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A járványügyi helyzet miatt hozott szigorú intéz
kedések az elmúlt időszakban a templomokat is érin
tették. Hetekig nem voltak nyilvános misék, a hívek
a televízión keresztül vagy online miséken vehettek
részt. A Szent Kamillus Plébánián is megállt kicsit az

Valahol Európában él egy nyughatatlan győri „világjáró”, akit
most éppen Svédországban értünk utol telefonon. Fördős Nóra
lakhelye már több mint tíz éve Monaco, de összeszámolni sem
tudja, hogy ez idő alatt hány országban járt hosszabbrövidebb
időre, és hány kilométert utazott repülővel, hajóval vagy éppen
autóval. Nóra szürkének semmiképpen nem mondható hétköz
napjairól mesélt nekünk. Világsztárokkal és észbontó kalandokkal
fűszerezett történeteibe olvasóink is betekintést nyerhetnek, hi
szen blogot ír monacostories.com címmel. 

„Évek óta magántanárként tengetem a napjaimat. Március köze
pén a semmiből érkezett a felkérés, hogy elkísérjem Martin Dahlin
egykori svéd válogatott futballsztár családját hazájukba, és tanítsam
gyerekeit a karantén ideje alatt. A repülőjáratok törlése miatt aztán
itt ragadtam, és csak reménykedhetek, hogy pár héten belül vissza
térhetek Monacóba” – avatott be minket Nóra, aki testközelből lát
hatja, hogy a sokat emlegetett Svédország miként kezeli a vírushely
zetet. „Nincs vasszigor, a mi karanténunk is csak önkéntes, az étter
mek, bárok, hotelek továbbra is nyitva állnak, az iskolák működnek.
Az emberek se kesztyűt, se maszkot nem viselnek, mindössze az öt
ven főben korlátozták a rendezvények számát, valamint az idősebb
korosztályt óvják a megbetegedéstől. Hogy ez könnyelműség vagy
valami jó haditerv a részükről, azt csak az idő fogja eldönteni.” 

Nóra próbálja kiélvezni, hogy most a természethez közel élhet.
Persze kipróbálta a híres svéd húsgolyókat és a tradicionális fahé
jas tekercset is. „Mindenkit biztatok, a kulináris élmények miatt
is érdemes ellátogatni a skandináv országokba. De közel hét hét
után már nagyon hiányzik Monaco, vágom a centit, és bízom ben
ne hogy a következő járatomat már nem törlik” – mesélte.

A cikket a gyorplusz.hu oldalon olvashatják teljes terjedelemben.

a győri világjáró
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élet, amit a plébános szerint elég nehezen viseltek a
hívek. „Őszintén mondom, nehéz volt megélni ezt a
csendet, főleg, hogy ebbe az időszakba az egyik leg
nagyobb ünnepünk, a húsvét is beleesett – mondta
a Győr+ Televízió Híradójának Berkes Gyula.

Hétfőtől újra kinyitottak az egyházmegye
templomai, amiről köriratot adott ki dr. Veres
András megyéspüspök. Ebben az egyházmegye
vezetője óvatosságra és még néhány óvintézke
dés betartására szólított fel mindenkit. A héten
miséket már tarthattak a templomokban, a 65
év felettiek azonban továbbra sem látogathat
ják a liturgiákat. „Gyóntatás még nem történik
a szokásos, zárt térben, és a szenteltvíztartó
ban is kézfertőtlenítő van, amivel be és kifelé
is fertőtleníthetik kezüket a hívek” – tette hoz
zá Berkes Gyula.

Nemcsak az élet indult el a Kamillusban, de a
főoltár felújítása is zajlik. 2016ban kezdtek bele
egy nagyszabású fejlesztési programba. A főoltár
rendbetétele különösen költséges, amihez a hívek
adományait is várják. „146 millió forintba kerül, és
ebből még nagyon sok anyagi teher hátra van, de
bízunk abban, hogy a hívek most, a korlátozások
letelte után szívesen áldoznak a fejlesztés támo
gatására” – fogalmazott Berkes Gyula.

A plébános, aki március 15e óta Győr díszpol
gára is, arra kérte a nádorvárosi híveket, az egész
ségügyi előírásokat betartva, bátran látogassák a
miséket, ezzel is hozzájárulva, hogy a néhány hétig
tartó csend után újra beinduljon az élet a folyama
tosan szépülő templomban.

ÚJRA NYITVA VANNAK A TEMPLOMOK, NYILVÁNOSAK A MISÉK
Hétfőtől újra nyitva lehetnek a templomok és nyilvánosak a misék is. Dr. Veres András me
gyéspüspök arra kérte a híveket, hogy az állami rendelkezéseknek megfelelően a 65 évnél idő
sebbek, illetve a krónikus betegségben szenvedők ne látogassák a liturgikus eseményeket.
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Szenteltvíz helyett 
kézfertőtlenítő
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A polgármester az Akác térre ér
kezve, azonnal mutatta is a sajtó
munkatársainak, hogy milyen áldat
lan állapotok uralkodnak a szelektív
gyűjtőszigetnél. „A kihelyezett négy
konténerből hármat azonnal a kuká
ba kellene dobni, koszosak, töröttek.
A környéken élők pedig nem megfe
lelően használják a szigetet, a dugig
telt, fémhulladéknak szánt tároló
ban szemlátomást mindenféle sze
mét van, csak fém nem. Ennek véget
kell vetni!”– hívta fel a figyelmet a
polgármester.

„Két héttel ezelőtt ígéretet tettem
arra, hogy a városi hulladékgazdálko
dás problémáinak gyors elemzését
követően határozott lépéseket ho
zunk. Célunk, hogy másfél év múlva
Győr legyen a legtisztább magyaror
szági város, ehhez azonban a lakos
ság együttműködése elengedhetet
len” – hangsúlyozta dr. Dézsi Csaba
András. 

Ennek érdekében hulladékgazdál
kodási akcióterv készült, amelynek
több eleme is kiderült. Két héten be
lül üzembe helyezik a város több

helyszínén már telepített, földbe
süllyesztett szelektív gyűjtőket, illet
ve ezek számát a jövőben növelni
fogják, hiszen higiénikusak és na
gyobb befogadó képességűek, mint
az egyéb szelektív gyűjtők. Ahol ez
nem történik meg, ott a rossz álla
potban lévő gyűjtőedényeket harang
alakúra cserélik, és racionalizálják a
hulladékgyűjtők elhelyezését is a vá
ros területén. A szigetek nagy részét
pedig kamerák figyelik majd.

A gyűjtés gyakoriságát is növelik,
ebben a lakosság is aktív szerepet
vállalhat, hiszen egy készülő appliká
ció segítségével bárki bejelentheti
majd, ha problémát tapasztal a sze
lektív szigeteknél. „Az applikáció egy
újabb példája a lakossággal való aktív
kommunikációnak és együttműkö
désnek, amit polgármesteri kampá
nyom során megígértem. Annak
használatával a győriek is segíthetik
a rendszer hatékony működését, és
a város tisztán tartását” – tette hozzá
a polgármester.

Míg a társasházaknál növelik a
hulladéktárolási kapacitást, addig a

családi házas övezetekben egy új hul
ladékgyűjtő bevezetésével az egyéni,
háznál történő szelektív gyűjtés kerül
a jövőben előtérbe. Ebbe a fém, pa
pír, műanyag hulladékot lehet elhe
lyezni, az üveghulladék to
vábbra is a szigeteken
adható le. Ehhez
szükséges egy
optikai váloga
tó rendszer
bevezetése
is, amely az
egy helyre
gyűjtött, de
szelektálható
hulladékot vá
logatja. A rend
szer sikeres mű
ködéséhez elen
gedhetetlen a lakosság
partnersége, hiszen a szol
gáltató csak azokat a gyűjtőket szál
lítja el, amelyekbe a megfelelő hulla
dék került.

Változásokat jelentett be a polgár
mester a feladatokat ellátó Győri Hul
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vo

natkozásában is. Egy éven belül há
romlépcsős fizetésemelést kapnak
a fizikai és a szellemi dolgozók is
munkájuk jobb megbecsülése érde
kében. A jelenleg a GyőrSzol Zrt. tu

lajdonában álló cég a jövő
ben a város közvetlen

irányítása alá kerül
át, amelynek

élé re új ügyve
zetőt, Reizer
Bálintot ne
vezték ki.

Az újon
nan kineve
zett vezető

bemutatko
zásként el

mondta, közel
tíz hulladékgazdál

kodási rendszer kiépí
tésében vett már részt, és

bízik abban, hogy közös erőfeszítés
sel megoldható a probléma. Nagy re
ményeket fűz az új technológiai meg
oldások bevezetéséhez, amely által
javulhat a begyűjtött hulladék költ
séghatékony és gyors feldolgozása.

A gyôriek
is segíthetik 

a rendszer hatékony
mûködését, 

és a város tisztán
tartását 

AKCIÓTERV a tiszta városért

„Azt szeretném, ha másfél év múlva Győr lenne Magyarország legtisztább városa” – ezt dr. Dézsi Csaba András polgár
mester jelentette ki hétfőn, az Akác téren tartott sajtótájékoztatóján. Ennek érdekében jelentős változtatások történ
nek a győri hulladékgazdálkodásban, amely éppúgy érinti a lakosokat, mint az ezzel foglalkozó céget. 

Jelentős változások a győri hulladékgazdálkodásban
Szerző: Győr+

Fotó: Marcali Gábor 

Borsi Róbert, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás elnöke, dr. Dézsi Csaba András
polgármester és Reizer Bálint, a Győri Hulladékgazdál
kodási Nonprofit Kft. új ügyvezetője 
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Radnóti Ákos úgy fogalmazott, az
őszi önkormányzati választáson tizen
hatból tizenöt egyéni képviselői körze
tet megnyertek, és a januári időközi
polgármesterválasztáson is szép ered
ménnyel szavaztak bizalmat a válasz
tópolgárok dr. Dézsi Csaba Andrásnak,
nagy támogatásról biztosítva őt. „A jö
vőben is azért dolgozunk, hogy mun
kánkkal megfeleljünk a győriek elvárá
sainak, s legalább ilyen eredményeket
tudjunk felmutatni. Polgármester úr
munkatempóját a frakcióban is követ
jük, s sokkal aktívabb képviselői mun
ka kezdődik minden téren” – hangsú
lyozta az új frakcióvezető, aki Borsi Ró
bertet váltotta a poszton.

„Nagy köszönet a győrieknek és
a térség településein élőknek, hi
szen az elmúlt hetekben eredmé
nyes volt a kijárási korlátozás. A túl
nyomó többség betartotta a szabá
lyokat, így eddig lényegesen keve
sebb megbetegedés történt, mint
más országokban” – hangsúlyozta
Kara Ákos, Győr egyik országgyűlé
si képviselője.

Elmondta, a május 4től érvé
nyes rendelet értelmében – misze
rint Budapest és Pest megye kivé
telével megszűnt a kijárási korláto

Radnóti Ákos 
a frakció élén

A Fidesz–KDNP frakció egyhangú
döntése értelmében Radnóti
Ákos az új frakcióvezetőjük – je
lentették be hétfőn.

egymásra!
zás – mindenki köteles a szociális
érintkezést a lehető legkisebb mér
tékűre korlátozni, és másoktól le
hetőség szerint legalább 1,5 méter
védőtávolságot tartani. „A vírusjár
vány bármikor újra feltámadhat,
ezért kérjük, hogy továbbra is a le
hető legkevesebb személyes talál
kozás mellett éljük a mindennapja
inkat. Továbbra is nagyon vigyáz
zunk az idős emberekre!” – tette
hozzá Kara Ákos.

Az üzletekben és a tömegközle
kedési eszközökön mindenki köte

les a szájat és az orrot eltakaró esz
közt viselni. Ezen túl a győri polgár
mester minden héten tájékoztatást
ad a várost érintő egyéb szabályok
ról. Kara Ákos továbbra is azt java
solja, hogy hiteles forrásból tájéko
zódjanak a városunkban élők, így a
koronavirus.gov.hu, valamint a
gyorplusz.hu oldalakat mindenkép
pen nézzék és olvassák.

Hangsúlyozta, a fejlesztések
továbbra is folytatódnak. Győr és
a térség országgyűlési képviselő
jeként Kara Ákos és dr. Dézsi Csa
ba András polgármester segített
abban, hogy megkezdődhessen a
kórházi fejlesztés, amelynek kere
tében száz új intenzív ágy segíti a
jövőben a győri kórházi ellátást.
Nagy lendülettel épül a Győr–
Pannonhalma kerékpárút is,
amelyről Kara Ákos hamarosan
részletes tájékoztatást ad a tér
ségben élők számára.

Nyikus Krisztián, a Lekri Group Kft. ügyvezetője
felajánlásának köszönhetően a Győri Segélyalap
egy adyvárosi fiatal tanulmányait is támogatta. A
tabletet Radnóti Ákos alpolgármester, a városrész
önkormányzati képviselője adta át.

