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Győrszentivánon 2018 októberé
ben tartották az első Helyiek a helyie
kért termelői vásárt, egy helyi vendég
lő udvarán. „A célunk az volt, hogy a
helyi termelőket összegyűjtsük, és a
portékáikat helyben tudják árulni. Más
részről pedig, hogy a vásárlók megis
merjék azt, hogy Győrszentivánon is
tudnak helyiektől minőségi terméke
ket vásárolni” – mesélt az indulásról a
Győr+ Rádióban Somogyi Krisztina, a
termelői piac egyik főszervezője. 

Az indulás óta nemcsak a vevők,
hanem az árusok száma is jelentősen
megnőtt. „A másfél év alatt körülbe
lül ötven árus fordult meg nálunk.
Vannak állandó résztvevőink, és van
nak, akik időről időre visszatérnek
hozzánk. A szombati vásáron már hu
szonhat termelő vesz részt” – emelte
ki a CserókPlacc egyik főszervezője. 

„Alig egy hét alatt állt át online oktatásra a győri
egyetem, az átállás azonban nem okozott gondot se az
oktatók, se a hallgatók számára” – értékelte az elmúlt
hetek eseményeit a Széchenyiegyetem rektora. Dr. Föl
desi Péter kiemelte, az volt a lényeg, hogy a hallgatókat
ne érje hátrány a tanulásban. „Folyamatosan monito
rozzuk, hány hallgató látogatja az online felületeket, és
azt is nézzük, mennyire tetszik nekik a feltett tananyag
vagy előadás, hiszen ezek a fiatalok tanulni jöttek hoz
zánk, tudni akarnak, nekünk ehhez kell biztosítani a leg
jobb feltételeket” – mondta dr. Földesi Péter.

Ez a félév már távoktatásban ér véget és a vizsgák
nagy részét is online bonyolítják az egyetemen. Ez alól
csak a záróvizsgák és a doktori védések jelentenek ki
vételt. A diplomaosztókat július közepén tartanák a Szé
chenyin, de a rektor nem támogatja az online diploma
osztó tervét. Helyette inkább szeptemberre halaszta
nák azt, és az évnyitóval összevonva adnák át a jól meg
érdemelt okleveleket. Az új tanévet pedig úgynevezett
vegyes oktatásban kezdhetik meg a hallgatók. „Persze
akinek azonnal munkába kell állnia, kap egy tanúsít
ványt arról, hogy milyen diplomát szerzett nálunk” –
hangsúlyozta az egyetem első embere.

„Ősztől úgynevezett blended learning, vagyis vegyes
oktatás lesz a Széchenyin, sok tantárgy esetében marad
a távoktatás, míg ahol sok a mérés vagy a labormunka,
ott visszatérünk a frontális oktatási formára” – mondta
dr. Földesi Péter. A rektor kiemelte, a győri egyetem cél
jai a járványhelyzetben sem változtak, szeretnének mi
nél több nemzetközi ranglistára felkerülni és minél
több külföldi hallgatót fogadni, hogy az egész világon
megismerjék a Széchenyi jó hírét.

A termelők vagy Győrszentivánon
élnek, vagy a környékről származnak,
és színes kínálattal lepik meg azokat,
akik a „hazait” részesítik előnyben.
Így többek között sajt, méz, friss zöld
ségek és gyümölcsök is várják az ér
deklődőket. 

A márciusi vásárt a koronavírusjár
vány miatt kellett lemondani, és a mos
tani eseményre is megfelelő óvintézke
désekkel készülnek a szervezők. „Készí
tettünk egy vásári szabályzatot, össz
hangban az önkormányzati rendelettel.
A bejáratnál lesz fertőtlenítő pont, az
árusoknak pedig kötelező lesz a maszk
és a kesztyű viselete, valamint másfél
méterre lesznek az asztalok is egymás
tól. A látogatókhoz is azzal a kéréssel
fordulunk, hogy a vásár területén visel
jenek maszkot” – hívta fel a figyelmet
Somogyi Krisztina.

CserókPlacc néven várják a látogatókat termelői vásárral Győr
szentivánon, most szombaton. A termelői piac új névvel, de a
megszokott hangulattal és minőséggel várja a látogatókat.

Új név alatt
kínálják portékáikat

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

A koronavírusjárvány miatt bevezetett online oktatás és vizsgáztatás után szeptem
bertől jön az úgynevezett vegyes oktatás a Széchenyi István Egyetemen. Erről az in
tézmény rektora beszélt a Győr+ Televíziónak.

Diplomaosztó
szeptemberben,
ősztől vegyes 
oktatás
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Győr új főépítészének bemutatásával kezdődött
dr. Dézsi Csaba András polgármester sajtótájékozta
tója. Gyimóthy Ákost azért nevezte ki, mert a város
fejlesztési stratégiában jelentős szemléletváltást ter
vez a következő időszakban a polgármester.

„Az elmúlt években a vállalkozói érdekek sok
esetben felülírták a lakosság érdekeit. Számos he
lyen túlépítették a várost, élhetetlen lakóövezetek
jöttek létre, a családi házas övezetekben
monstrumokat húztak fel, ellehetet
lenítve az ott lakók életét. Nem
épültek ki megfelelően közle
kedési kapcsolatok, nincs
megfelelő számú parkoló,
keskeny utak valósultak
meg, amik nem tették le
hetővé és utólagosan sem
teszik a járda és a kerékpár 
utak kiépítését. Az ingat
lanfejlesztők minden négy
zetméterből profitot termel
tek” – sorolta a problémákat
dr. Dézsi Csaba András, aminek
következtében nem jutott hely a kö
zösségi célú területeknek, intézmények
nek, zöldterületeknek.

Elmondta, a választási kampánya során folya
matosan panaszokkal találkozott ezzel kapcsolat
ban. Vannak olyan családi házas övezetek, ahol fa
latnyi területekre 600800 lakásos lakótelepeket
zsúfoltak be, és még a belvárosba, a MosoniDuna

partjára is terveztek 1315 emeletes lakóházakat
több száz lakással. Ezeknek sem a közlekedési kap
csolatai, sem pedig a parkolási megoldásai nincse
nek átgondolva. Példának hozta még a József At
tila utcában és a Malomsok sétányon kialakult
helyzetet, ahol csúcsidőben szinte lehetetlen a ke
rékpározás és a parkolás is.

„Döbbenetes, hogy ezek a házak megépülhet
tek. Fontosnak tartom elmondani, hogy

ennek a korszaknak vége. Ezt nem
fogjuk Győrben megengedni. A

korábban elfogadott építési
szabályozás alapján folytató

dott volna a folyamat, s
hogy ez ne történjen meg,
több helyen változtatási
tilalmat rendeltem el,
hogy szakmailag felülvizs
gálhassuk a városrendezé

si terveket főépítész úrral”
– számolt be az első lépések

ről a polgármester. Hangsú
lyozta, a cél az, hogy a város fej

lődjön, de úgy, hogy az új beépíté
sek zöldek legyenek, élhetőek, és a város

lakóinak érdekeit szolgálják. 
„Elvárom, hogy a felügyeleti szervek és a különbö

ző hatóságok támogassák az elképzeléseimet, és a
gigantomán, túlzsúfolt, közlekedési, parkolási és
közműproblémákkal tűzdelt építkezések helyett a
városfejlesztés normál ütemben, emberbarát

módon folytatódjon a jövőben” – nyomatékosítot
ta az elképzelést.

A polgármester az elmúlt hetekben négy he
lyen rendelt el változtatási tilalmat: az Orgona
utca–Kálvária utca sarkán, a Széchenyi hídtól az
Iparcsatornáig terjedő részen, Szabadhegy sor
házas fejlesztési területein és a Marcaltó északi
területén. Ezek közül több helyen előrehaladott
állapotban van építkezések engedélyeztetési fo
lyamata.

„Nem folytatódhat az a természetrablás, amire
sajnos az elmúlt időszakból tudunk példákat hoz
ni” – hangsúlyozta végül dr. Dézsi Csaba András.

Gyimóthy Ákos a Győr+ Televíziónak elmondta,
nem tősgyökeres győri, Budapest mellől költözött
városunkba a családjával öt és fél évvel ezelőtt.
„Itthon érzem magam, és győrinek, de a győri
múlttal rendelkezők gondolatait, érzéseit még
meg kell ismernem” – tette hozzá.

Az új főépítész az elmúlt években figyelemmel
kísérte a helyi építkezéseket, és elmondása szerint
látható volt, hogy kedvezőtlen építési folyamatok
indultak el. „Elkezdtek egy átfogó felülvizsgálatot,
amely magában foglalja a zöldterületek kérdéseit
és a városfejlesztési lehetőségeket is, ám ez a fo
lyamat az utóbbi időben lelassult. Felvettem a fo
nalat, átfogóan átnézzük a várost, köztük a futó
rendezésitervmódosításokat is. Ennek véghez 
vitelét és elfogadtatását körülbelül egy évre szá
molom, de másfél évnyi határidőnk van” – szá
molt be a munka elindulásáról Gyimóthy Ákos.

A
polgármester
négy helyen
változtatási

tilalmat 
rendelt el

Nem engedik, hogy az elmúlt időszakra jellemző gigantomán építkezés folytatódjon Győrben, és
hogy további társasházakkal zsúfolják tele a város egyes részeit – jelentette be többek mellett dr.
Dézsi Csaba András szerdán délelőtt a sajtónak a városháza előtt.

Nem folytatódhatnak a gigantomán, zsúfolt építkezések

Győr fejlesztésében

Dr. Dézsi Csaba András:

Új időszak kezdődik
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor
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Rektor úr, megleptee a vizsgálat eddigi ered
ménye?

Egy kicsit igen.

Mennyi fertőzöttre számított?
Nagyjából ötször ennyi emberre. Azért azt fon

tos hangsúlyozni, hogy ez még csak részeredmény.

Viszont egy reprezentatív vizsgálat részered
ménye. 

Így van, ezért is gondolom, hogy csak kisebb
változások lehetnek a végeredményben.

Ez a mostani eredmény azt jelenti, hogy el
szunnyadt a fertőzés, vagy egy belobbanás előtti
állapotban vagyunk? 

Nem, nem, nem. Ez azt jelenti, hogy szépen le
csendesedett, a nullához közelít. Azt tudni kell, hogy
a magánlakásokban élőket vizsgáltuk, s ebben nin
csenek benne az idősotthonok, a hajléktalanházak.
Azt akartuk lemérni, hogy a népességre hogyan hat
a vírus, s az ellene hozott intézkedések sorozata.

Mekkora a veszélye annak, hogy a gazdaság,
a turizmus, s a mindennapi élet visszatérésével
fellángol a járvány?

A mindennapi élet teljesen azért nem lesz olyan,
mint a vírus megjelenése előtt volt. Oda
kell figyelni mindenkinek. Ez a mos
tani járványállapot leviszi a ví
rus reprodukciós képessé
gét, nem fog úgy fellángol
ni, mint amikor óvatla
nok voltunk. A vírus már
nem tud az éjszaka leple
alatt megtámadni minket.

Minek köszönhető, hogy
az új koronavírus ennyire kevés embert fertő
zött meg eddig Magyarországon, miközben
például Olaszországban katasztrofális helyzet
alakult ki?

Olaszországot meglepte, ott az első bejelentések
február 20a környékén történtek, de nekem meg
győződésem, hogy karácsonykor már ott volt náluk a
vírus. Nálunk az első betegek egyetemisták voltak,
egyikük, egy iráni diák a Semmelweis Egyetem hall

gatója. Tehát az elsők behurcolt
esetek voltak. Tulajdonkép

pen a nulladik esetet sike
rült elkapnunk, én azóta
is hálás vagyok az egye
tem foglalkozásegész
ségügyi doktornőjének,

aki ragaszkodott hozzá,
hogy vizsgáljuk meg, nem

koronavírusose az iráni hallga
tó. A srác február 22én jött vissza

Iránból, s éppen ezen a napon ismerte el az iráni kor
mány, hogy náluk már vannak fertőzöttek. A hallgató
tehát az első orvosi találkozáskor fennakadt a szűrőn,
s ez kinyitotta mindenkinek a szemét. Az enyémet is,

én úgy keveredtem ebbe a történetbe, hogy mire fel
eszméltem, már benne is voltam.

A fertőzések behurcolásában az irániaknak
mekkora szerepük volt?

Tulajdonképpen semekkora, most vizsgálják, hon
nan jött hozzánk a vírus. Kiderült, hogy jórészt eu
rópai országokban tartózkodó magyarok, vagy on
nan érkező külföldiek hozták magukkal. Március 11
én már kihirdette a kormány a távolságtartó intéz
kedéseket, rövidesen bezárták az iskolákat, az egye
temeket. Rettentő gyorsan léptek, így az előnyünk
Olaszországgal szemben nagyjából tíz hét volt. Az
persze kérdés, mekkora szerepet játszott az a tény,
hogy a középkeleteurópai oltási stratégia mindig
sokkal szigorúbb volt, mint a déleurópai.

A magyarországi reprezentatív vizsgálatok ke
retében nemcsak teszteltek, hanem laborvizsgá
latokat is végeztek. Annak mi a célja?

Merkely Béla rektor optimista, 

„Az éjszaka leple alatt már nem tud a vírus meg 

Eddig 8276 orr és szájgaratmintavételen alapuló
PCRteszt eredményét értékelték ki az országos, rep
rezentatív vizsgálat keretében, ezek közül kettő volt
pozitív. Ha ez lenne a teljes reprezentatív minta, ak
kor úgy lehetne becsülni, hogy a 14 éven felüli, nem
idősotthonban vagy 20 főnél nagyobb intézményben
élő magyar lakosok körében 243–7230 közötti az ak
tív fertőzöttek száma. Az átfertőzöttek számát a vér
vételen alapuló antitestvizsgálat mutatja ki; az első
1524 minta között 9 pozitív volt. Amennyiben ez len
ne a teljes reprezentatív minta, akkor a fertőzésen
már átesettek becsült számát 22.399 és 92.624 fő kö
zé tehetnénk – derül ki a Semmelweis Egyetem elő
zetes jelentéséből. A sokakat meglepő eredmény hát
teréről, s a várható jövőről Merkely Bélával, a Sem
melweis Egyetem rektorával, a Klinikai Járványelem
ző Munkacsoport vezetőjével beszélgettünk.

„Nyaralhatunk is,
de nem úgy, 
mint tavaly”

ŐT IGAZOLJÁK
A SZÁMOK Szerző: Hajba Ferenc



52020. május 15.

Egy cső vérből azt kutatjuk, mi segítheti elő a
fertőzést.

Gondolom, ennek az értékeléséről még korai
kérdeznem.

Korai. Most reggeltől estig 1500 nővér, szakdol
gozó, rezidens, orvos járja az országot. Kapunk egy
nevet, lakcímet, 40 százalékban telefonszámot is,
és aki nem vette át a vizsgálatra felkérő levelet,
vagy nem jelzett vissza, azt fel kell keresnünk,
hogy minél rétegzettebb legyen az eredmény.

Most mint világhírű kardiológus professzort
kérdezem: igaze, hogy egészséges embereknél
a vírusfertőzés következtében szívizomkároso
dás maradhat vissza?

