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A koronavírusjárvány kihirdetése
kor nagyon sok céghez hasonlóan a
Győr+ Média is home officera vál
tott át. A technikai eszközöknek és
felkészült kollégáinknak hála, ez kü
lönösebb zavart nem okozott a rend
szerünkben, így gond nélkül folyt ott

Mint sok minden más esetében,
úgy a rádiózásban is jó az állandó
ság. Amikor valaki bekapcsolja a
kedvenc adóját, akkor tudja, mire
számíthat. