tézmények ezt annak segítségével bo
nyolítják le.) A körzettel nem rendelke
ző iskola a felvételről április 27ig dönt. 

A határozatban az is szerepel,
hogy a sajátos nevelési igényű gyer
mekeket a kijelölt óvoda, illetve isko
la április 28ig hivatalból felveszi,
amiről írásban értesíti a szülőket.

Részletes tájékoztatásért ajánljuk fi
gyelmükbe az Oktatási Hivatal közle
ményeit a beíratások kapcsán, ame
lyek az oktatas.hu – Köznevelés – Ak
tuális tanév eseményei menüpontjá
ban érhetők el. Az EMMIhatározat
megtalálható a gyor.hu honlap Óvodai
beíratás címszava alatt, ahol az aktuá
lis győri óvodai felvételi körzetjegyzék
is elérhető. (A győri önkormányzat
fenntartásában működő óvodák mind
egyike, vagyis a székhely és a tagóvo
dák is rendelkeznek felvételi körzettel,
amelynek pontos nevét, címét is fel
kell tüntetni, ha nem körzetes intéz
ménybe kívánjuk íratni gyermekün
ket.) Az óvodai és általános iskolai kör
zetekről a kir.hu/korzet oldalon is tájé
kozódhatnak.

Azért, hogy a beiratkozások minél keve
sebb személyes kontaktussal járjanak, a
2020–21es tanévre az eddigiektől eltérő
en zajlik majd a beiratkozás menete.

A JÁRVÁNY MIATT 

beiratkozás is változik
AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI 

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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A falburkolat speciális felületkeze
lésnek köszönhetően vegyszer nélkül
képes lebontani a mikroorganizmuso
kat, így a vírusokat és baktériumokat
is. A győri székhelyű vállalat azt köve
tően kezdte el fejleszteni a világszerte
egyedülálló falburkolatot, hogy a saját
szabadalma alapján gyártott, több
éve elérhető padlóburkolata már
több országban bizonyított a fertőzé
sek elleni küzdelemben. Ez a falburko
lat a most épülő mobil járványkórhá
zakba is bekerülhet.

A Silver Knight padlóburkolat ugyan
is már a világ számos pontján, Kínától
az Egyesült Államokig bizonyított a bak
tériumok és vírusok elleni küzdelem
ben. A termékcsalád speciális felületke
zelése a hasonló, antibakteriálisnak ne
vezett padlókkal szemben nem csupán
gátolja a káros mikroorganizmusok sza
porodását, hanem elpusztítja azokat,
mindezt vegyszerek használata nélkül.

Jancsó Péter elnökvezérigazgató ki
emelte, a koronavírus terjedéséről ér
kező első beszámolók után megnőtt az
érdeklődés a cég önfertőtlenítő tulaj
donságú burkolata iránt, és egyre gyak
rabban kaptak jelzéseket partnereiktől,
hogy a vírusok és baktériumok elleni
védekezésben nagy szükség lenne egy
hasonló tulajdonságú falburkolatra is.
A heteken belül piacra kerülő, egyedül 
álló termék előnye, hogy olyan nagy fe
lületeket lehet általa biztonságosabbá
tenni, amelyek közösségi terekben, így
kórházakban is gyakran több emberrel
kerülnek érintkezésbe. A termékcsalád
hatékonysága a kettős védelmi vonal
ban rejlik: az első egy természetes,
több száz éve ismert és alkalmazott fer
tőtlenítőszer, az ezüstion, míg a máso
dik, fény hatására aktiválódó védőré
teg a vele érintkezésbe kerülő mikroor
ganizmusokat vízre és széndioxidra
bontja, így az elpusztult kórokozók

nem tudnak egy védőréteget képezni,
amely újabb populációk számára táp
talajul szolgálhatna.

A speciális felület hatékonyságát
független intézetekben, az ISO 27447
szabvány szerint végzett magyar, ame
rikai és kínai vizsgálatok is tanúsítják,
melyeket kifejezetten nehezen elpusz
títható, illetve gyakran előforduló bak
tériumokon (pl. MRSA, VRE, ESBL, E

Dr. Dézsi Csaba András, Győr pol
gármestere már napokkal ezelőtt be
jelentette, hogy a rengeteg önzetlen
segítség mellett büszkeséggel tölti el,
hogy két fiatal mérnök, Zámbó Zol
tán és Szalai Szabolcs kereste fel öt
letükkel. „Olyan arcmaszkot tervez
tek és készítettek, amely az egészség

Péntek délután a Petz Aladár Me
gyei Oktató Kórházhoz Zámbó Zoltánt
és Szalai Szabolcsot dr. Dézsi Csaba
András is elkísérte. Nem érkeztek üres
kézzel: több mint 200 darab maszkot
vittek az egészségügyi dolgozóknak.

Mivel a tehetséges mérnökpáros az
interneten is megosztotta tervét, már
sokan felkeresték őket az országból,
hogy szeretnének más kórházaknak is
rendelni az arcvédőkből. Tudni kell,
hogy a plexi, amiből készülnek ezek a
maszkok, szintén felajánlás útján érke
zik, amely, ahogy a polgármester fogal
mazott, megint csak megerősíti azt:
„Győr képes az összefogásra, az inno
váció pedig otthon van a városban”.

A kórháznál dr. Tamás László János
főigazgató főorvos fogadta a győri
egyetemistákat, vette át az ajándékot
és mondott köszönetet. A Győr+ Tele
vízió stábjának érdeklődésére el
mondta, megpróbáltak időben felké
szülni a jelenlegi helyzetre. „Nagyon
jól jön a segítség, a fiatalok hozzájárul
tak ahhoz, hogy a lakosságot nagyobb
biztonságban, tovább tudják szolgálni
az egészségügyben dolgozók” – fogal
mazott a főigazgató főorvos. 

Zámbó Zoltán elmesélte, honnan
indult a plexis történetet: „Egy 3Ds
nyomtatócsoportban merült fel, hogy
kellene ilyen arcvédő pajzsokat készí
teni. Ám rájöttünk, hogy ez a technika
nem elég produktív, így átterveztem
a maszkokat. A vízsugaras vágás mel
lett döntöttünk, amellyel rövid idő
alatt sokat készíthettünk el.”

„Összesen 243 darab maszkunk
van eddig – vette át a szót Szalai Sza
bolcs. – Kocsis Bence barátunkat is
meg kell említeni, aki a vízsugaras vá
gás optimalizálásában segített renge
teget. Egy darab keret legyártása így
három percet vett igénybe.”

A srácok ezt most önkéntesen, saját
erőből dobták össze, de szeretnék, ha
országosan is tudnának segíteni, s más
kórházak is kaphatnának az arcvédők
ből. Ez esetben át kellene térni a fröcs
csöntés technikájára, s csak akkor tud
nak tovább dolgozni, ha találnak támo
gatókat. A jelenlegi technikával készült
arcpajzs előállítási költsége körülbelül
1500 forint, míg fröccsöntéssel ez hoz
závetőleg 400 forintot jelentene. Ők
pedig továbbra sem szeretnének üzlet
ként tekinteni az ötletükre.

ügyben dolgozóknak a cseppfertőzés
ellen kiváló védelmet nyújt.” A pol
gármester azt is hangsúlyozta, hogy
a két fiatalember nem akar a fejlesz
tésből üzletet csinálni, az önzetlen
segíteni akarás vezérelte őket, s a
kórházi dolgozók mindennapjait sze
retnék biztonságosabbá tenni.

Arcvédő pajzsokkal 

Coli) végeztek el. Az eredmények alap
ján a Silver Knight felület a vele érint
kezésbe kerülő mikroorganizmusok
több mint 99 százalékát elpusztítja né
hány órán belül. A győri Petzkórház
ban valós környezetben végzett össze
hasonlító teszteknek szintén az volt az
eredménye, hogy a termék hatéko
nyan eliminálja a vele érintkezésbe ke
rülő mikroorganizmusokat.

ÖNFERTŐTLENÍTŐ FALBURKOLATOT GYÁRT A GRABOPLAST
Heteken belül a piacra kerül a győri Gra
boplast által fejlesztett és gyártott önfer
tőtlenítő falburkolat, mely gátolhatja a
fertőzések terjedését a most épülő jár
ványkórházakban.

ÉLETMENTŐ
Szerző: Győr+  /  Fotó: Marcali Gábor

világújdonság Győrből

Győr az innováció és az összefogás városa, amit mi sem mutat jobban,
mint hogy két fiatal győri mérnök saját tervezésű és gyártású pleximasz
kokat adott át a Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznak múlt pénteken.

VÉDEKEZHETNEK
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

Önzetlen segítség két mérnöktől
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A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

A győri VDF és az országos diákta
nács több tagja is felszólalt abban a vi
deóban, amellyel a fiatalokat szeretnék
motiválni, hogy maradjanak otthon.
Szó van benne arról, mit tevékenyked
hetnek, milyen lehetőségeik vannak,
hogyan tudnak másoknak vagy egy
másnak segíteni, mire ügyeljen a fiatal
korosztály. Boncsarovszky Péter, a VDF

Ha a koronavírusfertőzéssel kap
csolatos védekezési eljárás nem las
sítja le a folyamatot, néhány héten
belül átadhatják a PAMOK mellett fel
épült parkolólemezt, ami jelentősen
mérsékelheti Adyváros és a kórházlá
togatók várakozási gondjait. Az épü
let elkészült, a műszaki átadásátvétel
megtörtént, a kivitelező az eszközei
nek elszállításával és a terület kitaka
rításával foglalkozik. 

A Győr+ információi szerint a par
kolólemezt ideiglenesen, a használat
bavételi engedély megszületéséig
körbekerítik, de a Szent Imre út felőli
parkolóöblöt nem zárják le, mivel a
Rehab Rába Kft.nek és a megyei ren
delőintézetnek működnie kell, így a
bejutás és az árufeltöltés zavartalan
maradhat.

Győr ostroma 1945. március 28án (nagyszerdán)
kezdődött. A várost a visszavonuló németek is lőtték, ta
lálatot kapott a székesegyház is. Apor Vilmos jóvoltából
a Püspökvár pincéiben több százan találtak menedéket.
Utolsó szentmiséjét is itt mutatta be nagycsütörtökön.
A nagypénteki szentmisét azonban megzavarták, orosz
katonák érkeztek, mondván, hogy a püspök adjon a
szolgálatukba 90100 fiatalasszonyt „krumplipucolás
céljából”. Egy fiatal lány ijedtében előbújt rejtekhelyéből

HETVENÖT ÉVE
Dr. Pergel Elza alpolgármester dr. Veres And
rás megyés püspök kíséretében hétfőn koszo
rút helyezett el Boldog Apor Vilmos püspök
vértanúságának 75. évfordulója alkalmából a
Püspökvár udvarában látható emléktáblánál,
majd a Nagyboldogasszonyszékesegyházban
található Apor Vilmosszarkofágnál.