Van ilyen, sőt hirtelen szívhalált is leírt a szak
irodalom. Sajnos mi is találkoztunk hirtelen szív
halállal vírusfertőzött beteg esetében. Otthoná
ban hunyt el egy viszonylag fiatal beteg, a mentő
behozta hozzánk, de nem lehetett újraéleszteni.
Szerencsére nem az ilyen esetek dominálnak, in
kább az idős embereket apátiába, sokszervi elég
telenségbe vivő kórkép.

Mi a reális időpontja annak, hogy egy vakcina
megszülessen?

Minden attól függ, hogy a most zajló klinikai
vizsgálatok milyen eredménnyel zárulnak. A mai
technológiai színvonalon nem kell, hogy tovább
tartson novembernél a vakcina előállítása. Na

gyon fognak sietni, hogy a télbe már ne kelljen ol
tás nélkül belefordulni.

Mennyi az esélye, hogy ősszel visszatér a vírus?
Ez a legvalószínűbb szcenárió. Igaz, volt már olyan,

hogy egy vírus jött, aztán leszokott az emberről, és el
ment, ám ez a ritkább. Nagyon kell figyelni a nyarat
is, zárt helyeken, idősotthonokban ugyanis meg tud
telepedni a vírus, s állandó veszélyforrás lehet.

Ön azt is mondja, hogy a vírus a meleg nyarat
valószínűleg nehezebben bírja. Ellenpéldaként
Dubait szokták felhozni.

Csakhogy Dubaiban 50 fok van, és senki nincs
kinn a levegőn, hanem zárt, kondicionált helyen tar
tózkodnak az emberek. Nálunk meg gyönyörű kon
tinentális az idő. Nagyon fontos a távolságtartás, de
az otthon maradás egy bizonyos ponton már nem
előny. Idős embereknek is kell mozogni. Az ember
akkor hal meg, ha megáll a mozgásban, ezt nevezik
biológiai órának. Vannak pacemakereink, amelyek
be be van építve olyan érzékelő, mely rögzíti, meny
nyit mozog a beteg. A halálozás legpontosabb elő
jelzője, ha valaki egyre kevesebbet mozog. A moz
gás mellett kell a napfény is, ami a vírust gyötri, az
emberi immunitást pedig erősíti.

Most akkor kicsit megnyugodhatunk?
A számok alapján igen. Nyaralhatunk is, de nem

úgy, mint tavaly. Ésszel örüljünk a szabadabb moz
gástérnek, és felelősen figyeljünk mindenkire.

 támadni bennünket”

Dr. Tamás László János főigazgató főorvos sze
rint az első napon fegyelmezetten érkeztek a be
tegek, s betartották a szabályokat. Bizonyos ellá
tások előtt szükség van koronavírustesztre is. Há
rom mintavételi helyet alakítottak ki, egyet az A1
es épületben, a másikat a járóbetegrendelőben,
a harmadikat pedig a Zrínyi utcában. 

A főigazgató főorvos elmondta: némi értetlen
kedés csak azt a döntést fogadta, hogy a járvány
előtt kapott vizsgálati időpontok érvényüket vesz
tik. Ennek több oka is van. Az eltelt két hónap alatt
a betegek állapota változhatott, előfordulhat,
hogy bizonyos beavatkozásokat időben előbbre
kell hozni. Az sem volna tisztességes, ha azok ke
rülnének hátrányba, akik korábban kaptak már
időpontot, ám a koronavírus miatt vizsgálatuk el
maradt. Őket nem lehet hátrébb sorolni azokhoz
képest, akiknek később kért időpontja mostanra
szól, fejtette ki dr. Tamás László János.

Előnyt élveznek az állapotromlások miatti,
és a nem halasztható ellátások. A sürgősségi
azonnali ellátások változatlanul az SBO segítsé
gével érhetők el. A Covid19 szempontjából
gyanús betegek pedig továbbra is csak a Jár
ványügyi Ambulanciára utalhatók. A járóbete

A veszélyhelyzet idején is ellátták, igaz, csökkentett üzemmódban, a leginkább rászoruló járóbetegeket a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórházban. Hétfőtől a fokozatosság elvének betartásával újratervezték a betegek fogadását, s a következő két hétben felemelnék
napi 2200ra a betegszámot a járóbetegrendeléseken.

geknek háziorvosi beutaló vagy saját elhatáro
zás esetén telefonon lehet szakorvoshoz fordul
ni, s konzultálni vele. Ha ezek után úgy dönt a
doktor, hogy a betegnek indokolt és szükséges
személyesen megjelennie a szakrendelésen,
előjegyzési időpontot ad. (Az elérhető szakren
delések telefonszámai egyébként a kórház hon
lapján megtalálhatók: petz.gyor.hu.)

Fontos tudni: A szakrendelésre történő belépés
hez a papír alapú vagy elektronikus dokumentum
szükséges. A rendelőbe 15 percenként mehet be
egy beteg a járványügyi kockázatbecslést követően.

Mielőtt bárki a járóbetegszakrendelést sze
retné felkeresni, érdemes elolvasni a kórház
honlapján részletesen megtalálható tudnivaló
kat, hívta fel a figyelmet dr. Tamás László János.

FOLYTATÓDIK 
a járóbeteg-szakellátás 

A KÓRHÁZBAN
Szerző: Hajba Ferenc  / Fotó: Marcali Gábor

Fotó: Semmelweis Egyetem 



szépen fogytak. A közép és prémi
um kategóriás boraink esetében
érezhető némi lassulás, de pont
ezek azok a termékek, amik ha egy
picit érlelődnek a palackokban, mi
nőségi változást nem szenvednek” –
hangsúlyozta Liptai Zsolt.

Más helyzetben van a győrújbaráti
Babarczi Szőlőbirtok és Pince. A bor
vidék legnagyobb termőterületén
gazdálkodnak és az értékesítésük je
lentős részét a nagybani eladások te
szik ki. „Szerencsés helyzetben va
gyunk, ami nagyon kemény munká
nak és a tudatos piacépítésnek kö
szönhető. Nekünk van lehetőségünk
nagybani folyó bort értékesíteni, ez
azt jelenti, hogy egyszerre 25 ezer li
tert. Itthonról is adunk el folyó bort
és együtt dolgozunk a Borhálóval is,
akik kétliteres kiszerelésben forgal
mazzák a borainkat. Mi azt látjuk,
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A Pannonhalmi Borvidék zászlósha
jójának számító Apátsági Pincészet tel
jes működésére kihatással volt a már
cius közepe óta bevezetett járványügyi
veszélyhelyzet. Liptai Zsolt, a pincészet
főborásza és ügyvezető igazgatója a
kezdetektől arra törekedett, hogy a
gazdasági hátrány minél rövidebb ide
ig terhelje az Apátsági Pincészetet.
„Már az első pillanattól tudtuk, hogy
ez a gazdasági év nem lesz a legsikere
sebb, ugyanakkor bízunk abban, hogy
a válság már nem húzódik át a követ
kező évre. Úgy gondolom, az a legfon
tosabb, hogy meg tudjuk oldani a sző
lőink művelését, ősszel az új évjárat el
helyezését a pincében, illetve az előző
évjárat palackozását, akkor különö
sebb gond nem érhet minket. Ezért
úgy határoztunk, hogy megteszünk
mindent azért, hogy a szőlőinket
egész évben művelni tudjuk az előírt
biztonsági szabályok betartásával” –
emelte ki az ügyvezető.

Liptai Zsolt hozzátette, kereske
delmi szempontból szerencsés az
Apátsági Pincészet kialakított ter
mékszerkezete, mert az itt készített
borok alapvetően nem pusztán a
gasztronómiára vannak kihegyezve.
„Nemcsak a vendéglátásban és a ho
telforgalomban értékesíthető bora
ink vannak, hanem az elejétől pró
báltuk úgy megfogalmazni a borain
kat, hogy legyenek alacsonyabb ár
fekvésű, szélesebb körben értékesít
hető italaink is. Most, hogy már lát
juk a márciusi értékesítési adatokat,
azt lehet mondani, hogy érezhető a
vírus okozta éttermi kiesés, de azt is
látjuk, hogy az alapboraink, ame
lyek áruházláncokban is kaphatóak,

hogy ez a szegmens megy. A palackos
értékesítésben azonban látunk vissza
esést, hiszen mi is szállítunk számos
étterembe, szállodába. Most, hogy
egy kicsit enyhültek a korlátozások, a
piac is megmozdult, de természete
sen közel sem vagyunk ott, ahol ta
valy ilyenkor voltunk” – mondta Ba
barczi Zsuzsanna borász, a pincészet
értékesítési és termelési vezetője.

„A szőlőben 1520 ember folyama
tosan dolgozik nálunk, valamint a pin
cészetben is kilencen vannak alkalma
zásban, ennek a finanszírozására a
cégben szerencsére adottak a tartalé
kok, de nagyon várjuk a terület alapú
támogatások mielőbbi kifizetését” –
tette hozzá Babarczi Zsuzsanna.

A nyúli központú Cseri Pincészet
igazi családi vállalkozás, apa, anya,
fiú és lány együtt dolgoznak a Cseri
borok sikeréért. A 2019es év ki 
emelkedő sikert hozott a családi pin
cészetnek, hisz több mint harminc
százalékkal emelkedett az eladásuk
az elmúlt évhez képest. A márka be
érett és keresett lett a piacon. „A ta
valyi eladásaink adnak alapot ebben
a helyzetben a túlélésre, nyilván egy
nagyon nehéz időszakon vagyunk
túl. Az elmúlt egy, másfél hónapban
teljesen leállt a gasztropiac és ez ne
künk körülbelül 8590 százalékos ki
esést jelentett. Alapszinten termé
szetesen néhány partnerünknél kap
hatóak voltak folyamatosan a bora
ink, de ez kevés lett volna önmagá

ban a túléléshez – fejtette ki Cseri
Norbert vezető borász. – Természe
tesen kerestük a kiutat a helyzetből,
de ezt nem úgy akartuk megtalálni,
hogy devalváljuk a borainkat. Van
nak akcióink, készítettünk egység
csomagokat, ami nagyjából megfelel
egy ötöt fizet, hatot kap akciónak,
ezeket webáruházon keresztül is le

het vásárolni. Ez egy picit megpör
gette az eladásainkat. Ezt még meg
fejeltük azzal, hogy személyesen
házhoz is szállítjuk ezeket a csoma
gokat” – tette hozzá

Cseri Norbert is érzi a piac apró
fellendülését, a pincészethez már be
futottak az év első külföldi rendelé
sei is Szlovákiából és Angliából. 

A Pannonhalmi Borvidék borá
szai összességében bizakodók. Fej
lesztéseiket folytatják, bízva a borpi
ac mihamarabbi fellendülésében,
mint fogalmaztak, optimistán tekin
tenek a jövőbe.

Már a jövőre figyelnek

Kiváló évet zártak 2019ben a Pannonhalmi Bor
vidék borászatai. A térségünkben készített italok
kiváló minősége jelentős bevétel ígéretével ke
csegtette a termelőket, így méltán várták 2020
at nagy reményekkel, ám az év elején a koronaví
rusjárvány kissé keresztülhúzta a számításaikat.

Szerző: Garamvölgyi Imre

A BORÁSZATOK
Liptai Zsolt

Babarczi Zsuzsanna

Cseri Norbert
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SZEMSZÖG

Talán a széncinege lett a 2020as tavasz leg
népszerűbb madara manapság vállalkozói kö
rökben. Azt hiszem, mindannyian emlékeznek
Szabó Lőrinc versére, amelyben örökké halha
tatlan szállóigévé nemesítette ennek a madár
nak az énekét egy egyszerű hangutánzással:
nyitnikék, nyitnikék…

És valóban. Minden közszereplő, kisvállalkozó,
tulajdonos alig várta már a lehetőséget, hogy új
ra kinyissa az üzletét, dolgozzon, mint eddig min
den hosszú, nehéz, gyötrelmekkel teli évben. 

Én a magam részéről sohasem gondoltam,
hogy valaha le fogom írni, de most le kell: em
berek tízezrei várják szerte az országban, hogy
újra normális körülmények között dolgozhassa
nak, sőt talán azt is, hogy térjenek vissza az
„unalommal”, napi gyötrődéssel teli hétközna
pok. Mert ez a hosszúra nyúlt kényszerű sza
badság bizony sokkal unalmasabb, mint az ed
dig megszokott. 

Különösen így van ez a kreatív foglalkozáso
kat végző embereknél. Zenészek, színészek,
szobrászok és festők keresik a lehetőséget a
megjelenésre, és többségük nem azért, mert
pusztán önmagukat szeretnék megmutatni a
világnak, hanem azért, mert ez a hivatásuk.
Dolgozni szeretnének, ahogy eddig is tették.
Szórakoztatni, elkápráztatni és időnként álom
világba sodorni azt, amiért a művészetet vá
lasztották hivatásul. A közönséget. 

Ebben a jelen helyzetben pedig nem segít más,
csak a kreativitás. A Győri Filharmonikus Zenekar
muzsikája például már hetek óta házhoz jön. Ke
rületről kerületre járják a várost, önzetlenül játsza
nak mindazoknak, akik kimerészkednek az erké
lyeikre, kinéznek az ablakukon. Nem kérnek mást,
csak egy tapsot. Sokat kapnak… 

Most a Győri Nemzeti Színház művészei is kilép
nek a karantén takarásából. Saját „televíziót” indí
tanak, egy olyat, amiben végre a nagyközönségnek
is megmutathatják mindazt a művészi erőt, amit a
kényszerű szabadság ideje alatt sikerült összegyűj
teniük. Vegyünk tehát szép ruhát, készítsünk be egy
pohár pezsgőt, üljünk a tévé elé, és várjuk a katar
zist, amit minden darab végén érez a közönség. Ha
tehetjük, tapsoljunk is, ha tetszett, hisz ez a művé
szet éltetője.

Ja! És a legfontosabb! 
Ne váltsunk vissza jegyet!

Garamvölgyi Imre

Nyitnikék

„A korábbi lakossági pana
szok nyomán dr. Dézsi Csaba
András polgármester program
jában szerepel Sárás városrész
infrastruktúrafejlesztése. Jelen
leg csak egy kisebb szakaszon
épült ki az elmúlt években a
szennyvízvezeték, a nagyobb ré
szen még hátravan a közműfej
lesztés” – kezdte MáthéTóth
Péter műszaki vezető, a győri Út
kezelő Szervezet sajtószóvivője.

Az itt élők számára napi bosz
szúságot okoz a kiépítetlen út
pora, ezért a közmű és útépí

tést megelőzően – ideiglenes
megoldásként – felületi bevona
tot készítenek a főhálózaton, a
Hortenzia és az Írisz utcában.
„Ezt magas nyári hőmérsékleti
körülmények között ideális készí
teni, mert ekkor lehet a bitume
nes szórásba bedolgozni a ba
zaltzúzalékot. A felületi bevonás
sal a pormentesítést biztosítjuk,
egyenletesebb közlekedési felü
letet is alkotva. Ezt a megoldást
a soron következő közmű és út
építés elkezdéséig javasoltuk an
nak érdekében, hogy a lakók mi

nél kisebb ártalomnak legyenek
kitéve” – magyarázta a szóvivő.

Sárás városrészben mintegy
4,2 kilométer hosszú úthálózat
biztosítja az itt élők, illetve itt in
gatlant tulajdonlók közlekedé
sét. A városrész közmű, illetve
úthálózata komoly fejlesztés
előtt áll.