„A tizenkilenc éves Ricsi a Bárczi Gusztáv Kész
ségfejlesztő Iskola, Kollégium diákja volt, aki sze
retne továbbtanulni, és bejutni a Fogyatékosság
gal Élők Átmeneti és Napközi Otthonába. Az esz
köz a tanulásban, fejlődésben lesz segítségére” –
mondta Radnóti Ákos. 

A képviselő hozzátette: „Jó érzéssel tölt el,
hogy a győriek összefogásának köszönhetően se
gíthetjük a nehéz helyzetbe került diákokat, csalá
dokat, és támogathatjuk a koronavírus elleni küz
delmet. A dr. Dézsi Csaba András polgármester ál
tal életre hívott Győri Segélyalapnak hála, egyre
szélesebb körben tudunk segíteni.”

A segélyalap keretéből a héten Radnóti Ákos
mellett Szeles Szabolcs alpolgármester és dr. Fe
kete Dávid önkormányzati képviselő élelmiszercso
magokat vittek rászoruló családoknak.

Tablet és tartós
élelmiszer

Továbbra is 

A SEGÉLY-
ALAPBÓL

Kara Ákos:

vigyázzunk 
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SZEMSZÖG

Öngondoskodásban sosem voltunk erő
sek. Az idősebb nemzedéket leszoktatta róla
a szocializmus. Gondoskodott rólunk a rend
szer a Trabantkultúra szintjén. A társadalom
akkor elfogadta ezt az egyezséget, mit is te
hetett volna mást, főleg a hatvanas, hetvenes
években, időben is közel a megtorlásokhoz.
Elfogadtuk, hogy van munkánk, lakásunk. És
röghöz vagyunk kötve, kivetve a világ társa
dalmi javaiból, s az emberi élethez hosszú tá
von nélkülözhetetlen szabadság értékéből.
Kényszerű alku volt ez, amely oda vezetett,
hogy leszoktunk az öngondoskodás képessé
géről. Aztán jött a rendszerváltás, a piac, s
nem igen értettük, hogy senki nem hoz sem
mi mást a helyünkbe, csak lehetőséget. Vagy
tudunk élni vele, vagy nem. A felelősség szét
nem osztható.

Mostanában azért már jobban érzékeltük,
hogy ebben a versenyben magunknak kell
helytállnunk. Vannak ügyeskedők, gátlástala
nok, akik minket letaposnak, de ellenük is ne
künk kell védekeznünk. A mindenkori hata
lom tud segíteni jogszabályokkal, kedvezmé
nyekkel, ám a futópályára nem megy ki he
lyettünk versenyezni. Ott nekünk kell kihasz
nálni a piac jó szelét, vagy éppen átugrani an
nak akadályait.

A világjárvány idején aztán kiderült, hogy
összességében mennyire védtelenek va
gyunk. De nemcsak mi, az öngondoskodásról
leszoktatottak, hanem a franciák, az olaszok
s az amerikaiak is. Hogy nemcsak a szocializ
mus, de a jóléti társadalom is elkényelmesít
het. Azt hittük, a járvány ellen hamar kitalál
juk a hatékony gyógyszert, megszerkesztjük
a vakcinát. És nincs oltás, kísérleti fázisban
vannak a gyógyszerek, a világ vezető tudomá
nyos műhelyeiben összevissza beszélnek.
Alapvető információk tisztázatlanok a kóroko
zóról. Miközben a vírus mutálódik, s egyre ve
szélyesebbé válik. A járványügyi szervezésben
vannak már komoly eredményeink, de haté
konyan megvédeni még nem tudjuk magun
kat, sehol a világon. Az ilyen helyzetekre saj
nos felkészületlen emberiség – legalábbis a
történelmi terheket kevésbé cipelő fiatalok
többsége – valami módon ezt a járványt is túl
fogja élni, de súlyos ára lesz.

Hajba Ferenc

Felkészületlenül

Megérkezett a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórházba a wu
hani koronavírus kimutatására
alkalmas molekuláris genetikai
vizsgáló berendezés, amelyet
kedden mutattak be a sajtó kép
viselőinek. A kórház alapítványa
12 millió forintért vásárolta meg
a gépet, az önkormányzat 16
millió forintos támogatása pedig
kétezer tesztcsík beszerzésére
adott lehetőséget, amihez a kór
ház még ezer darabot vásárolt –
mondta el dr. Tamás László Já
nos főigazgató főorvos. A fő
igazgató köszönetet mon
dott dr. Dézsi Csaba András
polgármesternek a segítsé
gért, amelynek köszönhe
tően a kórház eszközparkja
egy másik berendezéssel is bő
vül. A második gép az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ ré
vén érkezik városunkba, ráadá
sul Magyarországon elsőként
éppen Győrbe. A jövőben szűrő
központként is működő győri
kórházban tehát helyben végez
hető el a koronavírusteszt, a

mintákat nem kell a fővárosba
küldeni.

A polgármester kifejtette,
természetes, hogy amiben a vá
ros tud, abban segít a kórház
nak, hiszen a győriek egészségé
ről van szó. Hozzátette, a gép se
gítségével helyben tesztelhetők
azok a betegek is, akiknek ez
szükséges a szakellátást megelő
zően, ezen felül pedig megindul

hat a győri szociális ellátásban
dolgozók szűrése. Mindez azért
fontos, mert az idősellátásban
dolgozók a legveszélyeztetet
tebb korosztállyal érintkeznek
nap mint nap, az ő tesztelésük
kel tehát az időseinket is védjük.

A berendezés működéséről
dr. Knausz Márta, a bakterioló
giai laboratórium vezetője és hi
giénés főorvosa elmondta, a la
borba a kórház csőpostarend
szerén keresztül érkeznek a min
ták. A Kínából már megérkezett
berendezés a váladékmintából
az örökítőanyagot vonja ki. Egy
szerre 24 páciens mintáját tudja
vizsgálni, majd újabb 24 bete

gét, így egy másik berendezés
be már 48 vizsgált sze

mély mintája kerülhet
át. Ez a gép az előző
által „kinyert” örökí
tőanyagot sokszo
rozza fel olyan kópia

számra, hogy kimu
tathatóvá váljon a fertő

zés. Mindez három órát
vesz igénybe, és helyben meg is
van az eredmény. Hozzátette, a
másik, DélKoreából hamarosan
megérkező eszköz még na
gyobb kapacitással működik
majd, így a két berendezés
együttesen akár 100150 mintát
is vizsgálhat egyszerre.

Három óra alatt
megvan az eredmény

A koronavírustesztet mostantól helyben is el tudják végezni, az eredményhez mindössze
három óra szükséges. A már itt lévő mellé a héten egy újabb, még nagyobb kapacitású gép
is érkezik. Az önkormányzat 16 millió forintos támogatást nyújtott, amely kétezer tesztcsík
beszerzésére adott lehetőséget.

Koronavírustesztet 
végző berendezés érkezett Szerző: Papp Zsolt

Fotó: Marcali Gábor
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PATENT STORY

Este tíz órakor érkezett a jelzés a Patent diszpécser
központjába. A diszpécserek előtt több tucat monito
ron villogó számok, felugró adatok, képek, térképek
jelzik, hogy a Patent ügyfelei bekapcsoltáke riasztó
rendszereiket, élesítettéke az éjszakai vagy a nappali
üzemmódot, és azt is látják, ha valami baj készül!

A vészjelzés egy alkatrészeket forgalmazó boltból
érkezett. A megtéveszthetetlen patent minőségű érzé
kelőket nem lehet becsapni. A riasztás után nyolc percA Patent diszpécserszolgálata a régió legnagyobb 

és legmodernebb központja a szektorban

cel ott állt a jól ismert kékfehér háromszöges autó a
bolt előtt. A bolt ajtaja felfeszítve. A fegyveres járőr
zseblámpájának erős fénye ösvényt vágott a sötétben
a polcok között. A leszórt dobozok, a feszegetett pénz
tárfiók jelezte, valaki vagy valakik arra készültek, hogy
kifosszák a boltot. A környék napközben is csendesebb
a megszokottnál, hát még éjjel! A fosztogatókat azon
ban megzavarta a Patent. Bár okoztak kisebb felfordu
lást, de a nagy vagyoni kárt a Patent ismét megelőzte.

Ne feledjék: riasztórendszerüket mindig élesítsék!
Otthonaikban is akkor vannak biztonságban, ha a Pa
tent riasztóit éjjeli üzemmódban is használják.

Tartsunk távolságot, de vigyázzunk magunkra
és egymásra! A Patent a biztonság minősége az
emberért. (x) 

„A veszélyhelyzet első napjaiban lát
tuk az emberi szolidaritás megnyilvá
nulásait, a társadalom segítő szándé
kát – mondja dr. Havasi Dezső. – Elnök
ségünk első gyorssegélye nem szak
mai volt. Az a hír jutott el hozzánk: a
kórházban gondot okoz, hogy az ott
dolgozó ápolónők váltóruháit higiéniai
okokból gyakran kell cserélni, tisztítani.
Az elnökségi tagok a saját pénzükből
vettek tehát három mosógépet.”

Hogyan lett a mosógépvásárlás
ból ingyenes jogsegélyszolgálat?

A Szolnok megyei elnök kollégám
mal beszélgettünk telefonon, ő vetet
te fel, hogy az ottani közéleti szerep
lők, szervezetek kérésére elkezdtek
megszervezni egy telefonos jogse
gélyszolgálatot. Közben Komárom
Esztergom megyében egy egynapos
tanácsadással próbálkoztak. Ezeket a
gondolatokat fejlesztettük tovább. Ír
tunk a megyei kamara ügyvédjeinek,
hogy szabad idejükben telefonon, a
saját szakterületükhöz kapcsolódó
kérdésekben adnánake ingyenes ta
nácsot a veszélyhelyzet idejében.

Hányan jelentkeztek?
Három nap alatt hetvenegyen.

Fia talok és tapasztalt, idősebb kollé
gák egyaránt. Készítettünk egy táblá
zatot, abba mindenki beírta a neve
mellé a saját telefonszámát, a szakte
rületét, s azt, hogy milyen időpont
ban tudja fogadni a hívásokat.

Tudtommal az a gyakorlat, hogy
a különböző tanácsadásokon na

A koronavírusjárvány még nem múlt el. A
könnyítések mellett is vigyázni kell magunkra,
egymásra. A Patent 24 órás készenlétben, felké
szülten szolgálja ügyfeleit. Sajnos a feszültségek
számos esetben pánikriasztáshoz vezetnek. 

A veszélyhelyzet idejére ingyenes, telefonos jogsegélyszolgálatot
hozott lére a GyőrMosonSopron Megyei Ügyvédi Kamara. Dr.
Havasi Dezsőt, a kamara elnökét kérdeztük arról, milyen céllal
vállalták az ügyvédek ezt a feladatot, s miben tudnak segíteni a
jogi tanácsokra szorulóknak.

24 ÓRÁS készenlétben

gyon bonyolult, régóta húzódó
ügyekkel jelentkeznek az ítéletekbe
nehezen belenyugvó emberek.

Nyilván vannak ilyenek is. A te
lefonos tanácsadás lehetősége kor
látozott, hiszen nem tudjuk átnéz
ni az eddig keletkezett periratokat,
arra kell hagyatkoznunk, amit a te
lefonáló elmond. Ügyvédjeink kellő

rutinnal azért mindig meggyőzik
őket: ne hallgassanak el semmit,
ne tagadják le a másik fél méltá
nyolható érveit, hiszen önmagukat
csapják be, mert a bíróságon a má
sik oldal szempontjai úgyis előke
rülnek. Olyat nyilván ritkábban
mondhatunk egy telefonos konzul
táció alapján, hogy menjen csak a

bíróságra, ott biztos, hogy megnye
ri a pert.

Jellemzően milyen ügyekben for
dulnak az emberek az ingyenes
szolgálathoz?

Átfogó tapasztalatunk még nincs,
de az ingatlanügyektől a munkaügye
ken át a cégjogig, vagy éppen a csa
ládjogig szerteágazó témával keres
nek meg bennünket. Nagyon sok
most a jogszabályváltozás, ezek értel
mezésében is segítenek a kollégáink.

Elnök úr, Magyarországon az
ügyvédeket a jómódú emberek kö
zé sorolják. Önöket mennyire érinti
egzisztenciálisan a veszélyhelyzet?

Sokan vagyunk ügyvédek, nagyon
nagy a konkurencia, meg kell dolgozni
a megbízásokért. Tárgyalások most
nincsenek, az ügyvédi irodák zárva, s
ránk a kata nevű adózási forma köny
nyítése sem vonatkozik. Akinek nincs
állandó megbízása, azt bizony érzéke
nyen érintheti a kialakult helyzet. De
most beszéljünk inkább azokról, akik
nek mi szeretnénk segíteni.