és futni kezdett. A katonák utánaszaladtak, de a püspök
eléjük lépett és kitárt karral tolta kifelé őket a lépcsőn.
Az egyik katona lerántotta a válláról gépfegyverét, s
négy lövést adott le, melynek nyomai ma is látszanak a
plafonon. Ez felbátorította a másik katonát, aki rálőtt a
püspökre. Az első lövés a karján érte, de csak a szem
üvegtokját találta el, a második lövés a szemöldöke fe
lett a homlokát súrolta, a harmadik pedig a köldöke fe
lett a hasát érte. Apor Vilmost kórházba szállították, és
petróleumlámpa fényénél, Petz Aladár közreműködé
sével megműtötték. Ám a harmadik, a hasát ért golyót
nem tudták eltávolítani. Ebbe a lövésbe halt bele három
nap múlva, húsvét hétfőn. Testét ideiglenesen a kárme
lita templom kriptájába temették. Újratemetésére csak
1986. május 23án kerülhetett sor, azóta a győri bazilika
Hédervárykápolnájában nyugszik. 1997. november 9
én II. János Pál pápa boldoggá avatta Apor Vilmos püs
pököt a római Szent Péter téren.

A FIATALOK EGYMÁST BUZDÍTJÁK A FELELŐSSÉGTELJES VISELKEDÉSRE

lőtték le Apor Vilmost

ENGEDÉLYRE
vár a parkolólemez

Az utolsó simításokat végzik a
Petz Aladár Megyei Oktató Kór
ház (PAMOK) mellett épülő par
kolólemezen a WHB munkatár
sai. A létesítmény elkészült, a
használatbavételi engedélyre vár.

jegyzője a videó születéséről elmondta,
Tata Város Diákönkormányzatának
(TAVIDÖK) elnöksége kereste meg,
hogy segítsen a vágómunkálatokban,
és abban, hogyan tudnák az elkészült
anyagukat országosan közzétenni. 

Múlt hét hétfőn kezdődött a távok
tatás, sok olyan Facebookposzt és cikk
született, hogy a gyerekek először nem

vették komolyan az otthon maradást és
a tanulást. Boncsarovszky Péter azt ta
pasztalja, hogy a győri és az országos
helyzet is egyre inkább javul, komolyan
kell venni, hogy maradjunk otthon, bár
a szigorító rendelkezés bevezetése után
azért voltak hírek arról, hogy születés
napi ünnepséget szerveztek vagy kis
csapatban összejöttek, hogy szórakoz
zanak a diákok. „Szerencsére nagyon ke
vés ilyen esetről tudunk az osztályokból
vagy az iskolából, ahová járok. Úgy gon
dolom, hogy a fiatal korosztály tudatá
ban van, hogy rajtunk is múlik a járvány
terjedése és nagy szerepünk van a las
sításában” – mondta a fórum jegyzője.

Lassan két hete online oktatásban ta
nulnak a gyerekek, kicsik és nagyok egya
ránt. Péter reggelente előkészít mindent
a tanuláshoz és nyolc órától negyvenöt
perces részekre osztja be az idejét, figyel
ve arra, hogy ne foglalkozzon a tanórai
időnél többet egyegy tantárggyal, hiszen
mindegyikben van feladat, amit meg kell
oldani, tanulni, és nem szerencsés, ha ki
csúszik a magának felállított időkorlátból.
Jónak tartja, hogy nem állt le az oktatás,
csak a formája változott, és így az online
oktatás révén haladni tudnak a tananyag
ban, hiszen mindenkinek ez az érdeke,
diákoknak és tanároknak egyaránt. 

#maradjotthon
a Városi Diák Fórummal 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Minden korosztály képviselteti magát és csatlako
zik a Maradj otthon! kampányhoz. A Facebookon
követhetjük azt az ifjúsági szervezetek képviselői
vel forgatott kisfilmet, amelynek készítésében a
győri Városi Diák Fórum (VDF) is részt vett, otthon
maradásra felszólítva kortársaikat. 
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A Vaskakas Bábszínház vasárnaponként 11
órakor elérhetővé tesz egyegy előadást felvétel

ről a YouTubecsatornáján. Április 5én a Pinokkió
című mesét láthatják a gyerekek.

*     *     *
A Generációk Háza Facebookoldalát is érde

mes követni, minikoncertekkel, online gyöngyfűző
tanfolyammal, jógával és hasznos tanácsokkal vár
ják a látogatóikat.

*     *     *
A Győri Nemzeti Színház a családi előadásait

teszi közzé felvételről Facebookoldalán és YouTube
csatornáján, ez utóbbin az előadások bármikor új
ranézhetők. Így már láthatjuk a Szemben a nappal
és A helység kalapácsa című előadást is.

*     *     *
Uzsonnához mesél mindennap 16 órától Markó

Valentyik Anna bábművész Soundcloudcsatornáján.
*     *     *

RENDHAGYÓ

Töreky Zsuzsi mindennap 17 órakor videós mi
nikoncerttel, mozgással és diafilmvetítéssel várja

a kisgyermekes családokat a Búgócsiga Muzsika
Facebookoldalán.

*     *     *
A Rómer Flóris Történeti és Művészeti Múze

um is kalandozásra hív otthonról. Az intézmény
megosztja digitális tartalmait, hogy virtuálisan is

el tudjunk látogatni kiállításainkra. Digitális gyűj
temények, ismeretterjesztő filmek, foglalkozások

anyagai, gyermekfoglalkoztatók és még sok más
érdekesség vár a látogatókra a romer.hu oldalon.

*     *     *
A Szülők Háza Digitális Bölcsőde Facebookol

dalán mindennap 8tól 17 óráig várja az érdeklő
dőket. A bölcsiseknek napközbeni programokat kí
nálnak, a szülőknek pedig hasznos előadásokat.

*     *     *
A Győri Egyházmegye miséit, közös imáit You

Tubecsatornán követhetjük. Április 9én, nagycsü
törtökön 10 órától a hívek a Duna tévén is követhe
tik az olajszentelési szentmisét a győri székesegyház
ból. Az április 12én, húsvétvasárnap 10 órakor kez
dődő ünnepi főpásztori szentmisét a Magyar Katoli
kus Rádió és a Kossuth Rádió közösen közvetíti. Áp
rilis 13án, húsvéthétfőn szintén a Magyar Katolikus
Rádión és a Kossuth Rádión keresztül lehet bekap
csolódni a 10 órakor kezdődő győri szentmisébe.

programajánló
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Egy 1940ben megjelent kertésze
ti szaklapban is olvashatunk arról,
hogy mi okozza a gyep mohásodását.
Lassan nyolcvan év eltelt, de ez a kér
dés ma is aktuális. Szerencsére már
több lehetőség is rendelkezésünkre
áll a probléma megoldására.

Gyepszellőztetés
A mohásodás egyik fő oka a gyep

felület leárnyékolódása, amit akár a
környezetében megnőtt növények,
például tujasor is okozhatnak. A másik,
amikor a talaj felső része (15 cm)
megtömődik, vagy a nyírás során visz
szamaradó nyesedék és az elhalt fű 
szálak a talaj felszínén összetömöröd
nek. Ezt szaknyelven filcesedésnek ne
vezzük. A mohásodás, talajtömörödés
és filcesedés problémáját hi
vatott megszüntetni a
gyepszellőztetés.
Ezt lehetőleg ké
ses gyepszellőz
tető géppel
végezzük el,
ami a gyep
tövét és a ta
laj felső 13
centiméterét
is lazítja. Ki
sebb felületen
alkalmazhatunk
gyephasogató kézi
gereblyét is. A gyepszel
lőztetés lényege, hogy nem
csak a fűszálakat fésüljük át, hanem a
talaj felső részét is megvágjuk, megla
zítjuk. Fontos, hogy ezt a műveletet
csak egy irányba végezzük el, ugyanis
ha keresztirányba alkalmazzuk, a meg
maradó gyeptövek nagyon megsínylik.

A gyepszellőztetésre a tavaszi első
vagy második nyírást követően kerül

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

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

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

jön sor. Ha ugyanis túlságosan hosszú
ak a fűszálak, a munkánk nem lesz ha
tékony. A legtöbb gyepszellőztető gép
csak kiszedi az oda nem illő dolgokat,
de össze nem gyűjti. Ezért a munka
után járjuk végig újra a területet fű
gyűjtős fűnyíróval, vagy műanyag
lombseprűvel gereblyézzük össze a
hulladékot. A gyepszellőztetés során
keletkezett növényi nyiradék (fű, föld,
moha) kiváló komposztalapanyag.

Felülvetés, tápanyagutánpótlás
Ha a szellőztetést követően foltos

vagy hiányos a gyepünk, érde
mes rávetni 23 dkg/nm

fűmagkeveréket ab
ból, amit eredeti

leg is vetettünk.
A vetésnél fű
mag és folya
mi homok
5050 száza
lékos keveré
ket használ

junk, ezt köve
tően hengerez

zük meg a talajt.
Ha nincs szükség

rávetésre, a gyep táplá
lására kell összpontosítanunk,

mert a fű nemcsak a locsolástól, nyí
rástól lesz szép zöld és egészséges, de
tápanyagra is szüksége van. Ne péti
sót, ammóniumnitrátot használjunk,
ugyanis a nitrogén mellett megfelelő
arányú kálium és foszfor, továbbá mik
roelemek is kellenek a gyepnek a fej
lődéshez, a nyári hőség átvészeléséhez.

A tápanyagot speciális, a célra gyár
tott, 34, 56, 89 hónapos hatástarta
mú gyepműtrágya formájában juttas
suk ki, hatástartamtól függően 3, 2
vagy 1 alkalommal. Ha nagyon árnyé
kos helyen van a gyep, használjanak
olyan gyeptápot, amely az előbb felso
rolt tápelemek mellett vasat is tartal
maz, mert ez segít a moha visszaszorí
tásában és a fűszálak haragoszölddé
tételében. Kaphatók a különböző
igénybevételekhez (stresszoldó, téli
felkészítő, gyomosodást és moháso
dást csökkentő) ajánlott gyepműtrá
gyák is. Ha a hagyományos mezőgaz
dasági műtrágyákat választják, ügyel
jenek a megfelelő dózisra, és évente
többször, 56 alkalommal, kis adagok
kal juttassák ki őket. Gyep vetését
vagy felülvetést követően 46 hétig ne
használjunk hagyományos műtrágyát,
mert ezekkel akár ki is égethetjük a csí
rázó fűszálakat. A kelés gyorsítására
burkolattal ellátott, gyepstarter műtrá
gyát válasszunk. Akik nem akarnak
műtrágyát használni, a tél végén véko
nyan (12 cm) terítsenek a fűre földdé
érett(!), rostált komposztföldet. A
komposztban azonban gyommagvak
is lehetnek, tápanyagtartalma pedig
bizonytalan.

Öntözés, nyírás
Ha a tápanyagutánpótlást követő

en nem esik az eső, érdemes megön
tözni a fűfelületünket. Ha elegendő
csapadék esik, általában nem, vagy
csak heti egy alkalommal kell öntözni.
A „böjti szelek” viszont kiszáríthatják

a gyepet. Nyáron azonban oda kell fi
gyelni a megfelelő vízutánpótlásra. A
gyep jobban fejlődik, kevésbé gombá
sodik, ha heti 12 alkalommal, nagy
vízadagokkal öntözzük: a hőmérsék
lettől függően négyzetméterenként 8
12 liter (812 mm) vizet adjunk neki.
Ezt csapadékmérővel ellenőrizhetjük.
Locsolásra a kora reggeli időszak a leg
jobb, nagy melegben a gyepet nem
szabad öntözni.

