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„Az április az allergiások számára a szezon kezdetét jelenti.
Ilyenkor az éger, nyárfa és az egyéb fák pollenjei a levegőbe ke
rülnek, és magas koncentrációt érnek el. A tünetek közül a leg
ismertebbek a szénanátha, az orrdugulás, az orrfújás, a szem
viszketés és a köhögés” – mondta el a Győr+ Televízió Híradó
jában dr. Vasvári Gergely allergológus.

Az orvos kitért arra is, hogy a tüneteket komolyan kell venni
és kezelni. Figyelmeztetett arra, hogy az allergia nem jár lázzal,
nem okoz végtagfájdalmat, így nem keverhető össze a korona
vírussal, ám ha tüneteket észlelünk, azonnal konzultáljunk a ke
zelőorvosunkkal. Hazánkban az allergiát antihisztamin típusú
tablettákkal, és ugyanilyen hatóanyagú szemcseppekkel, vala
mint szteroidos orrspraykel kezelik.

Az allergológus kitért az allergia és a koronavírusfertőzés
kapcsolatára is. „Egyelőre az allergiás ember, akinek nincsen
más társbetegsége, nem minősül fokozottan veszélyeztetettnek
sem a megfertőződés, sem a kór lefolyása alatt” – jelezte az ed
digi ismeretek alapján.

Dr. Vasvári Gergely felhívta a figyelmet arra is: tévhit, hogy
az allergiagyógyszerek gyengítik az immunrendszert, fontos,
hogy beszedjük őket. A szakember végezetül arra kért minden
kit, hogy tartsuk be az utasításokat és vigyázzunk egymásra.

Éled a természet, rügyeznek és vi
rágba borulnak a fák. Vannak azon
ban, akiknek a tavaszról a köhögés
és a tüsszögés jut eszükbe, ők a pol
lenallergiások. A tavasz beköszön
tével ugyanis az allergiaszezon is el
kezdődik.
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ALLERGIASZEZONItt a tavasz, itt az

A koronavírusjárvány miatt egye
lőre határozatlan ideig be kellett
szüntetni hazánkban az előadásokat,
a koncerteket, de a muzsikus szíve
természetesen a karanténban is a kö
zönségért dobog, így hát egy dallal
szerettek volna kedveskedni a rajon
góknak a győri művészek.

„Összesen több mint húsz zenész,
énekes, színész barátunkat kértük
meg, hogy a Hoppáré által elkészített
alapra énekeljék fel Balázs Fecó jól is
mert klasszikusát. Szerencsére min
denki rögtön igent mondott” – me
sélte a ma már többezres nézettségű
dalról Burai Zsolt. A munka gördülé
kenységében sokat segített, hogy vá
roson belül jó kapcsolatot ápolnak
egymással a művészek, ám a techni
kai kihívásokkal meg kellett küzdeni
ük. Természetesen nem vonulhattak
stúdióba közösen, hanem mindenki
az otthonában énekelte fel a dalt.

Talán nincs is olyan magyar ember, aki ne ismerné Balázs Fecó Kossuth és Liszt Ferencdíjas énekes, zenész Maradj velem! című slágerét. A győri
Hoppáré zenekar vezetőjének, Burai Zsoltnak is nagy kedvence ez, akinek olvasatában a jól ismert mondatok most más értelmezést nyertek, hiszen
pár hete egy időre valóban vége lett az utolsó dalnak is.

MARADJ VELEM!
Győri összefogásban szól a 

Többek között talán ez adja az egyik
legnagyobb varázsát.

A videóklipben az eredeti előadó,
Balázs Fecó is feltűnik, aki örömmel
állt a kezdeményezés mellé. „Popper
Péter barátomnak köszönhető, hogy a
nagy találkozás így virtuálisan összejö
hetett, nekem régi álmom volt ez, hi
szen nagyon tisztelem a művész mun
kásságát” – fogalmazott Burai Zsolt.

A coverben láthatjuk többek kö
zött a Győri Nemzeti Színház színé
szeit: Kiss Tündét, Nagy Balázst és
VenczelKovács Zoltánt is, de a zene
karok is szép számmal képviseltetik
magukat. A közönség hallhatja példá
ul Szalai Zsófi, Erdélyi Viktor és Szíj
Melinda hangját.

A visszajelzések azt mutatják, hogy
a rajongók nagyon szeretik a feldolgo
zást, és nem kérdés, hogy a veszély
helyzet után is eleget tesznek az elő
adók kérésének: velük maradnak.
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SEM MARADNAK EL
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali GáborSürgős beavatkozások a veszélyhelyzetben

32020. április 17.KÉSZÜL A KÓRHÁZ A FERTŐZÉS TETŐZÉSÉRE IS 
A mesterséges lélegeztetésre szoruló koronavírusfertőzöt
teknek szánt intenzív ágyak fogadására, működtetésére al
kalmas orvosi gázellátás kialakítása folyik a győri Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház A1es épületszárnyában.

A járványügyi veszélyhelyzetben gyorsan reagált a piaci igényekre a
Graboplast, így folyékony fertőtlenítőszer gyártása kezdődik a napok
ban Győrben. 

A saját kutatásfejlesztés eredmé
nyeként kifejlesztett, hamarosan piac
ra kerülő kéz és tárgyfertőtlenítőből
napi 5080 ezer, különböző kiszerelés
ben forgalomba kerülő termék gyártá
sát tervezi a győri vállalat. A gél továb
bi kiegészítő termékük lehet a járvány
elleni védekezésnél használható spe
ciális kínálatuk mellett. 

„Az önfertőtlenítő padló és fal
burkolatról, a vízhatlan tulajdonságú
matraclepedők gyártásáról már tájé
koztattuk a koronavírusjárvány elle

ni küzdelemben a magyar kormány
által felállított operatív törzset is” –
mondta el lapunknak Jancsó Péter, a
Graboplast elnökvezérigazgatója. 

A vállalat piacra dobja önfertőtlení
tő falburkolatát, amely a speciális felü
letkezelésnek köszönhetően vegyszer
nélkül is képes lebontani a mikroorga
nizmusokat, így a vírusokat és baktéri
umokat. A speciális falburkolat mellett
a járványkórházakban használható víz
hatlan tulajdonságú matraclepedők
gyártását is megkezdi a győri vállalat.

FOLYÉKONY kéz- és tárgy-
fertőtlenítőt is GYÁRTANAK

Dr. Tamás László János főigazgatófő
orvos tájékoztatása szerint jelenleg száz
intenzív ágyat készítenek elő, ötvenet
már korábban kialakítottak, tízet pedig
a jelenleg nem használt műtőkben hoz
nak létre. A főigazgató utalt rá, hogy tö
meges igény esetén az egyetemi kollé
gium épületében létrehozott megfigye
lőközpontban is száz ágyon tudják ke
zelni a kevésbé súlyos betegeket.

A tömeges megbetegedésekre
történő felkészülés hatalmas feladat
elé állítja a kórház valamennyi mun
katársát. Osztályokat vontak össze,
úgy alakították ki a betegutakat,
hogy a más kórban szenvedő ápoltak
ne fertőződjenek meg. Az előkészítés
idején ugyanis más sürgős műtéte
ket, beavatkozásokat is végeznek,
nem maradnak el olyan terápiák, me
lyek hiánya vagy késedelme mara

dandó egészségkárosodást okozna a
betegnek. Fontos, hogy a Covidfer
tőzött, de más betegség miatt ellá
tásra szorulók is megfelelő helyen és
biztonságos kezelést kapjanak.

Igazolt koronavírusfertőzött lap
zártakor a megyében 62 volt, közü
lük eddig 32 beteg került a győri kór
házba. Három beteg hetek óta inten
zív kezelésre szorul, de ők is megfe
lelő állapotban vannak.

Szerencsére – vagy a szakszerű el
látásnak köszönhetően – ez idáig be
teget nem veszítettünk el, egészség
ügyi dolgozó csak egy fertőződött
meg.

Dr. Tamás László János felhívta a
figyelmet arra, hogy a sürgősségi osz
tály és minden szakma sürgős és
nem halasztható betegellátása to
vábbra is folyamatosan működik a

kórházban. Oda azonban ne felső
légúti panaszokkal menjenek. Ha fer
tőzöttek közelében voltak, s a koro
navírus jellemző tüneteit produkál
ják – ilyen többek között a száraz kö
högés, a fulladás, a magas láz, a szag
lás és az ízérzékelés átmeneti elvesz
tése, a gyengeségérzés –, akkor hív
ják fel telefonon a háziorvosukat, aki
szükség esetén gondoskodik a tesz
telésükről, a járványügyi hatóság pe
dig a pozitív lelettel rendelkezőket el
sősorban otthoni karanténba helyezi.
A súlyos állapotú fertőzötteket pedig
mindenképpen beszállítják a kórház
ba, a járványügyi részlegekbe. A sür
gősségit azok keressék fel – ők azon
ban mindenképpen –, akiknek várat
lanul jelentkező, erős tünetei mögött
komoly betegségek állhatnak. Ne
késlekedjenek, ha például szokatla

nul erős mellkasi, hasi, végtag vagy
fejfájást éreznek, vért köpnek, be
szédzavar, féloldali végtagi bénulás
jelentkezik náluk, esetleg súlyos bal
esetet szenvednek. Az ismert, kezelt,
krónikus betegségek rutinszerű ellen
őrzésére a sürgősségi osztályon pe
dig eddig sem volt lehetőség.

A főigazgatófőorvos fontosnak
tartotta megjegyezni: önmagunk,
családtagjaink, embertársaink és az
egészségügyi dolgozók védelme ér
dekében szigorúan tartsuk be az elő
írásokat. Főleg ezen a magatartáson
múlik, hogy ha majd belobban a jár
vány, hányan kerülnek egy időben
kórházba, s az is, hogy meddig húzó
dik, mikor cseng le a mindenki életét
teljesen átszervező, s a világ gazdasá
gát kikezdő, a jövőnket meghatározó
világjárvány.
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Kányai Róbert igazgató elmondta,
az EESZI bentlakásos otthonaiban
232, a két átmeneti gondozóházban
43 időst látnak el. Március 8tól láto
gatási, március 15től kijárási tilalom
van érvényben. Új beköltözőt sem fo
gadnak, a megüresedett férőhelye
ket nem töltik be. Az intézményben
minden intézkedést megtesznek,
hogy a lakók biztonságát és egészsé
gi állapotát megőrizzék. Az idősek vé
delmében az intézmény számára elő
írt higiénés előírásokban is további
szigorítás történt. A munkatársak szá
mára folyamatos a járványhelyzet so
rán alkalmazandó eljárásrend oktatá
sa és a megszerzett szakmai ismere
tek frissítése, bővítése, valamint a
bentlakó idősek figyelmét is felhívták
a személyes higiéné fokozott betar
tására. Valamennyi helyiséget, felü
letet – különösen a közösségi tere
ket, a vizesblokkokat, a gyakran hasz
nált felületeket (kilincs, kapaszkodó,
székek, stb.) – a szigorított előírások
nak megfelelően fertőtlenítik a dol
gozók, és mindezek ellenőrzése is fo
lyamatos az intézményben kineve
zett járványügyi felelős révén. 

A védőfelszerelések és a védőesz
közök elegendő mennyiségben állnak

Az egyetemi finanszírozás átalakítását már
évek óta tervezi a Széchenyi István Egyetem veze
tése. A tervezett modellváltás pusztán technikai
és jogi változásokat hoz az intézmény életébe. Az
eddigi minisztériumi fenntartói jogokat az átalaku
lás után ugyanis az egyetem alapítványának kura
tóriuma látja majd el.

„A mindennapi életünkben szinte alig lehet
majd észrevenni változást. Ami nagyon nagy köny
nyebbséget jelent az egyetemnek, hogy ki fogunk
kerülni az államháztartási törvény hatálya alól, így
gyorsabban tudunk majd kapcsolódni különböző
tudományos kutatásokhoz, nemzetközi projektek
hez vagy éppen gazdasági termelőtevékenység
hez, mert nem kell a megszületett döntésnek kü
lönféle fórumokon keresztülfutnia” – fejtette ki dr.
Földesi Péter rektor a Győr+ kérdésére.

„Nagyobb szabadságot kapunk az egyetemi
vagyon, főleg ingatlanvagyon, gépek, berende
zések hasznosítására. Eddig mindezek a Ma
gyar Állam tulajdonai voltak, az egyetemnek
csupán vagyonkezelési joga volt fölöttük. Eddig
ezeket sem elidegeníteni, sem megterhelni,
sem bővíteni nem tudtuk. Egy hosszabb távú
fejlesztési koncepció során ez bizony komoly
hátrányt jelentett. Most ezek tulajdonjogát is
megkapjuk, így egyszerűsödhetnek az esetle

ges campusfejlesztések, komolyabb beruházá
sok” – tette hozzá a rektor.

A tervezett modellváltás nem érinti az állami tá
mogatott képzések jelenlegi rendszerét. Dr. Földesi
Péter kiemelte, a hallgatók ezzel kapcsolatban sem
miféle változást nem fognak tapasztalni. Az államilag
finanszírozott képzési helyekre kétoldalú, írásbeli szer
ződést kötnek majd a minisztériummal, ami továbbra
is garantálja a támogatott helyek megmaradását.