A Szitásdomb utcához közel
lévő utcák egyegy szakaszán ko
rábban megépült a szennyvíz
csatorna mintegy 1,5 kilométer
hosszon. Ehhez csatlakozik a kö
vetkező építési ütem.

MáthéTóth Péter elmondta,
a szennyvíz, a csapadékvízelve
zetés és az útépítés tervei várha
tóan nyárra készülnek el, ame
lyek alapján a kivitelező kiválasz
tása is elindulhat.

Egyre több panasz érkezik a győri Útkezelő Szervezethez a
sárási utak miatt, az elmúlt években ugyanis nem történt
aszfaltozás a területen. A szakemberek a végső megoldás
előtt átmeneti tervet készítettek.

ÁTMENETI TERV KÉSZÜLT
a sárási gondok mielőbbi orvoslására

Az elmúlt években jelentősen fejlődött a győri ke
rékpáros úthálózat, és a program nagyban érintette
Adyvárost – fogalmazott Radnóti Ákos alpolgármester,
a városrész egyik önkormányzati képviselője. Példa
ként említette az Ifjúság körút, vagy éppen a Szigethy
Attila út kerékpárútjait és a most átadott Tihanyi úti
szakaszokat. Hozzátette, a városrészben, ahogy város
szerte is, a GyőrBike közösségi kerékpárkölcsönző
rendszer is folyamatos bővülésen ment keresztül, az
infrastruktúrát pedig a kerékpáros pontok is erősítik.

„Országgyűlési képviselőként a város és vonzáskör
zetének fejlesztését tartom szem előtt, ezért is fontos,
hogy a Győr–Abda és a Győr–Gönyű térségi kerékpár 
utak megépülte után most a Győr–Pannonhalma út
vonal kivitelezése zajlik. A fejlesztés egyrészt turiszti
kai, másrészt viszont hivatásforgalmi célú beruházás
is, vagyis lehetőséget teremt a kerékpárral történő
munkába, iskolába járásra is” – mondta el Kara Ákos
győri országgyűlési képviselő. Kiemelte, a jövő nyárra
elkészülő fejlesztés 17,7 kilométeres kerékpárutat je

lent, amelyből 11,6 kilométer az új szakasz, 6,1 kilo
méter pedig felújítás, s jól kapcsolódik majd a győri
kerékpárúthálózathoz.

Dr. Szálasy László nemcsak mint a terület önkor
mányzati képviselője, de mint a Környezetvédelmi Bi
zottság elnöke is szólt. Kifejtette, minden kerékpárút
építés fontos, amely a közel száz kilométeres győri
hálózatot bővíti. Hozzátette, a most átadott szakaszok
kényelmes kerékpáros közlekedést tesznek lehetővé,
ezért bízik benne, hogy minél többen választják a köz
lekedés ezen, környezetkímélő formáját.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet vezetője a
beruházás kapcsán hangsúlyozta, nemcsak a bicikliút,
de a járda is megújult, és most már az egész Tihanyi
Árpád úton jó minőségű aszfalton lehet kerékpározni.
Hozzátette, a felújítást megelőzően közműcserét is
végeztek, ezért remélhetőleg sokáig megmarad a je
lenlegi állapot. A két szakaszon összesen 280 méter
hosszon újult meg a járda és kerékpárút, 47 millió fo
rintos önkormányzati forrásból.

a Tihanyi Árpád úton
Megújult a kerékpárút

A korábbi évek felújításai után
az idén a Földes Gábor út és Szi
gethy Attila úti szervizút, vala
mint az Ifjúság körút és adyvá
rosi tó közötti szakaszok újultak
meg a Tihanyi Árpád úton a pá
ratlan házszámozású oldalon.

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor
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„Európában egyre több országban indítják be újra
a gazdasági életet, de továbbra is körültekintőnek és
elővigyázatosnak kell lennünk” – hangsúlyozta a győri
országgyűlési képviselő, aki kifejtette, ezekben a na
pokban városunkban, térségünkben is egyre több
cég, vállalkozás kezdi újra vagy kapcsolja nagyobb for
dulatszámra a tevékenységét. Az emberek egészsé
gének védelme a legfontosabb, de a gazdasági életet,
a munka világát is számos kormányzati intézkedés se
gíti. A munkahelyvédelmi bértámogatási program

Az országgyűlési képviselő felidézte, már évek
kel ezelőtt felmerült, hogy Győr belvárosát a Mo
soniDuna mentén, az egykori Rábagyár területé
nek irányában lehetne bővíteni, mert az értékes
terület közvetlenül a városközpont mellett helyez
kedik el. „Támogatom az elképzelést, ami egy új,

A munka nem állt le, az elmúlt hetekben is
többször egyeztettünk dr. Dézsi Csaba
András polgármesterrel Győr jövőképéről.
A legfontosabb, hogy a város fejlődése és
fejlesztése gőzerővel folytatódik” – hang
súlyozta Simon Róbert Balázs győri ország
gyűlési képviselő.

ütemszerűen zajlik a Xantus János Állatkert bővítése
és rövidesen használatba vehetjük a Petzkórház mel
lett felépült parkolóházat. „Bízom abban, hogy a kö
zeljövőben elkezdődhet az új vízi élménypark építése
is. Tervezési szakaszban van egy új közlekedési kapcso
lat kialakítása a gyárvárosi Ipar utca meghosszabbítá
sával, egy új híddal, át a MosoniDunán, a régi Bácsai
útig. Halad a torkolati műtárgy építése Gönyű és Vé
nek között a MosoniDunán, ami a folyó vízszintszabá
lyozását teszi lehetővé. A város tehát szépen fejlődik,
mi pedig minden erőnkkel azért dolgozunk, hogy ez a
következő időszakban is így legyen.”

iránt egyre nő az érdeklődés. Eddig több mint 5400
vállalkozás nyújtott be kérelmet, közel 72 ezer mun
kavállalóra vonatkozóan. Kara Ákos ezzel kapcsolat
ban felhívta a figyelmet arra, hogy a kérelmeket to
vábbra is várják, hiszen a veszélyhelyzet nem szűnt
meg. Az érdeklődők részletes tájékoztatást minderről
a munka.hu oldalon találnak.

„Vigyázzunk egymásra és továbbra is különösen
nagy odafigyeléssel segítsük az időseket” – zárta
Kara Ákos.

komplex kulturális negyed kialakítását célozza
meg a Városréten. Itt kaphatna új helyet a Győri
Balett és a Győri Nemzeti Színház társulata, egy
modern koncertterem épülne a Győri Filharmoni
kus Zenekarnak, továbbá a fiatalok is kaphatnának
egy többfunkciós épületet” – fejtette ki.

A tervek megvalósításáig továbbra is a jelenlegi
helyszínen nézhetjük a színház és a balett társulatának
előadásait. Időközben pedig egy széles körű egyezte
tést követően születhet döntés az épület további sor
sáról. Több győri nagyberuházás a megvalósítás fázi
sában van. A Modern Városok Program keretében

TÖBB NAGYBERUHÁZÁS 
a megvalósítás fázisában van

A héten az országban 37 helyszínre, így a
győri kórházba is szállítottak újabb egyé
ni védőeszközöket. A Petz Aladár Megyei
Oktató Kórházban egy hónapja kezdő
dött meg közel száz új intenzív ágy fejlesz
tésének megvalósítása. „A kialakítási
munkák befejeződtek, pénteken adjuk át
ezt a fontos, biztonságot szolgáló fejlesz
tést” – tudtuk meg Kara Ákos győri or
szággyűlési képviselőtől.

KARA ÁKOS: Elkészült a fejlesztés a Petz-kórházban
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Biztosításról tabuk nélkül 
a Megoldások Fiókja Kft., 
a Generali hivatalos partnere
támogatásával.

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

Hívjon: 30/936-1957

Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.

A gödör után mindig emelkedô jön!

A MEGOLDÁS
a Megoldások Fiókja Kft.

Diplomások, illetve biztosításközvetítô hatósá-
gi vizsgával rendelkezôk jelentkezését várják
a Megoldások Fiókja Kft.-nél, ahol a korona-
vírus-járvány okozta nehéz helyzetben is biz-
tos, stabil egzisztenciát kínálnak a meglévô és
leendô munkatársaknak.

Varga László, a cég ügyvezetôje figyelmébe ajánlja az állás-
keresô frissdiplomásoknak, a munkájukat a koronavírus miatt
elvesztôknek a Generali Csoporton belüli karrierlehetôsége-
ket. „A biztosítás helytôl, idôtôl független, több évszázada
mûködô fontos iparág. Idôjárás- és válságálló, hiszen mindig
szükség van rá” — hangsúlyozta. Gondoljunk csak a megta-
karítás fontosságára, a megszerzett értékeink megóvására,
egészségünk védelmére — sok esetben csak a biztosítócégek
segítségére támaszkodhatunk.
A járvány miatt kialakult helyzetben sokan elveszítették a munká-
jukat, de a Megoldások Fiókja Kft.-nél nem csökkent a feladatok
száma, így áprilisban is közel azonos jutalékot kaphattak a cég
munkatársai, mint a korábbi idôszakban. „A kommunikáció, a
segítségnyújtás átkerült az online térbe, lakásbiztosítás, kárbeje-
lentések, gépjármû-biztosítások, megtakarítások és egészségbiz-
tosítás szerepelt többek között a palettán — sorolta Varga László.
— Sokan, akik eddig nem kötöttek ilyen biztosítást, most döbben-
tek rá annak fontosságára. Sikerült megoldanunk, hogy a hat
hónapos várakozási idôt ki tudjuk váltani egy telefonos orvosi
vizsgálattal, hogy mielôbb elinduljon a kockázatvállalás.”
Más biztosítók munkatársai közül is sokan érdeklôdnek állás-
ügyben a Megoldások Fiókja Kft.-nél, mert nem minden vállalat
hozta meg azokat, a munkatársak egészségét és az anyagi hely-
zetét szem elôtt tartó intézkedéseket, amelyeket a Generali már
március közepén bevezetett.
Az értékesítési, szolgáltatási tevékenység mellett a hálózatfejlesz-
tési és képzési rendszer is mûködik. Varga László vallja: a gödör
után mindig emelkedô jön!

Munkájuk során elsősorban a gyermekeket és a
mozgásukban korlátozottakat segítették a rendőr
ség munkatársai, és ellenőrizték a gépjárművezetők,
illetve a gyalogosok szabálykövető magatartását is.
Mindezt azért, hogy a közlekedés legvédtelenebb
résztvevőire, a gyalogosokra hívják fel a figyelmet.

Makai Zsuzsanna rendőr őrnagy elmondta, la
kott területen sok baleset történik, mert sötét ru
házatban, láthatósági elemek nélkül közlekednek
a gyalogosok, és az érkező járművek nem veszik
észre őket a sötétben. Vezető baleseti ok a hirte
len úttestre lépés, a gyalogosok számos esetben
rosszul mérik fel a jármű sebességét és távolságát,
esetleg tilos jelzésen lépnek le az úttestre. Már a
villogó zöld jelzésnél sem szabad elindulni – mu
tatott rá. Probléma továbbá, ha a gyalogos tiltott

helyen halad át. Győrben gyakori például, hogy a
Baross híd úttestén szaladnak át egyik oldalról a
másikra, ez pedig rendkívül balesetveszélyes. Ko
runk egyik legjellemzőbb baleseti oka továbbá,
hogy a gyalogosok mobilon beszélnek vagy a tele
fonjukat nyomkodják, zenét hallgatnak, és nem tá
jékozódnak a körülöttük lévő világról.

A járművezetők esetében is nagyon fontos, hogy
mindig fokozott óvatossággal, a sebesség jelentős csök
kentésével közelítsék meg a kijelölt gyalogosátkelőhe
lyeket, buszmegállókat, illetve azokat a helyeket, ahol
gyalogosok jelenlétére számítani lehet, valamint min
dig az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően
vezessenek. Próbáljanak szemkontaktust felvenni az
úttesten átkelni szándékozó gyalogossal annak érdeké
ben, hogy ne alakuljon ki balesetveszélyes helyzet.

A korlátozások elmúltával önfeledtebbek, szórakozottabbak az emberek, szabadabban köz
lekednek, és bizony időnként elfelejtenek körülnézni, amiből baleset adódhat. Városunk frek
ventált részein is figyelték a kijelölt gyalogosátkelőhelyek szabályos használatát a GyőrMo
sonSopron Megyei Rendőrfőkapitányság járőrei a keddtől csütörtökig tartó akcióban.

Szerző: Győr+  / Fotó: police.hu

A ZEBRÁKNÁL 
ellenőriztek a rendőrök

„A jelenlegi járványügyi adatok azt mutatják,
hogy lazíthatunk a korlátozásokon, ezért úgy dön
töttünk, hogy a győri játszótereket újra birtokba
vehetik a gyerekek. Tudom, hogy nekik sem köny
nyű a jelenlegi helyzet, de talán az újranyitással
ők is jobb kedvre derülnek. Köszönöm a családok
eddigi türelmét, a győriek fegyelmezettségét, és
kérem, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra!” –
fogalmazott a polgármester.

MEGNYITNAK a győri játszóterek
Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Vár
fal játszótéren jelentette be csütörtökön,
hogy teljes körű fertőtlenítés után péntek
től újra látogathatók a győri játszóterek.

Elhangzott, kiemelten figyelnek a gyermekek
biztonságára, ezért a fertőtlenítés a nyitás után is
folytatódik, hiszen a GyőrSzol Zrt. munkatársai a
közegészségügyi hatóság által ajánlott vegyszeres
keverékkel, heti rendszerességgel takarítják a ját
szóparkokat. Jelenleg 133 játszóteret, ezeken 844
játszóeszközt és közel 50 sporteszközt használhat
nak a győriek a városban. A vizes játszótér egyelőre
zárva tart, annak nyitásáról a járványügyi helyzet
és az időjárás függvényében döntenek majd.

Mint megtudtuk, a Colosseum Fitness Club
felajánlásának köszönhetően cserélik a homo
kot a homokozókban, annak szállítását a Köni
ger Logistic Kft. vállalta magára.
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
a mintegy tíz kilogramm súlyú, tartós
élelmiszereket és fertőtlenítőszere
ket tartalmazó egységcsomagokat a
Nemzeti Humanitárius Koordinációs
Tanácstól kapott támogatásból állí
totta össze. Az országosan több mint
ötezer rászoruló ember lakóhelyére
kerülő adományok összértéke húsz
millió forint. A tizenháromféle tartós
élelmiszerből összeállított csomagok
kiszállítását a Máltai Szeretetszolgá
lat regionális központjai szervezték.
A győri Amadé utcai NyugatDunán
túli Regionális Központból szerdán
délelőtt indultak el az autók több
mint 600 adománycsomaggal. Zala
megyébe 90, Vas megyébe 166, míg
GyőrMosonSopron megyébe 344
csomag jut.