Legjobb az 57 naponkénti fűnyí 
rás. Ha tudunk, lehetőleg fűgyűjtős
gépet használjunk. A robotfűnyíró 2
3 naponta nyírja a fűszálakat, így
olyan apró a nyesedék, hogy azt nem
kell összegyűjteni, de évente ősszel
vagy tavasszal a gyepszellőztetést eb
ben az esetben is el kell végezni.

Egyharmados szabály
Bármilyen nagy is a fű, a fű nyí rást

mindig az úgynevezett 1/3os sza
bály szerint végezzük. Ez azt jelenti,
hogy a fűszálak hosszának midig
csak a felső 1/3át távolítjuk el. Há
zikertben a legjobb 45 cmes gyep
magasságot tartani, tehát a gyepet
68 cm magasságban visszavágni. Ha
túlnőtt a füvünk (például hosszabb
nyaralás alatt), akkor is ez a szabály
a mérvadó. Ebben az esetben a kí
vánt magasságot két fűnyírás alkal
mával állíthatjuk vissza.

Nagykutasi Viktor
kertészszakíró 
Kertészek és Kertbarátok 
Győr Városi Egyesületének elnöke

A GYEP
kora tavaszi gondozása

Már tavasszal sokat kell foglal
koznunk a fűfelületünkkel,
hogy egész évben szép zöld le
gyen, és a kikapcsolódás, a
mozgás helyszínéül szolgálhas
son. Cikkünkben a tavasszal je
lentkező gyepproblémákat fog
laljuk össze.

A mohásodás
egyik fô oka
a gyepfelület 

leárnyékolódása

Fotó: Pixabay 
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Próbáljunk meg kapaszkodni a
mesékbe, amelyek útmutatóul
szolgálnak vagy szimbolizálják je
lenlegi helyzetünket. A mesék
valójában élni tanítják az embe 
reket, és az emberi lélekben ját
szódó konfliktusokat folyamato
kat modellezik.     

Mátai Enikő meseterápiás szak
ember, az Aranyalma Meseműhely
létrehozója szerint baj esetén ka
paszkodhatunk a mesékbe, példát
vehetünk belőlük, menekvést, meg
oldást találhatunk egyegy történet
ben. A mesék eredetileg felnőttek
nek készültek tanító szándékkal
azért, hogy az adott generáció to
vább tudja adni azt a fajta tudást és
bölcsességet, ami mindenkit az élet
re készít fel. 

A mesékben analógiát találunk a
mostani helyzetünkre is, hiszen gyak
ran vannak karanténban a mesehő
sök: a történetekben van egy látszó
lagos megtorpanás, visszahúzódás a
külvilágtól. Ez a visszavonulás egyfaj
ta mélységet vagy magasságot kép
viselő helyszíneken történik, a mese
hősök kútba esnek vagy barlangba,
üvegkoporsóba vagy egy fa tetejére
kerülnek, van, akit befalaznak, azaz
elszakadnak a fizikai világtól. A karan
tén egy mesei motívum, a külvilágtól
való szeparáció, a Kincskereső mese
terápia értelmezése szerint a belső
világunk felé fordulás, lelassulás, ön
vizsgálat, alászállás a saját lelki bugy
rainkba. 

Mi célból is történik a karanténba
kerülés a mesékben? „Egyfajta kincs
van ott, a továbblépéshez szükséges
információ vagy erő. Olyan szituáci
ót szimbolizál, amikor változtatnunk
kell valamin, tovább kell fejlődnünk,
és a karantén ezáltal segíti a mese
hőst” – sorolja a szakember, hozzá
téve, hogy ebben az inkubált állapot

ban van egy passzív, cselekvés nélkü
li állapot, alvás. Ezek a motívumok
azt szolgálják, hogy a mese szereplő
je vissza tudjon lépni a fizikai világá
ból és a belső világára tudjon fóku
szálni. Ebben a belső világban az idő
is másképpen telik: három nap egy
esztendő, vagy Csipkerózsika száz év

után ébred fel. Ennek üzenete,
hogy a hős a láthatatlan birodalom

ban jár, nem a háromdimenziós való
ságban, hanem a belső világában.
Ahogy az életünkben, úgy a mesék
ben sincs semmi véletlenül, ezek a
helyzetek komoly belső lelki munká
ról tanúskodnak, amelynek nyomán
érés, önmaga felfedezése, kiteljese
dése, egyfajta belső változás követ
kezik be a mese szereplőjénél.

Mátai Enikő úgy fogalmaz, a jár
vány miatt kialakult helyzetben a leg

benső énünkkel való találkozás zajlik.
Megvalósul önmagunk isteni részé
nek felfedezése és megélése. A me
sékben ezek az állapotok látszólag
passzívnak tűnnek, de valójában mi
nőségi változás történik. Az állatvilág
ban is megvan ennek megfelelője:
bebábozódik a hernyó és abból szü

letik a pillangó. A szereplővel is ez
történik, a „karanténból” kijutás
után szebb és erősebb lesz. Kiszaba
dul a mesehős, de gazdagabban tér
vissza a való életbe. „Kicsit olyan ez,
mintha kibejárás lenne a két világ
között. Holle anyó történetében a
lány visszavágyik és vissza is kerül a
falujába, ahonnan elindult. Holle
anyó kíséri, miközben aranyeső hull
áldásként a lányra a kapuban. A kapu
az átjáró a két világ között, amely
szimbolikusan minden emberi lélek

ben ott van. Az arany az isteni dimen
zió szimbóluma, tehát a lány az égiek
áldását kapja meg aranyeső formájá
ban. Ez az egyik legszebb motívum a
mesében, hogy a sötét mélységet je
lentő kútban, azaz önmaga lelke mé
lyén ott van felsőbb erőkkel, az Isten
nel való találkozás lehetősége is. Erre

is szolgálhat mindannyiunk számára
ez az időszak. Magunkban kincset, is
teni szikrát keresni és megtalálni,
erősíteni, menedéket találni. Fel kell
keresnünk a bennünk élő Holle
anyót, szolgálnunk kell nála, a kapun
belépve mesével, imával, meditáció
val erősíteni a felsőbb világgal való
kapcsolatot, amikor életünk hajója vi
harba kerül. A mesék alapján erről a
belső lelki munkáról is szólhat a mos
tani, otthon töltött időszak” – mutat
rá a terápiás szakember.

Fel kell keresnünk
a bennünk élô
Holle anyót 

A hősök is 
KERÜLNEK 
karanténba,
hogy 
FEJLŐDNI 
tudjanak

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Búza Ildikó
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Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

18530021-1-08

A dr. Tamás László János, a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház főigaz
gató főorvosa által jegyzett nyílt leve
let a kórház weboldalán tették közzé.
Ezt a várandósok mellett Gróf And
rea betegjogi képviselőnek címezte.
Elsőként leszögezi, az intézményben
25 éve megvalósuló bababarát és
családbarát szülészet, valamint a be
tegjogok érvényesülését biztosító el
látás elkötelezettje.

„Intézményünk a régió legnagyobb
vezető intézménye, kijelölt járvány
ügyi ellátó kórház. Az elmúlt száz év
legnagyobb kihívása ért el minket.
Egyszerre kell ellátnunk sürgős és
nem halasztható betegségeket (…), és
egyúttal már jelen van a SARSCoV2
vírusfertőzésre, Covid19 megbetege
désre gyanús és pozitív betegek pár
huzamos ellátási kötelezettsége. Egy 
azon szakterület betege mindkettő tí
pus lehet. (...) A két ellátási forma pár
huzamos és mégis járványügyi szem
pontból jól elkülönített ellátási útja
korábban nem elképzelhető és nem
tervezett erőfeszítéseket és erőforrá
sokat igényel, köt le” – mutatott rá a
jelenlegi helyzetre a főigazgató és
hangsúlyozta: mindemellett elsődle
ges, hogy munkatársai a lehető legki
sebb kockázatot viseljék áldozatos és
elhivatott munkájuk során. „Jól tud
juk, hogy a járvány időszakában az el
látók nagyon kitettek a fertőzésnek,
az egészségügyi dolgozók a Covid19
betegek legkevesebb 1925 százalé
kát képezik.”

Ezért minimalizálni kell a kórház
ban a kontaktusokat. Az egész világot
megrázó válsághelyzetben „átértéke
lődött az egész életünk, világunk,
mindennapjaink, szokásaink és joga
ink érvényesülése. Aki ezt nem látja,
vak, vagy egyszerűen önző, nem akar
tudomást venni róla. Partikuláris ér

dekek mentén nem kezelhető az
egész közösségünket fenyegető jár
ványhelyzet. Biztosíthatom, hogy
minden energiánkat, tudásunkat és
percünket a helyzet megoldására for
dítjuk. Értékrendünkhöz és hivatástu
datunkhoz híven, mindenki: orvosok,
gyógyszerészek, szülésznők, ápolók,
szakdolgozók és egészségügyben dol
gozók. Amíg bírjuk, ott leszünk a kór
házban betegeink mellett. (…) Min
den védőeszközre szükségünk van és
lesz még többre szükség a napok tel
tével. Kinek fontosabb: a szü lés 

nél/vajúdás
nál jelen
lévő apá
nak vagy
az ellátás
frontvonalá
ban lévő egész
ségügyi dolgozónak? Ez
lesz az igazi kérdés. Mindeközben a
hónapok vagy évek óta műtéti korrek
cióra váró betegek (havi 1200 műtét)
fegyelmezett nyugalommal várják
akár fél évre elhalasztott gyógyulási
lehetőségüket. Mérlegelik ezt a pa

nasztevő kapcsolattartási korlátozást
kifogásolók?”

A járványhelyzetben tehát nem
tudják biztosítani az „apás szülést”.
Dr. Nagy Sándor, a szülészeti és nő
gyógyászati osztályt vezető főorvos
lapunknak elmondta, a gyermek
ágyasok ellátási protokollja az osz
tályukon alapvetően nem változott,
de a gyanús vagy igazoltan fertőzött
betegeket a kórház kifejezetten erre
a célra kialakított fekvőbetegrészle
gére helyezik át. „A jelenlegi helyzet
ben a legfőbb célunk, hogy az anya
és az újszülött a lehető legrövidebb
időt töltse az intézményben, ezért,
ha egészségi állapotuk lehetővé te
szi, hazabocsátjuk őket.” 

Két kórházi védőnő folyamatos
szolgálatot teljesít az osztályon. A kö
telező feladataikon túl nagy hang
súlyt fektetnek a gyermekágyasok
felvilágosítására és a szoptatási tech
nikák betanítására, azok helyes elsa
játítására. A hazabocsátást követően
az édesanyák a területi védőnőktől
telefonon kaphatnak segítséget az új
szülöttek ellátásával kapcsolatban.

„A fertőzött anyák
szülés utáni ellá

tása a Covid
Manuális
Osztályon
történik ,
s z i g o r ú

működési
rend alapján.

Az anyatejes táp
lálást támogatjuk, hi

szen a fertőzés esetén képző
dő ellenanyagok az anyatejjel kiválasz
tódnak, és bizonyos fokú védettséget
adnak az újszülöttnek. Tehát nemhogy
ellenjavallt, hanem kifejezetten aján
lott az anya és a gyermek együttléte” –
hangsúlyozta dr. Nagy Sándor.