A modellváltás után önálló gazdálkodásba
kezdhet a győri egyetem. Ez azt is jelenti, hogy
az intézmény által elért gazdasági haszon Győr
ben is marad, amit az alapítvány kuratóriumá
nak döntései alapján használnak fel. Ez szolgál
hatja az itt dolgozó tanárok, kutatók bérének nö
vekedését is, ám mint arra a rektor rámutatott,
a realitások szerint béremelésre 2021 januárjá
tól számíthatnak a dolgozók.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor

rendelkezésre az intézményben, a sa
ját beszerzések mellett a fenntartó
önkormányzattól is folyamatos segít
séget kapnak (szájmaszk, védőkesz
tyű, védőszemüveg, felülettisztító és
fertőtlenítőszerek), továbbá felajánlá
sok révén is érkeztek varrott és sebé
szi maszkok. Jótékonysági adományo

zásból gyümölcsöt és édességet is
kaptak az idősek és az ápoló személy
zet, a bentlakók vitamindús étkezteté
sére is kiemelt figyelmet fordítanak. 

Kányai Róbert kitért arra is, hogy
az intézmény minden bentlakásos
idősek otthonában és átmeneti gon
dozóházában a koronavírusjárvány

okozta helyzethez – különös tekintet
tel a megelőzési feladatokra – igazí
tották az intézményben az infekció
kontrollt, az EESZI által kidolgozott
izolációs tervben előírtak alapján
megfelelő mennyiségű izolációs szo
bát biztosítottak az idősek szükség
esetén történő elkülönítésére.

AZ IDŐSEK VÉDELMÉBEN: 
oktatás és higiénés előírások 

AZ EGYETEMENMODELLVÁLTÁS 

A győri Egyesített Egészségügyi Szociális Intézményben (EESZI) a koronavírusjárvány idején fokozot
tan figyelnek az idős emberekre, hiszen ők koruknál fogva különösen veszélyeztetettek. Legtöbbjük
valamilyen krónikus betegségben szenved és immunrendszerük is nehezebben birkózik meg a fertő
zéssel, így kiemelten vigyázni kell arra, hogy elkerüljék a megbetegedést. 

Szigorú intézkedések a megelőzésért Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Marcali Gábor

Váltásra készül a Széchenyi István Egyetem: az eddigi
állami fenntartású modell helyett hamarosan alapít
ványi formában működik tovább a győri campus.
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SZEMSZÖG

A látszatát is kerülni akarom a rémhírter
jesztésnek, de annyit azért halkan fölvetnék:
készüljenek rá, az idei nyáron valószínűleg
több lesz a szúnyog, mint amennyitől tavaly
szenvedtünk. Lehet persze, hogy ez senkit
sem érdekel túlságosan, mert – ne adja az ég
– még júliusban is benn ücsörgünk a karantén
ban. Mégis jobb felkészülni arra, hogy bár a
GyőrSzol az eddigieknél lényegesen többet
költ a szúnyoggyérítésre, mégis több lesz a
vérszívó rovar. Az idei évtől ugyanis az Európai
Unió egész területen tilos a légi kémiai irtás.
A kifejlett szúnyogok elleni védekezés azért is
tilos, mert a vegyszer károsan hathat egyes
rovarpopulációkra. Csendesen megjegyez
ném, hogy az ember valami módon azért ma
ga is része ennek a természetnek. Ráadásul a
foltos maláriaszúnyog, ami idehaza ugyan
nem veszélyeztet bennünket, a váltóláz kóro
kozóját is átviheti az emberre.

Szóval képmutatóak vagyunk mi, emberek.
Látszólag jólelkű természetbarátok, egészen
addig, amíg a természet valamelyik alkotóele
me, élőlénye nem veszélyezteti az épségün
ket. És ez természetesen így jó, mi több, csak
így lehetséges. Az ember nem mondhat le az
önvédelméről, mi történne, ha a koronavírus
ra egy vállrándítással reagálnánk, mondván,
hogy az is a természet része.

A zöld gondolat létszükséglet. De értelme
csak akkor van, ha követi a természet bonyo
lultságát és ellentmondásait. Ha elfogadjuk a
törvényeit, megvédjük az értékeit, de élni
csak úgy tudunk benne, hogy valamennyire a
saját képünkre formáljuk. Szembeszállunk a
bennünket pusztítani akarókkal, a bacilussal,
a vírussal, a jobb termés érdekében kikapál
juk a gazt a krumpli mellől, pedig a gaz is Isten
teremtménye, mégis mi döntünk a sorsáról.
Az EU pedig – mely inkompetensként tétovázik
a világjárvány idején –, a szúnyogokat védi meg
tőlünk. Pontosabban, gyéríteni engedi őket, de
csak humánusan, mert hát mi igazi természet
barátok vagyunk. Éljenek tehát a rovarok, a ví
rusok, a bacilusok, és ha mi túléljük őket, akkor
azért természetesen az ember is.

Hajba Ferenc

A ZÖLD
szúnyog

A szóvivő elmondta: a repülőgéppel végzett
gyérítés lényege, hogy a tenyészőhelyekre és a víz
felületek közelébe kijuttatnak egy olyan biológiai,
környezetbarát szert, amely a szúnyoglárvák fejlő
dését megakadályozza. „Tulajdonképpen megelő
ző intézkedésről van szó – kezdte Ozsvárt Tamás.
– Azt próbáljuk megelőzni, hogy a lárvák kifejlőd
jenek és a szúnyogok nagy számban jelenjenek
meg a tavaszi melegben. Ennek a beavatkozásnak
ilyenkor van itt az ideje, hiszen még nem lombo
sodtak ki a fák, s ez a vegyszer ilyenkor tud eljutni
azokra a tenyészőhelyekre, ahol képes kifejteni a
hatását. Erre a légi biológiai gyérítésre tehát a ta
vasz elején van lehetőség, amíg az időjárás, a ter
mészet engedi. Április végéig akár két alkalommal
is lehet hasonló beavatkozás. Ez a lárvaszám ala
kulásától függ, amit folyamatosan monitoroznak
a szakemberek, a későbbiekben pedig áttérünk a
földi, kémiai gyérítésre, amely már a szálló és csí
pő szúnyogok ellen irányul majd.”

A szerdán reggel Pérről felszállt repülőgép a Rá
ba két partját, a HoltMarcalt, a Rábca, a Mosoni
Duna területét, a pinnyédi és a likócsi árteret érin
tette elsősorban. Természetesen a város területén
található tavak fölött is láthattuk a környezetbarát
szert permetező repülőgépet. 

Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős al
polgármester leszögezte, hogy a kémiai légi gyérí
tés már tilos, a felszálló repülők tehát biológiai,
környezetbarát szert permeteztek a megfelelő te
rületek felett. „A biológiai gyérítés tulajdonkép

pen egy baktériumokat tartalmazó felhígított
anyagot jelent, amely teljesen veszélytelen bármi
lyen más élőlényre – erősítette meg az alpolgár
mester. – A szerda reggel ideális volt ahhoz, hogy
a repülőgép felszálljon, hiszen az idő tökéletes volt
a munka megkezdéséhez. Természetesen vannak
olyan területek, ahová a levegőben nem tudnak
eljutni a szakemberek, ott a megfelelő módszerek
kel juttatják ki a szúnyoglárvák ellen ható szert.” 

Az alpolgármester kiemelte, hogy Győrben
szakszerű munka zajlik, tudatosan készültek arra,
hogy változni fognak a szúnyoggyérítés szabályai.
A későbbiekben áttérnek a földi permetezésre,
amelyhez szintén megvannak a megfelelő feltéte
lek. Kitért arra is, hogy a kémiai beavatkozás sok
kal eredményesebb volt, mint a biológiai, tehát
nem árt felkészülni arra, hogy a korábbi évekhez
képest sokkal több szúnyoggal kell majd találkoz
nunk nyáron.

„A szabályokat be kell tartani, mi sem dőltünk
hátra, hanem jelentős összegeket áldozunk arra,
hogy Győr továbbra is szúnyogmentes legyen,
amennyire ez lehetséges. Viszont a jó oldalát is
mindenképp érdemes nézni a döntésnek, hiszen
a biológiai szer semmilyen más élőlényre nem ká
ros. Mi mindig a legszakmaibb megoldást keres
sük, s folyamatosan beszámolunk arról, hogy mi
lyen gyérítés történik Győrben. Ehhez azonban
kell a lakosság megértése is. Mindenkinek kérjük
és köszönjük az együttműködését!” – zárta Rad
nóti Ákos alpolgármester.

A GyőrSzol Zrt. szerda reggel megkezdte a
bio lógiai szúnyoglárvagyérítést. Erről bőveb
ben Ozsvárt Tamás, a szolgáltató szóvivője és
Radnóti Ákos alpolgármester beszélt a Győr+
Médiának. 

Elindult a biológiai
SZÚNYOGGYÉRÍTÉS 

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor 
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester
és a közgyűlésben mandátummal rendelkező önkor-
mányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a
legfőbb szerv döntése alapján, párt győri szervezete,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, vala-
mint Győrben működő: települési nemzetiségi önkor-
mányzat, kamara, gazdasági és szakmai érdekképvi-

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé „Szent László-érem” 
elismerések 2020. évi adományozására. 

selet, egyház, közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség,
rendőrség, továbbá az önkormányzat fenntartásában
vagy működtetésében lévő intézmény.

„Szent László-érem” adományozható azon személy-
nek vagy közösségnek, aki vagy amely a tudomá-
nyos, a művészeti, a kulturális, a sport vagy egyéb

területen elért eredményével, teljesítményével a vá-
ros érdekeit szolgálja és jó hírnevét öregbíti.

Az írásba foglalt javaslatokat postán keresztül Győr
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve
(9021 Győr, Városház tér 1.) 2020. május 11-ig be-
érkezőleg kell beküldeni.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információk, a benyújtást segítŐ nyomtatvány és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató megtalálható a gyor.hu honlapon.

Csak a végzősöknek lesz lehetősé
gük érettségit tenni, és csak írásbeli
vizsgát tartanak, így 83 ezer diák
érettségizhet idén. Nem kötelező
azonban érettségizni, a diákok elha
laszthatják őszre is a vizsgákat, fő
ként azok, akik idén nem felvételiz
nek. Az írásbelik május 4től kezdőd
nek, az érettségizők száma egy te
remben nem haladhatja meg a 10
főt, és legalább másfél méteres távol
ságra kell ülniük a fiataloknak – jelen
tette be a kormány döntését Gulyás
Gergely, a Miniszterelnökséget veze
tő miniszter csütörtökön.

Virtuális kirakatba kerülnek a végző
sök tablói – tudtuk meg Obertolné
Horváth Tímeától, a Győri Bevásárló
Utcák Alapítvány elnökétől. Negyedik
alkalommal tervezték a Győrbelvárosi
Tablóversenyt, a járvány miatt azon
ban elhalasztják. A szervezők szeret
nék, hogy addig is virtuálisan kerülje
nek kirakatba a végzős osztályok tablói.
„Ez nem szól sem versenyről, sem like
gyűjtésről, a lényege, hogy minél
többen lássák a szebbnél
szebb tablók kreatív
megoldásait és a
rajta szereplő
közössége
ket” – hang
súlyozta az
elnök. Eddig
több mint tu
catnyi győri vég
zős osztály osztotta meg
tablóját virtuálisan. A diákoktól azt ké
rik, hogy a Facebookra feltett tabló be
jegyzés szövegébe írják bele a #maradj
tablón hashtaget és jelöljék meg a
@gyoribevasarloutcakalapitvanyt, az
alapítvány pedig ezeket a posztokat

megosztja a létrehozott eseménynél.
„Mindent megteszünk, hogy a vég

zős diákjainknak jó legyen” – ezt Der 
czó Tibor, a Győri Tánc és Képzőmű
vészeti Általános Iskola, Szakgimnázi
um és Kollégium igazgatója mondta

megkeresésünkre.
A gyerekek igé

nyeihez iga
z o d v a
t a r t j á k
meg a
ballagá
s o k a t

nyár végén
vagy szeptem

ber elején, akár az
évnyitóval egybekötve. A

tablókat idén is maguk készítették a di
ákok. Az igazgató úgy véli, az érettsé
gire készülő diákjaik készen állnak a
megmérettetésre, aggályosnak tartja
ugyanakkor, hogy mivel országos beis
kolázású intézményről van szó, ho

gyan jutnak el a diákok a vizsgákra.
Másrészről, a szakmai vizsgák megtar
tása is kérdéses, hiszen például a tánc
tagozatos növendékek vizsgaelőadása
a Győri Nemzeti Színház nagyszínpa
dán, közönség előtt zajlik normális
esetben. 

A tablók elkészültek, ballagásban
már nem gondolkodnak, de nyár vége
felé egy közös misével búcsúzhatnak
el egymástól a Czuczor Gergely Ben
cés Gimnázium végzősei – tudtuk meg
Sárai Szabó Kelemen atyától. Az érett
ségivel kapcsolatban pedig a hivatalos
értesítésnek megfelelően, a legjobb
tudásuk szerint próbálják megszervez
ni, biztonságossá tenni a vizsgát.    

Az Audi Hungaria ÁMKban a német
érettségi írásbeli vizsgáit még a járvány
ügyi helyzet kialakulása előtt megtartot
ták – tájékoztatott Corinna Wesche fő
igazgató. A végzős diákok búcsúztatásá
ról még nem döntöttek, de biztosan
meg fogják találni az ünneplés megfe

lelő módját, természetesen az érvény
ben lévő szabályok betartásával.