A Máltai Szeretetszolgálat épüle
teinek nagy része a járvány alatt át
menetileg zárva tart, a rászoruló em
berek telefonon, emailben vagy a
közösségi felületeken lépnek kapcso
latba a szolgálat munkatársaival. A
karitatív tevékenység folyamatosan
zajlik, a szükséghelyzetbe került em
berek támogatást kapnak a Máltai
Szeretetszolgálattól. A koronavírus

járvány alatt sokan veszítették el
munkájukat, a családok egy része
nem rendelkezik tartalékokkal, de a
korlátozások miatt nehéz helyzetbe
kerültek az egyedül élő idősek, a kró
nikus betegséggel küzdő emberek is. 

Dr. Báthy Andrásné, a NyugatDu
nántúli Regionális Központ vezetője
elmondta, a megyében 15 településre

szállítják az adományokat. Egyrész
ről a már látókörükben, gondozásuk
ban lévő, mindennapi nehézségek
kel élőket részesítették előnyben,
másrészről a családsegítő, gyermek
jóléti szolgálatokkal egyeztetve a jár
vány miatt szükséghelyzetbe került
gyermekes családoknak és egyedül 
álló időseknek is adhattak tartós

élelmiszert és fertőtlenítőszert.
Győrben 164 csomagot adnak át a
járvány miatt előírt óvintézkedése
ket betartva, védőfelszerelésben, a
személyes érintkezés mellőzésével
az érintetteknek. A Europcar autó
kölcsönző autókkal és munkatársak
kal segíti az adományok eljuttatását
a rászorulók lakóhelyéig.

Rászoruló családoknak, egyedül élő időseknek, króni
kus betegségben szenvedőknek, a járvány alatt nehéz
helyzetbe került embereknek kézbesít tartós élelmi
szercsomagokat és fertőtlenítőszereket a Magyar Mál
tai Szeretetszolgálat. Az adományokat az érintettek
nek lakóhelyükön adják át a karitatív szervezet nyugat
dunántúli központjának munkatársai. 

ÉLELMISZERCSOMAGOK 
a Máltai Szeretetszolgálattól Szerző: Szabó Csilla

Fotó: Marcali Gábor
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A veszélyhelyzet kihirdetését követően az iroda
a folyamatban lévő és már leszervezett életmód
váltó program, illetve előadássorozatai, egész
ségfejlesztési rendezvényei lemondására kénysze
rült. Ez több mint kétezer embert érintett. Ennek
ellenére a koronavírusjárvány alatt is vannak mű
ködő programjaik – tájékoztatta lapunkat Gombás
Zita, az EFI munkatársa.

Folyamatos a szoptatási tanácsadás szülésznők
közreműködésével a szülészeti osztályon, a do
hányzásról leszokáshoz egyéni tanácsadás telefo
non, a félbemaradt szülésre felkészítő tanfolyam

résztvevőihez a tanfolyami anyagokat elektronikus
úton juttatták el, valamint a járványügyi informá
ciókon túl elektronikus felületeiken különböző
egészségfejlesztési tartalmakat közvetítenek. 

Jelenleg nagyobb hangsúlyt kapnak az egészséget
támogató információs és tájékoztatási tevékenységek,
így online működésre tértek át azon programok ese
tében, melyeknél ez lehetséges. A Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház hivatalos honlapján EFIaloldal üzemel
petz.gyor.hu/efi, melyen a lelki egészséggel kapcsola
tos információk találhatók: online lelki segítség felnőt
teknek, időseknek, fiataloknak, alkohol és szenvedély

betegséggel küzdőknek, illetve családtagjaiknak, tájé
koztatók demencia, depresszió, krízis, pszichózis és
stressz témakörökben, evés, viselkedés, hangulatza
var, szorongás témakörökben, valamint oktatóvideók
evés zavar, depresszió, bántalmazás, függőség felisme
réséhez a 11–16 éves korosztály és szüleik számára. 

Ugyanezen az oldalon a járványhelyzetben az
egészséges életvitelt támogató információk is ol
vashatók. Az iroda Facebookoldalán pedig napon
ta olyan hírekkel, információkkal, tanácsokkal je
lentkeznek, melyek a kialakult járványügyi helyzet
ben segítik az egészséges életvitelt.

Online segítség AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez   96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

Innovációs 
és Technológia
Központ

Gyôri Ipari Park
Gesztenyefa u. 4. 

Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern, kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 
IRODAHELYISÉGEK KIADÓK!

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

Több sikeres egészségfejlesztési programot valósítottak
már meg, amikor a Győri Járási Egészségfejlesztési Iro
dának is szembesülnie kellett a koronavírusjárvány
okozta korlátozásokkal.

Friss, pontos információk egy helyen

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Pixabay
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Milyen érzés volt, amikor meg
tudta, hogy ön kapja ezt az 1950
ben alapított jelentős díjat?

Nagyon örültem az elismerésnek,
megtiszteltetés számomra, de úgy te
kintem, hogy ez a régió díja. Ugyanis
több mint harminc éve nem volt dí
jazott a környékünkről, pedig sok ki
váló alkotó megérdemelné az elisme
rést. Legutóbb Cziráky Lajos 1986
ban, Tóvári Tóth István pedig 1958
ban kapta meg munkásságáért a
Munkácsydíjat.

Hogyan viselte a bezártságot, a
karanténban töltött időt?

Folyamatosan dolgozom, azt szok
tam mondani, hogy több évszázadra
vannak terveim, elképzeléseim, akár
van megrendelésem, akár nincs. Így
nem jelentett nagy változást szá
momra a karantén, csak kevésbé tud
tam kimozdulni a műtermemből és
többet tudtam dolgozni.

Min dolgozik éppen?
Többek között Bonyhádra készí

tem a Kitelepítettek emlékművét,
Marcaliba Szent II. János Pál pápa
szobrát. Győr 2021ben ünnepli sza
bad királyi várossá nyilvánításának
750. évfordulóját, e jeles évforduló
alkalomból készítek terveket a méltó
megemlékezésre.

Kérem, avasson be az alkotás fo
lyamatába, hogyan zajlik a munka,
például a fent említett győri emlék
mű elkészítése kapcsán.

A történelmi ábrázolás fontos sze
repet játszik a munkásságomban, így
először levéltárosokkal, könyvtáro
sokkal beszélek. Keressük azokat a

Szobrokat, érmeket, emlékmű
veket, domborműveket, plasz
tikákat, mellszobrokat, emlék 
táblákat, cégéreket, emlékpén
zeket, díjakat készít és restau
rálással is foglalkozik Lebó
Ferenc. A termékeny alkotó ki
emelkedő képzőművészeti te
vékenységét Munkácsy Mihály
díjjal ismerte el március 15.,
nemzeti ünnepünk alkalmából
az emberi erőforrások minisz
tere, dr. Kásler Miklós, melyet
a koronavírusjárvány miatt
még nem tudott személyesen
átvenni a győri művész. 

szimbólumokat, amelyek Győrt jelle
mezhetik, amelyek a város hírét el
tudják vinni a világban. Azok a legsi
kerültebb munkáim, amikor köztem
és a megrendelő között konszenzus
alakul ki, annak a híve vagyok, hogy
a munkafolyamat során párbeszéd
legyen közöttünk, egymást tudjuk
erősíteni ötleteinkkel. A város iránti
szerelmem inspirál arra, hogy én a
magam szerény módján hozzá tud
jak tenni azokhoz a kincsekhez, al
kotásokhoz, amelyek ebben a vá
rosban vannak és születnek majd.

Több mint nyolcvan köztéri al
kotása – szobrok, domborművek,
emléktáblák – találhatóak Győr
ben és világszerte. Melyikhez fűzi
különleges kapcsolat?

A legelső győri munkámat emelem
ki, amely akkoriban feltűnést keltett,
lázadásnak tűnt. 1988ban adtuk át
az aradi vértanúk emlékművét a kar
melita kolostor falán, melyen a koro
nás, kettős keresztes címeres zászlóra
véstem fel a tizenhárom nevet. Végül
a hadtörténeti múzeumtól kellett iga

zolást szereznem, hogy a ’48–49es
szabadságharcnak ez volt a hivatalos
zászlaja. A külföldre került munkáim
közül büszke vagyok a vatikáni Szent
Péterbazilika Magyarok Nagyasszo

nyakápolnájában található Apor
domborművemre, amelyen a vértanú
püspök mellett győri ábrázolás is talál
ható. A legmesszebb került alkotásom
Árpád fejedelem emlékműve Sao Pa
ulóban, a Magyar nép terén látható.

A köztéri alkotásai mellett érem
művészként is ismert. Sőt, először
ezek tették a nevét híressé. 

A főiskola befejezését követően a
Nemzeti Bank felkérésére, pályázatá
ra elkészítettem egy Szent Istvánem
lékpénzt, amellyel nyertem, majd két
évvel később ez kapta meg a világ
legszebb történelmi emlékpénze dí

jat. Azóta is tervezek és készítek
érméket, emlékpénzeket, ame
lyek nagy része a győri Múzeum
házban, az állandó kiállításon is
látható.

Érdekes felfedezni, hogy
munkái között visszatérő

szimbólumokat, ábrázolásokat
találunk.

Ez így van, az előbb említett emlék 
érme után készültek például a Szent
Istvánszobraim, de ilyen visszatérő
ábrázolás Szent László, Boldog Apor
Vilmos püspök vagy Mátyás király
alakja is. Először érmét készítettem,
majd domborművet, végül szobrot –
úgy gondolom, ezek a különböző mű
fajok erősítik egymást.

„Több
évszázadra

vannak terveim,
elképzeléseim”

Győr Munkácsy Mihály-díjasa

A város iránti
szerelme inspirálja 
alkotásra Szerző: Földvári Gabriella

Fotó: Marcali Gábor



132020. május 15.

A rendelkezéseknek megfelelően 7–9
óráig a 65 év felettiek látogathatnak ki a vá
sárba, és ötszáznál többen egyszerre nem
tartózkodhatnak a piacon. A szervezők re
mélik, a jövőben a hagyományoknak meg
felelően minden hónap harmadik vasár
napján újra megrendezhetik a nagy múltú
győri régiségpiacot. 

Érdemes a régiségek között kutakodni,
ugyanis a BÁV legfrissebb felmérése sze
rint a megkérdezettek zöme úgy véli, a
műtárgyak, a képzőművészeti alkotások
az elmúlt öt évben jó értékőrzőnek bizo
nyultak. A műtárgyvásárlás iránt nyitottak
körében a legnagyobb népszerűségnek a
festmények örvendtek (54%). Az 51%kal
második helyen álló ékszerbefektetés
azonban jelentős, 16%os növekedést ért
el 2020ra. A harmadik helyen az órák
(25%) és a papír régiségek, könyvek (25%)
állnak, majd a numizmatikai érmek (21%),
valamint a kerámiákat, üveg és ezüsttár
gyakat, bútorokat magába foglaló egyéb
műtárgyak (20%).

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• VILLANYSZERELŐ •

• FESTŐ •

• LAKATOS •

• CSÔSZERELÔ •

• MÛSZAKI ÜGYINTÉZÔ •

munkakörökben.

További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu

Pályázatok benyújtása: EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr,  Kálóczy tér 9–11.

hr@eeszi.hu

Brassóban a 8. és 12. osztályosok június 2től
térnek vissza az iskolába, hogy fel tudjanak készül
ni a nemzeti vizsgákra. Számukra a város biztosítja
a szükséges védelmi eszközöket. Colmarban má
jus 14től fokozatosan indul újra az iskolaév, és a
bölcsődéket is fokozatosan nyitják újra. Erfurtban
már hétfőn kinyitottak a bölcsődék, de csak szigo
rú higiéniai szabályok mellett. Ingolstadtban 60
főre csökkent a bizonyítottan koronavírusos aktív
fertőzöttek száma, ez 34gyel kevesebb, mint múlt
héten. Sindelfingenben is megfigyelhető a csök
kenő tendencia, mindössze 22 igazolt aktív eset
van, ami tízzel kevesebb, mint egy hete. Sindelfin
gen közös éneklésre hívja testvérvárosai lakóit má
jus 18án, hétfőn 18–19 óráig, amihez mindenki
csatlakozhat saját otthonában, teraszán.

Kuopióban az általános iskolások május 14
től tértek vissza az iskolába, a középiskolák to

Győr testvérvárosai közül több helyen az esetszámok csökkenéséről számolnak be, 
Wuhanban a második hullámot szeretnék megelőzni.

vábbra is távoktatásban működnek. Nof Haga
lilban az Egészségügyi Minisztérium családi és
társadalmi találkozásokra vonatkozó új ajánlá
sait ismertették a lakosokkal, amelyek főként a
távolságtartásra és a higiéniai szabályokra vo
natkoznak. 

Nyizsnyij Novgorodban maradnak a korlátozá
sok, a héten ötezer fölé emelkedett az igazolt fer
tőzöttek száma. Az azonosított fertőzöttek több
mint fele szinte semmi jelét nem érzi a betegség
nek. Poznan készül az óvodák megnyitására, de
erre május 25. előtt nem kerülhet sor. A városban
elindult a „nyugdíjasok varrnak maszkot nyugdíja
soknak” akció. Wuhanban egy hónap szünet után
az elmúlt héten 6 új fertőzöttet is regisztráltak. A
CNN információi szerint a város egész lakosságát
letesztelik, hogy elkerüljék a koronavírus második
hullámát. 

Testvérvárosi hírek

A győri régiségpiac május 17én 7–14 óráig
újra kinyithat a Tarcsay úti piactéren.
Maszk használata kötelező!

KINYIT 
Szerző: Földvári Gabriella
Archív fotó: O. Jakócs Péter 

a régiségpiac is
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A Várva Várt Alapítványnál közel kétszáz önkéntes
dolgozik országszerte, hogy a nehéz helyzetbe került
kismamáknak segítséget nyújtsanak abban, hogy
minden megfogant gyermek várva várt kisbabaként
érkezzen a családba. Megyénkben 2025 aktivista
2018 óta vállalja, hogy a családokban felmerülő ne
hézségeket enyhítse. „Lelki és/vagy természetbeni
támogatást nyújt alapítványunk, hogy a kritikus na
pokon, heteken átsegítsük a kismamákat, az újszü
lötteket gondozó családokat, lehetőleg elkerüljük
azt, hogy a gyermek családból kiemelésére szükség
legyen. Országosan több mint ötszáz, a megyénk
ben több mint húsz esetben segítettünk már” – mu
tatta be munkájukat Tóth Éva, az alapítvány helyi
képviselője. Ennek érdekében együttműködnek a
helyi szakszolgálatokkal, védőnőkkel, családvéde
lemben dolgozókkal. A megyei régió önkéntesei kö
zött szakemberektől – például pszichológus, szociá
lis munkás – is kaphatnak tanácsot a családok.

Tóth Éva kiemelte, céljaik között szerepel, hogy
minél szélesebb körhöz juttassák el az információkat
tevékenységükről, hogy a lehető legtöbb segítséget
tudják megadni a rászorulóknak. „Úgy tapasztaljuk,
hogy sok jószívű adakozó van hazánkban, akik baba
kelengyével, esetleg gyógyszerek megvásárlásával,
vagy akár a babaszoba kifestésével tudják segíteni
a krízishelyzetbe került kismamákat” – beszélt az
alapítvány megyei képviselője arról, mennyire jó ér
zés nekik is, hogy segítenek az emberek egymáson.