„Az elmúlt
száz év legnagyobb

kihívása ért el 
minket”

A koronavírusjárvány kezdetével a Petzkórházban is jelentős
változások történtek. Belső átszervezések és fokozott készültség
jellemzi a mostani időszakot, amely minden osztályt érint, így a
szülészeti és nőgyógyászati osztályt is. Az intézmény főigazgató
főorvosa nyílt levélben fordult a várandós nők felé kedden. 

A veszélyhelyzetben 
nem tudják biztosítani
az apás szülést

Szerző: Győr+  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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Külföldi tapasztalatok mutatják,
hogy az orvosok kiesése a járvány ide
jén fokozta a vírus terjedését. Éppen
ezért nehéz feladatot kaptak a hazai
felnőtt és gyermekháziorvosok. Páci
enseik állapotáról először telefonon
vagy emailben tájékozódnak. (Éppen
ezért praktikus a könnyebb és gyor
sabb kapcsolattartás érdekében, ha a
páciensek eljuttatják elérhetőségei
ket saját háziorvosuknak.) Kikérdezik
a betegeket a panaszaikról, elsősor
ban a lázról és köhögésről, valamint a
külföldi utazásról vagy a környezetük
ben előforduló betegséghalmozódás
ról kérnek jelzést. Ezek ismeretében
szűrik ki, kinél állhat fenn a koronaví
rusfertőzés gyanúja, őket a megfele
lő helyre irányítják, ahol a további vizs
gálatokat végzik. 

Aki nem koronavírusgyanús, de
súlyos az állapota, ott van lehetőség
előre megbeszélt időpontban szemé
lyes vizsgálatra. Akinek az állapota
olyan mértékű, azonnal kórházi ellá
tásra küldik.

A külföldről szerzett ismeretek azt
mutatják, hogy a kisgyermekek a ko
ronavírust az influenzavírushoz ha
sonló tünetekkel – láz, köhögés, le
vertség – vészelik át, akiknél nehéz
légzés merül fel, ott további vizsgála
tokat végeznek a kórházban.

Mivel a betegszám a jövőben várha
tóan emelkedni fog, a doktornő is azt
kéri, aki teheti, maradjon otthon. Dr. Fe
jes Irén rámutatott, a legfontosabb a

gyakori és alapos kézmosás, az otthon
gyakran megtapogatott tárgyak fertőt
lenítése, tisztítása. Nagy feladat hárul
most a családokra, hiszen a gyerekek
egész nap otthon vannak. „Minden szü
lőnek azt tanácsolom, hogy szigorú na
pirendet állítson fel a családban, az ott
hon töltött és egyformának látszó na
poknak így lehet struktúrát adni. Nagy
szülői kreativitásra van ehhez szükség,
de a nehézségek mellett a gyermekeink
nek számos új tulajdonságát ismerhet
jük meg – például, hogy megkomolyod
va, támogatóan viselkednek egyes hely
zetekben –, amelyek eddig rejtve voltak
előttünk” – mondta dr. Fejes Irén. 

„Azt javaslom a családoknak, hogy
ne a hírek hallgatásával vagy nézésével
töltsék az időt, mert az nagyon rossz

hatással van a felnőttekre és még a
gyermekekre is. A szülők felelősségtel
jes és higgadt viselkedésén múlik
most, hogy a gyermekek hogyan élik
meg ezeket a napokat. Beszélgessünk
velük koruknak megfelelően a témá
ról, így átérezhetik a rájuk is vonatkozó
korlátok fontosságát” – adott tanácsot
a gyermekorvos.

A doktornő összegezte az elmúlt
hetek tapasztalatait: a szülők nagyon
segítőkészen álltak a kialakult helyzet
hez, megértéssel fogadták az orvosi
vizsgálatra vonatkozó rendelkezése
ket. Azzal mindannyiunknak tisztában
kell lennie, hogy hosszú hetek állnak
még előttünk a vírusjárvány legyőzé
séig, amihez nagy türelemre és erőre
van szükség mindenki részéről.

A házi felnőtt és gyermekorvosok is azt a feladatot kapták
a vírusjárvány idején, hogy az eddigi személyes találkozás
helyett telefonon tájékozódjanak a beteg állapota felől.
Dr. Fejes Irén gyermekorvos szerint erre azért volt szükség,
hogy ne a rendelő váljon a fertőzés gócpontjává, ahol a
páciensek megbetegítik egymást és az orvosokat is.

A múlt hétvégén elindult az
újabb, ingyenesen hívható +36
80/180130as telefonszám,
amelyen dr. Muzsay Géza veze
tésével gyermekorvosok vár
ják győri szülők hívását a nap
24 órájában, a koronavírusjár
vánnyal kapcsolatos kérdések
ben. A +3680/180099es zöld
számon szintén várják az egész
ségügyi állapotuk miatt bizony
talanok hívását győri orvosok.

Ne a nagyit hívjuk 
a beteg gyerekhez
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Túrós 
pogácsa

A lisztet, túrót, vajat és a sü
tőport a sóval együtt alaposan
összedolgozzuk, majd a tésztát
egy órára a hűtőbe téve pihen

tetjük. Két háztartási fólia között
könnyedén nagyjából 1 cm vastag

ra nyújtjuk, kiszaggatjuk, majd a po
gácsák tetejét tojássárgájával kenjük

és előmelegített, 180 fokos sütőben 15
20 percig sütjük.

Aki szereti, maggal vagy reszelt sajttal szórhatja
meg a tetejét.

Ha sok lisztünk van, azért, ha pedig nincs ott
hon, akkor azért is érdemes kipróbálni Nagy
Eszter creative chef e heti ajánlatát. Gyorsan
és egyszerűen süthetünk finom túrós pogá
csát, ha bevásároltunk lisztből, ha pedig olyan
recepteket vadászunk, amihez nem kell liszt
hozzávalónak, akkor kipróbálhatjuk a
klasszikus burgonyafőzeléket kicsit újra
gondolva, zöldfűszerekkel. 

A burgonyát meghámoz
zuk, majd a felét egyenle
tes kockákra, felét pedig
nagyjából felaprítjuk. A
durvára vágott burgo
nyát sós vízben puhára
főzzük, majd a vaj felével,

a tejföllel és a zöldfűszer
rel krémesre turmixoljuk.
Az egyenletesre kocká

zott burgonyát picit előfőzzük,
majd a vaj másik felével serpe

nyőben átforgatjuk és a krémfőzelék
kel keverve tálaljuk.

creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter
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Liszttel  VAGY liszt nélkül

Lisztmentes, zöldfűszeres 
burgonyafőzelék

Hozzávalók:
500 g burgonya • 50‐50 g vaj
150 g tejföl • 1 csokor metélőhagyma 
vagy bármilyen zöldfűszer • só

Hozzávalók:
400 g puha vaj • 400 g túró
300 g liszt • 1 cs. sütőpor
1 tk. só • 2 db tojássárgája



@napolytoldelre

Máltán járunk, amely – a maga
négyszázezres lakosságával – az
Európai Unió legkisebb tagállama.
Az egész ország pár kisebb és há
rom nagyobbacska szigetből áll,
ezek közül kettő lakott: Málta és
Gozo. Mi most épp Gozón várjuk,
hogy elinduljon a 9 órára meghir
detett hajójáratunk. Közben pedig
a helyi levelestésztakülönlegessé
get, a ricottával vagy borsópürével
töltött pastizzot majszoljuk reggeli
gyanánt. Csípős, kora tavaszi idő
van, ami a helyieknek egyáltalán
nem meglepetés, a turistáknak vi
szont nagyon is az. Legtöbb útitár
sunk rövidnadrágban és/vagy vé
kony orkánkabátban dideregve
várja az indulást.

Nem pont a kijelölt időben, de
végül is kifutunk Mġarr városának
kikötőjéből, és bő tíz perc alatt el
is érjük az apró Cominoszigetet. A
felhők mögül hirtelen előbújó nap
pedig a kékek és türkizek kápráza
tos fényjátékát varázsolja elénk.
Kattognak a fényképezők, exponál
nak a mobilok – a Kék lagúna tény
leg szemkápráztató. Aztán kiköt a
hajó, mi pedig elindulunk a karan
ténkórház felé.

Lovagok, britek, föníciaiak
Málta történelme az ország stra

tégiai elhelyezkedése miatt igen
csak fordulatosra sikeredett. Jártak
itt a föníciaiak, a rómaiak, a norman
nok, a Habsburgok. A képeslapokról
ismert várakat és székesegyházakat

pedig a szigeteken letelepedő jo
hannita lovagok építették. Az ország
modern kori történelmére mégis a
százötven éves brit fennhatóság
nyomta rá leginkább a bélyegét. És
a britek építettek karanténkórházat
is a szigeten.

A 19. század végén felhúzott épü
letben eredetileg azokat a katonákat

ápolták, akik pestissel sújtott kikötők
ből tértek vissza a KözelKeletről. A
20. század elején pedig itt különítet
ték el a máltai kolerajárvány betegeit
is. A kórháztól nem messze, a sziget
talán legmagasabb pontján áll egy
fallal körülvett temető, ahol az egy
kori fertőzések áldozatai nyugszanak
– szerencsére elég kevesen. Az ápol
tak túlnyomó többsége ugyanis
egészségesen térhetett haza.
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„A brit birodalomban sohasem nyugszik le nap” – tartotta a
közkeletű mondás, és nem is alaptalanul. A 1920. század for
dulóján az angol gyarmatok behálózták mind a hét kontinenst,
ÉszakAmerikától ÚjZélandon át az Antarktiszig. Ennek a ha
talmas birodalomnak volt aprócska része az idilli Cominoszi
get, ahol egykor a világ talán leghangulatosabb karanténkór
háza működött.

Beteg ember elkülönítésére vo
natkozó rendelkezés már az Ótes
tamentumban is szerepel, noha
a „karantén” kifejezés ennél jóval
újkeletűbb. A szó a velencei
nyelvből származik, és annyit je
lent: negyven nap. Pont ennyi
ideig kellett a középkorban a pes
tissel érintett területekről vissza
térő hajóknak lehorgonyozva vá
rakozniuk, mielőtt kiköthettek a
városállamban.

Séta Cominón
A kórház a világháború óta elhagya

tottan áll, és az épületet lassan kezdi
visszahódítani a természetes élővilág.
A gazzal benőtt falak tökéletesen be
leillenek a sziget vadregényes szépsé
gébe. Comino amúgy tavasszal mutat
ja a legszebb arcát: ilyenkor gazdag nö
vényzet borítja, melynek túlnyomó ré
sze nyár elejére sajnos teljesen kiég.
Jellemző növénye a vidéknek az édes
kömény, a mediterrán konyhák egyik
népszerű alapanyaga.

A sziget igazi vonzerejét persze
nem a növényzet, hanem a sziklás ten
gerpartok és a valószínűtlenül kék ten
geröblök adják, melyek könnyen fel
fűzhetők egyetlen nem túl megterhe
lő túraútvonalra. A séta során szeren
csére nemigen találkozni másik turis
tával, és végig pazar kilátás nyílik Málta
és Gozo tájaira, településeire.

KARANTÉN
a Kék lagúnában

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

UDVARI VÁLOGATÓ

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

Bérek és juttatások:
munkabérrôl személyes
elbeszélgetés során adunk
tájékoztatást

Feltétel:
min. 8 általános
iskolai végzettség

Elônyt jelent:
nem dohányzó

Feladat:
Irodaházak takarítása napi 8 órás munkarendben.