Tisztességesen készülnek a végzős
diákok, hiszen a hét érettségi előtt álló
osztályból négyben mindenki tovább
szeretne tanulni, nekik pedig nagyon
fontos, hogy jól sikerüljön az érettsé
gijük. A felkészüléshez minden segítsé
gét meg is kapnak a tanároktól és a
szüleiktől is – tájékoztatott Bejcziné
Mosolits Erika, a Krúdy Gyula Gimná
zium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola,
Turisztikai és Vendéglátóipari Szakkép
ző Iskola igazgatója.

A Móra Ferenc Sportiskolai Általá
nos Iskola és Szakgimnázium igazga
tója, Csengeri Mária pedig az érett
ségiző évfolyamról elmondta, a ve
szélyhelyzet kihirdetése előtt is cél
zottan készítették a diákokat a meg
mérettetésre, jól működik a távokta
tás is, de azt gondolja, hogy a szemé
lyes kapcsolat, a személyes magyará
zat nagyon hiányzik a diákoknak.

Bizonytalan, nehéz helyzetben vannak a végzős diákok. Hogy bal
lagás nem lesz, azt már eddig is tudták, a csütörtökön délelőtt
tartott Kormányinfón pedig kiderült: megtartják az érettségit, de
nem kötelező most levizsgázni.

A diákok
elhalaszthatják ôszre

a vizsgákat

VIRTUÁLIS KIRAKATBAN A TABLÓK

Ballagás, érettségi járvány idején
Szerző: Földvári Gabriella  /  Archív fotó: O. Jakócs Péter 
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A koronavírus világszintű terjedé
sének következtében szinte teljesen
leálltak az európai ellátási láncok. En
nek hatására és a munkatársak
egészségének megóvása érdekében
az Audi Hungaria a Volkswagenkon
szern döntésével párhuzamosan
március 22én leállította termelését.
A leállás alatt a munkatársak többsé
ge részben állásidőn, részben sza
badságon van. A termelési szünet
alatt a vállalat minden szakterületén
úgy alakítja át az összesen 12.800
munkahelyét, hogy maximálisan biz
tosítható legyen a munkatársak biz
tonsága és a termelés zökkenőmen
tes felfutása. 

„Számunkra munkatársaink
egészségének megőrzése a legfon
tosabb. Mindent megteszünk azért,
hogy felelősségteljes döntéseinkkel
és a valamennyi területet érintő
konzekvens intézkedéseinkkel meg
óvjuk munkatársaink egészségét. Ez
zel együtt elemi fontosságú üzlet
menetünk fenntartása” – mondta
Alfons Dintner, az Audi Hungaria Zrt.
igazgatóságának elnöke. „Külön kö
szönetemet szeretném kifejezni
azon munkatársaimnak, akik ebben
a nehéz helyzetben nap mint nap
bejárnak dolgozni, és szakmai fel
adataik mellett azon fáradoznak,
hogy felkészítsék a szakterületeket
a következő hetekre. Köszönöm a
home officeban dolgozó kollégáim
nak is, hogy munkájukkal fenn tud
juk tartani az Audi Hungaria üzlet
menetét. Továbbá köszönöm min
den győrinek és audisnak, hogy fe
gyelmezett viselkedésükkel hozzájá
rulnak a vírus terjedésének lelassí
tásához. Az Audi Hungaria termelé
sének újraindításánál továbbra is
számítok a győriek és a valamennyi
munkatársunk támogatására.”

Brassóban felkészítik a sportcsarnokot az
egészségügyi központtá alakításra, ahol a kevésbé
komoly koronavírusos eseteket kezelnék. Colmar
Győrhöz hasonlóan segítséget nyújt az idősek élel
miszer és gyógyszerbeszerzésében. A városban
május 11ig meghosszabbították a korlátozó intéz
kedéseket. 

Erfurtban lapzártánkkor 117 igazolt koronaví
rusfertőzött van, ebből 84en már meggyógyul
tak. 2 személy elhunyt, 954 ember tartózkodik ka
ranténban, 5en pedig kórházi ápolásra szorulnak.
Ingol stadtban 187 fő aktív koronavírusos, további
133 fő már felgyógyult, 18 ember pedig életét
vesztette. Sindelfingenben a fertőzöttek száma
173, 90en meggyógyultak, 3 ember elhunyt.

KÖRKÉP
Nyizsnyij Novgorod iskolái átálltak a távok

tatásra, a temetőket bezárták. Kuopióban áp
rilis 15től elérhetők a Vilkku városi biciklik (az

ottani GyőrBike), mivel a tavasz már náluk is ko
pogtat.

Nof Hagalil is arra kérte a lakosokat, hogy a zsi
dó húsvét (pészah) ünnepét csak szűk családi kör
ben ünnepeljék és továbbra is tartsák be az Egész
ségügyi Minisztérium előírásait. A poznani polgár
mester, Jacek Jaskowiak koszorúzással emlékezett
a katyni vérengzés 80. évfordulóján. Április 16tól
Lengyelországban kötelező a maszk viselése, ha
valaki nyilvános helyre megy.

Wuhanban hamarosan megnyitják a 16os és
az 5ös Hangzhou metróvonalat a forgalom előtt.
A lakosoktól azt kérik, május 1re ne tervezzenek
hosszabb utazást, hanem helyben próbálják eltöl
teni az ünnepet.

Testvérvárosi

Lapunk új rovatában Győr testvérvárosait hoz
zuk közelebb a győriekhez. A partnervárosok
ban továbbra is a koronavírus elleni védekezés
ről szólnak a hírek. Az elmúlt hét történései:

Az Audi a Volkswagenkonszern
nel egyeztetve átfogó intézkedési
csomagot dolgozott ki. Ennek egyik
sarkalatos pontja a távolságtartás. A
vállalat a munkatársak személyes
érintkezési lehetőségeit már hetek
kel ezelőtt a minimumra csökkentet
te. Azokon a munkahelyeken, ahol a
munkavégzést fenn kell tartani, az
1,5 méteres biztonsági távolságot be
kell tartani. A szemben lévő munka
állomásokat plexifallal választották
el, a munkatársaknak pedig megfele
lő védőfelszereléseket adnak.

A munkahelyi éttermek átmeneti
leg az átalakítás miatt zárva tartanak.
A termelés újraindulásával a vállalat
ismét melegétkezési lehetőséget biz

tosít munkatársainak, de kizárólag
előrecsomagolva, elvitelre. Étkezni
az erre kijelölt helyen, négyes cso
portokban, plexivel elválasztott tér
ben lehet. Információink szerint a
dolgozók egyelőre nem léphetnek a
gyár területére utcai ruhában, köte
lesek munkásruhában megjelenni,
mert a közös öltözőket, zuhanyzókat
átmenetileg nem használhatják.

„A termelés fokozatos újraindítása
a célunk. Így a motorgyártás terüle
tén a hathengeres benzines motor
összeszerelő során indult el a munka
végzés mintegy száz munkatársunk
kal. A termelés a reggeli műszakkal
indult és jelenleg egy műszakban fo
lyik” – mondta el a Győr+ kérdésére

Czechmeister Mónika kommunikáci
ós vezető. „A tervek szerint a kon
szern működésével és a vevői igé
nyekkel összehangoltan a hét utolsó
napján egy további hathengeres mo
tor összeszerelő sorának munkáját
szeretnénk elindítani, ezen dízelmo
torok készülnek. Itt első lépésben
szintén egy műszakban várható ter
melés. A járműgyár működése a hé
ten még szünetel, ott a jelenlegi ter
vek szerint a jövő hét második felé
ben szeretnénk fokozatosan újraindí
tani a termelést, először egy műszak
ban” – tette hozzá.

A vállalat megduplázta szerződé
ses járatai számát, valamint folyama
tos a buszok fertőtlenítése is.

Szigorú munkavédelmi eljárások, plexifal és védőmaszk

Kedd reggel egy V6os
motorokat gyártó sort
beindított az Audi Hun
garia Zrt. győri üzeme.
A szalag mellett egyelő
re csupán száz dolgozó
végezhet munkát szigo
rúan ellenőrzött körül
mények között.

AZ AUDIBAN

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Audi

Egy sor már jár 
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Közismert lokálpatriótaként milyen érzéseket
keltett önben, amikor megtudta, hogy 2020ban
megkapja a szülővárosa Pro Urbe díját?

Igaz, hogy az én nevem van a díjon, de valójában
nagyon nehéz ezt egyszemélyes teljesítményként
felfogni, mert ahhoz, hogy én látszódjak a színpa
don, nagyon komoly csapat és egy erős család szük
séges. Az enyém egy olyan hivatás, amit nem lehet
mérni. Ha túlságosan rajong érted a szakma, akkor
valószínűleg nem vagy elég eredeti. Ha pedig túlsá
gosan rajong érted a közönség, akkor bizonyára
„csinnadrattát” csinálsz. A kettő között megtalálni
azt az arányt, ami manapság, a XXI. században mű
ködőképes, komoly kihívás. Úgy gondolom, mi meg
találtuk ezt, a koncertek sikeresek, a szakma pedig

utálja. Ilyenkor azonban nehéz mérőszámokat talál
ni, mégis hová tegyem a produkciómat. Ilyenkor fon
tos a közösség véleménye. Amikor a közösséged
megáll és azt mondja: „figyelj, öreg, ez nekünk tet
szik, mert értéket hozol közénk”, az nagyon jólesik.
Ez egy mérföldkő az úton, amire azt mondhatom,
hogy talán jó irányban haladok.

Úgy hírlik, szívesen vesz részt a szűkebb kö
zösségének mindennapi életében…

Győrben élek. Barátaim, szeretteim, rokonaim
itt vannak. Ha kell, akkor megfogom az ásót, hogy
elültessek egy fát, vagy gumikesztyűt húzok és ösz
szeszedem a szemetet. Nekem egyik se derogál,
ahol élünk, ott a mi dolgunk rendet tenni. Én ame

rikás magyar vagyok, ott azt a szemléletet tanul
tam, ha valamit meg lehet csinálni, akkor azt meg
kell csinálni. Nem pedig arra várni, hogy hat hó
nap múlva odaér a város, vagy két év múlva a kor
mány. Ha szemetes az utca, akkor fel kell venni a
kesztyűt. Ez nálam ennyire egyszerű. Ez a szemlé
let, miszerint nem azt mondom, hogy előre, ha
nem azt, hogy utánam, úgy gondolom, az élet
minden területén sikeres.

Tekintsünk egy picit vissza a múltba: a legif
jabb koncertorgonistaként ismerte meg a világ,
hisz az első hangversenyét mindössze 15 évesen
adta. Nyilván nem az orgona volt az első hang
szer az életében.

Ez most 
a feltöltődés
ideje

Pro Urbe díjat kapott 
a lokálpatrióta koncertorgonista

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

Tizenöt évesen adta első orgonahangversenyét, volt rádiós
műsorvezető, 2004től a Templomos Lovagrend tagja, Győr
kulturális nagykövete, műfajteremtő orgonaművész és 2020.
március 15től a város Pro Urbe díjasa. Rákász Gergely az ér
zéseiről, múltjáról és a mindennapjairól nyilatkozott nekünk.
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Minden orgonista zongorához ül le először. Én
is innen indultam. Polgárcsalád volt a miénk, bár
nagyon nehéz a kommunizmus idején klasszikus
polgárcsaládról beszélni, hisz ilyen fogalom akko
riban nem volt. Mindenesetre a miénk nagyon
közel állt hozzá. Művészbarátokkal, sok könyvvel,
beszélgetésekkel. A vasárnapi ebédeknél az ol
vasmányaink voltak a beszédtémák. Én előbb is
mertem Mozartot, mint Madonnát… Ilyen miliő
ben könnyű volt odaülni a zongora mellé. Na
gyon könnyű volt ilyen családból kinőni, és bele
vágni ebbe a világba.

Aztán jött a nagy szerelem, az orgona…
Egy családi kiránduláson jártunk Esztergomban,

ott hallottam meg először megszólalni egy hatal
mas templomi orgonát. Kisebbet hallottam már
korábban is, hisz édesapám orgonált a révfalui
templomban, de én arra nem figyeltem fel. Egy
fajta gyerekkori kötelességem volt, hogy el kellett
járnom a misékre, ez egy picike orgona volt csu
pán, aztán jött Esztergom, és attól földbe gyöke
rezett a lábam. Apu kijárta, hogy fölmehettem a
karzatra, kipróbálhattam a nagy orgonát, jó érzés
volt ez a kis ismerkedés. Hazafelé menet könyö
rögtem az autóban: apa, anya, én orgonista leszek.
Emlékszem anyám arcára, ahogy hátrafordult az
első ülésből és vigyorogva mondta: persze, kisfi
am, meg tűzoltó és katona. Aztán a szerencsém
tovább folytatódott, mert édesapám meglátta,
hogy valóban érdekel az orgona. Létrehozott egy
alapítványt, aminek segítségével kicserélték a rév
falui templom pici orgonáját egy nagyobbra, és
amikor én már odakerültem, akkor egy komo
lyabb hangszeren gyakorolhattam.

Aztán számos fellépés után jött egy találkozás
egy amerikaival, és jött az USA.