Hölgy ilág
Szerkeszti: Szabó Csilla

Nem állnak meg a megyehatárnál, azokba a régiók
ba is eljuttatják az adományokat, ahol még nehe
zebb körülmények között élnek honfitársaink, pél
dául Somogy megyébe is szállítottak a felajánlások
ból. „Mondhatnám, hogy viszonylag szerencsés
helyzetben vagyunk a megyében, hi
szen kaptunk adományt Ausztriából
is, jó minőségben lévő babako
csit, babaágyat, fürdetőkádat.
Nem csak magánszemélyek
a jótevőink, volt olyan cég
Győrben, amelyik pelenka
csomagokat és tárgyi esz
közöket adott a nehéz
helyzetben lévő leendő
anyukáknak” – mesélt a si
kertörténetekről. Érkezett
megkeresés anyaotthonoktól,
hogy az ott lakóknak segítsenek,
de volt kismamájuk is, akinek a pár
ja állapotosságának híre hallatán kihát
rált a családból.

A koronavírusjárvány idején azt tapasztalják,
hogy sokan elveszítették a munkahelyüket, sokkal
nagyobb stressz éri az embereket, ami nyilvánva
lóan egy „úton lévő babának” a fejlődését sem se
gíti. Szeretnének eljutni ezekhez a családokhoz,
beszélgetni velük, segíteni őket, hogy várva várt
babák érkezzenek hozzájuk. Rendkívül fontosnak

tartják, hogy ebben a helyzetben még hatéko
nyabban tudják célba juttatni a felajánlott adomá
nyokat megyénkben is. A járvány idején előírt hi
giéniai szabályok szigorú betartása mellett, a mos

tani válsághelyzetben is gondoskodnak a váran
dósságuk miatt krízishelyzetbe került

kismamákról. Amennyiben mégis
olyan családba érkezik az újszü

lött, ahol nagy valószínűség
gel nem tudják őt felnevelni,
akkor segítséget adnak az
örökbe adásban, örökbe
fogadásban. „Tiszteljük
azokat az édesanyákat,
akik ilyen módon esélyt

adnak a gyermeküknek az
életre. Szeretnénk őket is tá

mogatni, hogy az életük jobb
időszaka következzen el. Ké

rünk mindenkit, ha tudomásuk
van környezetükben olyan nehéz hely

zetbe került kismamáról, egyedülálló szülőről
vagy újszülöttet gondozó családról, jelezzék ne
künk, hogy mielőbb felvehessük velük a kapcsola
tot!” – hívta fel a figyelmet Tóth Éva. Köszönetét
fejezte ki az adományozóknak és azoknak, akik az
1 százalékuk felajánlásával bekapcsolódnak az
életmentésbe, hogy a támogatásokat eljuttathas
sák a rászorulóknak.

A Várva Várt Alapítvány 2010 óta mű
ködik budapesti központtal. Az elmúlt
évtizedben bekapcsolódtak a vidéki
nagyvárosok is az önkéntes munkába,
megyénkben 2025 aktivista segíti
több mint két éve a krízishelyzetbe ke
rült kismamákat, hogy minden megfo
gant gyermek várva várt kisbabaként
érkezzen a családokba. A vírusjárvány
idején még nagyobb szükség van az
önzetlen adakozásra. 

Krízishelyzetbe került kismamáknak segít az alapítvány

VÁRVA VÁRT kisbabák

A stressz
nyilvánvalóan
egy „úton lévô
babának” sem

segíti
a fejlôdését

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Várva Várt Alapítvány
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Új frizura, friss hajfestés, kényeztető masszázs,
tápláló arcpakolás, tavaszi színek a körmökön és
ápolt lábak. Az elmúlt közel két hónapban hány
szor gondolhattak a nők ezekre az „apróságokra”.
Volt, aki otthon próbálkozott többkevesebb siker
rel szépségipari szakemberré válni, volt, aki kivárt,
hogy újra munkába álljon kedvenc fodrásza, koz
metikusa, pedikűröse, manikűröse vagy masszőre.
Akik ritkán vagy soha nem vették igénybe a szép
ségipar szolgáltatásait, most akár legyinthetnek is,
de azért valljuk be, a nők a szépségért sok min
dent megtesznek. Még a koronavírusjárvány ide
jén is. Az attraktivitás és a szépség jelensége évez
redek óta fontos téma az emberek életében. Így
azt is mondhatjuk, megnyugtató, hogy korlátozá
sokkal ugyan, de már kérhetünk időpontot, hogy
igényeink szerint szépülhessünk. Cikkünkben né
hány szakembert kérdeztünk, milyen higiénés elő
írásokkal indították újra a szolgáltatásukat, és mit
tapasztaltak a hozzájuk érkező vendégeknél.

Lenőtt haj, apró frufruigazítások
Löndörné Odnoga Eszter fodrász március végé

től nem dolgozott, május negyedikén nyitotta meg
a fodrászstúdióját. Az elmúlt hetek alatt nagyon
sok vendége kereste, és előjegyzésre már fogadja
a festésre, vágásra jelentkezőket. Szigorú egész
ségügyi előírások szerint maszkban és kesztyűben
dolgozik, a hozzá érkezők kézmosás után ülhetnek
a fodrászszékbe és ők is maszkot és kesztyűt visel
nek. Minden vendége után fertőtleníti a helyisé
get és az általa használt eszközöket. „Most egy
nap alatt kevesebb frizurát tudok elkészíteni, a
hozzám járó hölgyek és urak nagyon türelmesek
voltak, nem kezdtek el otthon saját fodrászatot
nyitni. A festett hajaknál persze nagyok a lenövé
sek, de egyszerűbb a festés, ha nem kell egy új, há
zilag kreált színt rendbe hozni” – mondta Eszter,
aki megdicsérte a vendégeit a fegyelmezettségü
kért, persze egykét furcsa frufrunyírással már ta
lálkozott. A fodrász azt tapasztalta az első hét után,
hogy a nők most nem rövidebb hajat szeretnének,
hanem a karantén idején megnőtt tincseket nö
vesztenék tovább vagy a mostani hosszabb hajuk
ból kérnek új fazont. Úgy véli, ha beválik a korlá
tozások enyhítése és a vírus terjedésében nem
lesz emelkedés, akkor 12 hónap múlva vendég
köre visszaállhat a járvány előttire.

Gyantázás előbb, arckezelés később
Horváth Marianna kozmetikus március közepé

től szüneteltette a vállalkozását, a múlt hét elején
értesítette a vendégeit az újrakezdésről. Nála is
egy ember lehet a stúdióban, védőfelszerelésben

dolgozik és a vendégek is csak fertőtlenítő kézmo
sás után léphetnek be hozzá átöltözés után. Azt
tapasztalta, hogy a gyantázásra nagyobb az igény,
az arckezelésekkel még várnak a nők. A helyiség
és az eszközök fertőtlenítése az előre egyeztetett
időpontra érkező vendégek között kiemelt fontos
ságú, a textíliákat főzőmosással tisztítja minden
nap, és mindenki alá egyszer használatos eldob
ható lepedőt helyez. Marianna úgy érzékeli, kell
még néhány hónap, hogy visszatérjenek arckeze
lésekre azok a hölgyek, akik idős szülőkkel élnek,
vagy őket ellátják, és azok is, akik maguk is 65 év
felettiek.

Vidám tavaszi színek és minták
Ábrahám Anita másodállásban műkörömépítő,

napi néhány vendéget fogadott a járvány előtt is.
Most az előírásokat betartva maszkban és kesztyű
ben dolgozik, fertőtlenít mindent, amit kell, a ven

dégei is eltakart arccal ülnek be a székbe. A jár
vány idején is jöhettek hozzá néhányan, a vendég
körének harmada az, aki még nem jelentkezett be
újra. „Vidám, tavaszi és főleg neon színeket kérnek,
mindenféle virágmintával díszítve, a körmökön
nyoma sincs depressziónak vagy szomorúságnak”
– mondta Anita.

Tyúkszemmentesítés a lábakon
Békési Renáta kéz és lábápoló, műkörömépítő

végzettségű, vendégkörének nagy része pedikű
röztetni jár hozzá. Március végétől május elejéig
nem dolgozott, de a tyúkszemek és benőtt kör
mök miatt bizony sok telefonhívást kapott, a stú
diójába járók örömmel fogadták a nyitás hírét. A
higiénés szabályok betartása eddig is kiemelt fon
tosságú volt Renáta szakmájában, most annyiban
más csak, hogy rajta kívül vendége is védőfelsze
relésben tartózkodhat nála, a távozás után a he

A higiéniai biztonság a legfontosabb 
az újranyitott szalonokban

Május 4től egyre több szépségiparban
dolgozó szakember fogadja újra vendégeit.
Mindannyian egyetértenek abban, hogy a
szépség fontos, de az egészség a legfonto
sabb, amit szigorú higiénés előírások be
tartásával igyekeznek megőrizni. 

SZÉPSÉG,
de nem mindenáron

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Marcali Gábor
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Optimum Optika
9021 Győr Széchenyi tér 11.
Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055
info@optimumoptika.hu

A ZEISS DuraVision® BlueProtect egy speciális
réteg, amelyet kimondottan azoknak fejlesztettek
ki, akik idejük nagy részét beltérben töltik
LED-ek, TV-k, számítógépek vagy tabletek
kijelzői nek kék-ibolya fényével körülvéve.

Most minden BlueProtect réteggel ellátott Zeiss
szemüveglencsét az alaplencse árában kínálunk.

ELŐZZE MEG
szeme túlterhelését
DuraVision® BlueProtect
rétegű lencsével!

Akció időtartama:
2020. június 30.

Jelentkezni az iskola titkárságán lehet.
Információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
06-20/490-1533, titkar@hild.gyor.hu

A sikeres két év után állam
ilag elism

ert
M

AGASÉPÍTŐ TECHN
IKUS vagy M

ÉLYÉPÍTŐ
TECHN

IKUS szakképzettség szerezhető!

A Győri SZC
Hild József Építőipari 
Szakgimnáziuma

KÉTÉVES, NAPPALI 
TAGOZATOS
TECHNIKUS KÉPZÉSRE
érettségivel 
rendelkezőket, 
vagy szeptemberben 
érettségizőket vár.

A BEIRATKOZÁS ÉS
A KÉPZÉS DÍJTALAN.
A tanulók ösztöndíjban 
részesülnek, és duális 
képzésben vehetnek részt.

Kollégiumi elhelyezés 
megoldható.

lyiséget fertőtleníti. Renáta nyárra számít arra,
hogy visszatérnek a régi páciensei, néhányan vár
nak még, és ha nagyon nem sürgető, tolják az idő
pontfoglalást a pedikűröztetésre.

Műszempilla helyett online sminktanfolyam 
Thoma Franciska kozmetikus, fő profilja az 16

D szálas szempillaépítés, amelyre már fogadja az
új és régi vendégei bejelentkezését, de még vár 1
2 hetet, hogy dolgozni kezdjen. Mint mondja, a
szempillák építése során nagyon közel
kell hajolni a vendégekhez, és
számára az egészség megőr
zése a legfontosabb. Felké
szült védőfelszerelésből,
eddig is gumikesztyű
ben és FFP3as maszk
ban dolgozott, most ple
ximaszk, egyszer haszná
latos kötény, lábvédő, lepe
dő is rendelkezésére áll, a lányok
nak és asszonyoknak kesztyűt és maszkot kell
majd viselniük a szempillaépítés során. Még a jár
vány előtt vendégkörének, tanulóinak és ismerő
seinek sminkoktató kis videókat készített, amelye
ket a YouTubeon bárki megnézhet. A járvány ide
jén is folyamatosan készítette és tette közzé saját
magán bemutatva a sminkelés fortélyait. Francis
ka segítségével a kisfilmekkel lépésről lépésre
megtanulhatunk másokat és önmagunkat is smin

kelni, a megszerzett tudásnak a későbbiekben is
hasznát vehetjük.

Átalakított stúdió, névre szóló törölközők
Tárczi Tamás másodállásban masszőrködik, két

személyes stúdióban dolgoznak a kolléganőjével.
A vírusjárvány idején, amíg szüneteltették a szol
gáltatást, átalakították a két helyiséget, a higiénés
biztonságra koncentráltak, csak a legszüksége

sebb tárgyakat és eszközöket
hagyták meg. Védőfelszerelés

ben dolgoznak, fertőtlení
tenek minden vendég
után, akik saját, névre
szóló extra minőségű
lepedőket kaptak, ame
lyek a tisztítás után újra

várják a „tulajdonosu
kat” a kényeztető masz

százsra. „A régi vendégek je
lentkeznek szépen sorban” – mond

ta Tamás, hozzátéve, hogy a hátfájás szinte állan
dó probléma, amelyre a különböző masszázstech
nikákat személyre szabottan, akár többfélét kom
binálva alkalmazzák. Előre egyeztetett időpontban
érkeznek a stúdióba a maszkot viselő emberek, új
ügyfelet nem vállalnak még. Arra számítanak,
hogy néhány hónap biztosan eltelik, ha a járvány
szűnőben lesz, hogy minden vendégük újra igény
be vegye a szolgáltatásukat. 

Már kérhetünk
idôpontot,

hogy igényeink szerint
szépülhessünk
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Különös május ez.
Úgy érzem, a legtöké
letesebb formába,
gömbbe zárnak az ér
zelmeim. Anyák napja
elmúlt, közeleg a gyer
meknap. Gyermek va
gyok én is, unoka,
meny és anya, aki fi
noman szólva soha
nem szeretett sütni

főzni. Ám hosszú hetek óta „maradj otthonkában”,
mint jó feleség készítem az ételeket. Sajnos már
nem tudom felhívni a családom „főzőbajnokait”,
ahogy évekig tettem, hogy „Hány kanál kell még
hozzá?”, „Mivel ízesítsem tovább?”, „Meddig főz

zem vagy süssem?” aminek éppen nekiálltam. Év
tizedekig hitetlenkedve bámultam édesanyámnál,
nagymamáimnál és férjem anyukájánál a fogások
tól roskadó terített asztalt és minden finom fala
tért hálás voltam, mert nem nekem kellett bíbe
lődni velük. Mindegyikőjük „zseni” volt a maga
konyhájában. A „Mi legyen az ebéd?” című kíván
ságműsor előzte meg ezeket a különleges alkalma
kat, és mi mindig azt kértük tőlük, amit szerintünk
csak ők tudtak olyan finoman elkészíteni. Kíván
ságlistánk teljesítve a „terülj asztalaikon”. 