Hol tudják elérni önöket?
A GyőrMosonSopron Megyei

Ügyvédi Kamara honlapjának inter
netes elérhetősége: gymsmuk.hu.
Ott a Pro Bono jogsegélyszolgálatra
kell rákattintani, s rögtön megjelenik
a táblázat az ügyvédek nevével, tele
fonszámával, szakterületével, s az
időpontokkal, amikor fogadják a tele
fonokat az ingyenes jogsegélyszolgá
lat keretében.

Jogi szolidaritás 

Ingyenes telefonos tanácsok a megyei kamara ügyvédjeitől

a veszélyhelyzetben Szerző: Hajba Ferenc
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Lassan indul újra a szezon a ven
déglátóhelyiségekben. A polgármes
teri rendeletre a terasztulajdonosok
gyorsan reagáltak, a legtöbb cukrász
da, fagyizó, streetfood étterem és
pub villámgyorsan üzemkész állapot
ba helyezte a teraszait. Ám a legna
gyobb szabadtéri hellyel rendelkező
egységek egyelőre még csak a felké
szülés idejét élik. Ilyen például a Szé
chenyi tér legkedveltebb helye, a
Pálffyterasz is. Itt még kedden csu
pán a hatalmas napernyők voltak a
placcon, szerdára kikerültek az aszta
lok is, ám vendégeket bizonyára a
hét végéig még nem fogadnak. A
Győr talán legnagyobb szabadtéri te
raszával rendelkező Bahnof sem nyi
tott még ki. Egyelőre a bútorokat
rendezik a „Lapos” munkatársai az
Aranyparton. Ők is a hétvégi roham
ra számítanak.

Más a helyzet a Baross út üzletei
ben. A megnyitott teraszokon felfel
lehet fedezni néhány beszélgető, ká

vézó, fagyizó vendéget, ám egyelőre
úgy tűnik, a vendéglátósok az időjá
rás kezében vannak. A hét eleji hi
degfront nem tett jót az üzletmenet
nek, sokan meggondolták a teraszos
fagyoskodást a 11 fokos hőmérsék
letben és az erős szélben.

A Kazinczy utcai Szomszéd Pub
ban és „testvérüzletében”, a Higgins
kávézóban más a helyzet. A két hely
törzsgárdája már szombat este meg
töltötte a rendelkezésre álló szabad
téri helyeket, és napközben is bebetér

néhány vendég egy kávéra vagy cap
puccinóra. A Szomszéd csapata nem
kis befektetéssel kezdte 2020at, hisz
több mint kétmillió forintos ráfordí
tással megújították a földszinti pult
jukat és a vendégfogadó teret, ám
bemutatni már nem tudták a nagy
közönségnek, hiszen a járványveszély
miatt bezárni kényszerültek. „Nagy
örömmel fogadtuk a csütörtöki pol
gármesteri rendeletet, abszolút elő
remutató volt dr. Dézsi Csaba András
hozzáállása. Igaz, hogy csak két plusz
napról volt szó, ám ez nekünk na
gyon sokat jelentett. Ránk jellemző
módon villámgyorsan összepakol
tunk, szombaton pedig egy kicsit ko
rábban nyitottunk, mint szoktunk.
Egy nagyon jól sikerült szombat estét
zárhattunk, vasárnaptól pedig rááll
tunk az eredeti nyitvatartásra” –
mondta Józsi Erik tulajdonos.

A Szomszédban kialakították az
asztaltársaságok között a másfél mé
teres távolságot, a pub munkatársai
maszkban készítik és szolgálják fel az
italokat, mindezek mellett a vendé
gektől is megkövetelik a maszkok
használatát, ha a belső helyiségekbe
szeretnének menni. Az eddigi tapasz
talataik szerint a vendégek az ültetési

szabályokat betartják, ám a maszk vi
selése nem a legnépszerűbb a Szom
széd vendégeinek körében.

A Bécsi Kávéház is nagy remé
nyekkel indult 2020nak, hiszen a
ménfőcsanaki Kis Bécsi Kávézó tera
szát egész télen át modernizálták.
Kora tavaszra el is készült a behúzha
tó üvegfalakkal épített kiülő, amit a
vírusveszély miatt az elmúlt hétvégé
ig meg sem tudtak nyitni. Bint Dóra
üzletvezető is üdvözli a polgármeste
ri rendeletet, ki is nyitották mindkét
üzletük teraszait. „Nagyon türelme
sek lettek a vendégek. Régen egy
más nyakán álltak, hogy minél hama
rabb mondhassák, mit kérnek, most
szépen sorban állnak. A belvárosi üz
let sokkal lassabban áll talpra, mint
a csanaki fagyizó. Hétfőn például
csupán ötöde volt a belvárosban a
forgalmunk, mint egy vírus előtti
hétfői napon. Csanakon más a hely
zet. Itt mintha nem is lenne korona
vírus, csupán harmadával esett visz
sza a forgalom, a hétvége például
abszolút jó volt.”

A Bécsi két üzletében is meghoz
tak minden olyan intézkedést, ami
biztonságossá teszi a vendégek fo
gyasztását. „A szabadtéri ülőhelyeink

felét elvettük, hogy biztosítani tudjuk
az előírt védőtávolságot, illetve min
den vendég után fertőtlenítőszeres
lemosást alkalmazunk az asztaloknál
és a székkarfákon, tehát igyekszünk
maximális biztonságot nyújtani a
vendégeinknek. Mindezek mellett
kézfertőtlenítőket is elhelyeztünk az
üzleteinkben, ezt a vendégek is hasz
nálhatják” – tette hozzá Bint Dóra.

Dóra egyébként arra számít, hogy a
normális üzletmenet június közepére
állhat helyre. Ehhez persze az is kell,
hogy a vendégek elhiggyék, biztonság
ban fogyaszthatják el a süteményüket
vagy a kávéjukat az üzletekben.

Az elmúlt hétvégén dr. Dézsi Csaba András polgár
mester rendeletére kinyithattak a terasszal ren
delkező vendéglátóhelyek és azok is, akik ugyan
nem rendelkeznek terasszal, de a kihelyezett asz
talaik, székeik nem zavarják a gyalogos és kerék
páros forgalmat. A vendéglátósok nagy része élt
is a felkínált lehetőséggel. A hét elején terasz
mustrára indultunk Győrben…

Teraszmustra: az időjárás kezében vannak a vendéglátósok

A KORONAVÍRUS
Türelemre tanít Szerző: Garamvölgyi Imre

Fotó: Marcali Gábor, Garamvölgyi Imre

Józsi Erik a kávéfőző gép 
mögé állt azonnal 

Bint Dóra szerint 
türelmesebbek az emberek 
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Némaság költözött a Győri Nem
zeti Színház épületébe néhány hete,
Szilágyi István tragikus halálával pe
dig a gyász és az érthetetlenség né
masága költözött a szívekbe is. Pityi
bácsi „az egyetlen olyan színész volt
hazánkban, akit mindenki szeretett,
egy olyan emblematikus művész,
akit nem lehetett nem szeretni” –
többek mellett így emlékezett rá For
gács Péter, a színház igazgatója rövid
beszédében.

A szerda esti csendet taps törte
meg, Pityi bácsiért szólt többször is,
aki legtöbb színpadi megjelenésekor
életében is megkapta a nyílt színi el
ismerést. Szerették a győriek. A tár
sulat, a nézők, az utca emberei.
1998tól a nyugdíjazásáig itt élt köz
tünk a színházi évad hónapjai alatt.

Rengeteg darab emlékezetes figu
rája volt ő a kis szerepeivel is. Például
a 2012ben bemutatott Aranycsapat
ból egyetlen mondatra emlékszem
mindössze. Az övére. Az élet összes
keserű derűje, az elmúlt fiatalság, az
odalett szerelem és a vágyak voltak
benne abban az egyetlen szóban:
Hullámozzunk! Ezután beszélgethet
tem vele, az ez alapján írt cikkből idé
zünk most.

„Mindig tudtam, hogy egyszer ri
portot fognak készíteni velem, mert
nincs érdekesebb mesterség, mint az
enyém” – kezdte nyilatkozatát Lópici
Gáspár a Keménykalap és krumpli
orrban, abban a filmben, amely or
szágos ismertséget hozott Szilágyi Ist
vánnak. „Lópici Gáspár nevét én véd
tem meg, a rendező meg akarta vál
toztatni. Mondtam, ennél aranyosab
bat nem is találhatna” – mesélte az
akkor közel 75 éves életműdíjas szí
nész, aki legtöbbször karakterszere
peket alakított.

A Békés megyei Gyomán szüle
tett, ahol az iskolában tizenévesen
látta a Lúdas Matyit a nagyobb gye
rekek előadásában. Hazafelé menet
hallotta azok beszámolóját, akik már
jártak színházban, s ekkor elhatároz
ta, ő is színész lesz. Később, Buda
pesten tudta meg, hogy létezik a
Színművészeti Főiskola. Ide negyed
szerre vették fel érettségi nélkül. A
Pityi nevet Básti Lajos aggatta rá,
amikor megkérdezte tőle, „Na mit
tudsz, Pityi”? Megmutatta, mit tud,
ő az a színész, aki valószínűleg a leg
több magyar filmben szerepelt. Ját
szott például az Indul a bakterház
ban, a Borsban, A Tenkes kapitányá
ban, de feltűnt a Csak szex és más
semmi egyik jelenetében is.

Pityike, ahogy a győri teátrumban
hívták, a színészkedésen kívül dolgo
zott többek között karosszérialaka

tosként, szántott rizsföldet, és gyár
tott könyvespolcokat Párizsban.

A színpadi, egészen természetes
létezéséről is érdeklődtem, árulja el,
tényleg van olyan, hogy jelenlevés
technika? „Igen. Szeretek olyan sze
repet játszani, ahol ha kevés szöve
gem is van, de jelen vagyok. Szerin
tem az egyik ismertetője, hogy valaki
jó színész, hogyha nincs szöveges je
lenete, akkor is ott tud lenni.”

Pityi bácsi elmesélte, annak a fe
jével próbál gondolkozni, akit játszik.
Abban a helyzetben, ahol az létezik.
Még ha nem is szól egy szót sem, de
akkor is van véleménye a helyzetről.
„Így vagyunk az életben is” – vélte.
Bujtor István mondta erre, hogy
nincs az a szünet, amit Pityi bácsi ne
tudna sétálással kitölteni. Győrben
még egy ketrecből is súgtak neki. 

Pityi bácsi nagyon kevés szerepet

utasított csak vissza. „Egyszer azért,
mert a darabban a káromkodáson volt
a hangsúly. Minden ok nélkül trágárkod
tak benne. Nem úgy, mint amikor az
embert felbosszantják időnként, és va
lami trágárságot vág oda, hanem indo
kolatlanul.” Amikor megjegyeztem,
hogy nyugodt embernek tűnik, azt
mondta: „Nem is tudom, hogy nyugodt
vagyoke, vagy inkább fegyelmezett.”

Az országos ismertséget hozó Ke
ménykalap és krumpliorr egyik jele
netében meginterjúvolják, és kérde
zik, hogy mit üzen a gyerekeknek.
„Ne szaggassátok le a plakátokat,
mert az az utca hírmondója!” – vágta
rá rögtön, akkor, 2012ben.

– Most mit üzen a fiataloknak? –
érdeklődtem.

„Hogy maradjanak természetes
emberek.”

Pityi bácsi 82 évet élt. Isten vele.

A színészlegendától búcsúzott a társulat
Gyertyagyújtással emlékeztek színésztársai a múlt vasárnap elhunyt
Szilágyi Istvánra, Pityi bácsira. Mi pedig egy néhány évvel ezelőtt, a
színészlegendával készült beszélgetésünk felidézésével búcsúzunk.

PITYI BÁCSI jelenlétét soha nem felejtjük el
Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Marcali Gábor
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Testvérvárosi hírek

A szervező Karzat Színház összefogott a Kultúr
part stábjával, és április végén zárt ajtók, üres pad
sorok és szigorú biztonsági intézkedések mellett,
a legnagyobb titokban rögzítettek minden progra
mot. A különleges vállalkozásban közreműködött
az ország egyik legjobb műszaki háttércsapata,
hogy Novák Péter rendezésében, igazán minőségi
látványban és hangzásban lehessen részünk.

Ma már biztosra mondhatjuk, hogy a körülmé
nyek dacára lesz Öt Templom Fesztivál, nem is
akármilyen.

A koncertek között Barabás Lőrinc, Lőrinszky
Attila mellett ott lesz a Budapest Bár Mező Misi
vel, Roby Lakatos ifj. Cséki Kálmánnal, a 30Y,

A napokban 24 ezer darab sebészi maszkot, és
1200 darab N95ös részecskeszűrős maszkot indí
tanak útra Kínából, azok várhatóan egy hónapon
belül érkeznek Győrbe.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úgy fo
galmazott, „Győr több mint negyed évszázada
testvérvárosi kapcsolatban áll Wuhannal, a
kapcsolat elsősorban sport és kulturális együtt
működésre terjed ki, azonban akkor is számít
hatunk egymásra, ha a másiknak segítségre van
szüksége.”