Egy magyar nagyvárosban koncertez
tem, ahol jelen volt egy amerikai
szakember is. A hangverseny
után odajött hozzám és azt
mondta, hogy bár egy szót
sem értett az egészből, de
olyan hangulatot csinál
tam, hogy az mindent
megért. Azt mondta, ha
ezt angolul is meg tudom
csinálni, szervez nekem fel
lépéseket az USAban. Ki
mentem először talán játsza
ni, aztán rájöttem, hogy a ven
déglátóm annyi mindent tud a
szakmáról meg a hangszerről, hogy
azt érdemes lenne tőle megtanulni. On
nan kezdve azon törtem magam, hogyan szivaty
tyúzzam át a saját fejembe azt az ismeretanya
got, ami az övében van. Időközben hazahaza lá
togattam itt elvégezni a kötelességeimet, aztán
visszautaztam tanulni. Amit itthon megkeres
tem, azt el is költöttem repülőjegyekre. Megér
te, hisz a mai napig abból a látásmódból élek,
amit ott tanultam.

Évekig játszott úgynevezett iskolaprogramo
kat, vezetett rádióműsort a Magyar Rádióban
Intermezzo címmel. Mindkét tevékenységnek
azonos célja volt: közelebb vinni a komolyze
nét a nagyközönséghez. Mi volt ezeknek az in
díttatása?

Úgy gondoltam, hogy nem úgy közelítem meg
a klasszikus zenét, mint azt általában szokták, ha
nem érdekes történeteken keresztül, amiket két
darab között elmesélek a közönségnek. Semmi
képpen sem szerettem volna Bach mellé mondjuk
dobgépet tenni, pedig lehet, hogy ebben az eset
ben a dobgépek rajongói is eljönnének a hangver
senyre, de valahol maga Bach veszne el, sőt maga
a klasszikus zene veszne el, ami háromszáz éve ak
tuális és úgy jó, ahogy van. Ezért kezdtem el gon
dolkodni azon, milyen módon lehet a klasszikuso
kat előadni, hogy az is be tudja fogadni, akinek az
életében nem alapvetés a klasszikus zene. Ezért
kezdtem a darabok keletkezésének hátteréről me
sélni az előadásaimon, számítva arra, ha az átla
gos nézőnek van valamilyen információja a fel
csendülő muzsikáról, könnyebben eljut a szívéig.
És láss csodát, működik a dolog, mert egyre szé
lesedik a koncertlátogatók köre. Ez a célja a gye
rekprogramoknak, a rádiós műsornak, valamint a
felnőtteknek szóló koncerteknek is: kinyissam szá
mukra a klasszikus zene világát.

Fejezzük be ezt a beszélgetést egy személye
sebb jellegű kérdéssel. Minden művész éltető
eleme a közönség. Manapság azonban a járvány
veszély épp ettől a közegtől fosztotta meg az elő
adókat. Mivel telnek a bezártság napjai?

Ha egy művész abból él, hogy szereti a közön
sége, az egyfajta fotoszintetizálás. Ha engem ki
zárólag a fény éltet, az nagyon veszélyes. Mit va
gyok hajlandó érte megtenni, meddig megyek el

a fényért? Ugyanakkor nem szabad elkö
vetni a posztmodern hibáját, mi

szerint a művészet a művésze
tért van, de annyi igazság eb

ben a helyzetben akad,
hogy most van ideje a mű
vésznek befelé fordulni.
Van ideje kapcsolatba
lépni Istennel, a minden
séggel. Kell az ilyen idő
szak minden művésznek.

Ez most az elcsendesedés,
a feltöltődés ideje. Nem

élem meg bezártságnak ezt
az időt. Velem van a családom,

két kisgyerekemmel foglalkozom, a
feleségemmel sem voltunk összezárva az

elmúlt tíz évben, mint most, külön kihívás mind
ezt kezelni. Összegezve, befelé fordultam és folya
matosan tanulok. Bár ez a belső meditáció hama
rosan véget ér, hisz a Győri Filharmonikus Zene
kar felkérésére én is csatlakozom ,,A zene házhoz
jön” című produkcióhoz, és épp a hétvégén,
szombaton három helyszínen is játszom majd egy
teherautó platójáról.

„Ahol élünk,
ott a mi dolgunk

rendet tenni”
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Szabó Csilla

Löndörné Odnoga Eszter fodrászt kérdeztük,
mit tegyünk, mit tehetünk a hajunkkal, ha nem
tudunk fodrászhoz menni, mégis ápolt frizurát
szeretnénk. A szakember azt tanácsolja, a mosást
a hajunknak megfelelő samponnal végezzük,
használjuk a megszokott balzsamot, és a hajpako
lást otthon nagyanyáink módszerével könnyen és
olcsón is megoldhatjuk. Keverjünk egy kis olíva
olajból, valódi citrom levéből és tojás sárgájából
tejföl állagú pépet, tegyük fel csak a hajvégek
re és húzzunk nejonzacskót vagy zu
hanysapkát a fejünkre. Hajszárító
val melegítsük a hajunkat öt
percig, majd hagyjuk hűlni,
ezt ismételhetjük meg né
hányszor, majd mossuk le
a pakolást. Lehet még ke
vés mézet is keverni a
péphez, kicsit ragadósabb
lesz, de ennek a természe
tes anyagnak a hozzáadásá
val még vitamindúsabb lesz
a pakolásunk. Hetente, kéthe
tente, havonta ismételjük meg

A koronavírusjárvány miatt néhány hete
bezárt a fodrászüzletek többsége, így már
lenőtt a festett haj és fazonigazításra lenne
szükség. A szakember azt ajánlja, ne kezd
jünk otthon hajvágásba és hajfestésbe. Ha
mindenképpen nekiállunk, akkor fogadjuk
meg a tanácsokat, azzal tehetünk legtöb
bet a hajunk egészségéért. 

a haj szárazságától függően. Ne mossunk minden
nap hajat, mert annál gyorsabban visszazsírosodik.
Most, ha amúgy is otthon vagyunk, húzzuk a két
mosás közötti időt, szépen hozzászokik a hajunk,
és kevésbé zsírosodik majd. Az otthoni karantén
ban felejtsük el a hajlakkot és tupírozást, ez az idő
szak kiválóan alkalmas a haj pihentetésére.

Várjunk türelmesen a fodrászunkra, ha tehet
jük, és ne kísérletezzünk házilag a hajvágással, fes

téssel, melírozással, szőkítéssel. Ha mégis a
festés mellett döntöttünk, akkor a fod

rászkelléküzletben segítenek, mi
lyen árnyalatot vegyünk, általá

ban 12 árnyalattal világosab
bat a jelenlegi hajszínünk
nél. A használati útmuta
tást mindenképpen tart
suk be, és csak a haj tövét
fessük be, mert a fodrász
nak könnyebb lesz az eset

leges hibákat helyrehoz
nia. A festéket is csak az uta

sításban szereplő ideig hagy
juk rajta a hajunkon, és ha

lehet, kérjünk segítséget a családtagjainktól, ne
egyedül bajlódjunk vele. A festés helyett vehetünk
színező bemosót, és vannak már olyan készítmé
nyek, amit csak a haj tövére kell ráfújni, és kevés
bé látszódik a lenövés. 

Amennyire tudjuk, mellőzzük a vágást, de a fér
fi családtagok lehet, hogy kérik, ezért próbáljunk
nekik hajvágó géppel a lehető legjobb fazont nyír
ni. Mindig a tarkón kezdjük, és ne a legkisebb fo
kozatra állítsuk a gépet! Most divatos az oldalt és
hátul rövid, fejtetőn hosszabb fazon, de ne felejt
sük, hosszúból lehet rövidet, de rövid hajból nem
tudunk hosszabbat varázsolni! Ha mégis kipróbál
juk a hajvágást, ne manikűrollóval vagy szabóolló
val álljunk neki, ugyanis a nem megfelelő olló ká
rosítja a hajvéget. 

Hölgyeknek azt tanácsolja a fodrász, most van
idő a hajnövesztésre, és amíg el nem jutunk a
fodrászunkhoz, használjuk ki a lehetőséget a haj
pihentetésére, az otthoni ápolásra, mert hajko
ronánk meghálálja a törődést. A fodrásznak úgyis
lesz dolga, hogy az otthoni kísérletező kedvűek
frizuráját a legszebbre és a járvány előtti fazonra
igazítsa.  

Használjuk
ki 

a lehetôséget
hajunk 

pihentetésére

csak ha szükséges!
Szerző: Szabó Csilla 
Fotó: Pixabay

Most növeszthetjük a hajunkat

FRIZURAIGAZÍTÁS: 
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A huzamosabb idejű otthon tar
tózkodás hatására olyan tüneteket
tapasztalhatunk magunkon, ame
lyekkel eddig lehet, hogy nem is ta
lálkoztunk. Fárasztó vagy idegesítő
helyzetek is adódhatnak, ha hirtelen
túl sok lett a szabadidő, de abban az
esetben is, ha megsokszorozódtak a
teendőink a munkahelyi „home office”,
vagy a gyerekek digitális otthoni taní
tása miatt. Már több mint egy hó
napja össze vagyunk zárva egymás
sal, hogy meggátoljuk a koronavírus
elterjedését, hogy védjük saját, pá
runk, gyermekeink és idősebb hozzá
tartozóink egészségét. 

Ez a helyzet mindenkinek nehéz. Az
idős rokonainknak az életét fenyegeti
a vírus, a fiatalabb generáció pedig
még a gazdasági változások miatt is fo
kozott stressznek van kitéve. Mindany
nyiunkat érint a bizonytalanság, a féle
lem, stresszel jár a megváltozott körül
ményeinkhez való alkalmazkodás.

„Mint párkapcsolati tanácsadó,
férjemmel és két kicsi gyerekünkkel

A világban jelenleg zajló események nap mint nap kihívások
elé állítanak minket. Nehéz a megváltozott körülményekhez al
kalmazkodni, és egy jól működő életvitel kialakítása is energia
igényes folyamat. Kövér Emese párkapcsolati tanácsadó karan
tén idejére adott tippeket, hogyan csökkentsük a bizonytalan
ság és a félelem okozta stresszt.

– egy bölcsis és egy ovis – mi is átél
jük az összezártság krízisét. Biztos va
gyok benne, hogy azokat a párokat is
fokozottan éri most fizikai és mentá
lis stressz, akik eddig kiegyensúlyo
zottan éltek” – mondta Kövér Emese.
A felmérések szerint ezek a kiegyen
súlyozottan élő párok 6070 százalék
ban boldognak, elégedettnek mond
ják magukat. Nekik is vannak az éle 
tükben terheltebb időszakok, amikor
a férfi vagy a nő szenved a körülmé
nyektől, és ezt az érzést néha kivetí
tik a párjukra is. Az elmúlt hónap so
rán valószínűleg körükben már kiala
kult egyfajta hétköznapi rutin. Kövér
Emese hangsúlyozta, hogy a napi
rend és hetirend következetes betar
tása segít abban, hogy ne folyjon ki
az idő a kezünkből, lássuk a nap vé
gén, mit valósítottunk meg a terve
inkből. „Sokszor eszembe jut anyu
kám, aki rendszeresen idézte Galileit,
amikor bizonytalan helyzetbe került
a családunk” – emlékezett a párkap
csolati szakember: „Mutassatok egy

fix pontot és kifordítom sarkából a vi
lágot!” Igaz ez a mondás az egész
családra, hiszen ha a gyerekek hason
ló időben kelnek és fekszenek úgy,
mint régen az óvodába vagy iskolába
járás idején, és délelőtt tanulás, dél
után pedig játék van, a szülők is job
ban be tudják osztani a napjukat és
munkájukat, főleg, ha mindketten
otthonról dolgoznak. A pároknak azt
tanácsolja, hogy a napi ritmusukat,
elképzeléseiket és feladatai
kat egymással is
egyeztessék. Ha
például a férj
a szobában
megbeszé
lést tart a
kollégáival,
a feleség
ne szaladgál
jon be melltartó
ban az asztalon hagyott
holmijáért, amiből akár kellemetlen
ségek is adódhatnak. 

„A lehetne sokkal rosszabb hálaadó
gyakorlat elsőre sovány vigasznak tűn
het, de engem már sokszor hozott ki
a szomorúságból. Neurológiai kísérle
tekkel is igazolták, hogy nagyobb az
örömérzet, ha arra ki vagyunk éhezve”
– tanácsolta. A gyakorlat pedig a követ
kező: képzeljünk el egy, a miénknél is
súlyosabb helyzetet. A képzeletjáték

után gyorsan ugorjunk is vissza a jelen
be, hogy lássuk, jelenlegi állapotunk
mennyivel jobb, mint a képzeletünk
ben lévő. (Például nincs mit ennünk,
nincs ruhánk...) 

A párkapcsolatban is van hullámzó
dinamika. Ahhoz, hogy a másik hiá
nyozhasson, el kell távolodnunk egy
mástól. A karantén alatt ezt fizikailag
kivitelezni igazi kihívás. Szerencséjük
van azoknak, akiknél van több szoba,

erkély vagy kert. Ha
ezek nincsenek,

akkor is min
d e n k é p 
pen kerít
sünk mó
dot az el
vonulásra

a párunktól.
Menjünk el fut

ni vagy sétálni egye
dül, de a bevásárlás is lehet

a menekülési útvonal. Jól működhet
a fürdőszobában az ellazulást segítő
elvonulás este, amikor a gyerekek
már alszanak. „Próbáljunk meg ne
egymás agyára menni, és átbeszélni
a problémánkat, tiszteletben tartani
a párunk vagy gyermekünk igényét is
az énidőre, mert bármennyire is tö
kéletes a kapcsolatunk, a jóból is
megárthat a sok” – összegezte a pár
kapcsolati tanácsadó.