Már nincs kívánságműsor, ők az égi konyhában
főzik és sütik tovább kedvenceinket. Mondják, „Az
életnek mennie kell tovább!”, ám a jóisten nagy
rendező. Idén anyák napjára a könnyeim között
tervem született. Elsőre számomra is különleges

és megdöbbentő volt, aztán csak néhány pillanat
kellett és beindultam, mint egy Duracellnyuszi.
„Akkor lesz húsleves, ahogy nagymamám készítet
te, burgonyafőzelék és fasírt édesanyám módra,
férjem anyukája isteni aranygaluskát tudott sütni,
legyen az is a listán, és ecetes hal, mert abból
mindegyikük tökéleteset tálalt az asztalra. És kel
lene olyan, amit a fiam szerint én tudok a legjob
ban, talán mézesmustáros csirke habkönnyű
krumplipürével.” A főzés iránt addig soha nem ér
zett boldogsággal „száguldoztam” a konyhámban
lábastól fazékig, tepsitől tányérig, kóstolgattam –
pedig sohasem szoktam –, ízesítettem rendület
len, és közben emlékeket kergettem gondolatban.
A számomra legkedvesebb anyákra emlékeztettek
az illatok és ízek a gőzölgő finomságokban, ahogy
a készülődés minden pillanata is. Könnyeim po
tyogtak a levesbe, aztán mosolyogtam, ahogy fel
fedeztem a mozdulataikat a sajátomban. Amire az
anyák napi villámlátogatásra megérkezett már fel
nőtt fiam a „menyjelöltemmel”, lépni sem tudtam
a fáradtságtól és a lelki boldogságtól. Azóta több
ször felhívtak a „gyermekeim”, hogy isteni volt a

főztöm – na jó, eddig is dicsértek –, de most az el
ismerés nem csak nekem szólt. Gömbbé formáló
dott bennem a jóság, a kedvesség, gömbbe zártak
az anyáktól kapott emlékek. 

Május végén gyermeknap lesz. Mit adhatnék
szülőként legféltettebb kincsemnek, a gyermek
emnek? Anyai szeretetet úgy, hogy a nagyszülők
és dédszülők ölelését is érezze benne. Tervezem,
hogy a győri dédi fatörzstortáját sütöm, a bada
csonyi dédi dödölléjét is kipróbálom, a győri ma
miféle sült csirkecomb hozzásimul majd az pan
nonhalmi mamiféle rántott sertésbordához, és
bekéretőzik melléjük a főzni szerető győri papifé
le rántott csirkemáj is. Égből küldött mosolyokra
is vágyom és egy szoros anyai ölelésre, amit már
annyira szeretnék adni a gyermekemnek. Lábujj
hegyen pipiskednék, fiam lehajolna és egy nagy
cuppanós puszit is nyomna az arcomra. Gömbbe
záródna az anyák napja a gyermeknappal.

Szeretet-

Szerző: 
Szabó Csilla
Fotó: NIKS ADS/

Shutterstock.com 

Gömbbe zártak
az anyáktól kapott

emlékek

főzés



192020. május 15.

Elsősorban a kémia és a fizika
tantárgyakra fókuszálva, a második
osztálytól a tizenegyedik évfolya
mos tananyaghoz kapcsolódva, vál

A Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ a Győr+ Média Zrt.
együttműködésével olyan di
gitális tananyagokat készít,
amelyek a természettudo
mányos oktatást támogatják
a tantermen kívüli, digitális
időszakban.

tozatos témában készítenek videó
kat a Mobilis és a Győr+ Média szak
emberei. „A SULI TV célja, hogy
hozzájáruljon a természettudomá
nyos tárgyak népszerűsítéséhez, a
nem formális tanulási lehetőségek
bővítéséhez, az élményszerű okta
tás elterjesztéséhez és ezen keresz
tül a természettudományos és mű
szaki pályák vonzóbbá tételéhez” –
fogalmazott Keszthelyi Bernadett, a
Mobilis igazgatóhelyettese.

A veszélyhelyzet kihirdetését
követően, a digitális oktatás beve
zetésekor a Győr+ Média ötlete
alapján olyan fontos tartalmakat

fejlesztünk és bocsátunk a nagykö
zönség számára, amelyből a gyere
kek is tanulhatnak, illetve a peda
gógusoknak is hasznos segítséget
jelent. „Soksok olyan kísérletet
láthatnak a diákok, amelyet iskolai
környezetben nincs is lehetőség
elvégezni” – emelte ki az igazgató
helyettes.

A Mobilis munkatársai egy ütem
terv szerint, az előírások betartása
mellett végzik a kísérleteket, majd
vágás és feliratozás után kerülnek fel
a világhálóra a műsorok. A kísérletek
ről készült filmek részletes magyará
zatokat tartalmaznak a látott jelensé

gekkel kapcsolatban, melyekhez fel
adatlapok is társulnak érdekes felad
ványokkal.

„Olyan platformot hoztunk létre,
ami bármikor elérhető, a veszélyhely
zet elmúltával, a tantermi oktatás
helyreállításával is egy olyan szakmai
anyag marad, amelyet bármikor le
het hasznosítani” – hangsúlyozta a
szakember. 

A Mobilis SULI TV bekerült az
oktatási hivatal által ajánlott, tanu
lást támogató hasznos anyagok kö
zé is, és nemcsak győri, Győr kör
nyéki diákoknak elérhető, hanem
országos szinten is. A Mobilis You
Tubecsatornáján évfolyamonként
és tantárgyanként külön lejátszási
listán találhatók a természettudo
mányos kísérletekről forgatott vi
deók és a kisfilmeket kiegészítő fel
adatlapok. A SULI TV anyaga a
Győr+ Televízió műsorán is látható,
valamint visszanézhető a gyor 
plusz.hu honlapon.

Izgalmas kísérletek, érdekes feladványok

SULI TV-ben

A város dr. Dézsi Csaba András polgármester intézke
dései alapján nagyszabású faültetést folytat és évente
mintegy 1200 új fát ültet el, s kiemelt figyelmet fordít a
környezet védelmére. Továbbá a zöldterületeket jelentő
sen fejleszti, öntözőrendszereket telepít, és körülbelül száz 
ezer egynyári palántát is kiültet évente. Az önkormányzat
a lakosság bevonásával is tovább szeretné szépíteni és zöl
díteni a várost, ezért hirdeti meg ezt az akciót.

A virágok az erkélyek és az utcafrontok virágosítására
használhatók fel kizárólag, javítva azzal a városképet. Az
átvevő felelősséget vállal a virágok gondozásáért, ezek be
tartását ellenőrzik. Az akcióra kizárólag győri lakosok je
lentkezhetnek, egy ingatlantulajdonos maximum húsz
cserép növényt igényelhet.

Jelentkezés kizárólag május 21ig, levélben: Győr Me
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Településfejlesztés
Főosztály, 9021 Győr, Városház tér 1., vagy emailben:
viragigenyles@gyorph.hu.

A virágosztás május 26án 9 órától a városháza előtti téren
lesz, átvétel személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásá
val. Szigorúan csak maszkban, illetve a kellő távolságok betar
tásával lehet részt venni, s virágot csak az előzetesen regiszt
ráltak vihetnek el. A virágosztást eső esetén is megtartják.

Egynyári VIRÁGOKAT 

A győri önkormányzat a GyőrSzol Zrt.vel közösen ismét
egynyári virág akciót hirdet győri lakosok számára.

igényelhetünk

„Győr az innováció városa, ezért itt volt az
ideje, hogy városunk honlapja is ezt szemlél
tesse. A mai kor igényeit maximálisan kiszol
gáló, dinamikus, ugyanakkor átlátható, jól
strukturált portál született” – mondta dr. Dé
zsi Csaba András polgármester. 

Hozzátette: „Egy olyan felhasználóbarát hon
lapot álmodtunk meg, amely a különböző tech
nikai eszközökön optimalizáltan jelenik meg,
ezért ugyanolyan könnyen kezelhető okostele
fonon, mint asztali számítógépen vagy tableten.
Bízom benne, hogy elnyeri a győriek tetszését.”

A városi honlap az önkormányzat elsődleges
tájékoztatási felülete, ezért a fontos tudnivalók,
a legfrissebb hírek a főoldalon egy kattintással

elérhetők. Külön felületet kaptak a weboldalon
az aktuális, koronavírusjárvánnyal kapcsolatos
tudnivalók és a Győri Segélyalap is.

Győr kulturális értékei, gasztronómiai és
szálláskínálata, programjai között továbbra
is a hellogyor.hu weboldal kalauzolja az ér
deklődőket – a magyar mellett angol és né
met nyelven is, azonban ezek a turisztikai tar
talmak az új honlapról témakörönként is el
érhetők.

A weblap indulása után is folytatódik a mun
ka: a következő napokban, hetekben a szakem
berek tovább dolgoznak az átálláson, hogy min
den funkció a helyére kerüljön, s a szükséges fi
nomhangolások is megtörténnek.

GYOR.HU
Új formában és lendületben a 



creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter
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A leveseknek amellett, hogy segítik az
emésztést, étvágygerjesztő hatásuk is van.
Ahogy közeleg a nyár, az idő egyre melegebb
lesz, amikor kiemelten kell figyelnünk a meg
felelő napi folyadékbevitelre. Nagy Eszter
creative chef az ízében is tökéletes, gyönyö
rűen átlátszó, „olajos” állagú húsleves recept 
jét kínálja az egészséges és percek alatt elké
szíthető paradicsomkrémleves mellett. 

LEVESEKFőszerepben a 

Gyakran szembesülünk azzal, hogy habzik a
leves, kis fehérjedarabok úszkálnak benne. Per
sze van rá módszer, hogy ezeket csökkentsük
(például leszűrjük, gyöngyözve főzzük, „derít
jük”). A legbiztosabb módszer az, ha egyáltalán
nem zavarosan fő a leves. Kezdjük a titokkal!  A
csontokat egy tepsire helyezzük és előmelegített,
250 fokos sütőben 30 percig sütjük. Az utolsó 10
12 percben a csontok mellé tesszük a színhúst
is. Közben a hagymákat félbevágjuk és a szeletelt
gyömbérrel, a fűszerekkel szárazon a levesfőzés
re szánt fazékban átpirítjuk. Pár perc után a fa
zékba 23 liter vizet öntünk, teszünk bele körül
belül 1,5 evőkanál sót, beleöntjük a halszószt és
a szójaszószt, és belehelyezzük a besütött cson

Húsleves: avagy
a tökéletesség nyomában

4‐5 db csirkefarhát vagy 2 kg marha vagy sertés húsos csont
(lehet vegyesen is) • 600 g marhahús • 800 g sárgarépa
2 db vöröshagyma • 400 g zeller • só, bors • 2 ek. halszósz
3 ek. szójaszósz • 2 db szegfűszeg • 1 fél rúd fahéj
50 g gyömbér

tokat és húsokat. A levesalapot így 23 órán át
főzzük, majd hozzáadjuk a zöldségeket és továb
bi 1 órán át főzzük. Ha így készítjük a levest, ga
rantáltan ízes, tiszta és igazán tartalmas lesz. Te
tejére vághatunk friss petrezselymet, főzhetünk
bele tésztát vagy akár májgombócot.

A hagymát a darabolt zellerrel és
a répákkal lepirítjuk, majd kevés víz
zel felengedve, sóvalborssal puhára
főzzük. Amikor ezek megpuhultak,
hozzáadjuk a paradicsomkonzervet
és még 12 percig forraljuk. Ekkor be
letesszük a bazsalikomot és tejszín
nel krémesre turmixoljuk.

Paradicsom-
krémleves

1 db lila hagyma • 2 szál sárgarépa (kb. 200 g)
150 g zeller • 450 g darabolt konzerv‐
paradicsom • só, bors • néhány levél friss
bazsalikom • 1 dl habtejszín
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Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

18530021-1-08

Mi egy borúsabb napon érkez
tünk, hogy lencsevégre kaphassuk az
új jövevényeket. Kiderült, ez nem
lesz olyan egyszerű, mert például a
majmok fázósak, így inkább a házuk
ban töltik a napot. A hasuknak azon
ban nem tudtak ellenállni, nekünk
pedig kapóra jött a délutáni uzsonna
idő. A csuklyásmajomcsapat tagjai
sípoló harsogással ugrándoztak ki a
kifutójukba, hogy aztán az összes
nassolnivalót a szájukba és a kezük
be tömjék, amit csak elértek – mind
ezt természetesen egyszerre. Így tud
tuk lefotózni a két csemetét is, akik
anyák napján születtek, két anyától.
A gondozóik csak nyaksálnak hívják
őket, hiszen nagyjából öt hónapos
korukig anyjuk hátán utaznak min
denhová.

Így tesz a néhány hetes mókusma
jomcsemete is a szomszédos kifutó
ban, anyja hátáról szemlélte az izgal
mat, amit az elemózsia érkezése oko
zott. Tíz fürge és válogatós mókus
majom ugrott elő egyszerre a benti
búvóhelyről: az uborkát, a répát és a
karfiolt nem találták érdekesnek, an
nál inkább a tál alján sorakozó almát
és banánt, amit szépen kiszemezget
tek a halomból.

Nagy esemény történt nemrégi
ben az állatkert talán legenergiataka
rékosabb családjánál is: Lajos, a laj
hárlány újra egy utódot hozott világ
ra. Őt sajnos nem sikerült megpillan
tanunk, nem az a kimondottan fotóz
kodós típus, mint a szomszédban la
kó majmok.

Gyarapodott a lámák, pampanyu
lak, vízidisznók és nagy marák kifutójá
nak létszáma is: két lámacsikó is szüle
tett a közelmúltban, és apró pampa
nyulak is rejtőzködnek üregeikben.

Kiss Aliz, az állatkert szóvivője el
mondta, egy átlagos hétvégén napi

ezerötszáz–kétezer vendég fordul meg
náluk, a nyitás napján ötszázan érkez
tek. A pénztár előtt kulturált a sorban

állás, sokan onlinebelépőt vesznek,
vagy a jegyautomatánál vásárolnak. Fe
gyelmezettséget tapasztaltak a látoga

tók részéről, a csimpánzoknál pedig
nagy örömöt, amikor meglátták a né
zelődő gyerekeket és felnőtteket.

Jól indult a múlt hétvége a Xantus János Állatkert
ben, végre megérkezhettek a látogatók a hetek óta
zárva tartó parkba: csak a pénteki nyitónapon min
tegy ötszáz érdeklődő sétált és barátkozott a régiúj
ismerősökkel. A szemfülesek egészen kicsi állatokat
is felfedezhettek, jó néhányan születtek ugyanis az
elmúlt hetekben.

Gyarapodott
az állatsereg
Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Marcali Gábor

A mókusmajom anya 
a csemetéjével

a hátán falatozik 

A kis láma is
bátran menetel a többiekkel 

A lenti
csuklyásmajom
viseli a bébi
„nyaksálat” 
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ÁLLÁSHIRDETÉS

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakö-
rök betöltésére:

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongaz-
dálkodó Zrt. hirdetmény útján bérbe adja az aláb-
bi, tulajdonában levő üzlethelyiségeket: 

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 19. (kedd) 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 levélben 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 GyŐr-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.

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ
KÉZI PARKGONDOZÓ
TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

Valamennyi munkatársának elvégezteti
koronavírustesztjét a győri PannonVíz
Zrt. A 630 dolgozó vizsgálata múlt pénte
ken kezdődött el.

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

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

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Amit kínálunk: • bejelentett munkaviszony, folyama-
tos munkavégzés • versenyképes fizetés+cafetéria •
vidékieknek bejárási költség térítése • szakmai képzé-
sek támogatása • hosszú távú munkalehetőség •
munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat, gépe-
ket biztosítunk

„Az üzemeltetés biztonsága megköveteli, hogy le
gyen elég szakember a vízmű folyamatos működte
téséhez” – indokolta Tőke László vezérigazgató, miért
döntött a tesztelés mellett. „Tiszta képet akarunk lát
ni, s noha minden előírásnak megfelelünk, rendelke
zünk a szükséges védőruházattal, eszközökkel, a
munkát is úgy szervezzük, hogy minél kevesebbet ta
lálkozzanak egymással az emberek, ennek ellenére
akkor vagyunk nyugodtak, ha tudjuk: nem kell szá
molnunk tömeges megbetegedésekkel a cégnél.”