Colmarban május 11én nyithatnak az iskolák,
de kötelező a maszkviselés, a szülők beleegyező
nyilatkozatával. Ingolstadtban is fokozatosan ve
zetik be az enyhítéseket, az iskolák is évfolyamon
ként nyitnak újra. Nof Hagalilt is érintő hír, hogy

Az év elején dr. Dézsi Csaba András polgár
mester javaslatára az önkormányzat há
rommillió forintos segítséget nyújtott a
fertőzéssel akkor még leginkább sújtott
városnak. A hírek szerint Wuhan mára túl
jutott a járványon, a testvérvárosi kapcso
lat jegyében most ők segítenek Győrnek.

Izraelben is engedélyezték az iskolák fokozatos új
ranyitását. Poznanban az a döntés született, hogy
május 24ig biztosan zárva maradnak az óvodák
és a bölcsődék. A sindelfingeni óvodákban to
vábbra is csak szükségellátás van, ám több terüle
ten is enyhítéseket vezettek be.

Nyizsnyij Novgorodban kérik a lakosságot,
hogy boltba járás helyett inkább házhoz rendelje
nek, ha mégis kimennek, tartsák be az egészség
ügyi előírásokat. Kuopióban továbbra is segítik az
időseket és a szükséget szenvedő családokat. Bras
sóban bankkártyás fizetést vezettek be a tömeg
közlekedésben az érintésmentes fizetés érdeké
ben. Erfurtban több könnyítés is életbe lép, a vá
ros 75 millió eurós veszteséggel számol a többlet
költségek és a kieső bevételek miatt.

WUHANI 
ADOMÁNY

Az eredetileg tervezett időpontban, május 14. és 18. között, de a különleges járványhelyzetre
való tekintettel nem az újvárosi templomok padsoraiba, hanem a képernyők elé várja közön
ségét az idén tizenöt éves Öt Templom Fesztivál.

Ferenczi György az első Pesti Rackákkal, Gryllus
Dániellel és Szirtes Edina Mókussal. Az egyházi
szertartásokon közreműködik az Él Ő! zenekar, a
Szent Efrém Férfikar, a Voces Aequales kórus,
Ruppert István orgonaművész és Dévényi Dávid
kántor. Lesz virtuális Öt Templom Túra Székely
Zoltán vezetésével, és műterméből jelentkezik
Szurcsik József, aki saját elmaradt kiállításához
tart tárlatvezetést.

A szervezők május 14. és 18. között szeretettel
várnak mindenkit a képernyők elé! A fesztivál tel
jes programját nyár elején a Magyar Televízió is
műsorára tűzi. A virtuális padsorokban szerencsé
re nincs nézőszámkorlátozás.

A Mozgáskorlátozottak Győr
MosonSopron Megyei Egyesüle
tének Lajta utcai központjában
többször próbálkoztak ládákba ül
tetni a zöldség és fűszernövény
palántákat, de a náluk dolgozó,
mozgásukban korlátozottaknak
nem volt egyszerű a kertészkedés.
A Föld napja alkalmából azonban
nagy öröm érte a központ munka
társait, a Leier Hungaria Kft. ma
gaságyást ajándékozott az udvar
ra, és tele is ültették palántákkal.
A kertészkedés így hajolgatás és
térdelés nélkül végezhető, akár
kerekesszékből is. „Nagy öröm,
hogy az ágyásban már szépen nő
nek a paprika és paradicsompa
lánták, a zeller, a padlizsán és a

rozmaring a többi fűszernövény
mellett. A másoknak egyszerű
mozdulatok a mozgássérültek szá
mára gyakran megoldhatatlanok,
most azonban kényelmesen ker
tészkedhetünk” – mutatta be az
újdonságot Nagy Józsefné Joó
Edit, az egyesület elnöke, aki el
mondta, hogy megváltozott mun
kaképességű, a legsúlyosabb, D
minősítésű mozgássérült embere 
ket foglalkoztatnak. Csomagolás
ból, összeszerelésből és ékszerké
szítésből jutnak bevételhez,
amelyből bértámogatott jövedel
met fizetnek a náluk dolgozó 23
mozgáskorlátozottnak. A megyei
egyesületnek háromezer tagja
van, 33 településen vannak jelen

a megyében, és az elnök büszke
arra, hogy a helyi önkormányza
tokkal jó együttműködés alakult
ki, mindenhol segítik a mozgásuk
ban korlátozott embertársaikat.

A központ dolgozói többnyire
panelházakban élnek, van, aki ke
rekesszékes, van, aki protézissel
él, és a kerti foglalatosság eddig
nem volt lehetséges számukra.
Az átadás napján volt az egyik kol
léga születésnapja, amelyre szo
kás szerint közös ételkészítéssel
készültek. A magaságyásból sza
kítottak is a friss petrezselyemből,
és nemsokára a tízóraijukhoz is
szedhetnek maguknak érett pap
rikát és paradicsomot a saját
„kertészetből”.

A Föld napja alkalmából a mozgáskorlátozottak számára könnyen kezelhető magaságyást épí
tett a Leier Hungaria Kft. A kis „kertészetbe” zöldség és fűszernövénypalánták is kerültek.

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Mozgás
korlátozottak

GyőrMosonSopron
Megyei Egyesülete

MAGASÁGYÁSBAN kertészkedhetnek a mozgáskorlátozottak

Öt Templom Fesztivál
ONLINE



gondozáshoz

Májusi tippek

A DÍSZKERT-
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Sajnos az év nagyon csapadéksze
gényen indul. Győr környékén áprili
sig 86 mm csapadék esett. Jómagam
már március első hetében bekap
csoltam a locsolórendszert, hide
gebb napokon pedig nem győztem
leüríteni. Nem is beszélve a dézsás
növényekről, melyekből szintén van
több a kertben, s akik nem tettek
ugyanígy, azoknál előfordul, hogy az
edényben vagy dézsában nevelt nö
vényeik a télen sajnos kiszáradtak.

Ha most ültetünk dézsába, edény
be vagy virágládába növényt, arra
ügyeljünk, hogy az edény alján legye
nek legalább 11,5 cmes átmérőjű
lyukak. Sőt, nagyobb edényeknél az al
só 510 cmre teszek vízelvezetőnek
apró, de nem poros kavicsot is. A ga
rázsban, teraszon, verandán telel
tetett növényeinket már
biztonsággal kitehet
jük a szabadba. Ér
demes borús
időben vagy
késő délután
kitenni a nö
v é n y e k e t ,
mert a fény
szegény kör
nyezetből ki
kerülve köny
nyedén mara
dandó napégést
szenvedhetnek.

Érdemes a talaj felső ré
tegét megújítani. Egy háromágú ka
pával vagy egy meghajlított villa segít
ségével a talajt távolítsuk el, ügyelve a
gyökérzetre. Akár az alsó régióval is

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

tehetünk ugyanígy. Távolítsuk el a ré
gi földet és tegyünk a helyére jó mi
nőségű kerti föld (2/3) és érett kom
poszt (1/3) keverékét, vagy jó minő
ségű virágföldet. Átültetést követően
ne locsoljuk meg táp oldattal, azzal leg
alább 23 hetet várjunk. Az alapos lo
csolást viszont ne felejtsük el. Ha
nem akarunk folyamatosan táp 
oldatozni, érdemes már az átültetés
nél a talajba tartós, úgynevezett bur
kolt tápanyagot keverni, így akár 23
vagy 56 hónapra is megoldottuk a

folyamatos tápanyagutánpótlást.
A teleltetésből elővett

dísznövényeknél sok
szor rovar kárte

vők szívogatását
láthatjuk, eze
ket érdemes
spilan ható
anyagú per
mettel, 4
g/10 l locso

lóvízzel beön
tözni, és 14

nap múlva meg
ismételni.
Sok kertbarát kér

dezi, hogy érdemese a
gyepet szellőztetni. Igen, és még

májusban sem késő fűnyírást követően
késes gyepszellőztetővel egy irányban
megjárni. Ha nagyon ritka lett, érde

mes 23 dkg/nm fűmagkeveréket rá
vetni. Ezt követően 23 hétig ne adjunk
tápanyagot a fűnek, főleg ne sima nit
rogén műtrágyát, mert attól csak nyúlik
a fűszál. Az igazi gyeptrágyák nitrogént,
foszfort, káliumot és még mikro és
makroelemeket is, főleg vasat tartal
maznak. Így kapunk szép zöld, tömött,
egészséges gyepfelületet.

A fű nyírásánál ne feledkezzünk
meg a 2/3 szabályról, ami azt jelenti,
hogy a fű 1/3át szabad csak levágni,
és ha kicsit nagyra nőt, inkább két rész
letben vágjuk le és hozzuk vissza a szo
kásos vágási magasságra, mélységre.
1012 év után érdemes megújítani,
vagy újból vetni a füvet, ha folyamato
san szép gyepfelületet szeretnénk,
amit locsoljunk is! Ha van automata lo
csolónk, minden másnap 35 mm csa
padékot (azaz 35 liter víz/nm) adjunk
neki. Ha naponta locsoljuk, számít
sunk rá, hogy ezzel kedvezünk a gom
bás betegségeknek vagy a kalapos
gombák megjelenésének és akár a
mohásodásnak is, főleg, ha árnyékos
a területünk. Ha kézzel locsoljuk vagy
tömlő végén lévő billegő szórófejjel,
akkor heti 23 locsolás is elegendő, de
ilyenkor, ha lehet, inkább több vizet
juttassunk ki. A legjobb a kora reggeli
órákban locsolni, és ha lehet, állott víz
zel, ami ilyenkor levegő hőmérsékletű,
így nem hűtjük le nagyon a növénye

inket és a környezetüket. A legna
gyobb melegben még a gyepet se lo
csoljuk. A növényeink a locsolóvizet
borús időben vagy a reggeli órákban
tudják a legjobban hasznosítani.

Sokakat zavar, ha a gyepfelület
ben megjelennek a gyomok, főleg a
gyermekláncfű és a fehérhere a leg
nagyobb ellenség. Kapható többféle
gyepgyomirtó, de ezek használatával
vigyázzunk, mert ha évi két alkalom
nál többször használjuk vagy túlada
goljuk, akkor nemcsak a gyomot, ha
nem a gyepfelület környezetében lé
vő dísz és haszonnövényeket is káro
sítja. Rendszeres gyepnyírással (46
cm között), megfelelő tápanyagjut
tatás mellett évi kétszeri levegőzte
téssel viszonylag gyommentesen
tartható a zöldfelületünk.

Sajnos 2020 bőven okoz megle
petéseket, akár az időjárásra,
akár a járványhelyzetre gondo
lunk. Kertbarát szemmel utób
binak jó oldala is van, hiszen a
kertünk biztonságos hely, ahol
levegőn lehetünk és kikapcso
lódhatunk, erőt meríthetünk,
mint ahogy teszi ezt a cikk szer
zője, Nagykutasi Viktor, a Ker
tészek és Kertbarátok Győr Vá
rosi Egyesületének elnöke is.

A fû
nyírásánál 

ne feledkezzünk
meg a 2/3
szabályról!

Támogatott tartalom

Szerző: Nagykutasi Viktor kertészszakíró
Fotó: fotohunter/Shutterstock.com

Nagykutasi Viktor



Röviden
Érvek a maszk viselése mellett
Világszerte egyre

több szakmai szerve
zet, itthon például a
Magyar Orvosi Ka
mara javasolja a
maszkviselést általá
nosan, azaz nem csak a betegek és az egészség
ügyi dolgozók számára. A járványban előkerült
néhány korábban nem ismert fontos meggon
dolás. A fertőzöttek jelentős részének nincse
nek tünetei. Ők egészségesnek tekintik magu
kat, ám hordozzák a vírust, és terjeszteni is tud
ják. Nyílt téren a levegőben szálló, vírusokat
hordozó aeroszolok hamar eloszlanak, hígulnak.
Azonban ez nem történik meg egy olyan helyi
ségben, ahol nem jó a légcsere – mondjuk egy
üzletben, ahol jönnekmennek az emberek, de
a levegő nagyrészt ott marad. Ezért mindenki
nek érdemes hordani a maszkot ott, ahol ő má
sokra nézve veszélyt jelenthet. A maszkok kiszű
rik a kilélegzett levegőből a részecskéket, az
esetleg ott lévő vírusok jelentős részét, ame
lyek így nem jutnak el másokhoz.

A szakrendelés
jelenleg is működik
Érthető, hogy a betegek fél

nek, hogy ha nem jöhetnek az
előírt – és az előjegyzésben biz
tosított – időpontban ellenőr
zésre, akkor állapotuk rosszab
bodhat. A kardiológiai szakren
delésen dolgozók mindent elkö
vetnek azért, hogy se egészségi
állapotuk, se biztonságérzetük
ne károsodjon. Ezért más formá
ban, de a szakrendelés jelen
leg is működik.