Amit kínálunk:
• Teljes munkaidős bejelentett munkavégzés,

a szabadság kiadásával
• Cafetéria

Érdeklődni és/vagy jelentkezni lehet:
Papp-Sárközi Krisztinánál
a 06-20/439-4002-es telefonszámon.

Európa valamennyi országát érinti
az idén érvénybe lépő változás, hogy
a légi kijuttatásra engedélyezett ké
miai készítmények engedélye lejárt,
így a továbbiakban ezt a technológi
át szúnyogirtásra nem lehet használ
ni. (Erre csak járványügyi veszélyhely
zet esetén, az országos tiszti főorvos
egyedi hozzájárulásával kerülhet
sor.) Az európai népegészségüggyel
foglalkozó hatóságok által újonnan
engedélyezett készítmények – bár a
korábbival azonos hatóanyagokat tar
talmaznak – már csak földi eljárással
használhatóak. Ezek a rendelkezések
arra kényszerítik a vérszívók ellen
küzdő szolgáltatókat, így a GyőrSzol
Zrt.t is, hogy alternatív megoldáso
kat alkalmazzanak a feladatuk ellátása

során. Ez lehet egyrészt a légi biológiai
gyérítés, melynek lényege, hogy egy
speciális, baktérium alapú készít
ményt juttatnak a szúnyogok tenyé
szőhelyeire a vízbe. A másik lehető
ség a földi eszközökkel történő irtás,
melynek során egy piretroid ható
anyagú irtószert permeteznek a szak
emberek platós gépjárművön rögzí
tett berendezések segítségével. A
GyőrSzol Zrt. a megfelelő hatékonyság

Jelentős változást tapasztalhatnak a győriek az idei évtől a
szúnyoggyérítési eljárásokban. A legfontosabb, hogy a ha
tósági korlátozások miatt a légi kémiai szúnyogirtás lehető
sége megszűnik, így a biológiai, illetve a földi gyérítési eljá
rások kerülnek előtérbe. A gyérítési munkát végző GyőrSzol
Zrt. megtette a szükséges intézkedéseket a megváltozott
technológiai eljárások alkalmazása érdekében, azonban a
nagy hatékonysággal működő légi kémiai beavatkozások hi
ánya miatt a megszokottnál több szúnyoggal találkozhatunk
nyáron. A vérszívók elszaporodásának megakadályozásában
a lakosságnak is nagyobb szerepet kell vállalnia.

A BIOLÓGIAI ÉS A FÖLDI GYÉRÍTÉS KERÜL ELŐ

BETILTOTTÁK
a légi kémiai szúnyogirtást

Szöveg: GyőrSzol Zrt.  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Csíp? Nem csíp?
Hazánkban több mint ötven csípőszúnyogfaj honos. Közös bennük,
hogy a nőstény szúnyogok alkalmanként gerinces állatok vérét szívják.
A legtöbb szúnyogfajnak meghatározott táplálékpreferenciája van,
több faj például a madarak vagy éppen a kétéltűek vérét részesíti
előnyben. A csípőszúnyogok csak egy kis csoportja kedveli az emberi
vért. Vannak olyan fajok azonban, melyek emberi és állati vért egya
ránt szívnak. A hím szúnyogok, de gyakran a nőstények is lágyszárú nö
vények nedveit, elsősorban virágok nektárját szívják, ebből fedezik
energia és folyadékszükségletüket.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. takarítási csoportja
felvételt hirdet az alábbi munkakör 
betöltésére:

Fényképes önéletrajzát a következŐ címre is elküldheti:
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: Takarító munkakör

TAKARÍTÓNO
TAKARÍTÓ  

´́
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A kihirdetett egészségügyi vész
helyzet miatt a GyőrSzol Zrt. és a
GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgála
ti irodái mindennap zárva vannak.
Április 10–13ig Győrben a felszíni
fizetőparkolóhálózat beállói díjfize
tés nélkül vehetőek igénybe, más
napokon a megszokott parkolási
rend van érvényben. A vásárcsar
nok április 11én a rendes szombati
nyitvatartás szerint 6 és 14 óra kö
zött üzemel, április 10én, 12én és
13án zárva tart. További napokon
a létesítmény a rendes nyitvatartás
szerint üzemel. Április 11én a Tar
csay utcai piacon szombati nyitva
tartási rend szerint 6 és 14 óra kö
zött lesz kereskedés, ugyanitt a
szerdai és a szombati piacokat meg
tartják. A Magyar Vilmos Uszoda, a
Barátság Sportpark, a Bercsényi li
getben található sportlétesítmé
nyek, az Adyvárosban lévő sportpá
lyák, a Tompa utcai és Örkény utcai
műfüves pályák a kihirdetett egész
ségügyi veszélyhelyzet miatt min
dennap zárva vannak.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemel
tetésében lévő hulladékudvarok
április 10–13ig Győrben és vidé
ken egységesen zárva tartanak. A
további napokon a hulladékudva
rok az érvényben lévő nyitvatartás
szerint üzemelnek. A GYHG Non
profit Kft. hulladékszállítási műkö
dési területén a lakossági hulla
dékszállítás április 10én, 11én,
valamint 13án változatlanul, a
Hulladéknaptárban meghirdetett
módon működik. Április 12én se
hol nem aktuális a lakossági hulla
dékszállítás.

A GyőrSzol Zrt. hiba és kárbe
jelentő vonala a 96/505055ös
telefonszámon minden naptári
napon 0–24 órában hívható. A
GyőrSzol Zrt. és a GYHG Nonpro
fit Kft. telefonos ügyfélszolgálata
április 10–13ig nem működik,
munkanapokon 7 és 16 óra között
hívható.

A GyőrSzol Zrt. szolgáltatásai
ról és nyitvatartásairól a gyor
szol.hu, a GYHG Nonprofit Kft. te
vékenységével kapcsolatban a
gyhg.hu weboldalon olvasható in
formáció.

információk

érdekében mindkét fajta eljárást al
kalmazni fogja.

A biológiai gyérítés megkezdésé
nek első lépése a tenyészőhelyek fel
térképezése. Mivel a GyőrSzol Zrt. a
lárvairtási technológiát korábban is al
kalmazta, ezek a térképek rendelke
zésre állnak. A biológiai gyérítésre szol
gáló szerek légi kijuttatása áprilisban
megkezdődhet, az indulás pontos ide
jére a lárvaszámok alakulásának függ
vényében szakemberek tesznek javas
latot. A GyőrSzol Zrt. készen áll a bio
lógiai gyérítés megkezdésére.

Ebben a szezonban a légi beavat
kozások korlátozása miatt a földi ké
miai gyérítés kap nagy szerepet a
munkában. Hogy minél rövidebb
idő alatt, a város minél nagyobb ré
szére kijuttatható legyen földi úton
a szúnyogirtó szer, a GyőrSzol Zrt.
a meglévő két, melegköd kibocsátá
sára alkalmas gép mellé beszerzett
két új, úgynevezett ULVberende
zést, mely a gyérítőanyagot hő hoz
záadása nélkül, permetszerűen jut
tatja ki a levegőbe. A földi szúnyog 
irtásra alkalmas gépekkel – ideális
időjárási körülmények között – a
szolgáltató kéthárom nap alatt a
város teljes területén képes elvé
gezni a gyérítési munkát.

A vérszívók elleni küzdelem sikeré
hez a jövőben a lakosság is hozzájárul
hat. Mivel a házak közötti területre, a
lakóingatlanokhoz tartozó kertekbe
közvetlenül nem juthatnak el a szolgál
tató járművei, ezért fontos, hogy a ma
gánszemélyek otthonaikban és közvet
len környezetükben megszüntessék
azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szú
nyogok szaporodását segítik. Ez min
den olyan edény, eszköz lehet – virág
cseréptől az öntözőkannán keresztül
az esővízgyűjtőig –, melyekben a víz
hosszabb ideig megáll.

A GyőrSzol Zrt. a közterületeken
rendszeresen, de különösen a na
gyobb közösségi rendezvények ide
jén intenzív szúnyoggyérítési tevé
kenységet végez majd. A szolgáltató
és a lakók közös erőfeszítésének kö
szönhetően remélhetőleg meggátol
ható a szúnyogok jelentős elszaporo
dása. Ugyanakkor az itt felsorolt
technológiák alkalmazásának ered
ményességéről nincsenek még Győr
ben gyakorlati tapasztalatok. Ezért az
is elképzelhető, hogy a megszokott
nál több szúnyoggal találkoznak
majd az itt élők.

HÚSVÉTI 

TÉRBE AZ IDEI SZEZONBAN

Biológiai lárvagyérítés
A biológiai gyérítés során egy speciális, baktérium alapú készítményt jut
tatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire a vízbe. A kisebb vízfelületekre jár
műre szerelt nagynyomású permetezővel, a nagyobb vízfelületekre pedig
repülővel juttatják ki a készítményt. A környezetbarát szer az alkalmazott
dózisban kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan minden más
élőlényre. Ez a módszer a kifejlett szúnyogok elleni védekezéshez nem al
kalmazható, csak az utánpótlásuk csökkenthető a lárvák elpusztításával.
A kezelés kisebb részben történhet a város lakott részein, de jellemzőbb
a környező, külterületi vizes élőhelyeken. A folyók áradása után vagy eső
zéskor milliószámra keletkeznek pocsolyák olyan területeken, amelyek
nem közelíthetőek meg. Ilyen erdős, fás területen a biológiai készítmény
légi kijuttatása sem vezetne eredményre, hiszen a készítmény nem jutna
el a fák lombjai alatt lévő vízfelületig, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek.

Kémiai szúnyoggyérítés
A kémiai szúnyoggyérítés során egy piretroid hatóanyagú irtószert per
meteznek a szakemberek földi úton, azaz platós gépjárművön rögzített
berendezések segítségével. Az eljárás történhet melegködképzéssel,
ekkor az apró cseppekre bontott irtószer terjedését hő hozzáadása is
segíti. Ez a technológia elsősorban növényzettel erősebben borított
környezetben előnyös, de a létrejövő köd rövid időre korlátozza a látási
viszonyokat, ezért forgalmas helyeken kevésbé használatos. A másik
lehetőség az ULVeljárás, ami szintén apró cseppekben juttatja ki az ir
tószert, de hő hozzáadása nélkül. A permetfelhő csak kismértékben
észlelhető, a közlekedést nem zavarja, ezért forgalmasabb, városias te
rületeken elsődlegesen ezt az eljárást alkalmazzák.

Biztonságos irtószer
A kémiai szúnyoggyérítésre használt, hatóságilag engedélyezett irtószer
a kijuttatott mennyiségben emberekre, melegvérű állatokra, növényekre
ártalmatlan, az csak több ezerszeres dózisban fejtene ki negatív hatást.
Hektáronként mindössze fél litert permeteznek ki belőle, kijuttatás után
néhány órával pedig le is bomlik. A kezeléseket napnyugta után kezdik,
így a méhekre és más nappal aktív rovarokra nem jelent veszélyt a szú
nyogirtás (az alacsony dózis miatt a méhfélékre és más kevésbé érzékeny
rovarokra egyébként sincs letális hatása a készítményeknek). Ennek elle
nére elővigyázatossági okokból a gyérítés előtt tájékoztatjuk a méhésze
ket, hogy mikor és hol lehet permetezésre számítani.

Mit tehetünk otthonunkban? 
A kis vízfelületeken fejlődő szúnyogok elleni hatékony védekezés érdekében a
lakosság figyelmét is szükséges felhívni arra, hogy érdekük és kötelességük a
szúnyogok szaporodásának akadályozása otthonukban. Szüntesse meg ottho
nában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik. Az ud
varon tárolt vödröt, kannát, talicskát, gyermekjátékot úgy fordítsa, tárolja, hogy
abban az esővíz ne tudjon összegyűlni. Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse,
hanem rendszeresen cserélje friss vízre. Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót fedje
le vagy sűrű hálóval takarja le. Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa karban,
hogy a csapadékvíz elfolyhasson. A takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát olyan
módon terítse le, hogy a víz ne álljon meg rajta. Ne hagyja, hogy a virágcsere
pekben hosszabb ideig víz álljon. A temetői virágvázát töltse fel apró kaviccsal,
sóderral vagy homokkal és erre öntse a vizet. Ne tároljon a szabadban szétszór
tan olyan hulladékot, például gumiabroncsot, melyben a víz összegyűlhet. Több
szúnyogfaj a telet úgy vészeli át, hogy a kifejlett szúnyogok fagytól védett he
lyekre húzódnak be ősszel. A garázs, pince, akna, istálló nyílászáróit tartsa zárva
az őszi hónapokban, vagy szúnyoghálóval védje azokat.
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lommal! Telefonszám: 06
70/6405101. Díjtalan ér
tékbecslés!

Felment a tört arany ára!
7.500–8.500 Ft/gramm. Ré
giségfelvásárlás! Győr, Ho
tel Rába. Április 8án, április
15én. Minden szerdán! 9–
13 óráig. Fazonarany: brili
ánssal díszítve 9.000–
30.000 Ft/gramm. Festmé
nyek, régi pénzek, kitünte
tések, képeslapok, Zsol
nayk, herendik, karórák.
0670/3816345,
www.dunagaleria.hu

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

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

LAKÁSCSERE

96/505050

Szigeti, komfortos, 61 nm

gipszkartonrendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

Sövényvágás, fakivágás,
gyökérkivétel, kertásás, fa
metszés, faültetés, fűnyírás,
kaszálás! Érdeklődni lehet
telefonon: 0630/4036810;
96/826322.

Villanyszerelés Győrben és
környékén. Kis munkák is.
Rövid határidővel. 06
20/4026657

Vállalom limlomjának elszál
lítását, megbízható csapat
vagyunk. Hívjon bizalom
mal, ár megegyezés szerint.
Igény szerint számlát bizto
sítok. Érdeklődés telefonon:
0670/5146990

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen

elszállítom felesleges holmi
ját. 0620/9967268

Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbon
tást is megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény
szerint számlát biztosítok.
0670/7075812

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Tel.: 0670/6750654.

Lomtalanítást vállalok in
gyenes elszállítással a pad
lástól a pincéig. Érd.: 06
70/2657643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Tel.: 0670/2339213.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza

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, villanyboj
lerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Ki
sebb munkát is! Tel.: 06
70/3846557

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

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Érd.:
+3620/5172701

Fuvarozást vállalok, ömlesz
tett áru 1,5 m3ig, billencs
autóval! Tel.: 0620/466
7576.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,

• 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

es, 2 szobás+étkezős, gázfű
téses, határozatlan bérleti
szerződéses, felújított la
kást cserélne marcalvárosi,
belvárosi, szigeti, komfor
tos, 3 szobás, max. 60 nm
es, gáz/távfűtéses, határo
zatlan bérleti szerződéses,
rendezett lakásra. (Hirde
tésszám: 36)

Gyárvárosi, komfortos, 44
nmes, 1+fél szobás, gázfű
téses, határozott bérleti
szerződéses, félig felújí
tott lakást cserélne adyvá
rosi, marcalvárosi, szabad
hegyi, összkomfortos,
komfortos, maximum 53
nmes, 1+fél vagy 2 szo
bás, táv/gázfűtéses, hatá
rozott/határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. Ku
tyatartási lehetőség le
gyen! (Hirdetésszám: 40)

Belvárosi, komfortos, 48
nmes, 1 szobás, gázfűté
ses, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne na
gyobb, 1+fél vagy 2 szobás,
gáz/távfűtéses, határozott
határozatlan bérleti szerző
déses lakásra. (Hirdeté s 
szám: 52)

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

Bôvebb információ:
www.jogpontok.hu

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

Adyvárosi, összkomfortos,
49 nmes, 2 szobás, távfűté
ses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne
győri, komfortos vagy össz
komfortos, 4550 nmes,
1+fél szobás, gáz/távfűté
ses, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. Újvá
ros, Sziget, kizárva. (Hirde
tésszám: 53)

Szabadhegyi, összkomfor
tos, 49 nmes, 2 szobás,
távfűtéses, részben felújí
tott, műanyag ablakos, ha
tározatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne 70
nmes, 3 szobás, határo
zatlan bérleti szerződéses,
szabadhegyi lakásra. (Hir
detésszám: 55)

Belvárosi, összkomfortos,
63 nmes, 1+2 fél szobás,
távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses, rész
ben felújított lakást cserél
ne belvárosi, nádorvárosi,
komfortos/összkomfortos,
3545 nmes, 1+fél szobás,
távfűtéses vagy konvekto
ros, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hirde
tésszám: 60)

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

**Rendelhetô termékeink változtatásának jogát fenntartjuk.

Az otthonlét alatt is szívesen fogyasztanád
a Lipóti termékeit? 

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

Rendelésleadás:
hétköznap 11 óráig

Tel.: +36-30/467-22-75

Termékeink: helyben sütött pékáruk
• Nosztalgia kifli • Lipóti bécsi zsemle • Helyben sütött

tökmagos, pityókás, kukoricás vekni**

Kiszállítás a rendelést követô munkanapon 10 órától.

#Házhoz jön
a Lipóti Gyôr!



192020. április 3.



20 2020. április 3.

Bedobhatják-e 

A Sporthorgász Egyesületek Győr
MosonSopron Megyei Szövetségé
nek ügyvezető elnöke, Ivancsóné dr.
Horváth Zsuzsa elmondta, elindult a
horgászszezon, a koronavírusjárvány
alatt hozott kijárási korlátozás idején
a Magyar Országos Horgász Szövet
ség ajánlást tett közzé, milyen előírá
sok betartásával tudnak hódolni
szenvedélyüknek a horgászok. Az el
nök mindennél fontosabbnak tartja
az egészség megőrzését, így bár til
tás még nincs, de mindenkinek meg
fontolásra ajánlja, hogy ebben az idő
szakban felkeresie a tavakat, folyóvi
zeket. A hozzájuk tartozó összesen
4.270 hektárnyi folyóvízen, amelyből
a szigetközi ágrendszer körülbelül
800 kilométer hosszú, van elég hely
a horgászoknak, míg a kisebb tava
kon fontos, hogy figyeljenek az egy
mástól öt méter távolság betartásá
ra. A horgászat szabadidősportnak
minősül, így a horgászengedéllyel
rendelkezőknek szabad a horgászás,
de a baráti társaságok helyett csak az
egy háztartásban élők mehetnek
egyszerre a vízpartra. Az országos és
a megyei szövetség is honlapján és
Facebookoldalán teszi közzé a tudni
valókat, ettől a héttől minden regiszt

Elindult a szezon, a vírusjárvány miatt a kijárási korlátozások idején a hobbihorgászok a Magyar Or
szágos Horgász Szövetség ajánlásának betartásával hódolhatnak szenvedélyüknek. Tiltás még nincs,
de mindenkinek figyelnie kell az előírásokra, hogy megóvják egymás és önmaguk egészségét.

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Marcali Gábor

rált horgász a saját regisztrációs olda
lán is elérheti azokat, de az ajánláso
kat továbbítják a 92 horgászegyesü
letüknek is. Az elnök hozzátette,
hogy a horgászok az éves tagdíjfize
tést nem, de a napi, heti és éves jegy
vásárlást online intézhetik.

„Több száz mázsa halat telepítet
tünk a megyei folyóvizekbe, és ilyen
kor jó a kapás, hiszen a halak a tél

után már kiéheztek. Bizonyos fajták
ra még az ívási idő miatt tilalom van,
de a tavasz kedvez a horgászoknak,
ha a kapásszámot nézzük” – mondta
Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa, aki ma
ga is szívesen horgászik, eredményes
versenyző, de a mostani járvány ide
jén ő maga nem hódol a szenvedé
lyének. Úgy véli, a csali, etetőanyag
és a felszerelések beszerzése kocká

zatnak minősül, hiszen ha fel kell ke
resni a horgászboltokat, ott a vásár
lók ki vannak téve az esetleges fertő
zéseknek. „Minden horgász maga
dönthet arról, hogy a biztonsági in
tézkedéseket betartva, ezáltal önma
gát és másokat védve bedobjae a
horgászcsalit a vízbe az eredményes
kapás reményében” – hívta fel a fi
gyelmet az ügyvezető elnök.

Szabadidősport ajánlásokkal

a csalit a horgászok?

A Xantus János Állatkert Kft. licit útján
haszonbérbe adja az alábbi ingatlanjait:

Győrkülterület  0616/12 hrsz 8,75  AK szántó 5.029 m²
Győrkülterület  0616/13 hrsz 8,12AK szántó 4.669 m²
Győrkülterület  0616/14 hrsz 6,85 AK szántó 3.823 m²
Győrkülterület  0616/7 hrsz 10,03 AK szántó 5.762 m²
Győrkülterület  0618 hrsz 7,96 AK szántó 4.572 m²
Győrkülterület  0543/2 hrsz 2,65 AK szántó 2.732 m²
Győrkülterület  0543/14 hrsz 1,91 AK szántó 1.971 m²
Győrkülterület  0543/22 hrsz 2,16 AK szántó 2.230 m²
Győrkülterület  0543/5 hrsz 2,55 AK szántó 2.625 m²

Kikiáltási ár: 1.000 Ft+áfa/Ak/év,
de minimum 5.000 Ft+áfa/év/ingatlan.

A haszonbérleti jogosultságot kizárólag az ösz
szes megadott helyrajzi számra együttes pályá
zással szerezheti meg a pályázó.
A hirdetmény interneten a Xantus János Állat
kert weboldalán (zoogyor.com/hirek), valamint
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata hon
lapján (gyor.hu) a Vagyonhasznosítási felhívás
menüpont alatt tekinthető meg.

A személyes találkozások csökkentése érdekében
vízmérőleolvasóink hirdetményeken értesítik érin
tett ügyfeleinket. Kérjük, az itt megadott módon szí
veskedjenek eljuttatni hozzánk a vízóraállásaikat.

A megváltozott helyzetben fogyasztóinknak le
hetőségük van számláikat, hivatalos leveleiket
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A PannonVíz Zrt. a kormány és az Operatív
Törzs rendeletei és iránymutatása alapján to
vábbra is minden szükséges intézkedést meg
tesz munkatársai egészségének védelme, és a
szolgáltatás szükséges fenntartása érdekében.

más címre kérni. A változtatás feltételeit egysze
rűsítettük, az ügyintézés részleteiről a pannon
viz.hu oldalon olvashatnak.