Tőke László külön hangsúlyozta: önmagában az
emberek fertőzöttsége az ivóvízre semmiféle ve
szélyt nem jelentene, hiszen egy teljesen zárt
rendszerről van szó. A kutaktól a lakások vízcsap
jáig emberi kéz egyáltalán nem érintkezik a vízzel.

A tesztelést a társaság munkaegészségügyi szol
gáltatója, a Kardirex végzi el. Dr. Vasas István fő
igazgató főorvos elmondta: nem a PannonVíz az
első cég, melynek valamennyi munkatársát leszűr
ték, s természetesen önmagukon kezdték a vizs
gálatokat. Ezt követően csapatokat képeztek ki a
feladatra, így naponta akár 100200 tesztelést is
el tudnak végezni.

„Ez egy szűrővizsgálat, tehát gyorsan, aránylag
kis költséggel nagy tömeg átfertőzöttségét kell
tudnunk vizsgálni” – magyarázta a főorvos.

A tesztek szappanos kézmosással kezdődnek,
majd az orvos felveszi az anamnézist, rögzíti az
adatokat. Tájékoztatják a munkatársakat arról is,
hogy pozitív lelet észlelése esetén a vizsgálatot
végzőknek jelentési kötelezettségük van a járvány
ügyi hatóságnak. Ezután fertőtlenítik az ujját, egy
egyszer használatos tűvel megszúrják, egy csepp
vérből végzik el a vizsgálatot. Az eredmény ne
gyed órán belül megjelenik, ezt elektronikusan is
rögzítik, s írásos leletet is kapnak a munkatársak.

HARMADIK KÖRÖN a fűnyírók
A GyőrSzol Zrt. koordinálásában, a város

üzemeltetési alapfeladatok ellátásának része
ként az egészségügyi veszélyhelyzetben is zajlik
a városban a közterületi fűnyírás. A harmadik
fűnyírási kör van folyamatban, ezt követően
azonnal indul a negyedik kör. Az egészségügyi
óvintézkedések betartásával több mint 25 da
rab önjáró, nagy teljesítményű fűnyíró gép
vesz részt a minden városrészben zajló mun
kában. A cég figyel arra, hogy a fűnyírás ne
rontsa az utcák és járdák köztisztaságát, ezért
a fűnyírókat seprőgépek kísérik, míg máshol
kézi légfúvóval tüntetik el a burkolatra került
nyiradékot. A fűnyíráshoz kapcsolódóan a szak
emberek türelmet kérnek, hiszen a gépek egy
szerre nem lehetnek ott minden helyszínen.Szöveg és fotó: GyőrSzol Zrt.

MINDENKIT LESZŰRNEK
a Pannon-Víznél Szerző: Hajba Ferenc

Fotó: PannonVíz Zrt.

´́ ´́

´́ ´́
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VÉDEKEZZEN ÖN IS!

A csípőszúnyogok lárvái vízben fejlődnek. Tévedés azonban azt
gondolni, hogy csak a tavak, folyók árterében kelnek ki a szúnyogok
– a lakóházak melletti kertekben, zöldterületeken is elszaporodhatnak!
A nyári hőmérséklet mellett akár egy hét alatt kifejlődhetnek a
szúnyoglárvák. Néhány deciliter vízben több száz szúnyog
fejlődhet! Tegyen Ön is azért, hogy kevesebb legyen a kifejlett
szúnyog környezetében!

A
SZ

ÚNYOGOK ELLEN!

SZÜNTESSE MEG
a szúnyogok szaporodását és kifejlodését

segíto vízgyujtoket lakóhelyén!

3. Az eltömődött ereszcsatornákban, vizesárkokban,
csapadékcsatornákban pangó víz alakulhat ki.
Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa karban,
hogy a csapadékvíz elfolyhasson.

4. A takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát stb. olyan
módon terítse le, hogy a víz ne álljon meg rajta.

2. A kerti tóban tartott apró halak legtöbbje elfogyasztja
a szúnyoglárvákat. A rendszeresen kezelt, tisztított vizű
medencében nem maradnak életben a szúnyoglárvák.

1. Az udvaron tárolt vödröt, kannát, talicskát, gyermekjátékot stb.
fordítsa fel, hogy abban az esővíz ne tudjon összegyűlni. Az állatok itató-
vizét ne csak utántöltse, hanem rendszeresen cserélje friss vízre.
Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót, stb. fedje le vagy sűrű háló-
val takarja le!

5. Ne tároljon a szabadban szétszórtan olyan hulladékot,
pl. gumiabroncsot stb., melyben a víz összegyűlhet. 

6. Ne hagyja, hogy a virágcserepekben, cserép alátétben
hosszabb ideig víz álljon.

´́
´́ ´́ ´́

jó tanácsainkat egész nyáron!
ORIZZE MEG´́

a fűtési szezon

A GyőrSzol Zrt. teljes kapacitással végzi a
város közterületein a vihar utáni takarítási
munkákat. A Bem térnél és a Batthyány park
ban fát döntött ki a szél, a Tompa utcában fa
tört ketté, az Eötvös parkban pedig ágak sza
kadtak le az erős szél hatására. A GyőrSzol
Zrt. dolgozói minden helyszínen összevágják
és elszállítják a faágakat, majd elvégzik a szük
séges takarítási munkákat. Azokon a helyszí
neken, ahol nagyobb faágak szakadtak le, ott

a közelmúltban bemutatott Fakopp elnevezé
sű műszerrel, a hanghullámok segítségével
soron kívül egyedenként megvizsgálják a fák
egészségi állapotát. A takarítás kiterjed a ki
sebb ágak és a hulladékgyűjtő edényekből a
szél által elsodort darabos hulladék össze
gyűjtésére is. A városüzemeltetési alapfelada
tokon túl végzett rendkívüli takarításban öt
jármű és közel harminc munkatárs vesz részt.
Fotónk az Eötvös parkban készült.

VIHAR UTÁNTAKARÍTÁS 

Szöveg és fotó: 
GyőrSzol Zrt.

A vonatkozó jogszabályok szerint a GyőrSzol Zrt. Távhő
szolgáltatási Igazgatóságának fűtési szolgáltatással az év
szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja
között kell a felhasználók rendelkezésére állnia, így pén
teken lezárult a 2019/2020as fűtési időszak.

VÉGET ÉRT
A mögöttünk lévő időszakban 208 napot fűtött a szolgáltató.

A fűtött napok átlaghőmérséklete 7,2 °C volt, ami meglehető
sen enyhe időjárást jelent. A tényleges fűtés 2019. október 4
én indult, a fűtési szezon leghidegebb napja 2020. január 6ára
esett, amikor –2,4 C°os napi középhőmérsékletet mértek. A
különösen enyhe februárban a havi átlaghőmérséklet 6,8 °C
volt, de még a december is 4,2 °Cos átlagot produkált.

A 2019. októbertől 2020. áprilisig terjedő időszakban hőter
melésre 20,1 millió köbméter földgázt használt fel a GyőrSzol Zrt.
Távhőszolgáltatási Igazgatósága. Ezenkívül ebben az időszakban
397.306 GJ geotermikus hőenergiát hasznosítottak a távhőrend
szerben, ami a fogyasztók felé kiadott hőmennyiség 39,5 százalé
ka volt. A gázmotoros kiserőműben a villamos energiával kapcsol
tan megtermelt hő ugyanebben a periódusban 90.320 GJ, ami a
fogyasztók felé kiadott hőmennyiség 9 százaléka.

Május 15ét követően megkezdődnek a rendszer karbantartási,
felújítási és beruházási munkái, mellyel a szolgáltató felkészül a kö
vetkező fűtési időszakra, fogyasztói biztonságos ellátására.



kivétel, kertásás, fametszés, faül
tetés, fűnyírás, kaszálás! Érd.:
0630/4036810; 96/826322.

Villanyszerelés Győrben és kör
nyékén. Kis munkák is. Rövid ha
táridővel. 0620/4026657

Lomtalanítást vállalnék, laká 
sok, pincék ürítését, takarítá
sát, megegyezés szerint. Tel.:
0670/6750654.

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

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

EGYÉB

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

LAKÁSCSERE

96/505050

Nádorvárosi, 53 nmes, 1+fél
szobás, összkomfortos, határo
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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, villanybojlerek
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, tapétá
zást, tisztasági festést, gipszkar
tonrendszerek kivitelezését vál
laljuk. Tel.: 0670/2458931.

Sövényvágás, fakivágás, gyökér

zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne győri, 3 szobás, 68 nm
es vagy annál nagyobb, gáztáv
fűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hirdetési
szám: 90)

Belvárosi, 64 nmes, 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, felújított, ha
tározatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, belvá
rosi vagy szigeti bérleményre,
alacsonyabb rezsivel. (Hirdetési
szám: 91)  

Gyárvárosi, 44 nmes, 1+fél szo
bás, komfortos, gázfűtéses, ha
tározott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne belvárosi, ná
dorvárosi vagy révfalui, komfor
tos, 5060 nmes bérleményre.
(Hirdetési szám: 92)  

Marcalvárosi, 53 nmes, 1+2
fél szobás, összkomfortos, igé
nyesen felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 3 szobás, nagyobb alap
területű, komfortos vagy össz
komfortos bérleményre. Kos
suth L. u. kizárva. (Hirdetési
szám: 94)

Szabadhegyi, 37 nmes, 1 szo
ba+étkezős, komfortos, hatá
rozatlan bérleti szerződéses la
kást cserélne marcalvárosi
vagy adyvárosi, 1+fél szobás,
3540 nmes, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetési szám: 95)
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Adószám: 18510425-2-08

ADÓJA

TÁMOGASSA

-ával 1%

Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány

GÁZKAZÁNOK!

HELP 24 Assistance                    24 éve

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• készülékcsere • telepítés • beüzemelés • szerviz

TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉS

MÁR

199.000

Ft-tó
l!2–5 ÉV GARANCIÁVAL!

KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOK

MESTER-GÁZ SZERVIZ Gyôr, Újkapu u. 3.
• h–p: 7.30–16 óráig • 20/239-9898, 96/335-443

• mestergaz.hu • mestergaz.kft@gmail.com
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A megfejtést kérjük, ne küldjék el szerkesztőségünkbe, a koronavírus miatt kialakult helyzetben mi, Győr+ Médiások is az otthonainkból dolgozunk.
Mindaddig, amíg visszaáll minden a normál kerékvágásba, nem hirdetünk nyereményt, a rejtvényt a játék öröméért jelentetjük meg olvasóinknak.
Köszönjük a megértésüket!
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a 2. emeleti, 46
nm-es, nappali+1 szobás, erkélyes
lakás. Az ár emelt szintû fûtéskész
állapotra vonatkozik. Várható át-
adás: 2020. nyár.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôrben, a Pacsirta lakóparkban
társasházi lakások eladók. Ez a 66
nm-es lakás az elsô emeleten ta-
lálható. Elosztása: nappali+2 szo -
ba+erkély. Az ár fûtéskész állapot-
ra vonatkozik.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôrújbarát és Ménfôcsanak ha-
tárán eladó új építésû, 91 nm-es
ikerház. Elosztása: amerikai konyhás
nappali+3 hálószoba. 901 nm saját
terület tartozik az ingatlanhoz. Terve-
zett átadás: szeptember. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Révfaluban elsô emeleti, 63
nm-es, nappali+2 szobás, új építésû
téglalakás eladó, 7 nm erkéllyel.
Gépkocsibeálló 800 ezer Ft-ért vásá-
rolható. Az ár emelt szintû fûtéskész
árra vonatkoznak. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 24,5 M Ft Ár: 37,5 M Ft

Gyôrzámoly új építésû részén eladó
amerikai konyhás nappali+3 szobás,
91,5 nm-es, dupla teraszos ikerház.
A kertkapcsolat 358 nm. Nagy elô -
nye, hogy saroktelken épül, külön be-
járatú.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 35,9 M Ft 

Gyôr-Marcalváros I-en, a Répce
utcában 49 nm-es, második eme-
leti, kiváló állapotú, másfél szobás
panellakás eladó. Az ingatlan
2020. novemberi költözéssel el-
adó!

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 21,9 M Ft 

Gyôr-Pinnyéden eladó zöldterületre
nézô, egy vagy kettô háló szo -
ba+amerikai konyhás nappali kiala-
kítású lakás. Az ingatlan 47,14
nm+4,4 nm erkély alapterületû, el-
sô emeleti.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 22,225 M Ft 

Gyôr-Szigetben új építésû társas-
házban eladó 39 nm-es, utcafronti
üzlethelyiség azonnali, fûtéskész át-
adással. A helyiség alkalmas irodá-
nak, üzletnek, szolgáltatóegység-
nek. 3 helyiséges.  

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 17,4 M Ft 

KULCSRA KÉSZ BELVÁROSI gar-
zonlakás! Legyen Ön az elsô lakó!
Az ÁRKÁD közelében újonnan épült
belvárosi házban eladó ez a 33 nm-
es garzonlakás, melyhez 7 nm er-
kély tartozik. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Nádorváros szívében eladó
amerikai konyhás, nappali+3 háló-
szobás, 85 nm-es, franciaerkélyes,
téglaépítésû lakás. A 2001-ben
épült társasház 12 lakásos, nagy mé -
retû zárt udvarral rendelkezik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 38,99 M Ft 

Ár: 31,047 M Ft Ár: 27,885 M Ft

Nagyszentpálon nappali+3 szobás,
94 nm-es ikerház 18 nm-es terasz-
szal, 785 nm telken eladó. A kiváló
elosztású ikerházaknak nincs közös
fala. Az ár emelt szintû fûtéskész ál-
lapotra vonatkozik. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr mellett, Kunszigeten, új
építésû lakóövezetben eladó önálló
ikerház. Az ingatlan 91 nm-es, 13
nm terasz és 493 nm saját kertkap-
csolat tartozik hozzá. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali+3 szoba.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 34,999 M FtÁr: 29,9 M Ft

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a 2. emeleti, 80
nm-es, nappali+3 szobás, erkélyes
lakás. Az ár emelt szintû fûtéskész
állapotra vonatkozik. Várható át-
adás: 2020. ôsz.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó 2007-
ben épült társasházban ez a ked-
ves, otthonos lakás. Az újszerû álla-
potú, erkélyes ingatlan nettó 47
nm-es. Elosztása: amerikai konyhás
nappali+hálószoba.

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 Ár: 29,9 M Ft 

Gyôrújbarát új építésû részén 105
nm-es, garázsos ikerház eladó. A
házhoz tartozó telek 665 nm. Elosz-
tása: amerikai konyhás nappali+3
szoba. Jelenleg szerkezetkész állapot-
ban van. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 42 M Ft Ár: 24,5 M Ft Ár: 38 M Ft

Ár: 23,9 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

„Március 13án zárt be a létesítmény, így na
gyon sokan kényszerültek arra, hogy nem a meg
szokott körülmények között sportoljanak. A szak
osztályok ezt úgy tudták segíteni, hogy az élspor
tolóknak különböző eszközöket adtak otthoni
használatra, másoknak online edzéseket tartot
tak, vagy különböző kihívások teljesítésével tar
tották fenn a motivációt. Hétfőtől a megfelelő óv
intézkedések betartásával visszatér az élet az OSP
be, várjuk a versenyzőket, és azokat is, akik nem
a GYAC tagjai, de az OSPben sportoltak szabad
idejükben” – mondta Kiss Dániel, a Győr Projekt
Kft. üzemeltetési menedzsere.