Akut esetben 
az ellátás biztosított
Állapotrosszabbodás, új

panasz esetén a sürgősségi ki
vizsgálás biztosított: a sürgőssé
gi osztályon a kardiológiai konzí
lium mindig elérhető. Folyama
tosan biztosítjuk a műtét előtti,
vagy az egyéb kezelésekhez
szükséges kardiológiai konzíliu
mokat. Működnek a nem ha
lasztható vizsgálatokat végző
egységek: ilyen például a pace
makerszakrendelés, az akut in

A koronavírus körüli tévhitekről
Az új koronavírus

megjelenése, gyors
terjedése váratlan kihí

vások elé állított ben
nünket, az egész emberi

séget érintő pandémiáról
van szó. A betegség tüneteit

nagyjából ismerjük, mechanizmusát
már kevésbé, hosszú távú egészségi hatásait pe
dig egyáltalán nem. A hideg időjárás és a hó
nem pusztítja el az új koronavírust. A forró für
dő nem akadályozza meg az új koronavírusfer
tőzést. Az egészséges ember normális testhő
mérséklete 36,5 °C és 37 °C között van, függet
lenül attól, milyen hőfokú vízben fürdik, illetve
zuhanyozik. A koronavírus nem terjed a szú
nyogcsípéssel. A kézszárítók nem pusztítják el
az új koronavírust. Az egész test alkohollal és a
klórral való permetezése nem jó módszer a ko
ronavírusfertőzés elkerülésére. A koronavírus
sal szembeni védekezés leghatékonyabb módja
a gyakori kézmosás.

visszahívja. Számos problémát a
betegek alapos kikérdezése és a
korábbi leletek áttekintése alap
ján már telefonon rendezni le
het. Kiderülhet így, hogy a beteg
panasza nem szíveredetű, és le
hetővé teszi a gyógyszerek meg
változtatását, új terápia beállítá
sát – természetesen csak azok

nál a betegeknél, akiket sze
mélyesen ismerünk.

Ereceptek
felírása
Egy központi szá

mítógép használata
úgynevezett felhő se

gítségével lehetővé te
szi a gyógyszerkészítmé

nyek, gyógyszerek felírását, a
szakorvosok által felírható
gyógyszerjavaslatok kiadását,
amelyet a háziorvosok számára
is láthatóvá tettek. Kedves bete
geinket tehát nem hagyjuk ma
gukra a problémákkal. Remél
jük, hamarosan visszaáll a régi
rend és biztonságban fogadhat
juk önöket szakrendelőinkben!

farktusos betegek szívkatétere
zése a szívkatéteres laboratóri
umban, valamint a szívműtéten,
szívkatéterezésen átesett bete
gek korai ellenőrzése.

Telefonos konzultáció
Az elhalasztott kontrollvizsgá

latokról az előjegyzett betegein

ket 714 nappal az esedékesség
előtt telefonon értesítik.
Amennyiben a beteggel folyta
tott telefonbeszélgetés során
megoldásra szoruló probléma
merül fel, a beteg ezt egy gya
korlott kardiológussal megbe
szélheti, illetve őt egy kardioló
gus szükség esetén telefonon
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A szakrendelés
jelenleg is mûködik

Szívbetegek gondozása: 

Az elmúlt harminc évben a kontrollra visszajáró
szívbetegek megszokták, hogy ha gondjaik, szív
betegséggel kapcsolatos problémáik vannak,
bármikor fordulhatnak a kardiológiai szakrende
léshez, gondozóhoz. A betegek biztonságérzeté
nek alapját jelenti, hogy betegségük miatt meg
határozott gyakorisággal – 3612 havonta – jö
hetnek ellenőrzésre. Akkor is, ha nem érzik ma
gukat rosszabbul. A koronavírus miatti járvány
helyzet azonban ezt a jól működő rendszert is
felfüggesztette.

Szerző: Dr. Mézes Péter
kardiológus főorvos

NINCSENEK 
magukra hagyva!



JÓ TUDNI

Nézzük a hasznos oldalát
Pedagógusaink a jövőben bátrabban használnak digitális megoldáso
kat, mivel rutinosabbak lesznek. További képzésük ezen a téren szük
ségszerű lesz. Szülőként együtt kell tanulni a gyermekkel, együtt kell
belépni vele ebbe a technikai világba. Kölcsönös tanulás zajlik. A család
által képviselt értékrendet a szülő tudja a digitális világ mellé tenni. Kö
zös jó megoldások születhetnek, amelyek a későbbiekben is erősségek
lesznek a szülőgyerek kapcsolatban. Nagy kihívás ez helyzet most min
denki számára, az igazi nyereség a közös tapasztalás lesz és a felmerülő
problémák mentén a további együttműködő tervezés.
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Az oktatásba berobbant
okoseszközök
Leggyakrabban használt IKTeszkö

zök: számítógép, széles sávú internet,
digitális fényképezőgép, ebook olvasó,
okostelefonok, interaktív táblák, table
tek stb. Ezen eszközök segítségével az
információk feldolgozása és tárolása
gyorsabb, így valamilyen szinten min
den pedagógus használja őket. A taná
rok számára egyértelmű volt, hogy
ezen a területen tovább kell fejlődniük,
sőt folyamatosan kell fejlődniük. Erre
kevésbé volt eddig lehetőségük. Nem
csak a jelenlegi helyzet, hanem a taní
tási környezet változása is megkívánta,
hogy másmás munkaformákban és
eszközökkel dolgozzanak a tanórákon.
A nádirigóról már nem elég csak beszél
ni és tankönyvi képeket nézegetni, ami
kor a diákok többsége egy kattintással
képet és hangot is produkál az adott
tananyagról az okostelefonján. A diákok
többsége használja a digitális eszközö
ket. A gyerekek közötti kommunikáció
jórészt a közösségi oldalak használatá
val történik. Ami új ezekben a napok

tanítják a gyerekeket. Olyan kolléga
is van, aki frusztrált és küzd a digitá
lis világgal, felkészületlen e téren,
vagy nem kellően figyel a gyermekek
terhelhetőségére a megváltozott hely
zetben. A gyerekek általában nyitottak
a digitális megoldásokra, hiszen a mos
tani nemzedék ebbe született bele. Ta
nulhatunk tőlük és kell, hogy tanuljunk
felnőttként is tőlük. A pedagógiai for
matív tanulói értékelések előtérbe ke
rülhetnek. Folyamat közben értéke
lünk, inkább segítségként és pozitív
kommunikációs alapként.

Szülőként nem vagyunk könnyű
helyzetben. Nem igazán értünk a di
gitális eszközökhöz olyan szinten,
ahogy elvárható lenne ebben a hely
zetben. A digitális oktatási forma is
más elvárást támaszt velünk szem
ben, mint amit megszoktunk. A szü
lői szerep egyébként sem azonos a
pedagógus szereppel. A szülőknek
nagy segítség lehet most, a különbö
ző digitális szülőcsoportokkal való
kapcsolat felvétele, ahová technikai
segítségért is tudnak fordulni.

Nehézségek vagy akadályok
Minden változás nehézségekkel és

akadályokkal is járhat. Jelenleg azzal
tudjuk leginkább segíteni a digitális
oktatást, ha nyitottan viszonyulunk
hozzá, de nem lesöpörve és elbagatel
lizálva a nehézségeket, hiszen gyer
mekeink jövőjéről szól ez az időszak is.
Nézzünk néhány nehézséget a teljes
ség igénye nélkül. Nincs minden kis

ban, az a kontrollált és tanulási célú esz
közhasználat. Mi, szülők eddig vagy en
gedtük a „gépezést” a gyermekeknek
sokszor kontrollálatlanul, vagy jutalom
ként, vagy „ha, akkor” típusú nevelési
eszközként. Most viszont az a helyzet,
hogy naponta oda kell ültetni cseme
ténket a géphez, hogy azt elsősorban
tanulásra és fejlődésre használja.

Szerepek változása
Egy átlagos tanórán a tanár tanít, a

diák hallgat. Az elearning esetében –
számítógéppel megvalósuló oktatási
forma – a diák beszélget, emailt ír, ta
nulmányoz, elemez, a pedagógus pe
dig moderál, bemutat vagy értékelhet
is. Ebben a helyzetben a viselkedési, ta
nulási és tanítási szokások átalakulnak.
A pedagógusok egy része nagyon lel
kes a digitális módszerek használatát il
letően. Új szemlélettel, napi szinten fej
lődve, összefogják a gyermekcsoporto
kat és alkalmazkodva az elvárásokhoz,

A
gyermekeink
jövôjérôl szól 
ez az idôszak

is

Szerző: Füves Zsuzsa
okleveles gyógypedagógus tréner, 

coach, tanácsadó

A hét orvosi témája

Ezekben a napokban állt át az oktatás egy olyan tanítási
módszerre, ami eddig is jelen volt, de leginkább lehető
ségként a tanítás módszertani tarsolyában. Változó mér
tékben és mélységben használta a pedagógus, felké
szültségének és döntésének megfelelően. Beindult te
hát a digitális oktatási forma mint szükséges megoldás.
Az információs és kommunikációs technológiák (továb
biakban IKT) használata tehát nem új keletű a katedrán.

gyereknek otthon digitális eszköze.
Van, ahol internet sincs a lakásban.
Ha ebben nem kap segítséget a csa
lád, a gyermek több hónapra kimarad
az oktatásból. A sajátos nevelési igé
nyű kisgyerekeket mennyire lehet le
ültetni a számítógép elé folyamatos
kontroll és segítség nélkül? Minden
digitális információt tudunk szűrni,
amihez gyermekünk most szabadab
ban hozzájut? Eleget tude a gyermek
kérdezni ebben a tanulási formában?
A most lemaradó gyermekekkel mi
lesz a későbbiekben? A megosztott
anyagok feldolgozásában a kevésbé
önálló gyermeknek ki segít?

A gyerek jövőjét is alakítjuk
Az élet mindig egyszerre szól a jelen

ről és a jövőről. Jelen helyzetre úgy kell
tekinteni, hogy segítségével a gyerekek
jövőjét is alakítjuk. Gyermekeink, akik
most becsülettel küzdenek a digitális
oktatással, felnőttként interneten vásá
rolnak majd, távmunkát végeznek, on
line tanulnak egész életen át. A munka
világába állás már megköveteli tőlük a
digitális eszközök profi használatát.
Minden gyermek számára lehetővé kell
tenni ezt a fejlődési utat.

LAPTOP
a konyhában
– a digitális oktatásról
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Dr. Vasas István főigazgató főorvos, orvos közgaz
dász szerint a munkavállalók és családtagjaik egész
ségügyi és egzisztenciális biztonsága érdekében
egyaránt fontos, hogy minél több cégnél elvégezzék
a koronavírusteszteket. A gazdaság újraindításának
sikere múlhat azon, hogy a munkavállalók egymást
fertőző betegsége ne állítsa le, és ne is késleltesse a
végre ismét működni kezdő termelést. Ez az egész
országnak, a munkaadóknak, a munkavállalóknak
közös érdeke, hangsúlyozta a főigazgató.

Elmondta: a beszerzési nehézségekkel küzdő part
nereiknek igény esetén az egyéni, minőségi védőesz
közeikből – sebészeti maszk, kesztyű, pajzs, védőru
házat – beszerzési áron tudnak segítséget nyújtani.

Megkérdeztük a szakembert, hogy a Kardirex ren
delőjében térítés ellenében bárkinek elvégzik e a ko
ronavírus tesztjét. A főigazgató azt válaszolta: igen,
de mindenképpen előzetes bejelentkezés szükséges
és fontos a recepción elvégzett kockázatértékelés
eredménye. Fontosnak tartotta ismertetni, hogy me
lyik fajta teszt mit tud kimutatni. A diagnosztikus PCR
vizsgálat – amelyet torok és orrváladékból végeznek
el – magát a fertőző vírust jelzi. Hamarabb ad pozitív
eredményt, mint a gyorstesztek, hiszen azok az el
lenanyag termelődését jelzik.

A gyorstesztekről szólva elmagyarázta: a fertőzés

Valamennyi munkatársának elvégezte a ko
ronavírustesztjét a Kardirex, a szűrővizsgá
lat mindenkinél negatív eredményt muta
tott. Az egészségügyi központ szakembereit
kiképezték a vírus kimutatásának folyama
tára, a centrum mindkét fajta teszttel ren
delkezik, így a Kardirexnél is elérhető ez a
fontos vizsgálat.

68. napjától pozitívak, ugyanis ekkor kezd el terme
lődni a „gyors reagálású hadtest”, az IgM, mely a ne
gyedik héten el is tűnik a vérből. Hogy ne maradjunk
védelem nélkül, már a fertőzés második hetében
megjelenik a lassabban érkező, de tartós védelmet
adó IgG ellenanyag, mely a fertőzést követően még
hosszú ideig kimutatható. Van egy olyan időszak, ami
kor az IgM és az IgG párhuzamosan van jelen.