Szintén egyszerűsítettük az április 15ig kérvényez
hető locsolási kedvezményünk ügyintézését. A nyom
tatványban szereplő adatokat emailben is beküldhe
tik, erről szintén a weblapunkon olvashatnak.

Győrben, a Somos utca mellett a Dózsa György
rakparton is megkezdődtek a vízvezetékcsere elő
munkálatai. A költségek egy részét a Víziközművek
Állami Rekonstrukciós Alapjából elnyert 75 millió fo
rintból fedezi a PannonVíz Zrt. A felújítási munkák
kapcsán vízelzárásra egyelőre sehol sem kerül sor. A
projekt harmadik helyszíne az Urbantsok utca lesz.

Csatornajavításra kerül sor április 6tól a Szent
István úton. A Jókai és a Munkácsy utcák közötti
szakaszon cserélünk ki egy 12 méteres szakaszt,
egyúttal a teljes vezetéket előkészítjük bélelésre.
Várhatóan egy hétig tart a munka, útszűkületre,
sávlezárásra számítsanak.

Kérjük, hogy az elhasznált védőeszközöket,
kesztyűket, maszkokat és egyéb egészségügyi ter
mékeket ne a WCbe, lefolyókba dobják! A szenny
vízhálózatban és szivattyúkban dugulásokat okoz
nak az oda nem való anyagok. Javasoljuk, hogy az
elhasznált törlőkendőket, maszkokat, kesztyűket
gyűjtsék műanyag zacskóba, majd ezt jól összeköt
ve tegyék a kommunális hulladék közé. Ezzel az
apró lépéssel is sokat tesznek a járvány terjedésé
nek megfékezéséért. 

hirdetmény
ÁLLATKERTI
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PATENT STORY

Éjszaka volt. A világ a koronavírus
járvány miatti sokkban élt. Az embe 
reknek azonban szüksége van arra,
hogy akár éjjel is hozzájuthassanak az
alapvető élelmiszerekhez. A kis városi
bolt munkatársai is ezért voltak nyitva.
Szájmaszkban és kesztyűben várták a
vevőket. Kivéve azt a két férfit, aki éjfél
előtt lépett az üzletbe.

A férfiak nagykabátot viseltek,
amelynek zsebeiben szemmel látható,
szemérmetlen módon tüntették el a

bolt kínálatát, fenyegetően viselkedve
az alkalmazottakkal. Úgy gondolták, ez
elég ahhoz, hogy itallal, pipereszerekkel,
energiaitalokkal felpakolva elszökjenek.
Ám az alkalmazottak közül az egyik meg
nyomta a rejtett helyre szerelt pánik
gombot. A Patent 24 órás ügyeleti rend
szere azonnal beélesedett!

Fegyveres elfogók indultak el a bolt
felé. Percek alatt odaértek, és a két férfi
menekülőre fogta. Egyiküknek pár lé
pés lehetősége volt, míg vasmarkok ra

Az éjjelnappali kisbolt a koronavírusjárvány idején is várta vevőit. Azokat nem, akik lopni mentek be. Az
eladók azonban résen voltak, megnyomták a Patentpánikgombot. A fegyveres elfogók azonnal útnak indultak. 

A Patent saját munkaterületén
igyekszik mindent megtenni azért,
hogy a járványidőszakot biztonság
ban vészeljük át.

A PÁNIKGOMBOTBolti eladók nyomták 
gadták meg. A másik azt hitte, egérutat
nyert. A belváros zegzugos sikátorai felé
vette az irányt. Ahogy rohant, hullott ki
a kabátja zsebéből a ki nem fizetett áruk
sokasága. Mögötte kitartóan csattogtak
a patentos elfogó bakancsainak talpai.
A hajsza nem tartott túl sokáig. A kikép
zett járőr pár perces üldözés után nya
kon csípte az elkövetőt. A két férfit ha
marosan már a rendőrök kérdezték ki. 

A Patent ismét sok ezer forintos
károkozást előzött meg. (x)

Egy tizenötszörös magyar bajnok,
ötszörös Bajnokok Ligájagyőztes
egyesület sem megrendíthetetlen
monstrum, bármennyire biztos hát
térrel rendelkezik, a felépített klub
modellje, hosszú távú stratégiája pe
dig egyetemi oktatási anyag lehetne. 

A Győri Audi ETO KCnál is szükség
van az újratervezésre, hiszen jelen
helyzetben rengeteg a bizonytalansá
gi tényező. „Aki ebben a pillanatban
viszonylagos pontossággal meg tudja
jósolni, hogy mikor lehet újra sportol
ni, milyen körülmények között lehet
megint elindulni, az minden tisztele
tet megérdemel. Az egyesületünk za
vartalan működése a tavaly összera
kott költségvetés alapján júniusig biz
tosított, de júliustól bizonyosan más
elvek mentén kell gondolkodni.
Együtt értük el a sikereket, együtt ne
vettünk korábban, most együtt kell
összeszorított fogakkal tovább küzde
nünk” – mondta Bartha Csaba.

Az ETO női kézilabdacsapatának el
nöke csütörtökön ismertette elképze
léseit a klub elnökségének tagjaival, el
mondása szerint nem idegen számára
a válságmenedzselés, sajnos korábbi
munkahelyein került már hasonló
szituációba – rutinja sokat érhet. 

Azt már csak mi tesszük
hozzá, hogy ha még bizo
nyos megszorításokkal is jár
a járvány elhúzódása az ETO
életében, a klub tényleg van
annyira erős, hogy közvetlen hazai
és nemzetközi riválisaihoz képest
valamivel stabilabban átvészelje ezt
az időszakot. 

Kész a magyar mag
Nincs pánik az UNI Győr MÉLYÚT

női kosárlabdacsapatánál, sőt a vezető
ség már bőven a következő évad kere
tét tervezi, rakja össze, és ilyen szem
pontból talán jobban is áll sok riválisá
nál.  „A magyar játékosainknak él a szer
ződése, szerencsére voltak tartalékaink,
így van fedezet, hogy a kontraktusuk
szerint

f i ze s s ü k
őket – kezdte Füzy András, a klub elnö
ke. – Mivel az előző hónapban a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetségének
döntése értelmében befejeződött a baj
nokság, így március 31ig bezárólag
minden légiósunkkal megegyeztünk és
elköszöntünk egymástól. A működé
sünk zavartalan, nemcsak az első csapat
játékosai, hanem a klub többi alkalma
zottja is hiánytalanul megkapja a bérét.” 

Füzy András azt is elárulta, nagyon kö
zel járnak ahhoz, hogy a következő évad
csapatának magyar magját bemutassák,

lapzártánkig már csak két játékos alá
írása hiányzott a felkínált szerződés
ről. A légiósok kiválasztására jóval
később kerülhet sor, most minden
ki arra vár, hogy legalább nagy vo

nalakban lehessen látni, mikor in
dulhat el az új idény és milyen lehető

ségei lesznek a csapatoknak. 

Szükséges lépések
Városunk két NB IIes labdarú

gócsapatánál már a mögöttünk ál

ló héten fontos intézkedésekre ke
rült sor. 

AZ ETO FC Győr együttesénél a
klubvezetők drasztikus fizetéscsök
kentésről állapodtak meg a játéko
sokkal, mindenki aláírta a közös meg
egyezéssel módosított szerződést.
Kondás Elemér vezetőedzőnek az
eredeti, 2021. június 30ig tartó szer
ződését egy évvel lerövidítették, a
szakember immár haza is költözött
Debrecenbe, hiszen szinte kizárt,
hogy a következő hetekben újraindul
jon a bajnokság.

A Gyirmót FC Győrnél is racionális
költségcsökkentésre került sor, sőt a kft.
cégvezetője, Margitai Zoltán elmondá
sa szerint a labdarúgók maguk ajánlot
ták fel, hogy részt vesznek a közös te
herviselésben. Így aztán a tulajdono
soknak nem is kellett elküldeni egyet
len alkalmazottat sem, akik bérük jelen
tős részét továbbra is felvehetik.

Ahogy a gazdasági vállalkozásokat, cégeket, úgy a sportklubokat is érzékenyen érinti a koronavírus
járvány, a győri csapatsportágak egyesületei is jelentős bevételkieséssel számolhatnak, ezért szü
letnek vagy tervezési szakaszban vannak bizonyos megszorító intézkedések. 

Júliustól 
más elvek mentén kell

gondolkodni 

ÚJRATERVEZÉS INDUL
Szerző: Bobory Balázs  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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A díszpolgári cím nem egy pá
lyán kiharcolt siker, hanem egy ha
talmas erkölcsi elismerés, amellyel
Győr tiszteletét és háláját fejezi ki.
Mit jelent ez önnek?

Amikor meghallottam a hírt,
nem hittem el. Mondtam is, én biz
tos, hogy nem kaphatom, mert már
korábban a 2013ban Bajnokok Li
gáját nyert csapattal megkaptuk
ezt a címet. Aztán világossá vált,
hogy most személyesen engem je
löltek, és hatalmas büszkeséggel
töltött el. A városom legmagasabb
elismerésével tiszteltek meg. Utá
nanéztem, hogy olyan elődök
nyomdokaiba léptem, mint Palotai
Károly, Hidegkuti Nándor, Kamme
rer Zoltán, Kadler Gusztáv, Verebes
József, Csay Renáta, vagy éppen
egykori klubelnököm, Vanyus Attila.
A sportéletből korábban őket vá
lasztották díszpolgárrá. Nem akár
milyen névsor. Szeretném kifejezni
hálámat a klubomnak és minden
kori csapattársaimnak, mert köz
helynek hangzik, de egy kézilabdá
zó sem lehet önmaga sztár,
kell egy csapat, akikkel
elérhetőek a szép
sikerek. 

V a n n a k
s p o r t o l ó k ,
akiknek a
klubhűség
nem csak
egy üres szó,
ilyen Totti,
Maldini, Xavi,
ha a focit néz
zük, a kézilabdá
ban pedig Görbicz
Anita. Ezt így alakult,
vagy így alakította?

Voltak lehetőségeim, én is szer
ződhettem volna külföldre, és keres
tek meg Magyarországról is, de végül

mindig Győrben maradtam, mert
úgy éreztem, garantált a folyamatos
fejlődés. Ma is azt mondom, hogy jól
döntöttem, nem is változtatnék. Az
ETO a második családom, Győr pedig
az én városom.

Sokszor mondta, hogy a kézilab
dát Róth Kálmánnak köszönheti,
aki pályafutása nagy részében meg
határozó személy maradt.

Kálmán bá' volt az, aki gyakorlati
lag elindította a pályafutásom. Már
akkor felfigyelt rám, amikor még be
tonon játszottunk az akkori Balázsis
kola udvarán, és folyamatosan raj
tam tartotta a szemét. Még a csibész
ségeket is elnézte, mert nem voltam
éppen mintagyerek. Az élet úgy hoz
ta, hogy a felnőttcsapatban is ed
zőm volt éveken át, és a győri női ké
zilabda akkori aranykorszakának első
sikereit is együtt, az ő irányításával
értük el. Neki is köszönhetem, hogy
ma az vagyok, aki. A labda szeretete
egyébként már kiskoromban is lát
szott, szüleim mesélik gyakran, hogy

állandóan ez a játék volt a ke
zemben. Bár Róth Kál

mán – állítása sze
rint – focizni lá

tott először. Be
le sem gondo
lok, milyen
lenne az
életem kézi
labda nélkül,
elégedett va

gyok azzal,
ahogy alakult

a sorsom, úgy
érzem, sikerült

Győrben maximáli
san kiteljesednem mint

sportoló. Jó helyen vagyok, és vol
tam is. Ma már anyaként is azt
mondhatom, hogy ilyennek szere
tem az életem.