Ez a helyzet 
mindenkinek nehéz

Párkapcsolati tanácsok karantén idejére

Elmegyek, HOGY hiányozzak
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: pathdoc/Shutterstock.com
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A Győri Apaklub gondolata nem a
koronavírusjárvány nyomán merült
fel Marczali Vilmos kétszeres apuká
ban. Legfőbb kérdése önmagának az
volt, hogyan tud jó kapcsolatot kiala
kítani a gyermekeivel, milyen progra
mokat szervezzenek közösen. Azt ta
pasztalta, hogy kérdéseivel nincs
egyedül, hiszen több apatársával is
találkozott és beszélt a témáról, töb
bek között egy digitális és társasjáté

kokra létrehozott klubban, ahová a
gyermekeivel ők is jártak. Feltűnt ne
ki, hogy sokszor nincs kapcsolódás a
szülő és a gyermek között, volt, aki
telefonált, és volt olyan szülő, aki
nem játszott együtt a gyermekével. 

Vilmos személyiségfejlesztő tréner
nek készül, tanulmányai során találko
zott azzal is, hogy a különböző életko
rában mire van szüksége a gyer
meknek, hogy egészsége
sen fejlődjön. „Nem
minden apuka tud
ja ezt, pedig jó
lenne, ha isme
reteket szerez
hetnénk, ta
nulhatnánk,
így fogalmazó
dott meg ben
nem az apa
klub ötlete” –
kezdte a beszélge
tést Marczali Vilmos.
Olyan élményközpontot
szeretett volna létrehozni,
ahol van lehetőség a gyermekekkel
közös játékra, de képzésre, egymás kö
zötti beszélgetésre is. A vírusjárvány
miatt azonban most átalakult a terve,

a Facebookon hozta létre a csoportot,
mivel úgy gondolta, a jelenlegi hely
zetben még fontosabb, hogy felelős
apaként éljenek és cselekedjenek, hi
szen az ő feladatuk a család biztonsá
gának megteremtése. Úgy véli, ezt a
feladatot nem hagyhatják rá az édes
anyákra. „Persze ez is akkor működ
het legjobban, ha összedolgozunk és
összefogunk” – emelte ki a szervező,
hozzátéve azt is, hogy legtöbben nem
amiatt nem voltak „jó” apák, mert
nem volt kedvük, hanem mert nem
tudják, hogyan kell annak lenni. A
gyermekek a kapcsolódásaikból, az
őket körülvevő mintákból tanulnak,
alakítják ki szokásaikat. Vagyis apa
ként a legfőbb feladatuk, hogy jó pél

dát mutassanak gyermekeiknek, kap
csolódjanak velük és tanítsák őket a
kapcsolódásra. Lehet, hogy az apu 
káknak sem voltak megfelelő mintáik,
vagy ha voltak is, rengeteget változott
a világ. A „hogyanokat” kívánja össze
gyűjteni az induló Győri Apaklubban,
ahol szakértőktől is tájékozódhatnak,
de az igazi segítséget abban látja, ha

saját tapasztalataikat osztják
meg egymással. A cso

portjuk működése
és formája még

a l a k u l ó b a n
van, várnak
mindenkit,
így növelve
az esélyt,
hogy tud
nak egymás

nak segíteni.
Eddig az okta

tásban és min
taközvetítésben

segítségükre voltak a
tanárok, edzők, osztálytár

sak, ideális esetben párjuk és szüleik.
Ez most hirtelen megváltozott. Nincs
iskola, nincsenek edzések és a nagy
szülőket is csak korlátozottan láthatják,

vonhatják be a mindennapokba. A ta
nulási mechanizmus viszont nem vál
tozott. A gyermekek továbbra is meg
figyelnek és másolnak mintákat.
„Apaként mutatunk kell számukra a
megfelelőt, a követendőt. Ha nem
tesszük, az alapvető értékeket minta
nélkül felnőtt fiatalok közvetíthetik
számukra, aminek akár súlyos hatá
sai lehetnek gyermekeink későbbi
életére” – osztotta meg a hitvallását
Marczali Vilmos. 

A Győri Apaklubban segítséget ta
lálnak az apukák olyan témákban,
mint a napirend betartása, milyen
ösztönzőket lehet használni, kinek
mi vált be. Ötleteket adnak a szülő
nek a szabályok megtalálására is.
Olyan játékokat osztanak meg, ame
lyek segítenek a kapcsolódásban, fej
lődésben. Vilmos kedvenc mondását
idézte Lengyel Sándortól: „Aki játszik,
tanul. Aki tanul, fejlődik. Aki fejlődik,
sikeres.” Tanácsokat adnak ahhoz,

hogyan ismerhetik meg és tehetik
biztonságossá a gyermekek netes je
lenlétét, illetve arra is találhatnak
megoldást, hogyan tanuljanak jól
együtt a gyerekkel. Segítséget kér
hetnek, ugyanakkor segítő szándéku
kat is megoszthatják egymással a
Győri Apaklub tagjai és szakértők, va
lamint szervezetek elérhetőségét is
megtalálják az oldalon. 

„Várjuk az anyukák jelentkezését is
a klubba, mondják el, mi a baj az apu
kákkal, és arra is választ keresünk, el
vált szülőként mi a feladatunk és mit
kell tennünk, hogy jó kapcsolatban
maradjunk a volt párunkkal. Az apa
ságban nemcsak szülőnek kell len
nünk, hanem az édesanyákra is figyel
nünk kell. A gyermekeket közösen kell
nevelnünk, egyetértésben, szeretet
tel. Úgy vallom, hogy nincsen apa
anya nélkül” – zárta a beszélgetést
Marczali Vilmos, aki egy nyolcéves kis
fiú és egy tízéves kislány édesapja.

Egy nyelvet
szeretnének 

beszélni
a gyermekeikkel

„Férfiként, apaként a fő feladatunk, hogy
biztonságot adjunk szeretteinknek. A Győri
Apaklub azért jött létre, hogy segítsük egy
mást a helytállásban. A koronavírusjárvány
miatt még inkább kulcsfontosságú, hogyan
cselekszünk apaként” – mondta a Facebook
csoport létrehozója, Marczali Vilmos. 

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Pixabay

Klubban segítik egymást 
a helytállásban

Nincs APA
ANYA nélkül 

Marczali Vilmos
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Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

Ahogy az egész világon, úgy Ma
gyarországon is jelentősen megug
rott az internethasználat. Otthonról
dolgozunk, online konferenciákon ve
szünk részt, közben a gyerekek a ne
ten keresztül tanulnak. A személyes
találkozásokat a virtuális váltotta fel,
ezért az amúgy is népszerű közösségi
média most még keresettebbé vált.
Ám, ahogy múlt heti számunkban be
mutattuk, a kultúra is a netre költö
zött, ahol előadásokat, koncerteket,
kiállításokat élvezhetünk. A veszély
helyzet idején a vallási élet színtere
is a világháló, a szertartások többek
között Facebookon, YouTubeon kö
vethetők.

A különböző telefonos alkalmazá
sok reneszánszukat élik, az App An
nie tanulmánya szerint az idei első
negyedévben csak a Google Playről
22,5 milliárd letöltés történt, ami 5
százalékos növekedést jelent, de az
IOSalkalmazásoknál 15 százalékos
az előretörés. A cikk szerint Európá
ban – országonként eltérő módon –
1030 százalékkal nőtt az appok hasz
nálata. Persze a játékletöltések áll
nak az első helyen, de arányuk nem
éri el az ötven százalékot, tehát sok
más szórakoztató, ismeretterjesztő,
vagy épp a kondíciónk megőrzését
ösztönző alkalmazást is letöltünk
ezekben a napokban. 

A digitális oktatás számos tanulást
segítő applikációval ismertette meg
a családokat. A Vodafone AppTárá
ban például közel 200 alkalmazást
gyűjtöttek össze, amely évfolyam és
tantárgy szerint segíti az otthoni ta
nulást. A távoli kapcsolattartást szin
tén számos applikáció szolgálja a
Messengertől a Viberen és a Skype
on át a Hangoutsig. A munka világá
ban a különböző businessappok
szárnyalnak, de hasítanak a már em

lített sportos applikációk, kalória
számlálók, egészségalkalmazások is.
Sok olyan hasznos alkalmazás is le
tölthető, amelyek az otthoni ügyinté
zést támogatják, az internetbankok
mellett például a csekkbefizető és
egyéb postai szolgáltatásokat lehető
vé tevő alkalmazások. Említhetnénk
a Kormányablak, az OkmányApp, a
NAVMobil, vagy a különböző közüze
mi szolgáltatások alkalmazásait is.

Értelemszerűen az online bevásár
lást lehetővé tevő internetes felüle
tek is nagy népszerűségnek örvende
nek, ahogy a különböző filmes strea
mingszolgáltatók is, mint a Netflix
vagy a HBO GO. A NyugatEurópában
nemrég elindult Disney+ tábora is
nagy tempóban növekszik, de a hírek
szerint Magyarországra csak 2021
ben érkezik meg.

Végül pedig érdemes megemlíte

ni, hogy az ÉletMentő applikáció a
közelmúltban koronavírus gombbal
bővült, amely a hivatalos tájékoztató
oldalra vezet át, és a legfrissebb in
formációkat felugró üzenetekben is
közli a felhasználókkal. Az alkalma
zást 2020 januárja óta közel félmillió
an töltötték le, mintegy 2500 segély
hívás érkezett rajta a mentők felé,
amelyek közül 680 tényleges ellátást
igénylő eset volt.

A járványhelyzet
következtében jelentő
sen megnőtt az internet
és mobiltelefonhasználat,
ami persze nem csoda, már a home
office és a digitális oktatás miatt sem.
A különböző applikációk azonban az élet
minden területét áthatják a kapcsolattar
tástól az alakformáláson át a bevásárlásig.

(N)APPOK
Otthon (le)töltött Szerző: Papp Zsolt

Fotó: Marcali Gábor
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PATENT STORY

Saját és környezetünk biztonságának érdeké
ben a legfontosabb, hogy maradjunk otthon! A
Patent mint a régió legnagyobb vagyonvédelmi
vállalkozása, a koronavírus időszakában is végzi
munkáját, gondoskodik ügyfelei lehető legna
gyobb biztonságáról. A Patent munkatársai közül
a fegyveres elfogók most a kötelező védőfelsze
relést használják. A diszpécserek 24 órában figye
lik a jelzéseket a patentos központban, hogy szük
ség esetén azonnal tudják riadóztatni a járőröket.
A technikusok ugyancsak védőfelszerelésben vég
zik a szükséges munkákat, hogy a világunk bizton
ságosabb legyen. Az ügyfelek és a köz érdeke
most is, mint mindig, ugyanaz a Patent számára!

Patent-sztorik: Pánikriasztásokhoz vonulnak a fegyveres elfogók

A patentos elfogó a koronavírusjárvány idején a kö
telező védőfelszerelésben indul bevetésre. 

Biztonságban tudni az egészségünket, a családun
kat és az értékeinket.

Az utóbbi időkben sajnálatos módon elszaporod
tak a kisebb bolti lopások, a betörési kísérletek, a
garázda cselekedetek. Számos alkalommal használ
ták az úgynevezett pánikgombot. Miután ezt meg
nyomták, a patentos autók percek múlva fékeztek
a bolt, a trafik vagy éppen egy szociális közösséget
segítő intézmény előtt. A pánik mindig megoldódott
a hatékony és szakszerű fellépésnek köszönhetően. 

Most van idő arra, mindenki gondolja át, meglé
vő riasztórendszere vajon be vane kötve egy mun
káját jól végző vagyonvédelmi céghez? Hogy elége
dette azzal a biztonsággal, amit az eddigi felszere
lése jelent? A Patent dolgozói a járvány időszakában
is állnak az ügyfelek rendelkezésére. Az ügyfeleknek
telefonon, írásban bármikor szolgálnak szakvéle
ménnyel, mert tudják, a biztonság most sokkal töb
bet jelent! Ezek a tanácsadások ingyenesek! (x)

A legnyomasztóbb karácsonyt
1944–45 telén élte át a város. Az or
szág minden részéből idemenekültek
tizenkétezerrel növelték a lakosság lét
számát. Mintegy ötezer katona tartóz
kodott Győrben. Ők látogatták a városi
színházat, a két filmszínházat, a kávé
házakat, éttermeket. A szórakozóhe
lyek záróráját 21 órában állapították
meg. A nyilasok tobzódásai, fosztoga
tásai, a vérengző szakállas báró rém
tettei félelemmel töltötték el a lakos
ságot. A hírhedt Hain Péter detektív
felügyelő, a Gestapo ügynökének bi
zalmas jelentése 1945 februárjában
őszintén beszámol a győri helyzetről:

„A közellátási helyzet az utóbbi he
tekben nagyon leromlott. Az üzletek
legnagyobb része be van zárva. A
még nyitva levő kereskedésekben
semmit sem lehet kapni. Ellenben a
fekete piacon hihetetlen árakért
majdnem minden beszerezhető. Pl.
hús 3040 pengő, bor 3032 pengő,
simphonia cigaretta darabja 2 pengő.
Dohányárú az árudákban már hetek
óta nem kapható. A tüzelő beszerzé
se is nagy nehézségekbe ütközik.”