Az esetleges első hét nap álnegatív eredményé
nek korrigálására a gyorsteszt megismétlése java
solt 10 nap múlva.A főorvos a fokozott kockázatú
munkavállalóknak azt javasolja: két gyorstesztet
végeztessék el 10 nap különbséggel, vagy az egy
gyorsteszttel egyidejűleg a PCR vizsgálatot. A Kar
direxnél mindegyikre van lehetőség. (x)

teszteket végez a Kardirex
KORONAVÍRUST KIMUTATÓ

Hazánkban is népszerűek voltak a
különféle ízesített cigaretták, melyek
többségét már 2017ben megszün
tették. Most a mentolos ízesítésű do
hánytermékeken van a sor.

Dr. Czompó Márta pulmonológus,
allergológus főorvos szakvéleménye
szerint a menta leveléből kivont olaj,
melyet a dohánytermékeknél használ
nak, nagyobb mennyiségben tartal
maz pulegon nevű vegyületet; melyről
kimutatták, hogy főleg máj és tüdőrá
kot, illetve egyéb daganatot okozhat. 

Az elektromos cigarettákhoz kapha
tó liquid töltetekhez használt folyadék
ban pedig még nagyobb koncentráci
ókban jelen van ez a vegyület. 

A főorvosnő egyáltalán nem java
solja az ízesítés miatt áttérni az elekt
romos vagy a füstmentes cigarettára
azok káros hatása miatt, ráadásul az
ízesített fajták számos adalékanyagot,
például pulegont, Evitaminacetátot,
propilénglycolt tartalmaznak, amik
erősen tüdőszövet roncsoló hatásúak.

A dohányboltosok véleménye sze
rint viszont a vásárlók egy része át
fog térni az elektromos fajtára, vagy
váltanak sima, normál dohányter
mékre. 

Marcalvárosi dohányboltosokat kér
deztünk a betiltásról, ők az elektromos
és a füstmentes cigarettát fogják ajánla
ni alternatívaként a vásárlóiknak, forga
lomkiesésre ezáltal nem számítanak. Az
egyik eladó arról is beszámolt, hogy tu
domása szerint lyukas lesz a filtere né
hány cigarettának, és azon át gyógyszer
tári mentaaromát fognak a dohányosok
beleadagolni, alternatív megoldásként.

Az általunk megkérdezett cigarettá
zók vegyes tervekkel készülnek a válto

zásra. Tóth Bence 25 éves, hét éve do
hányzik, a mentolos fajtájú cigarettát
három éve szívja. A tiltásnak nem örül,
de amúgy is gondolkodott azon, hogy
áttér az ecigire, a májusi intézkedés pe
dig megerősítette a döntésében. Több
ször próbált leszokni, de csak ideiglene
sen sikerült. Horváth Zoltán elmondása
szerint nem erős dohányos, de mindig
is mentolos cigit szívott. Az elektromos
cigaretta nála nem opció, semmiképp
nem térne át arra a fajtára. Tervei sze

rint gyengébb, ízesítetlen cigit fog szív
ni, ha megszüntetik a mentolosat.
Bánczi Éva, Zoltán menyasszonya is
mentolos cigarettát szívott eddig, de
erős dohányosnak ő se mondaná ma
gát.  Próbálta már az ecigit, de szerinte
nem helyettesíti a hagyományos do
hányzást, hiába tudna ízesített liquidet
venni. „Ha megszűnik a mentolos, ak
kor végleg abbahagyom a dohányzást,
mivel az ízesítetlen cigarettát nem tu
dom elszívni” – vélekedik.

Május 20tól megszűnik a mentolos dohányáruk forgalmazása,
ez alól csak az elektromos és a füstmentes cigaretta lesz a ki
vétel. Utánajártunk, miért károsabb a mentolos ízesítés a do
hányzásban, és a fogyasztókat is megkérdeztük: lemondanake
a cigizésről, vagy másikat választanak a mentolos helyett?

A MENTOLOS CIGIT
BETILTJÁK

Szerző: Tóth Vivien 
Fotó: Pcess609/Shutterstock.com
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RO

POGÓS SAJTOS CSIRKE

Bevásárlólista (4 főre)
• fél sült csirke
• 100 g reszelt trappista sajt
• 2 háromszög sajt
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 kisebb fej vöröshagyma
• 1 db tojás
• 1 ek. tejföl
• fél kk. só
• friss bors
• petrezselyem
• 2 szál csemegeuborka
• Panír: 2 db tojás, 150 g prézli
(nagyobb szemű)

#szarkazsófi

Rántott karfiol, rántott borjúbécsi, rántott pala
csinta, rántott csirkecomb. Kör alakú, hosszúkás,
ropogós, vastagabb, vékonyabb, borsosabb, fino
mabb. Rántva valahogy minden finomabb!

Tipp:
Kézzel is

elkészíthető a húsgolyó, 
a csirkét szálazva, 

minden mást
aprítva!

Pont olyan ez, mint amikor Gombóc Ar
túr sorolja a csokikat: kerek csokoládé,
szögletes csokoládé, hosszú csokoládé, rö
vid csokoládé, gömbölyű csokoládé és
még folytathatnám. Mi, magyarok éppen
így vagyunk a rántott finomságokkal, min
denkinek megvan a kedvence. A menzán
mindig van rántott sajt és hús, vasárnapon
ként pedig a házak a sült prézlitől illatoz
nak. Nem tudom, miért, de minden bi
zonnyal ehhez szoktunk és egyszerűen
csak szeretjük. Azonban önző dolog volna
csupán a miénknek tudni a módszert, hi
szen a skandináv országokban ugyan ke
vésbé, de délen már imádják, és tőlünk
igen távol eső földrészeken is mannaként
szolgál a rántott finomság. Igaz, gyakran
egyszerűsítik a bundát egy sörtésztára.

Gondolok az olaszok ropogós tintahalkari
káira, az ázsiaiak szezámmagos csirkéjére,
és a rántott Mars szeletre. Bizony, van
ilyen is, méghozzá Angliában. Egy szó mint
száz, úgy tűnik, rántva minden jobb, még
ha nem is olyan egészséges. Gyakran élce
lődünk ezen egymás közt is, főként, ha va
laki már bodzavirágot, tökvirágot vagy pá
rizsit ránt, de mi még ezt is imádjuk. Mi
sem bizonyítja jobban, hogy így minden
étel nemcsak menthető, hanem ízletes és
újra friss is lehet. Manapság egyre többen
vezetünk gazdaságos konyhát, ezért gyűjt
jük és szeretjük ezeket a módszereket. Az
e heti recept pedig egy méltán népszerű
felhasználása a sült csirkének, ami vagy
megmaradt, vagy kifejezetten ezért sütöt
tük, hogy ezt is kiránthassuk.

Elkészítés: Egy késes robotgépben dolgozok össze mindent. A sült húst kicsontozom,
a hagymát, fokhagymát apró kockákra vágom, a petrezselymet aprítom és belete
szem a robotgépbe. Hozzáadom a tojást, tejfölt, kenősajtot, sót, borsot és alaposan
összeturmixolom. Kiveszem a gépből, hozzákeverem a reszelt sajtot, aprított cseme
geuborkát is, összekeverem. Kisebb golyókat formázok belőlük. A golyókat belefor
gatom a tojásba, prézlibe, azaz rántom. Közepesen forró, bő olajban mindkét felüket
44 percig sütöm.
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„A környezetvédelmet ki 
emelten kezeljük a városban, és
ehhez egy újabb lépés a fák álla
potát vizsgáló eszköz” – fogal
mazott dr. Dézsi Csaba András
polgármester az akusztikus to
mográf bemutatásakor. Hozzá
tette, a műszer nagy előnye,
hogy a fa állapotáról roncsolás
mentesen kaphatunk képet, rá
adásul a vizsgálatnak köszönhe
tően elkerülhetjük, hogy olyan
fát vágjanak ki, amelyet még
nem kellett volna, viszont a va
lóban beteg egyedek felderítése
is könnyebbé válik, ezáltal pedig
a baleseteket előzhetjük meg.
„A győri fák állapotának feltérké
pezésére egy program indul, de
ebbe is szeretnénk bevonni a la
kosságot. Aki balesetveszélyes
nek látszó fát lát, az bejelentheti
közvetlenül a varosuzemelte
tes@gyorszol.hu email címen,
és az ilyen irányú bejelenté 

ÁLLÁSHIRDETÉS

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletága felvételt
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feladat: Piacok és vásárcsarnok üzemeltetésében való
közreműködés, az azzal kapcsolatos rendszeres és eseti
feladatok szervezése, ellátása, a piacüzemeltetésre vo-
natkozó jogszabályok és belső szabályzatok betartása
és betartatása, a vásárlókkal, bérlőkkel és helyhaszná-
lókkal való közvetlen kapcsolattartás.

Feltétel: • érettségi • büntetlen előélet, cselekvőképes-
ség • felhasználói szintű számítógépes ismeretek • jó
kommunikációs készség • empatikus személyiség • szo-
ciális érzékenység • együttműködési és konfliktuskeze-
lési készség • pontosság

Előnyt jelent: • kereskedelemben szerzett gyakorlat
B kategóriás jogosítvány

Jelentkezési határidő: 2020. május 15.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre 
várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 
9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu 
Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel: PiacfelügyelŐ munkakör

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongaz-
dálkodó Zrt. hirdetmény útján bérbe adja az aláb-
bi, tulajdonában levő üzlethelyiséget: 

Cím Hrsz. Terület Kikiáltási ár
(m2) (m2/hó)

Vásárcsarnok 12. sz. üzlet
Győr, Herman O. u. 25. 4346/8 34 3.000 Ft+áfa

Vásárcsarnok 14. sz. üzlet 
Győr, Herman O. u. 25. 4346/8 34 3.000 Ft+áfa

Vásárcsarnok 21. sz. üzlet 
Győr, Herman Ottó u. 25. 4346/8 17 3.000 Ft+áfa

A zrt. a pályázat benyújtási határidejéig az alábbi megtekintési
időpontokat biztosítja: 2020. május 14. (csütörtök) 8–9 óráig,
valamint 12–13 óráig.

Az üzletek külön-külön is pályázhatóak.

A pályázatot írásban kell megküldeni a GYŐR-SZOL Zrt. 9024
Győr, Orgona u. 10., vagy a GYŐR-SZOL Zrt. Vásárcsarnok, Győr,
Herman O. u. 25. szám alatti postai címre, illetve elektronikus le-
vélben a piacok@gyorszol.hu e-mail címre is benyújtható. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. május 20. 12 óra

A hirdetmény teljes szövege a www.gyorszol.hu internetes olda-
lon tekinthetŐ meg. A pályázattal kapcsolatban további informá-
ció a GYŐ R-SZOL Zrt. Piacok és Vásárcsarnok Csoportjánál (9023
GyŐr, Herman O. u. 25., tel.: 06-20/551-0250, üi.: Németh
Kornélia, e-mail: piacok@gyorszol.hu ) szerezhetŐ be.

FAKOPP
vizsgálja
A FÁK 
egészségét

Az új favizsgáló berendezéssel megállapítható a fa
egészségi állapota, illetve az is, hogy balesetveszélyese.
A magyar fejlesztésű Fakopp hanghullámok segítségé
vel elemzi a törzset, ágakat. A veszélyes fák feltérképe
zéséhez a lakosság segítségét is várják.

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor

seket a Facebookoldalamon is
szívesen fogadom” – zárta a pol
gármester, aki maga is közremű
ködött egy Erzsébet ligeti fa vizs
gálatában.

A GyőrSzol Zrt. által megvá
sárolt berendezés, a 3D techno
lógiát alkalmazó Fakopp műkö
dése a fatörzsön körben lehelye
zett érzékelők között gerjesztett
hang terjedési sebességének
mérésén alapszik. A hanghullá
mok segítségével azonosíthat
ják az egészséges, a korhadt
vagy az üregessé vált részek he
lyét és méretét, a fa belsejének
állapotáról pedig grafikus kép
készül. A szerkezet a vizsgálati
eredményekhez hozzárendelt
lombkoronanagyságot és szél 
erősségi értékeket is figyelembe
véve jelzi: az adott fa képese ki
állni egy vihart, jelente veszélyt
a környezetében lévő tárgyakra
vagy személyekre.

Radnóti Ákos alpolgármester
kiemelte, a város nagyszabású
faültetési programja az idén is
folytatódik, a közterületekre ősz
szel ültetik el a csemetéket. Dr.
Szálasy László, az önkormányzat
környezetvédelmi bizottságának
elnöke hozzátette, a berende
zés jó szolgálatot tesz zöldterü
leteink védelmében, de a par
kok, játszóterek még biztonsá
gosabbá tételében is.

A GyőrSzol Zrt. a város köz
igazgatási területén mintegy öt
venezer fa gondozását végzi. A
tervek szerint a vizsgálatokat a
legforgalmasabb közterületeken
kezdik, a parkok, játszóterek, jár
dák, kerékpárutak közelében lévő
növények állapotát mérik fel a kö
vetkező hónapokban. A már be
vizsgált fákat megjelölik, és a fo
lyamat eredményeként egyrészt
átfogó képet kapnak az állomány
egészségi állapotáról, másrészt
azonnal elvégezhetik a legsürgő
sebb, a balesetveszély elhárítását
célzó beavatkozásokat. A saját
vizsgálatok mellett a szolgáltató,
ahogy korábban is, szükség ese
tén továbbra is igénybe veszi kül
ső szakértők közreműködését.