Rengeteg klasszissal játszott
együtt, kik voltak a legnagyobb ha
tással önre a pályafutása során?

Nehéz kiemelni bárkit is. Az biz
tos, hogy a már említett Róth Kál
mán mellett a klub korábbi elnökét,
Vanyus Attilát nem hagyhatom ki, ő
alapozta meg a kilencvenes években
a későbbi sikereket. Hornyák Ági az
egyik legjobb barátnőm lett, de Pá
linger Katival is öröm volt egy csapat
ban szerepelni. Érdekes, hogy Simo
na Gogirlával vagy éppen Aurelia Bra
deanuval, ha találkozunk mostaná
ban, ugyanolyan érzések fognak el,
mint amikor együtt szerepeltünk, pe
dig az nem ma volt, hanem még a
kétezres évek közepén. Ana Djokic is
remek csapattárs volt, eleinte nehe
zen ment a játék, de „megtanultuk
egymást” és onnantól kezdve jó pá
rost alkottunk. Most ahogy belegon
dolok, szinte mindenkit ki lehetne

emelni valamiért. Heidi Löke, Nycke
Groot... Estig sorolhatnám.

A sportban óriási a rivalizálás
akár csapaton belül is, mindig min
denkivel jól kijött? 

Azt gondolom, igen, habár erről
érdemes lenne a többieket is meg
kérdezni. Főleg, hogy egy női öltöző
sosem egy csendes, nyugodt hely.
Győrben mindig is a csapatszellem
volt a legfontosabb. Nem mondom,
hogy összejárnak a csapattársak, de
nagyon tudunk egymásért küzdeni,
és mindenki képes az egyéni célokat
alárendelni a csapat érdekének.
Ezért is voltunk és vagyunk sikeresek,
és pont ezért hiszem, hogy azok le
szünk a jövőben is.

Minek köszönheti, hogy ilyen
magasra jutott a kézilabdában? Az
érezhető, hogy a sportág iránti alá

„Görbicz Anita egyszeri és megismételhetetlen, a sportág zsenije,
akihez foghatóval sem előtte, sem azóta nem találkoztam” –
mondta róla nevelőedzője, Róth Kálmán. „Anita nem egy jó játé
kos, ő maga a kézilabda” – nyilatkozta néhány éve a válogatott el
ső számú irányítója, korábbi klubtársa, Kovacsics Anikó. „Legenda
és példakép” – foglalta össze a lényeget dr. Bartha Csaba, az ETO
elnöke. Oldalakon keresztül sorolhatnánk a hasonló véleménye
ket, jelzőket, amiket Görbicz Anitával kapcsolatban kimondtak,
leírtak. Ezeket vitatni sem lehet. Amellett, hogy a kézilabdázás va
laha volt egyik legjobbja, világbajnoki ezüst és bronzérmes, két
szeres olimpikon, ötszörös Bajnokok Ligájagyőztes, igazi győri.
Csodálatos karrierje itt indult és teljesedett ki. A város márciusban
díszpolgári címet adományozott Görbicz Anitának.

Díszpolgári cím a világ
legjobb játékosának

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

A szép
eredményekhez

egy
csapat is kell 

GÖRBICZ
ANITA 
nem egy játékos, ő maga

a kézilabda
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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.

Mesés túró
450 g, 997,78 Ft/kg

Sertéslapocka

Akció: április 2—5.

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

1500 Ft/kg

Leerdammer nagylyukú
sajt

449 Ft/db

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

HÚSVÉTI sonkák,
csokoládéfigurák széles
választékban kaphatók!

Magyar alma, Jonagold

339 Ft/kg

zata örök. Ilyen volt Görbicz Anita
a 2001es junior vbn, és ilyen sok
szoros BLgyőztesként is. 

Nehéz ezt megfogalmazni, de az
alázat mellett kellett a kitartás is,
mert voltak kemény pillanatok bő
ven, elég, ha a sérülésekre gondo
lok. Csapattársak nélkül nem ment
volna. Egy ember nyerhet egyegy
meccset, de bajnokságot csak az
igazi csapatok tudnak. A sikert és a
bukást sokszor nagyon kevés vá
lasztja el egymástól. Mi már csak
tudjuk, hiszen rengeteg döntőt ve
szítettünk el, mielőtt az első nagy
címet, a Bajnokok Ligájaelsőséget
megszereztük az Audi ETOval. A
veszprémi siker örökké emlékeze
tes lesz, hiszen a születésnapomon
nyertük meg a döntőt. 

Maradt hiányérzete a pályafutá
sa kapcsán? 

A válogatottal elért olimpiai ered
ményeink egyeseknek talán csaló
dást jelentenek, ott akkor mi is úgy
éltük meg, de mára kicsit máshogy
látom. Nem szabad mindent csak ne
gatívan nézni. Mi, magyarok sokszor
csak a győzteseket emeljük ki, egy
ezüstéremre vagy netán egy olimpiai
pontszerző helyre csak legyintünk.
Pedig óriási munka van egy ilyen sze
replésben. Athénban 2004ben na
gyon jó csapatunk volt, egy csodacsa
pat, nem az volt nekünk megírva,
hogy érem nélkül térjünk haza. 

Elmondható, hogy Görbicz Ani
tának a családdal együtt kerek ez
a világ?

Nagyon is. Ha minden „kerek”, ak
kor tud az ember maximális teljesít
ményt nyújtani. Ha a pályán kívül
rendben vagy, az a pályán is látszik,
és fordítva. Családcentrikus ember

vagyok, rengeteget számított mindig
is a szüleim és testvérem jelenléte,
ha a magánéletben segítség kellett,
ők itt voltak nekem, és így gyorsab
ban túltettem magam a problémá
kon. A sportoló, a kézilabdázó is em
ber, nekünk is lehet jobbrosszabb
napunk, nem vagyunk gépek. Sokan
ezt manapság elfelejtik.

Nehéz napokat élünk. Hogyan
próbálják átvészelni ezt az idősza
kot, ami teljesen ismeretlen min
denki számára?

Jól vagyok, hiszen a kisfiammal,
Boldizsárral régen tudtunk ennyit
együtt lenni, de természetesen hiány
zik a kézilabda, a lányok, az edzések
és a meccsek hangulata. Harminc éve
ebben élek, és most egyik napról a
másikra fenekestül felfordult az éle 
tünk. Nem csak a miénk, mindenkié,
és ez a helyzet nem egyszerű senki
nek sem. Ami a csapatot illeti, a BL
ben van egy alternatív dátum a Buka
rest elleni meccsekre, illetve a FI
NAL4ra is, a bajnokság pedig jelen
leg szünetel. Lehet, hogy a legjobb
lenne lezárni, de akkor nem ártana
eredményt is hirdetni. Egy ideig kivár
hat a szövetség, meglátjuk, hogyan
alakul a vírushelyzet. Bízom benne,
hogy kontroll alatt lehet tartani a
helyzetet, de ehhez mindenkinek fe
lelősen kell cselekedni és betartani a
hatóságok utasításait és ajánlásait.
Például azt, hogy maradjunk otthon,
ahogy most én is teszem.

Amellett, hogy otthon marad,
cselekedett is, kiállt egy jó ügy mel
lett, és a díszpolgári címmel járó
egymillió forintot felajánlotta a
Győri Segélyalapnak.

Számomra nem volt kérdéses. Így
tudok segíteni a győrieknek, akiknek
felejthetetlen pillanatokat köszönhe
tek. A csapattal és klub minden dolgo
zójával is adakoztunk, akkor ötmillió fo
rintot utaltunk át. Biztos vagyok ben
ne, hogy jó helyre kerül minden forint.

Új feladatok jönnek, játékosként
és a szakmai stáb tagjaként is helyt
kell állnia.

Folyamatosan tervezgettem a jö
vőt, és egyelőre nehéz magamat ké
zilabdán kívül látni. A következő sze
zon egy átmeneti év lesz, meglátjuk,
hogy érzem magam az edzői szerep
körben. Egy év múlva ilyenkor beszél
jünk újra, és talán többet tudok erről
mondani.
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Bogdányi Mária lelkész koordinál
ja a segítő kezek munkáját Győrben
– adtunk hírt két héttel ezelőtt a kez
deményezésről. Azóta több százan
csatlakoztak és több ezer maszk ke
rült ki a győri nők varrógépéből. Az
elkészült maszkokat a kórház Magyar
utcai portáján, egy arra kijelölt hely
re lehet letenni. Nagyné Vass Katalin,
a színház jelmezfelelőse tizenkét var
rodai önkéntessel fogott munkába. A
színház által felajánlott negyven mé
ter lepedővászonból hétszáz darab
maszkot varrtak otthonukban, ame
lyeket már el is juttattak a kórházba.
MarkóValentyik Anna bábművész is
maszkokat varr otthonában.

Paray Júlia Gyöngyi Népi Iparmű
vész, Aranykoszorús babakészítő mes
ter ezekben a napokban nem babákat,
mackókat készít, hanem maszkokat
varr. Két hét szabadságot vett ki, hogy
segíthessen, és ez idő alatt több száz,
dupla rétegű maszkot varrt, jutott be
lőle a kórháznak, a mentőállomásnak,
a GyőrSzol Zrt. munkatársainak, a csa
ládtagoknak, az ismerősöknek is. 

Különleges maszkokat varrt Tán 
czos Anita győri divattervező. Ő ezek
kel a többrétegű, különleges anyagból

készült maszkokkal nyújt segítséget a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház on
kológiai és kardiológiai osztályán dol
gozóknak, valamint a betegeknek.

A Generációk Házában működő
Galagonya Tanoda foltvarrói sem tét
lenkednek: közel 250 darab maszkot
készítettek eddig a győri kórháznak,
ismerősöknek, barátoknak.

Egy magát megnevezni nem kívánó,
győrújbaráti vállalkozó hölgy is maszko
kat varr szabadidejében ismerőseivel,
barátnőivel, akik a hozzájuk csatlakozók
kal több ezer maszk elkészítését terve
zik. Hisz abban, hogy ha mindenki masz
kot hord, az jelentősen csökkentheti a
vírus terjedését. Mivel a vírushordozók
nem mindig tudják magukról, hogy be

tegek, ezért nem lehet tudni, ki hordo
zó, ki nem. Európa más országaihoz ha
sonlóan az egyszer használatos védő
maszkokat nem könnyű beszerezni.

Varrnak a Győri SZC Szabóky Adolf
Szakiskolájában is. Készíti a maszko
kat az igazgató, a gyakorlati oktatás
vezető, az iskolatitkár és négy peda
gógus, és még a portás is.

Maszkba varrt

SEGÍTSÉG

Miközben még mindig azon megy a vita, hogy érdemese maszkot hordani, óriási összefogás született
és a győri háziasszonyok mellett számos szervezet, intézmény, cég munkatársai varrják a maszkokat
és adományozzák a kórháznak, a mentősöknek, a tűzoltóknak, a rendőröknek vagy olyanoknak, akik
nem tudják megvenni.

Összeállította: 
Földvári Gabriella