A jelentés a honvédségről is képet
ad: „A kormány intézkedéseit a kö
zönség csalódottan és bírálgatva fo
gadja. Sérelmesnek találják, hogy
amikor a részben megbízhatatlannak
bizonyult honvédség több ezres tö
megekben lézeng, úgy a város mint
az ország többi helységeiben, akkor
az erődítési (sáncásás) munkálatokra
a polgári lakosságot veszik igénybe,
akik megfelelő ruha, cipő és élelmi
szer hiányában csak a legnehezebb
körülmények között tudnak eleget

tenni a kötelező felhívásnak. Erősen
sérelmesnek találják a fentiekkel kap
csolatban azt a kétségtelen tényt,
hogy a Nemzetiszocialista Magyaror
szágon még mindig uralkodik a pro
tekciós rendszer és annak sajnálatos
következményeként még mindig
akadnak számosan olyanok, akik a
nemzet totális mozgósítása idején is
ki tudják vonni magukat a mindenki
re egyformán kötelező áldozat válla
lása alól. A múltban nagy tiszteletnek
és nemzeti megbecsülésnek örvendő
honvédségünket a közvélemény elítéli.

Főképpen a magasrangú tisztikar idő
sebb része szerepel, mert meggyőző
désük szerint a hadsereg bomlasztá
sát úgy a múltban, mint a jelenben is
a tisztikar fent említett részének azon
nali kivizsgálásra szoruló viselkedése
idézte, illetőleg idézi elő. Panaszolják
és kifogásolják, hogy a tisztikar a «hon
védség részére» jelige alatt minden ér
téket, közszükségleti cikket felvásárol,
de azokból tudomásuk szerint a le
génység nem részesül, hanem a kincs
tári szállítási eszközökön elszállított
közszükségleti cikkeket feketén hozzák

forgalomba és így a bűncselekmények
halmazát követik el. Beszélik, hogy az
ingó zsidóvagyon elosztásánál is nem
illő módon viselkedett a tisztikar bizo
nyos része, mert olyan esetek is tör
téntek, úgy a nős, mint a barátnőiket
magukkal hordozó nőtlen tisztek ré
széről, hogy menekültként jelentkez
ve, többször meg nem engedett
mennyiséget szereztek be, illetőleg
igényeltek a saját és az állítólagos hoz
zátartozóik részére. Ezeknek egy ré
szét az után, mint felesleget többszö
rös áron hozzák forgalomba.”

Győr 1944. április 13án ismerkedett meg a szövetséges hatalmak bombázóival. A legfőbb cél
pont a Vagongyár volt, a haditermelés központja, a Botond terepjárók és a német repülők gyár
tója. 564en haltak meg, 1132en megsebesültek. Ebből az időszakból idéz szemelvényeket
szakértő szerzőnk.

JELENTÉS A HETVENÖT ÉVVEL EZELŐTTI GYŐRRŐL

A LEGNYOMASZTÓBB 
Szerző: Bana József
főlevéltáros, kutató, történész, 
városi levéltárigazgató

karácsony előtti április

Maradjunk otthon, BIZTONSÁGBAN!
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Legyünk kreatívak! – tanácsolja Nagy Eszter
creative chef, aki szerint az égetett tésztáról
vagy a profiterolról aligha a húsvéti sonka
jut bárkinek az eszébe. Pedig ez a roppant
egyszerű tészta rendkívül kreatívan felhasz
nálható „maradékeltüntető” célokra. Nem
bonyolult, viszont néhány szabályt be kell
tartani a készítésekor. Ahogy pizzasütésnél
is, ami szintén roppant egyszerű és nagysze
rű lehet némi odafigyeléssel.

MARADÉKMENTŐ
ötletek kreatívan

Sonkás-medve-
hagymás-sajtos 
puffancs

Hozzávalók:
100 g vaj (vagy zsír vagy olaj)
100 g víz • 100 g tej • 100 g liszt
4 db tojás • csipet só
kb. 100 g húsvéti sonka
50‐80 g reszelt sajt
kevés medvehagyma vagy metélőhagyma

A vizet, a vajat és a tejet egy csipet sóval felfor
raljuk, majd a lisztet beleöntjük és addig keverget
jük, míg masszává áll össze és le nem válik az
edény faláról. Ekkor az egészet áttesszük egy

keverőtálba és a négy tojást egyesével folyamatos
kevergetés mellett hozzáadjuk. Addig nem adjuk
a következőt, amíg a tészta fel nem vette az előző
tojást. Amikor ezzel elkészültünk, belekeverjük az
apróra vágott sonkát, a sajtot, illetve a hagymát,
és tepsire kis golyókat formázunk belőle. Hagy
junk köztük egy kevés helyet, mert megdagadnak.
Előmelegített, 180 fokos sütőbe téve nagyjából 20
percig sütjük a kis „pogácsáinkat”.

A tészta hozzávalóit alaposan összedolgozzuk, majd
fóliával lefedve meleg helyen minimum egy órát pihen
tetjük. A paradicsommártást felforraljuk, belereszeljük
a fokhagymát, hozzáadjuk a sót, az oregánót. A tűzről
levéve friss bazsalikommal összeforgatjuk. A kész tész
tákat hajszálvékonyra nyújtjuk és a paradicsomszósszal
kenve, sajttal és friss paradicsommal megszórva, maxi
mum hőfokra előmelegített sütőbe tesszük mintegy 10
percre. A húsvéti sonkát vékonyra vágva sütés után tesz
szük rá, különben nagyon sós lesz.

Húsvéti pizza 500 g liszt (pizza‐ vagy rétesliszt)
15 g élesztő • kb. 350 g meleg víz • só • 3 ek. olívaolaj
Paradicsommártás: 300 g natúr paradicsompüré
só • egy marék friss bazsalikom • 1 gerezd fokhagyma
frissen őrölt bors • bors • 1 kk. szárított oregánó
frissen aprított bazsalikom
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Feltétel: • C kategóriás jogosítvány 
• GKI (gépjármûvezetôi képesítési igazolvány)
• Digitális tachográf kártya • Emelôgép-kezelô
OKJ-s bizonyítvány • 4374 Konténeremelô 

hatósági jogosítvány

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

Amit kínálunk:
teljes munkaidôs, saját állományba
bejelentett munkaviszony

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

KUKARAKODÓ

GÉPJÁRMÛ-
VEZETÔ

Feltétel: • 8 általános

Elônyt jelent:
• darukezelôi végzettség
• konténeremelôi végzettség

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk:
GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9028
Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1. vagy munkaugy@
gyhg.hu. Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyá-
ban tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.
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Tűzgyújtási
Húsvétkor 200 focipályányi terület égett le

Április 10. óta tűzgyújtási tilalom érvényes az egész országban, ennek el
lenére sok dolguk volt a tűzoltóknak az ünnepi hosszú hétvégén.

Száraz időben fokozódik a tűz terje
désének kockázata, ezért a Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (Né
bih) országos tűzgyújtási tilalmat ren
delt el. Tilos tehát tüzet gyújtani a kül
területi ingatlanokon fekvő erdőkben
és fásításokban, valamint azok 200 mé
teres körzetében, ideértve a tűzrakóhe
lyeket, a vasút és közút menti fásításo
kat, valamint a parlag és gazégetést is.
A győri önkormányzat a magánterüle
ten belüli tűzgyújtást engedélyezi ápri
lis hónapban az előírt szabályok betar
tásával, de égetés nem lehetséges va
sárnap és ünnepnapokon. 

Az Országos Katasztrófavédelmi Fő
igazgatóság beszámolója szerint a tiltás
ellenére a húsvéti hosszú hétvégén or
szágosan százhét alkalommal riasztot
ták a tűzoltókat szabadtéri tűzesethez.
Tizennégy megyében együttesen két
száz focipályányi terület égett le. Idén

TILALOM

Fôbb feladatok:
• a felhordószalagon érkezô hulladék frakciók szerinti szétválogatása 

a megadott utasítás és technológiai utasítás szerint
• a munkaterületen a maximális tisztaság és higiénia fenntartása,

munkafolyamatok végeztével a munkaterület takarítása
• silótakaró ponyvák rögzítése gumikötéllel, illetve homokzsákokkal
• füves területen hulladék gyûjtése
• papírtároló csarnokban a papírhulladék elôválogatása

Feltétel:
nyolc általános iskolai végzettség • mûszakba járás vállalása • jó állóképesség

Amit kínálunk:
bejelentett munka • próbaidôt követôen határozatlan idejû munkaszerzôdés
elvégzett munka havi elszámolása és kifizetése • munkába járás támogatása
béren kívüli juttatás • egyéni védôeszközök

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

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

SZELEKTÍVHULLADÉK-VÁLOGATÓ

Jelentkezni lehet 2020. április 27-ig személyesen, hétfôtôl péntekig 
8 és 10 óra között a 9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1. szám alatt, vagy a munkaugy@gyhg.hu 
e-mail címre várjuk az önéletrajzát. 

eddig már csaknem négyezer szabadté
ri tűzeset volt, köztük halálos is. Húsvét
kor a megyében is a szabadban keletke
zett tüzek tették ki a tűzoltói beavatko
zások felét. A Megyei Katasztrófavédel
mi Igazgatóság közlése szerint Győrben,
Sopronban, Mosonszolnokon, Kajárpé
cen, Kapuváron, Pázmándfalun és Du
naszigeten kellett megfékezni a hivatá
sos és önkéntes tűzoltóknak a lángokat. 

A katasztrófavédelem az égetési
szabályok és tiltások betartására hívja
fel a figyelmet. Mint írják, a szabadtéri
tüzek túlnyomó többsége emberi gon
datlanságra, felelőtlenségre vezethető
vissza. Az égetés helyett a környezetet
és a levegőt kímélő komposztálást ja
vasolják. Az aktuális tűzgyújtási tila
lomról és szabályokról az erdotuz.hu
és a katasztrofavedelem.hu honlapo
kon elhelyezett térkép segítségével tá
jékozódhatnak.

A GYHG Nonprofit Kft. az egész
ségügyi veszélyhelyzet idején is folya
matosan végzi a szemétbegyűjtést
és szállítást Győrben és 111 telepü
lésen. A hulladékszállítást végző tár
saságnak naponta mintegy 90 dolgo
zója és 40 járműve van jelen az utcá
kon. Közegészségügyi szempontból is
kiemelt közszolgáltatást végeznek,
amit néhány egyszerű szabály betar
tásával mi is segíthetünk.

Ilyen például, hogy a bio, vegyes
és maradékhulladékgyűjtő tartályo
kat, hulladékgyűjtő zsákokat legké
sőbb az ürítés napján reggel 6 óráig
helyezzük ki a meghirdetett időpon
tokban minden alkalommal. Ne hal
mozódjon fel a hulladék! Különösen
figyeljünk oda a gyűjtőtartályok meg
közelíthetőségének biztosítására! A
potenciálisan fertőző hulladékot (pa
pír zsebkendő, szájmaszk, gumikesz
tyű, ételmaradék) zárt csomagolás
ban helyezzük a gyűjtőtartályokba!
Mivel a fertőzés terjedését nagyban

Hulladékgyűjtés
elősegítheti, ha a hulladékgyűjtő
edényekből kikerül a szemét az utcá
ra, közterületre, tegyünk meg min
dent annak érdekében, hogy a tartá
lyok ne boruljanak ki, tetejük lecsuk
ható legyen. A szelektív gyűjtőszige
tek tartályai és más utcai hulladék
gyűjtő edények mellé ne tegyünk
más anyagot (háztartási hulladékot,
lomot) a fokozott fertőzésveszély mi
att! Ezek kirakását jogszabály is tiltja.
A papír, a műanyag és fém italos (üdí
tős, sörös, tejes stb.) dobozokat ösz
szelapítva dobjuk bele! Használt száj
maszk és gumikesztyű még véletle
nül se kerüljön a szelektív hulladék
gyűjtő edényekbe! Törekedjünk a ke
letkező hulladék, különösen a csoma
golóanyagok mennyiségének csök
kentésére. Ha lehet, vásárláskor le
bomló vagy újrahasznosítható cso
magolást válasszunk, ezzel nemcsak
a környezetet védjük, hanem az el
szállítandó hulladék mennyiségét is
csökkentjük.

A GYHG tanácsai
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A folyamat a gázmotorok villa
mosenergiatermeléséből származó
úgynevezett „hulladékhő” hasznosí
tásával kezdődött, és kiteljesedett a
geotermikus hőenergia távhőrend
szerbe történő betáplálásával. E fej
lesztéseknek köszönhetően a győri
távhőrendszer a 2012/27/EU irány
elv, valamint az energiahatékonyság
ról szóló 2015. évi LVII. törvény sze
rint már elérte – a stratégiai célként
kitűzött – „hatékony távfűtés” minő
sítést. A jogszabályok szerint ugyanis
a hatékony távfűtés olyan rendszer,
amely legalább 50 százalékban meg
újuló energia, 50 százalékban hulla
dékhő, 75 százalékban kapcsolt ener
giatermelésből származó hő vagy 50
százalékban ilyen energiák és hők
kombinációjának felhasználásával
működik.