KÖZTEMETŐK
A GyőrSzol Zrt. tájékoztatja a hozzátartozókat,

hogy a nádorvárosi, szabadhegyi, révfalui, újváro
si, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és a Koron

cói úti köztemetők május 4től, hétfőtől a nyári
nyitvatartási rend szerint, azaz naponta 7 és 20
óra között látogathatóak.

nyári nyitvatartási rendje

PIACFELÜGYELÓ́
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A bíróságon kívüli, alternatív vitarendezés egyik
legnagyobb előnye a bíróságok tehermentesítése
mellett az, hogy a felek között létrejöhet egy
kompromisszumos megoldás gyorsan és díjmen
tesen. A PBTben eljáró tagok magasan kvalifikált
jogászok vagy közgazdászok, akik kiemelkedő szak
mai tudással, felkészültséggel és többéves szak
mai tapasztalattal rendelkeznek. A Magyar Nemze
ti Bank által működtetett PBT hatáskörébe tartozik a

fogyasztók, valamint a pénzügyi szolgáltatók közötti
vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése, továb
bá a méltányossági kérelmekkel kapcsolatos ügyek
ben az egyezségkötés elősegítése. A követeléskeze
lőkkel kapcsolatos ügyek akkor tartoznak a PBT ha
táskörébe, ha követelésük a fogyasztókkal szemben
pénzügyi szolgáltatáson alapul. 

A fogyasztó személyi vagy anyagi körülményeire
tekintettel méltányossági kérelemmel fordulhat a
pénzügyi szolgáltatóhoz, melyben kérheti, hogy a
szerződésben foglaltakhoz képest kedvezőbb felté
telekkel teljesíthesse kötelezettségét. Méltányossági
eljárást a PBT előtt akkor is lehet kezdeményezni, ha
a követelés kapcsán fizetési meghagyás kibocsátásá
ra került sor, vagy az adott ügyben végrehajtási vagy
bírósági eljárás van folyamatban, azonban az igény
jogalapját vagy összegszerűségét vitatni nem lehet.

A PBT eljárásának megindításához alapvető felté
tel, hogy a fogyasztó először közvetlenül a pénzügyi
szolgáltatóval kísérelje meg rendezni a vitás ügyet, il
letve hozzá nyújtsa be méltányossági kérelmét. A
PBT eljárása ingyenes, eljárási díj, illeték sem a fo
gyasztót, sem a pénzügyi szolgáltatót nem terheli, és
jogi képviselő igénybevételére sem kötelesek a felek.
Az eddigi gyakorlat szerint akár két hónapon belül
döntés születhet. Az eljárás során a pénzügyi szolgál
tatót együttműködési kötelezettség terheli. 

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat
győri irodájában a pénzügyi szolgáltatások teljes
spektrumát érintő kérdés vagy panasz esetén in
gyenes segítséget kérhet.
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Ügyfélfogadás (csak telefonon és online): Hétfő: 8–14, szerda: 8–14, csütörtök: 11–17 óráig

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

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

Panaszt nyújtott be a pénzügyi szolgáltató
jához, de elutasító választ kapott? Nem sze
retne bírósághoz fordulni, hogy a pénzügyi
jogvitája rendeződjön? Elutasították a mél
tányossági kérelmét? Ilyen és ehhez hason
ló esetekben célszerű a Pénzügyi Békéltető
Testület (PBT) mint alternatív vitarendezési
fórum eljárását kérelmezni.

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

Pénzügyi jogvita rendezése 

A BÍRÓSÁGON KÍVÜL

Kezdjük a leglátványosabbal, a
Szent István úti csatornabéleléssel.
Minden járókelő megcsodálta a főút
vonal két belső sávjában dolgozó
monstrumokat. Akár egy vidám felvo
nulás részese is lehetne a kamionra
szerelt hatalmas behajtó szerkezet, a
kazánnal és a hatalmas, föld alá kúszó
csőkígyóval. Valójában a csőfelújítás
csúcstechnikáját láthatjuk a Szent Ist
ván úton. A zsákvászonra hasonlító bé
lésanyagot előbb egy különleges be
hajtó szerkezet juttatja be a csatorná
ba. Odalent műgyanta bevonatot kap
és ezt rámelegítik. A szakemberek
péntek délutánra ígérik a befejezést.
Így egységes, új bélelést kap a főútvo
nal alatti csatorna az Aradi vértanúk és
a Jókai út közti szakaszon. 

A bélelőcsapat a következő héten
is Győrben marad, a Pápai úton fog
ják felújítani a Ménfőcsanakot és
Győrújbarátot ellátó ivóvízfőnyomó
vezetéket. A munka előkészítése
megtörtént, a térséget most egy má
sik, kisebb átmérőjű főnyomóveze
ték látja el. Az átállás zökkenőmen
tes volt, hétfő hajnalban kezdődik a
csőbélelés. 

Az Eszperantó úton a vártnál hosz
szabb ideig tart a felújítás. Új csatorna
akna is épül, a csatlakozó vezetékekkel.
Ideiglenes átemelő is működik, teljes
útlezárás mellett folyik a munka. A ta
lajviszonyok és a sok keresztező köz
mű miatt május 18án reggeltől lesz is
mét járható az útvonal. 

Az Urbantsok utcában is megkez
dődött a vízvezeték cseréje, ez a har
madik helyszínünk az állami víziköz
műpályázatból finanszírozott mun
kák közül. A másik kettőben, a So
mos utcában és a Dózsa György rak
part érintett szakaszán az utolsó át
kötések zajlanak.

A Jókai utcában csatornavizsgálat
zajlik, rövidesen itt is felújítás kezdő
dik. Két kisebb csatornajavítás várha
tó a közeljövőben a Teleki út–Pálffy
út csomópontban és a BajcsyZsi
linszky úton az Arrabonaudvari be
járóval szemben.

A felújítási munkákról bővebben a
pannonviz.hu oldalon olvashatnak.
Ha kérdésük, észrevételük van, akár
a PannonVíz Facebookoldalán is fel
tehetik, így közvetlenül a szakembe
rektől kaphatnak választ.

Szigorú biztonsági intézkedések mellett egyre több helyszínen in
dulnak újra a közműfelújítások. Cikkünkben a legjelentősebb győri
munkákat járjuk végig.

A FELÚJÍTÁSOK
Lendületben Szöveg és fotó:

PannonVíz Zrt.



Nádorvárosi, összkomfor
tos, 49 nmes, 2 szobás,
távfűtéses, határozott bér
leti szerződéses lakást
cserélne 2 db győri, de
nem szigeti vagy újvárosi,
1 szobás lakásra (Hirde
tésszám: 70)

Szigeti, komfortos, 32 nmes,
1 szobás, konvektoros, szép
állapotú, határozatlan bérle
ti szerződéses, 2 erkélyes la
kást cserélne 4050 nmes,
1+fél szobás lakásra maxi
mum 3. emeletig. (Hirdetés 
szám: 83)
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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

SZOLGÁLTATÁS

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

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. +36
20/5172701

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

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.: 0670/233
9213.

EGYÉB

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

LAKÁSCSERE

96/505050

Gyárvárosi, komfortos, 72
nmes, 2 szobás, gázkonvek
toros, határozatlan bérleti
szerződéses, erkélyes, rész
ben felújított lakást cserélne
gyárvárosi, nádorvárosi, bel
városi, komfortos, 4050 nm
es, 1+fél szobás, gázkonvek
toros, határozatlan bérleti
szerződéses, erkélyes, max.
2. emeleti lakásra. (Hirde
tésszám: 69)

18530021-1-08

Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

Belvárosi, 69 nmes, 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, felújított, ha
tározatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne kisebb, 1 vagy
1+fél szobás, határozotthatáro
zatlan bérleti szerződéses lakás
ra. Belváros, Nádorváros előny
ben. (Hirdetésszám: 85)

Gyárvárosi, 1+fél szobás, 48
nmes, gázkonvektoros, ha
tározatlan bérleti szerződé
ses, felújított lakást cserélne
nagyobb, 3 szobás, határo
zatlan bérleti szerződéses la
kásra, Újváros kizárva. (Hir
detésszám: 86)
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu

Gyôr-Pinnyéd csendes, családi házas
utcájában eladó zöldterületre nézô,
egy vagy kettô hálószoba+amerikai
konyhás nappali kialakítású, erkélyes
lakás. Az ingatlan 47,14 nm-es. Az
épületben kis lakóközösség fog élni.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Révfalu családi házas övezeté-
ben nappali+2 és nappali+3 szobás
lakások korlátozott számban eladók.
Ez a földszinti lakás 71 nm-es, mely-
hez 7 nm-es terasz és 50 nm saját
kertrész kapcsolódik.

Horváth Csilla:
70/321-7759

A Százszorszép lakóparkban el-
adó ez az újszerû, 63 nm-es, gyö -
nyörû, napfényes lakás 9 nm erkély-
lyel. Elosztása: nappali+2 szoba. Az
ár tartalmazza a zárt udvari gépkocsi-
beálló árát is.

Budai Mónika:
30/640-8794

NINCS KÖZÖS FAL! NAGYMÉRETÛ
TELEK! Gyôrújbarát és Ménfôcsanak
határán, csendes lakóparkban, mun-
kájára igényes és megbízható kivite-
lezôtôl eladó új építésû, 91 nm-es
ikerház 901 nm-es saját telekrésszel. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 22,225 M Ft Ár: 29,9 M Ft

Gyôr-Révfaluban újszerû, 54 nm-
es, elsô emeleti, franciaerkélyes
tégla lakás eladó. A lakás elosztása
nappali+2 szobás. A berendezés igé-
nyes és modern. Az ár tartalmazza a
zárt udvari gépkocsibeállót.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 32,9 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a második eme-
leti, 46 nm-es, nappali+1 szobás,
erkélyes lakás. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik. Várha-
tó átadás: 2020. nyár.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 24,5 M Ft 

Gyôr-Révfalu új, kedvelt lakóparkjá-
ban eladó ez az elsô emeleti, 60 nm-
es, nappali+2 szobás, 7 nm terasz-
szal rendelkezô lakás. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.
Várható átadás: 2020. december.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 31,837 M Ft 

LUXUS ÉS MINÔSÉG GYÔR ZÖLD -
ÖVEZETÉBEN! Gyôrben, a Pacsirta la-
kóparkban elsô emeleti, 47 nm-es,
nappali+1 szobás lakás 4 nm erkéllyel
eladó. Lakásonként a napelemrend-
szer elôkészítése is megtörténik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 22,9 M Ft 

Gyôr-Révfalu új, kedvelt lakóparkjá-
ban eladó ez a harmadik emeleti, 49
nm-es, nappali+1 szobás, 4 nm er-
kéllyel rendelkezô lakás. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.
Várható átadás: 2020. december.

Budai Mónika:
30/640-8794

Legyen ez Önnek az Édes Otthon!
Marcalváros II-n épül ez a társasház,
melyben eladó 63 nm-es, nap pa -
li+két hálószobás, elsô emeleti ingat-
lan, melyhez  10 nm-es terasz  tarto-
zik. Az ár KULCSRAKÉSZEN értendô!

Cser Tibor:
70/507-6717 Ár: 36,5 M Ft 

Ár: 32 M Ft Ár: 37,5 M Ft

Gyôr-Gyárvárosban eladó családi
házakra nézô, kétszobás, 43 nm-es,
franciaerkélyes lakás. Az ingatlan szi-
getelt épületben található, ablakai
mûanyagok. Fûtésrendszere saját
mérôs, gázkonvektoros. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Költözzön most a madárcsicsergé-
ses Százszorszépbe! A Százszorszép
lakóparkban eladó ez a 63 nm-es,
napfényes lakás. Elosztása: nappali+2
szoba. A konyha beépített gépekkel fel-
szerelt. Legyen Ön az elsô lakója!

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 29,9 M Ft

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu

Ár: 16,9 M Ft

Gyôrzámolyoneladó amerikai konyhás,
nappali+3 hálószobás, 91,5 nm-es,
dupla teraszos ikerház. Az ingatlan 358
nm saját kertkapcsolattal rendelkezik.
Nagy elônye, hogy saroktelken épül,
ezért külön bejárattal közelíthetô meg.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Écs csendes utcájában 2000 nm-es
belterületi építési telek eladó. A
közmûvek az utcában vannak. Be -
építhetôsége 30%-os. További infó-
ért kérem, keressen bizalommal!

Budai Mónika:
30/640-8794

Kulcsrakész lakást keresel? Gyôr-
Révfaluban eladó földszinti, amerikai
konyhás, nappali+kétszobás, új la-
kás. Alapterülete nettó 48 nm, 7,8
nm terasszal és 75 nm lekerített kert-
kapcsolattal rendelkezik.  