A GYAC teniszpályái maximálisan kihasznál
tak voltak a létesítmény átadásának pillanatától,
így ott várhatóan a nyitást követő első hetekben
visszatér minden szinte a „régibe”. A szakosztály
várja a pályafoglalásokat, a bérletesek időpont
jai lekötöttek egyelőre, a szabad időpontok fog
lalhatók. 

A GYAC teniszezői is tudnak már edzeni, és a
hobbisportolók is igénybe vehetik egyelőre a sza
badtéri pályákat, ezekből öt áll a rendelkezésre. A
teniszezők mellett az atléták, tornászok és a súly 
emelők is visszatértek az OSPbe, sőt a birkózók is
el tudták kezdeni a felkészülést, igaz, ők most még
a konditermi, erőnléti, erőfejlesztő gyakorlatokra
helyezték a hangsúlyt, a küzdelem a szőnyegen egy
kicsit még várat magára. A cselgáncsozók is a jövő
héten térnek vissza, ők egyelőre szintén erőfejlesz
tő edzéseket végeznek szabad téren.

„A kényszerű zárva tartás alatt természetesen
ugyanúgy figyeltünk a karbantartási munkákra,
mint az aktív időszakban, a szükséges javításokat,
felújításokat elvégeztük, így a megszokott körül
mények várnak mindenkit. A szabadtéri atlétika
pályán a versenyzők mellett nagyon népszerű

program volt a „lakossági futás” mindennap 19 és
21 óra között, itt még egy kis türelmet kérünk, ez
a lehetőség is visszatér rövidesen” – tette hozzá
Kiss Dániel.

Az OSP használatának egyelőre vannak olyan
szabályai, amelyek a vírushelyzet okozta korláto
zások teljes feloldásáig érvényben maradnak.
„Az egyik legfontosabb, hogy a szülők csak az
épület recepciójáig kísérhetik gyermeküket. Csak

a kijelölt mosdók, WCk vannak nyitva, az öltöző
ket pedig egyelőre senki sem veheti igénybe, így
az edzésekre már az ott használatos felszerelés
ben kell érkezni. Az első belépéskor az OSPbe
mindenki számára kötelező kitölteni a járvány
ügyi adatlapot a recepciónál. Az edzéseken hasz
nált eszközöket a sportolóknak fertőtleníteniük
kell a gyakorlások befejezése után” – mondta
Kiss Dániel.

Az Olimpiai Sportpark a legtöbb sportágnak otthont adó létesítmény Győrben. Az OSP
ben edzenek például a Győri Atlétikai Club (GYAC) szakosztályainak versenyzői közül az
atléták, a teniszezők, a tornászok, a birkózók, a cselgáncsozók és a súlyemelők is, nagyjá
ból ezerkétszázan. A pályákat, termeket a nagyközönség is használhatja az erre kijelölt
időpontokban. A koronavírusjárvány miatt bevezetett korlátozások idején a multisport
komplexum zárva volt, azonban hétfőtől – a fokozatosság elvét betartva – visszatérhetnek
a sportolni vágyók az OSPbe.

Visszatér az élet 
az Olimpiai Sportparkba

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor
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A közvélemény tisztes helytállást
várt a győri csapattól, amely aztán a
Vasas 1958as, a Real Madrid elleni
elődöntőbeli kieséséhez hasonló so
rozatot produkált. A kezdet, a német
Chemie Leipzig is nehéz ellenfélnek
ígérkezett: „A lipcseiek kemény fut
ballja miatt féltették nemzetközileg
rutintalan csapatunkat – emlékszik
vissza a 82 éves Tóth László, aki 1964
ben háromszor is őrizhette a váloga
tott kapuját. – Edzőnk, Hidegkuti
Nándor nem kért mást, mint hátul
szigorú emberfogást, elöl pedig azt a
nyugodt, pontos adogatást, ami itt
hon jellemző volt a támadásainkra.
Sikerült megvalósítani, úgy győztünk
2:0ra, hogy bár akadt dolgom a ka
puban, de a mezőnyben jobban ját
szottunk. A visszavágón gyorsan nö
veltük az előnyt, egy óra után már
4:0ra vezettünk, csak a hajrában
tudtak a németek szépíteni 4:2re.
Önbizalmunkban megerősödve fo
gadhattuk a Lokomotív Szófiát.”

Ez a párharc ritka góltermést ho
zott, Győrben nyolcszor, Szófiában
hétszer zörgött a háló. Az izgalmakat
csak fokozta, hogy akkor még nem
döntött az idegenbeli több gól,
egyenlő állásnál harmadik mérkőzés
következett. A részletekről a 80. szü
letésnapját nemrégen ünneplő Keg
lovich László beszélt lapunknak:
„Győrben megéreztük a sérült Palotai
hiányát, az utolsó húsz percben tud
tunk 2:3ról 5:3ra fordítani. A szófiai
visszavágón 35 ezer néző tombolt, a
félidőre a Lokomotív behozta a hát
rányt, és a befejezés előtt 4:2re ve
zetett. Többet támadtak, de a na
gyobb helyzeteket mi hagytuk ki, a
csehszlovák bíró, Alois Obtulovic jó
voltából is erősen lejtett a pálya, ám
a 87. percben néma csend telepedett
a stadionra. Palotai hosszan elrúgta a
védők mögé a labdát, a középkörből
indulva kiléptem vele, és bár a de 
cemberi fagyos talajon erősen patto

gott, a kifutó kapus mellett a kapuba
tudtam passzolni, ezzel a legjobb
nyolc között térhettünk pihenőre.”

A következő év februárját mutatta
a naptár, amikor a holland futball ak
kori legjobbjával, a DWS Amszterdam
mal kellett összecsapniuk a zöldfehé
reknek. Ezzel kapcsolatban az ETO ak
kori védője, a 80. életévét augusztus
ban betöltő Kiss Zoltán forgatta vissza
az idő kerekét: „Egyenlő erők küzdel
mét hozta a hollandiai találkozó az
Olimpiai Stadionban, közel 50 ezer né
ző előtt. Korsós Pista nekünk szerzett
vezetést, a hazaiak büntetőből
egyenlítettek. Rossz emlékeim ma
radtak a meccsről, mert Rinus Is
rael belépője hosszú ideig tartó
bokasérüléssel járt, a visszavágó
ra a pozsonyi csontkovács, Bi
nyovszky Sándor doktor dróto
zott valahogy össze. Az a 90 perc
is óriási csatát hozott, a hajrában
Povázsai László egy kapu előtti ka
varodás végén lapos lövéssel megsze
rezte az egyetlen és elődöntőbe ju
tást érő gólt. A későbbi híres váloga
tott kapus, Jan Jongbloed dühében
öklével ütötte a gyepet, amelyet a
mérkőzés végén elleptek a bennünket
ünneplő szurkolók…” 

Április utolsó napján 70 ezer néző
fogadta a csapatokat a Népstadionban
az elődöntő első 90 percére, érdemes
felidézni a két összeállítást, ETO: Tóth

– Kiss, Orbán, Tamás – Palotai, Máté –
Keglovich, Györfi, Soproni, Povázsai,
Korsós. SL Benfica: Costa Pereira – Ca
vem, Germano, Raul – Cruz, Perides –
Augusto, Coluna, Torres, Eusebio, Si
moes. „Életünk mérkőzése volt, és
még több is lehetett volna – kutat em
lékei között a 77 esztendős Soproni
Scheidl Ferenc, később a Haladás játé
kosa, majd évtizedekig élt az ausztriai
Kismartonban. – A nagy érdeklődés

miatt játszottunk Budapesten, Euse
bióék játékerejére pedig jellemző,
hogy közülük nyolcan vettek részt egy
év múlva az angliai világbajnokságon.
Engem Hidegkuti edző hátravontan, a
hórihorgas, jól fejelő José Torres sem
legesítésének feladatával küldött pá

A Ferencváros botlásának is kö
szönhetően a Győri Vasas ETO
hármas holtversenyt követően
jobb gólaránnyal nyerte meg az
1963. őszi félidényes bajnoksá
got, így jogot nyert a Bajnokcsa
patok Európa Kupája 1964/65
ös kiírásában a részvételre. Ép
pen 55 éve, hogy az elődöntő
ben a világhírű Benfica állította
meg a győriek menetelését.

ÖTEN
Szerző: Győr+  /  Fotó: Papp Győző gyűjteménye

lyára. José Augusto foszlatta szét a re
ményeinket, 1:0ra kikaptunk, de az
igazsághoz tartozik, hogy ha Korsós jó
néhány baloldali elfutása végén a be
adást választja lövés helyett, középen
többen is érkezve másként alakíthat
tuk volna a végeredményt…”

A biztosnak látszó továbbjutás da
cára mintegy 44 ezer néző volt kíván
csi május 6án a lisszaboni Luzstadi
onban a visszavágóra. Elek Schwartz
csapata végül kétkét Eusebio és Tor
restalálattal sima 4:0ás sikerrel került
a döntőbe (Milánóban 1:0ra veszített
az Internazionale ellen), de alig a kez

dés után meghűlt a vér a szurkolók
ereiben: „Katonai szolgálatom miatt
csak később kapcsolódtam az ETO
felkészülésébe, bár a bolgárok el
len már volt egy kupamérkőzésem
– említi Szániel János, aki 78 éve
sen az ötödik ma is élő résztvevője

az 55 év előtti sorozatnak. – A por
tugáliai mérkőzésen Györfi helyett ke

rültem be a csapatba, nekem volt tak
tikai feladatom Torres akadályozása.
És mit tesz a sors, röviddel a kezdés
után egyedül találtam magam a labdá
val a hazai 16osnál. Még vihettem is
volna, ám elhirtelenkedve kapura lőt
tem, és a labda a kapufát súrolva
szállt mellé. Kár volt érte, igaz, en
gem később vezetőként a klub és a
labdarúgók jó szereplése sok min
denben kárpótolt.”

Április
utolsó napján
70 ezer nézô

fogadta a
csapatokat a 

Népstadionban 

Vidéki csapatként az ETO a BEK elődöntőjében

az ötvenöt éves bravúrról
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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 15—21.

kartonos ár

179 Ft/db

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

Sertéskaraj csont nélkül

1249 Ft/kg

Riska UHT tej
1 l, 1,5%

Sertés bôrös comb

HÚS AKCIÓ!

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

159 Ft/db

KARTONÁR

Golden magyar
alma

299 Ft/kg

Magyar paradicsom
II. ostályú

349 Ft/kg

A győri önkormányzat egyetemi
kutatók segítségével, a győri polgá
rok véleményére, igényeire is építve
készíti el új, a 2020–2025 közötti idő
szakra szóló, sportéletre vonatkozó
koncepcióját.

„A sportban elengedhetetlen a
tervezés, legyen szó annak bármelyik
szabadidős vagy professzionális for
májáról, edzésekről, hosszabb felké
szülésről, világversenyekről. Fontos,
hogy az új koncepció is meghatároz
za az irányt, amerre tartani akarunk,
enélkül nem működhet szervezetten,
jól irányítottan a győri sportélet. Az
egyik kiemelt szempont, hogy az al
kotómunkába bevonjuk a lakosságot,
ezért a győriek véleményét egy kér
dőív kitöltésével várjuk. Valamennyi
szakember, aki ezen a terven dolgo
zik, itt él, tehát nem kívülről szeret
nénk megmondóemberek lenni,
nem ráerőltetni akarunk valamit az
emberekre. Olyan dolgokat kere
sünk, amik jók a városnak” – mondta
Petrov Iván sportért felelős polgár
mesteri biztos, aki hozzátette, ezen
a területen Győr eddig is a követen
dő példa volt, de lehet és kell is vál
toztatni, fejlődni.

„A számok beszédesek, pontosan
meg tudjuk mondani, hogy melyik
rendezvény mennyibe kerül, és mi az,
amit hoz, nem csak anyagi oldalon.
Nagyon egyszerű megállapítani egy
sportesemény városra gyakorolt ha
tását több szempontból, így látjuk,
minek van értelme. Szeretném, ha a
jövőben nem önálló rendezvényeink
lennének, hanem több eseményt
fűzhetnénk fel egymásra, úgy, hogy
ezek ne gyengítsék, hanem erősítsék
egymást. Akkor nem fordulhatna elő
olyan, hogy a női kézilabda Bajnokok
Ligája négyes döntője egy időpontra
kerül a Giro d’Italia győri befutójával,
bármennyire is bonyolult lett volna
ezt máshogy alakítani, nem megold
hatatlan feladat gondos előre terve
zéssel” – mondta Petrov Iván.

Az említett – és Győr hivatalos
honlapján is megtalálható – kérdőív
a hazai és nemzetközi sportrendezvé
nyekkel kiemelten foglalkozik, hiszen
a sportkoncepció egyik legfontosabb
része ez.

„Nem lehet ad hoc módon min
denkinek az ötletére rábólintani, és
csak azért Győrbe hozni egy ver
senyt, szórni rá a pénzt, mert az va
lakinek jó. Ilyen nem lesz a jövőben.
Tervszerűen kell felépíteni a rendez
vényeket olyan sportágakra, amelyek

Győrt régóta a magyar sport egyik fellegváraként, igazi sportos vá
rosként emlegetik nemcsak legendás bajnokai, hanem az itt rende
zett versenyek, a világszínvonalú létesítmények miatt is. A babéro
kon ülni a városvezetés szerint hiba lenne, szükség van megújulásra,
olyan hosszú távú tervre, amely biztosítja, hogy Győr továbbra is a
legjobb otthona maradjon a sportnak. Készül az új sportkoncepció.

egyrészt hagyományosan erősek
Győrben, másrészt olyan területekre,
amelyek kihasználatlanok, de ko
moly lehetőségeket rejtenek, gondo
lok itt például az esportra. Ki gondol
ta volna, mielőtt Győr robotikavilág
döntőt rendezett tavaly, hogy ez
ilyen színes világ, és hogy rengeteg
embert vonz? Ezrek tolongtak, egy
hétig nemzetközi kavalkád költözött
Győrbe. Az esportra ugyanez jellem
ző. Nyitottak vagyunk az új dolgokra”
– mondta dr. Dézsi Csaba András pol
gármester.

„A koncepció érinti az infrastruk
turális fejlesztéseket is. Például, ha
országos szinten megjelenik egy pá
lyázat, és külső forrásokkal szépet,
jót hozhatunk a városba, akkor azt
megpróbáljuk ideálisan kiaknázni,
felhasználni. Ne csak véletlenszerű
en jöjjenek fejlesztések, hanem
ezek az adott körzet szükségletei
hez igazodjanak. Ehhez kell a kon
cepció, ezért hívják így, nem pedig
ötletelésnek” – zárta a hosszú távú
tervekkel kapcsolatos gondolatait
Petrov Iván.

KÉSZÜL AZ ÚJ SPORTKONCEPCIÓ

sportfőváros 
Győr továbbra is 

maradna
Szerző: Nagy Roland  /  Fotó: Marcali Gábor
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