A gazdasági előnyökön kívül kör
nyezetvédelmi célokat is szolgál a
2002–2003ban, az akkori Győrhő
Kft. saját beruházásában megvalósí
tott, és azóta is kiválóan működő
gázmotoros kiserőmű. A gázmoto
rok ugyanabból a primer energiából
egyrészt villamos energiát termel
nek, másrészt a keletkező hő hasz

Megújuló energia segíti a lakások, intézmények fűtését

A TÁVHŐZöld és hatékony
Az elmúlt évek technológiai fejlesztéseinek köszönhetően a kapcsolt
hő és villamosenergiatermelés mellett egyre növekvő arányban hasz
nál fel megújuló energiát a győri távhőrendszer. 

nosításával hozzájárulnak a távhő
igények kielégítéséhez. A kapcsolt
hő és villamosenergiatermelés
azért hatékony, mert az így megter
melt villamos energia és hőenergia

előállításához kevesebb tüzelő
anyag, jelen esetben földgáz szüksé
ges, mintha ezeket különkülön kon
denzációs erőműben, illetve forró

vízkazánokban termelnék meg. A
lényegesen kevesebb tüzelőanyag
elégetés miatt kevesebb a föld lég
körét szennyező széndioxidkibo
csátás is. 2019ben a villamosener
giatermeléssel kapcsoltan 112.818
GJ hőt tápláltak a győri távhőrend
szerbe, ami a fogyasztók felé kiadott
hő 9,4 százaléka.

A geotermikus hőenergia hasz
nosítása a győri távhőrendszerben
2015 novemberében indult meg.
Bőnyben 2014–2015ben kettő,
majd 2018ban még egy termelő
kutat fúrtak. A 24302500 méter
mélységű kutakból feljövő, 100
102 °C hőmérsékletű termálvíz az
52 MW teljesítményű bőnyi hőköz
pontban adja át a hőt a szekunder
víznek, amit az Audi Hungaria Zrt.
és a GyőrSzol Zrt. hőközpontjáig
keringetnek mintegy 13 kilométer
hosszú vezetéken. A szekunder víz
a GyőrSzol Távhőszolgáltatási
Igazgatóságának Rozgonyi utcai te
lephelyén létesített 30 MW hőtel
jesítményű hőközpontban melegí
ti fel a győri távhőrendszer hőköz
pontjaiból visszatérő vizet. A téli
hónapokban az így előmelegített
vizet aztán a forróvízkazánok to
vábbmelegítik a távhőigények ki
elégítéséhez szükséges hőmérsék

letre. A nyári hónapokban a forró
vízkazánok nem üzemelnek, a
gázmotoros kiserőmű és a geoter
mikus hő teljesen kielégíti a fo
gyasztói igényeket.

A megújuló energia részaránya a
győri távhőszolgáltatásban évről évre
nőtt. 2019ben már 563.723 GJ geo
termikus hő hasznosult a győri távhő
rendszerben, ami a fogyasztók felé ki
adott hőmennyiség 47,1 százaléka.
Ezáltal 17,6 millió köbméterrel keve
sebb földgázt kellett eltüzelni, és így
35 ezer tonnával kevesebb széndio
xid jutott a környezetünkbe, hozzájá
rulva a fenntartható fejlődéshez, a
klímavédelemhez.

Így 2019ben a megújuló energiá
ból, valamint a kapcsolt hő és villa
mosenergiatermelésből származó
hő már az összes forró vizes hőbetáp
lálás 56,5 százaléka, azaz a fogyasztói
távhőigények több mint a felét már
így előállított hővel szolgálják ki.

A „Nemzeti Energia Stratégia
2030” részeként a Zöld Távhő Prog
ram célja, hogy hosszabb távon a

hazai távhőszolgáltatás egésze, kö
zéptávon legalább azon települések
távhőrendszerei, ahol a települési
szinten hálózatra adott távhő meny
nyisége eléri a 100 ezer GJt, a vo
natkozó uniós irányelv szerinti „ha
tékony távfűtés/távhűtés” kategóri
ájába essen, és így hatékonyan
csökkentse az épületekhez köthető
energiafogyasztást és üvegházgáz
kibocsátást. Elmondható, hogy a
győri távhő már teljesítette a stra
tégiában kitűzött célt. A hatékony
és zöld győri távhő fontos szerepet
játszik városunk „zöldítésében”.

Szöveg és grafikonok: GyőrSzol Zrt.

Írásunk a Magyar Távhőszol
gáltatók Szakmai Szövetsége
által április 17ére meghirde
tett, a távhőszolgáltatás napja
rendezvény apropóján ké
szült. Tekintettel az egészség
ügyi veszélyhelyzetre, az
ilyenkor szokásos nyilvános
programok idén elmaradnak.

Megújuló energia növekedése a győri távhőrendszerben 2014–2019.

A fogyasztók felé kiadott hőmennyiség megoszlása hőforrások szerint 2019.

• Földgáz tüzelésű kazánok 
• Gázmotorok (villamos energiával kapcsolatban termelt hő)
• Geotermikus hő

• Földgáz tüzelésű kazánok
• Fűtőolaj tüzelésű kazánok
• Gázmotorok (villamos energiával kapcsolatban termelt hő)
• Geotermikus hő



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

LAKÁSCSERE

96/505050

Szigeti, komfortos, 61 nmes,
2 szobás+étkezős, gázfűté
ses, határozatlan bérleti szer
ződéses, felújított lakást cse
rélne marcalvárosi, belvárosi,
szigeti, komfortos, 3 szobás,
max. 60 nmes, gáz/távfűté
ses, határozatlan bérleti szer
ződéses, rendezett lakásra.
(Hirdetésszám: 36)

Gyárvárosi, komfortos, 44 nm
es, 1+fél szobás, gázfűtéses,
határozott bérleti szerződéses,
félig felújított lakást cserélne
adyvárosi, marcalvárosi, sza
badhegyi, összkomfortos,
komfortos, maximum 53 nm
es, 1+fél vagy 2 szobás,
táv/gázfűtéses, határozott/ha
tározatlan bérleti szerződéses
lakásra. Kutyatartási lehetőség
legyen! (Hirdetésszám: 40)

Belvárosi, komfortos, 48 nm
es, 1 szobás, gázfűtéses, ha

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
lommal! Telefonszám: 06
70/6405101. Díjtalan érték
becslés!

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.
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

A hetilapba feladott
hirdetése már 
a gyorplusz.hu
oldalon is megjelenik!

Apróhirdetések
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SZOLGÁLTATÁS

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

Fűkaszálást, kertek rendezését,
elhagyott kertek, telkek gondo
zását, fakivágást, tuják nyírását
vállalom. +3620/5172701

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivite
lezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

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

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

tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne nagyobb,
1+fél vagy 2 szobás, gáz/táv
fűtéses, határozotthatáro
zatlan bérleti szerződéses la
kásra. (Hirdetésszám: 52)

Adyvárosi, összkomfortos,
49 nmes, 2 szobás, távfűté
ses, határozatlan bérleti szer
ződéses lakást cserélne győ
ri, komfortos vagy összkom
fortos, 4550 nmes, 1+fél
szobás, gáz/távfűtéses, hatá
rozatlan bérleti szerződéses
lakásra. Újváros, Sziget, kizár
va. (Hirdetésszám: 53)

Szabadhegyi, összkomfortos,
49 nmes, 2 szobás, távfűtéses,
részben felújított, műanyag ab
lakos, határozatlan bérleti szer
ződéses lakást cserélne 70 nm
es, 3 szobás, határozatlan bér
leti szerződéses, szabadhegyi
lakásra. (Hirdetésszám: 55)

Belvárosi, összkomfortos, 63
nmes, 1+2 fél szobás, távfűté
ses, határozatlan bérleti szerző
déses, részben felújított lakást
cserélne belvárosi, nádorváro
si, kom for tos/összkomfortos,
3545 nmes, 1+fél szobás, táv
fűtéses vagy konvektoros, hatá
rozatlan bérleti szerződéses la
kásra. (Hirdetésszám: 60)
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A megfejtést kérjük, ne küldjék el szerkesztőségünkbe, a koronavírus miatt kialakult helyzetben mi, Győr+ Médiások is az otthonainkból dolgozunk.
Mindaddig, amíg visszaáll minden a normál kerékvágásba, nem hirdetünk nyereményt, a rejtvényt a játék öröméért jelentetjük meg olvasóinknak.
Köszönjük a megértésüket!

Nagy Edit, a MaVíz főtitkára közölte,
hogy az ivóvízszolgáltatás, valamint a
szennyvízelvezetés és  tisztítás hazánk
ban jó kezekben van, a szolgáltatás biz
tonsága folyamatosan fenntartott.
„Rendszeresen egyeztetünk a többi
Európában működő szakmai szövet
séggel és mindannyian meg tudják
erősíteni a WHO és az ENSZ által ki 
adott tájékoztatást, amely kimondja,

hogy az ivóvíz nem terjeszti (nem szál
lítja) a Covid19 vírust. A Covid19
vagy SARSCoV2 morfológiája és ké
miai szerkezete nagyon hasonló más
koronavírusokhoz, amelyekről kimu
tatták, hogy az ivóvízzel nem terjed” –
hangsúlyozta Nagy Edit.

A szennyvízelvezetéshez és tisztí
táshoz kapcsolódóan is csak megnyug
tató és pozitív hírekkel tud szolgálni a

MaVíz, ugyanis a legfrissebb tudomá
nyos kutatások szerint annak a kocká
zata igen alacsony, hogy a Covid19 ví
rus egy fertőzött személy székletével
történő közvetlen kapcsolat útján ter
jedjen. Ehhez kapcsolódóan a főtitkár
elmondta: „Az utóbbi napokban több
hír is szárnyra kapott, miszerint hol
land intézetek az új koronavírus RNS
ét kimutatták a nyers szennyvízben.

Az RNS a vírus genetikai anyaga. Egyér
telműen hangsúlyoznunk kell azon
ban, hogy a vizsgálat nem azonosított
semmilyen „élő” vagy „fertőző” vírust
a nyers szennyvízben, csupán annak
egy alkotórészét találták meg. Tehát az
összes rendelkezésünkre álló informá
ció azt mutatja és támasztja alá, hogy
a szennyvízzel dolgozók is megfelelő
en védettek a vírussal szemben, ha tel
jes mértékben betartják az eddig is
előírt munkaegészségügyi és bizton
sági óvintézkedéseket.

Nehéz napokat élünk mindannyian.
Sokan munka nélkül maradtak, mind
eközben nagyon sok szülő az otthoni
munkavégzés közben igyekszik gyer
mekeinek a digitális oktatás világának
útvesztőjében segíteni; nem tudjuk,
meddig vagyunk még bezárva, min
denkiben számos kérdés merül fel a je
lenlegi helyzettel kapcsolatban.
Amennyiben a víziközműszolgáltatás
sal kapcsolatban további kérdéseik
lennének, kérjük, keressék fel a pan
nonviz.hu honlapot, vagy tegyék fel
kérdésüket az iktato@pannonviz.hu
email címen. Kérjük, hogy a kialakult
helyzetre tekintettel legyenek körülte
kintőek önök is, figyeljenek a környe
zetükre és egymásra!

A Magyar Víziközmű Szövetség tájékoztatása szerint a csapvíz kiváló minőségű
és bátran fogyasztható, Magyarországon még mindig ez a legszigorúbban el
lenőrzött élelmiszer.

a koronavírust

Az ivóvíz
NEM terjeszti

Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

Édesapja testnevelő volt, mégis a
judo lett a választott sportága. Nem
volt ebből konfliktus a családban?

Elhízott kislány voltam, kellett valami
versenyszerű mozgás, apukám az atléti
ka felé terelgetett, de a 163 centis ma
gasságommal nem lettem volna jó do
bó. Maradt a judo, megtetszett, meg
szerettem, jó közösség volt a miénk. A
régi gőzfürdőnél volt a Győri Dózsa csel
gáncsozóinak otthona, óriási kinccsel, ál
landó szőnyegfelülettel. Nem kellett ide
oda pakolászni, és bármennyire is ütött
kopott volt a terem, a második ottho
nunkként tekintettünk rá. 

És volt egy olyan mester, ami
lyen keveseknek adatik meg. A le
gendás Vági Miklóstól mi, újságírók
is sokat tanultunk, hát még a spor
tolói. Ő volt a követendő példa?

Így, 47 évesen kijelenthetem, azt
tudja egy edző továbbadni, amit ő is jó
helyről, a megfelelő emberektől kapott.
Én csakúgy, mint annak idején Miklós,
nem sietek, nem tanítok előbb verseny
technikát, mint alaptechnikát, mert ab
ból sok jó nem származik. Sokan elront
ják, hogy rögtön a gyors eredményekre
képezik a gyerekeket, aztán az alapok
később hiányoznak, ez pedig pótolha
tatlan. Ő alaposan, nyugodtan tanított.
Olyan értékrend szerint élt, ami példa
volt mindannyiunk előtt. Beszélt négy
öt nyelven, közte japánul, bejárta a vi
lágot, bíráskodott olimpián, mindenhol
tisztelet övezte, közben pedig a saját
magyarságát mindennél jobban szeret
te és büszke volt rá. Ő lerombolta a ci
gizősöröző edző képét, mert soha nem
élt ilyesmivel. Felnéztünk rá.

Az útravalót megkapta otthon
ról és mentorától. Milyen edző lett
ezek után Gyimes Nikolett? 

A következetességből fakad a szi
gor nálam, a gyerekeknek nem csak
engem, egymást is tisztelniük kell. Én
nem a barátjuk, nem a haverjuk va
gyok, én nem megyek velük bulizni,
én azért vagyok, hogy ők jobbak le
gyenek, az életre nevelem őket. Kell
a megfelelő távolság edző és tanít
vány között. Meg kell érteniük, hogy

ha nem hajtom ki a lelküket, akkor
nem lesz eredmény sem.

Kilenc évvel ezelőtt nem sokon
múlott, hogy minden véget érjen.

Sétáltam át a Bercsényi ligeten, és
ott volt egy agresszív férfi, aki már több
ször fenyegette édesapámat, engem,
másokat, több rendőrségi ügye volt.
Próbáltam kikerülni, de hasba szúrt. Né

hány centin múlt, hogy nem érte a szí
vet a szúrás, és az idővel is versenyt fu
tottak az orvosok, mert ha nem azonnal
műtenek, elvérzek, és ma egy szép em
lékverseny viseli a nevemet, nem pedig
beszélgetünk. Szegycsonttól lefelé köl
dökig egy hosszú seb emlékeztet az
egészre, de fejben lezártam a dolgot.

Legsikeresebb versenyzője Si
pőcz Richárd, aki a magyar csel
gáncssport egyik legnagyobb re
ménysége. Hogyan lel rá az ember
egy ilyen kincsre?

Eleven, de nem neveletlen kisfiú volt
már öthat évesen is, ám a foci nem kö
tötte le az energiáit. Szorgalmas volt
mindig, jól ugrott szinteket, az ifik között
már látszott, hogy lehet belőle valami.

A sikereket fejben nagyon szépen
dolgozta fel, nem szállt el soha.

Mentálisan egyébként is kü
lönleges, az EYOFon pél
dául úgy nyert hazai közön
ség, telt ház előtt, hogy óri
ási teher volt rajta. Akkor

már egy éve mindenki arról
beszélt, hogy neki aranyat kell

szereznie. 

Ricsi mindig arról beszélt, hogy
egyszer nagyon szeretne példaké
pe, a francia Teddy Riner ellen küz
deni, a nagy találkozás idén össze
jött. Hogyan kezel egy ilyen szituá
ciót egy fiatal versenyző és edzője?

A párizsi nagydíjra utaztunk, és nem
követtük a sorsolást, ahogy máskor sem,

de jött egy üzenet Ricsi versenyzőtársá
tól, hogy „Sok szerencsét Teddyhez!”. Ő
pedig csak annyit mondott: „Niki néni,
hát jobb sorsolásom is lehetett volna”.
Aztán Ricsi fogta fel higgadtabban. Kije
lentette, hogy Teddyt tizenegy éve nem
verte meg senki, közben nyert két olim
piát, ő lehet az első, aki győzhet ellene.
Kevésen múlt, az én versenyzőm volt ak
tívabb, értékelhető akciója Rinernek
nem volt, intéssel nyert a francia, a bírói
döntés nyilván a nevének szólt. Tizenöt 
ezer néző drukkolt a legendának, zúgott
a csarnokban a „Teddy! Teddy!”, de ez
inkább a mi fiunkat dobta fel. Szeretnék
vele olimpián is átélni ilyen pillanatokat,
csak győzelemmel.

Az edző a tapasztalatát, tudását
adja át, de mi az, amit a legjobb ér
zés visszakapni?

Az edző abból töltődik, az motiválja,
ha a versenyzője áll a dobogón és neki
szól a Himnusz. A másik fontos dolog
pedig az, ahogy látom őket felnőni, és
hogy ember lesz belőlük, ahogy csalá
dot alapítanak, férjhez mennek, felesé
gük lesz, és megállják a helyüket az
életben, akár judo nélkül is.

Nyert magyar bajnokságot, felnőttválogatott volt, majd a
masters korosztályban világ és Európabajnoki címig jutott.
A Széchenyi István Egyetem testnevelőjeként, judoedzőként
sikeres sportolókat nevelt, akik közül Sipőcz Richárd a leg
ismertebb. Két születésnapja van, hiszen kilenc éve pár cen
tin és perceken múlt az élete. Célja, hogy tanítványa olim
pián léphessen tatamira. Gyimes Nikolett idén megkapta a
MOL MesterM díjat, amellyel olyan edzők, tanárok mun
káját ismerik el, akik tanítványaik példaképei.

GYIMES NIKOLETT
„Az edzőjük vagyok, nem a barátjuk”

kapta A MOL MESTER-M DÍJAT

Szerző: Nagy Roland  /  Fotó: European Judo Union

„Szeretnék vele
olimpián is átélni
ilyen pillanatokat”
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„Az ETOszív jóban, rosszban
együtt dobban!” – ez volt a jelmon
data annak a gyűjtésnek, amelyet az
ETO FC Győr indított útjára, és
amelyben a klub várta a kisebbna
gyobb felajánlásokat. A kezdeménye
zés élére az ETO dolgozói, vezetői,
edzői és játékosai álltak, de utaltak
pénzt az erre a célra kijelölt számla
számra a Fehér Miklós Labdarúgó
Akadémia növendékei is. Ezek a fo
rintok jó ügyet szolgálnak: az akció
során összegyűlt pénzt a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház kapta. A jelké

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.

Sertés bôrös comb

Akció: április 17—23.

Magyar almalé
1 l, 100%-os

kartonos ár

179 Ft/db

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

BÔRÖS SERTÉSHÚS
AKCIÓ!

Hajdúsági talléros
trappista sajt

Friss és fagyasztott
sertésmáj

Ízmester feketebors egész
és ôrölt 1+1 ingyen

100 Ft/cs

Sertés bôrös karaj
1209 Ft/kg helyett 999 Ft/kg

320 Ft/kg

299 Ft/l

399 Ft/l helyett

MÁSFÉL MILLIÓ FORINTTAL
pes csekket Soós Imre, az ETO ügyve
zetője adta át dr. Tamás László János
főigazgató főorvosnak.

„Egymillióhatszázhetvenezer fo
rint gyűlt össze, amelyből másfél mil
lió forintot adunk át a kórháznak, a
fennmaradó 170 ezer forintból pedig
a rendőrségnek vásárolunk maszko
kat. Köszönöm mindenkinek a segít
séget, aki bármekkora összeggel is
hozzájárult a gyűjtés sikerességéhez”
– mondta Soós Imre.

„Hálásan köszönjük minden ETO
dolgozónak, minden szurkolónak, aki

ehhez az adományhoz hozzá tudott
tenni. Ezek a forintok az ápolás fejlesz
tését szolgálják majd. Olyan eszközök
re, felszerelésekre fordítjuk, amik a be
tegeket segítik, és a dolgozók munká
ját teszik könnyebbé, biztonságosab
bá. A legnagyobb szükség védőfelsze
relésekre és fertőtlenítőszerekre van.
Ezek mellett a várható betegszám el
látásához szükségesek egyéb eszkö
zök, például matracok, párnák, huza
tok, de dolgozói védőruhák is” – kö
szönte meg az ETO felajánlását Csor
dás Adrienn ápolási igazgató.

segíti a kórházat az ETO FC

Nyáron aztán a vajdasági fiú régi ál
ma teljesült: megkapta a magyar
„sportállampolgárságot”, ezután a
kvandzsungi vbn ötödik, a glasgowi
rövid pályás Ebn ezüstérmes lett, és
eldőlt az is, hogy a Győri Úszó SE 24
éves versenyzője magyar színekben
lesz ott az ötkarikás játékokon. A tör
ténet folytatása mindenkinek ismerős:
az olimpiát a világjárvány miatt egy év
vel elhalasztották, a nemzetközi és ha
zai sportélet gyakorlatilag leállt, a ver
senyzők újratervezik a felkészülésüket.

A kényszerszünet idejére Szebasz
tián hazautazott a szüleihez Zentára,
itt értük el mi is Skypeon. „Szeren
csém volt, még azelőtt hazaértem a
válogatott külföldi edzőtáborából,
hogy elharapózott volna a járvány.
Nem kaptam el a vírust, legalábbis
egészségesnek érzem magam – kezd
te. – Hogy hiányzike Győr? Hát per
sze! A város és az edzések is! Másfél
héttel ezelőtt itt, Zentán, a városi
sportuszodában sajnos leengedték a
vizet a járvány miatt, azóta szárazed

zéseket tartok mindennap. Sokat fu
tok, kondizok és kardiózok, amit ki
mondottan szeretek csinálni, de a me
dence mégiscsak más. Petrov Iván és
Petrov Árpád edzőimtől kapom inter
neten, hogy milyen munkát végezzek
el, nem állt meg tehát az élet.”

Nem maradhatott el az ilyenkor
már szokásos kérdés: mit érzett, ami
kor bejelentették az olimpia elhalasz
tását, és milyen tervekkel vág neki a
2021es esztendőnek? „Nem biztos,
hogy nekem rosszat tesz az olimpia
csúszása, még úgy sem, hogy az elmúlt
két évben Győrben csak erre készül
tünk, mindent ennek rendeltünk alá.
Igyekszem lehetőségként tekinteni a
halasztásra. Kaptam időt arra, hogy a
lehető legjobb formába hozzam ma
gam, többet versenyezzek, hogy rutint
és tapasztalatot szerezzek. A magam
elé kitűzött céljaim semmit sem változ
tak: idén is úgy terveztem, és jövőre is
mindent megteszek azért, hogy 100
méter pillangón ott legyek az olimpiai
döntőben. Addig még rengeteg mun
ka következik, és azt sem lehet tudni,
milyen formában leszek egy év múlva,
hogyan alakulnak a felvezető verse
nyek, de pozitív és bizakodó vagyok.”

A közeli tervekben pedig az szere
pel, hogy ha a körülmények is lehe
tővé teszik, talán már a hónap végén
visszatér Győrbe, hogy ismét az egye
sületnél folytassa a munkát.

Káprázatos éve volt tavaly: a balján Cseh László, a jobbján pedig
Milák Kristóf állt, amikor a két világklasszis előtt megnyerte a
magyar bajnokságot százméteres pillangóúszásban. Így szerez
te meg Szabó Szebasztián a tokiói kvótát, egyúttal átvette a ve
zetést a világranglistán is.

Döntőbe várja magát az olimpián a Győri ÚSZÓ SE versenyzője

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Marcali Gábor

A céljaim semmit sem változtak
SZABÓ SZEBASZTIÁN: 

899 Ft/kg

1200 Ft/kg helyett

1690 Ft/kg

1999 Ft/kg helyett
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Tavaly összesen 1008 pár kötött há
zasságot Győrben, amire csak a ’90es
évek előtt volt példa. 2020ra is nagyon
gyorsan fogynak az előjegyzési időpon
tok, a tendencia tehát folytatódik.

Március 13tól a veszélyhelyzetre
tekintettel szigorításokat vezetett be a
győri önkormányzat az esküvők kap
csán is. A Zichypalotában tartandó pol
gári szertartáson résztvevők számát 15
főben maximálták, beleértve a párt, a
két tanút, az anyakönyvvezetőt és
amennyiben fotós, videós, versmondó,
ceremóniamester, vőfély is jelen van,
ők is beleszámítanak a létszámba. A pa
lotában betartják a higiéniás szabályo
kat, és annak érdekében, hogy a nász
nép az ajánlott 1,52 méteres távolsá
got fenntarthassa egymás között, a
Zichypalota legszebb termében, a Tük
rös teremben tarthatják esküvőjüket
azok is, akik a kisebb, Rózsás szalont
foglalták le – tudtuk meg Venesz Klau
diától, a Győri Művészeti és Fesztivál
központ szervezőjétől. 

Előbbre hozták vagy későbbre tet
ték, és inkább hétköznap tartják meg,
de nem mondják le esküvőjüket a pá
rok – erről Kissné Pápai Andrea, a győri
Anyakönyvi Hivatal anyakönyvvezetője

beszélt lapunknak. Az elmúlt évben a
házasságkötések fele hétköznap, első
sorban pénteken, a Zichypalotában
szűk családi körben történt. Mára már
a szombati esküvőket is inkább hétköz
napra teszik és jelenleg kizárólag a
Zichypalotában tartanak polgári szer
tartást, külső helyszínen nem. A halasz
tás mellett döntők augusztus, szeptem
ber és október hónapokra kértek új
előjegyzést. Akik pompás, fehér ruhás
esküvőt terveztek, így is megadják a
módját, de most különleges kívánsá
goknak nincs helye.

A kialakult körülmények miatt leg
később a határidő előtt egy héttel van
lehetősége a házasulandóknak lemon
dani az időpontot. Újabb bejelentke
zők is vannak, és még mindig sokan ké
rik a 30 napos várakozási idő alóli fel
mentést a jegyzőtől, hogy időben igé
nyelni tudják az állami támogatásokat,
a babaváró támogatást, a családi ott
honteremtési kedvezményt és az ah
hoz kapcsolódó kamattámogatott köl
csönt. Az anyakönyvvezető azt tapasz
talja, hogy a kialakult helyzetet megér
téssel fogadják a házasulandók és min
denki arra törekszik, hogy a legjobbat
hozza ki a lehetőségekből.

A járvány sem állja útját a szerelemnek, nem csökken az eskü
vők száma Győrben. Maszkban vagy anélkül, de kimondják a
boldogító igent a párok.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: ll_studio/Shutterstock.com

TÖRETLEN
a házasulandó kedv