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 33,5 M Ft 

Gyôr-Révfaluban földszinti, 71,03
nm-es, nappali+3 szobás, teraszos,
új építésû téglalakás eladó saját kert-
tel. Az árak emelt szintû fûtéskész ár-
ra vonatkoznak, átadás 2020 2. ne-
gyedévében várható. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 32,078 M Ft Ár: 6 M Ft Ár: 35,9 M Ft

Ár: 24,456 M Ft
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

A két győri csapat közül az ETO FC
állt jobban a másodosztályban a le
játszott 27 forduló után. A zöldfehé
rek a tabella 6. helyét foglalták el 41
pontjukkal, 13 ponttal lemaradva a
még feljutást érő második helyezett
Budafok mögött. Az ETO a szezon
márciusi felfüggesztésekor bejelen
tette, hogy a vezetőedző Kondás Ele
mér szerződését módosítja, az már
júniusban lejár, így biztos, hogy az új
idényt nem vele kezdi a csapat. A
klubnál Kondás nélkül is készültek a
tavaszi folytatásra, hiszen a játékoso
kon koronavírustesztet is végeztek,
ami mindenkinél negatív eredményt
mutatott.

„Bíztunk a folytatásban a legutol
só pillanatig, de érthető a döntés,
mert az egészség sokkal fontosabb
mindennél. Ezt a helyzetet el kell fo
gadni, és készülni a következő sze
zonra. Az első két helyezett elhúzott
tőlünk, így a feljutásra kevés esé
lyünk volt, a kiesés sem fenyegetett
minket, de léphettünk vol
na még előre. Pár nap
ja elkezdtünk edze
ni, ami sokkal
jobb, mint ott
hon futni, erő
síteni, végre
labdával is
találkozunk.
Biztosan lesz
majd szünet
a nyáron, és
utána kezdjük
az alapozást. Én
azért jöttem haza ja
nuárban, hogy az ETO
val jussak fel az NB I.be, erről
nem tettem le, ez a cél” – nyilatkoz
ta Priskin Tamás, az ETO válogatott
csatára.

Közben óriási sikert könyvelhetett
el az ETO FC U19es csapata, amely a
bajnokság lezárásával első helyen vég
zett, így részt vehet a KeletEurópai If
júsági Bajnokok Ligája selejtezőjében.

A Gyirmót egy pozícióval az ETO
mögött, a 7. helyen állt,

amikor az MLSZ lezár
ta a bajnokságot,

a feljutásra már
a kéksárgák

nak is kevés
volt az esé
lyük. Csertői
Aurél együt
tese gyen
gén kezdett

a téli szünet
után, hiszen

nem nyert mecs
cset 2020ban, de a

vezetőedző úgy érzi, tu
dott volna javítani, és előrébb

lépni a csapat.
„Felkészültünk erre a döntésre is,

de persze szíve szerint mindenki ját

szott volna, hiszen ez az életünk. Biz
tosan átgondolt határozat született,
amivel egyetértünk. Szerettük volna
bizonyítani, hogy jobbak vagyunk an
nál, mint amit az utóbbi időben mu
tattunk, de ez innentől kezdve csak
fikció. Egyelőre nem tudjuk, mikor
kezdődik a következő szezon, várjuk
az ezzel kapcsolatos hivatalos állás
foglalást, ennek tükrében tudjuk
megtervezni a felkészülést. A játéko
saink egyéni edzésterv alapján ott
hon próbálták megfelelő erőben tar
tani magukat, nem tértünk még visz
sza az Alcufer Stadionba, ez tervben
volt, de most várunk” – nyilatkozta a
vezetőedző.

Az NB III. Nyugati csoportjában
szereplő Ménfőcsanaknál evés köz
ben jött meg az étvágy, a csapat jól
játszott, jöttek a sikerek, így elérhető
közelségbe került az éremszerzés is.
A csanakiak a tabella 4. helyéről
kezdhették volna a folytatást, kilenc
ponttal lemaradva a harmadik helye
zett Lipót és tizenkettővel a listavezető

Érd mögött. A bajnokságból 11 for
duló volt még hátra.

„Ahhoz, hogy a negyedik helynél
feljebb jussunk, nagy bravúrok kellet
tek volna, de a dobogó kiharcolása
nem volt elképzelhetetlen. A reális el
várás önmagunkkal szemben az erő
viszonyok alapján valahol a harmadik
és a hetedik hely között van. Kilenc
kemény hetet készültünk arra, hogy
egy jó tavaszt produkáljunk, ezután
két forduló ment le, és szünet követ
kezett. Megint elkezdtünk edzeni, és
jött a végleges döntés. Május végéig
mindenképpen mozgásban marad
nánk, utána elmehetnének a játéko
sok három hét szabadságra, és ezt
követően kezdődne a felkészülés.
Úgy tippelünk, hogy augusztus vé
gén indulna az új idény, ahol borul
hat sok minden, amit eddig a papír
forma ígért, hiszen a vírushelyzet a
gazdasági életbe, így a klubok támo
gatóinak életébe is beleszólt” –
mondta a Ménfőcsanak vezetőedző
je, Rozmán László. 

LEFÚJTÁK AZ IDÉNYT 

Egyelôre 
nem tudják, 

mikor kezdôdik
a következô

szezon 

A Magyar Kupában és az NB I.ben folytatódnak a küz
delmek, az NB II.ben és az NB III.ban azonban nem
lesz több meccs a 2019–2020as hazai labdarúgószezon
ban. Utóbbiaknál a tabella jelenlegi állása egyben a
végső sorrend is a klubok között. Az ETO, a Gyirmót és
a Ménfőcsanak sem lép már pályára.

Nem örülnek a klubok, de helyes döntésnek tartják

Szerző: Nagy Roland 
Fotó: eto.hu 
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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.

Akció: május 8—14.

kartonos ár

179 Ft/db

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

Sertéskaraj csont nélkül

1249 Ft/kg

Happy Day
narancslé
1 l, 100%-os

Sertés bôrös comb

Sertéslapocka
HÚS AKCIÓ!

1199 Ft/kg

899 Ft/kg

1200 Ft/kg helyett

Sertés bôrös karaj  1209 Ft/kg 999 Ft/kg

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,

693,94 Ft/kg

229 Ft/db

419 Ft/db

449 Ft/db helyett

Megvan már a dátum, hogy mi
kor indul újra a munka a Győri Audi
ETO KCnál?

A szervezett edzések megkezdésé
nek időpontjáról egyelőre még nincs
döntés, és nem is hiszem, hogy kapkod
nunk kellene vele. Nem olyan régen
még tízezrek hunytak el a világjár
ványban naponta, számunkra pe
dig az egészség és az élet védel
me a legfontosabb. A kézilabda
ráadásul tipikus kontaktsport, na
gyon sok testtest elleni küzdelem
mel. Ezzel együtt is bízunk abban, hogy
a nyár közepén már megkezdődhet a
teljes értékű csapatmunka. Az idegen
légiósaink egyébként hazautaztak, és a
magyar játékosok közül sincs mindenki

Győrben, a kiadott egyéni edzéstervek
szerint dolgoznak. Mivel a magyar so
rozatokat, a bajnokságot és kupát töröl
ték, a következő esemény, amelyre ké
szülnünk kell, a szeptember eleji buda
pesti Bajnokok Ligája Final Four.

A lányok vigasztalhatatlannak tűn
tek, amikor kiderült, hogy idén nem
hirdetnek magyar bajnokot. Milyen
érzései vannak most az elnöknek?

Természetesen én is ugyanígy érzek.
Nem ezért készültünk egész évben,
nem ezért dolgoztunk. A tény viszont az,
hogy a koronavírushelyzet és pandé
mia közbeszólt, a Magyar Kézilabda Szö
vetség pedig meghozta a döntését:
nem hirdetnek bajnokot, kiesők és fel

jutók sem lesznek. Lehetne minősíteni
a határozatot, de nem biztos, hogy ér
demes, mert sok szempontot kellett fi
gyelembe

v e n n i
egy olyan helyzetben, amelyre koráb
ban nem volt példa. Nagyon sajnáljuk a
szurkolóinkat, a támogatóinkat, a játé

kosainkat és az edzőinket, ők mindany
nyian elestek egy bajnoki címtől, illetve
a Magyar Kupa hátralévő küzdelmeitől.
Tovább kell azonban lépnünk, mert a
döntést megváltoztatni nem tudjuk. 

A klub rugalmas költségvetésre
állt át, három hónapra zárolják az
alkalmazottak (a játékosok, a szak
mai stáb és az adminisztráció) fize
tésének huszonöt százalékát. Min
denki elfogadta a döntést?

Igen, mert egy kiváló és összetar
tó közösség a miénk. A hozzájárulás
az átmeneti csökkentéshez számom
ra egyben azt is jelzi, hogy a munka
vállalók bíznak a klub vezetésében.
Április elsejétől június 30ig tart ez az

időszak, akkor újra áttekintjük a költ
ségvetés aktuális helyzetét. 

Ne feledkezzünk meg a szurko
lókról sem. Most azt kérték a druk

kerektől, hogy aki teheti, te
kintsen el az elmaradt mecs
csek utáni pénzbeni kom
penzációtól.

Nem lehetünk elég hálásak
a szurkolóinknak azért a hozzá

állásért, amit eddig tanúsítottak.
A kompenzációról szóló közlemény

megjelenése után is pozitív és korrekt
visszajelzéseket kaptunk. Ez csupán ké
rés a szurkolók felé, akinek hiányzik ez
a pénz, annak vissza kell adni. Az elma
radt bajnokikra korábban megváltott

jegyek érvényesek lesznek a következő
szezonra. Közben a mi helyzetünk sem
lett egyszerűbb. Egyetlen szám, hogy a
csapatot ismerők és szeretők tisztában
legyenek vele, milyen nagyságrendben
érint bennünket a jegyértékesítés szü
netelése. Csak a CSM Bucuresti elleni
elmaradt hazai BLnegyeddöntő 35 mil
lió forintos bevételkiesést jelent a klub
számára. De a kiesések teljes volume
nét júniusban lehet látni. Mi mindent
megteszünk azért, hogy ebben a furcsa
és nehéz szezonban is eredményesek
legyünk. A törölt magyar bajnoki és ku
pasorozat helyett a Bajnokok Ligájára
fókuszálunk, hiszen a csapatnak, a szur
kolóknak és a támogatóknak, mindany
nyiunknak szüksége van a sikerre.

„Nem lehetünk
elég hálásak 

a szurkolóinknak”

A teljes leállás, majd a hosszúra
nyúlt bizonytalanság után május 4
től újra engedélyezték edzések, sőt
zárt kapus találkozók megtartását is
a magyar sportéletben. Dr. Bartha
Csabát, az ötszörös BLgyőztes Győri
Audi ETO KC női kézilabdacsapatá
nak elnökét egyebek között arról
kérdeztük, megvane már a tervük
az újraindulásra, mit szól az idén el
maradt bajnokavatáshoz, és hogy
miért vezettek be rugalmas költség
vetést a klubnál.

Dr. Bartha Csaba: Mindannyiunknak szüksége van a sikerre

és előretekintünkTOVÁBBLÉPÜNK

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: O. Jakócs Péter
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Az elmúlt időszakban ugyan az élet
mindenhol kicsit lelassult, és az állat
kert kapui is zárva voltak, azonban a
munka a színfalak mögött nem állt
meg. A park lakóit minden esetben
etetni, gondozni kell. A munkatársak az
átalakítási, felújítási, szervezési munká
latokra is több időt tudtak szánni. Hét

végétől a hozzánk érkező látogatókat
megújult állatbemutatóval és Kalando
ZOO látványetetéssel várjuk, és ismét
zakatol a tengerimalacvonat. Látoga
tóink megújult kifutójukban tekinthe
tik meg újra a csimpánzokat, és megfi
gyelhetik, hogyan veszi birtokba átala
kított, nagyobb méretű kifutóját a

csuklyásmajomcsapat. Nem kell mesz
szire menniük a főbejárattól sem, ha
állatkölyköket szeretnének látni: a Dél
Amerikakifutónkban már megtekint
hetők a kislámák, a tapírkölyök, az apró
pampanyulak és a mókusmajomkifu
tóban a szemfüles látogatók megpil
lanthatják anyukája hátán kapaszkodva

a mókusmajomcsemetét is.  Látogató
ink kellemes időtöltése mellett vendé
geink, kollégáink és állataink egészsé
gének védelme is rendkívül fontos szá
munkra, erre irányuló intézkedésein
ket, szabályainkat látogatásuk előtt kér
jük, olvassák el a zoogyor.com című
weboldalunkon!
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Az állatkert munkatársai és lakói köszönik az elmúlt hetekben feléjük irányuló érdek
lődést, segítő szándékot. A kormány erre vonatkozó rendelete alapján állatkertünk
május 8án, pénteken 10 órakor kinyit. Szöveg és plakát: Xantus János Állatkert


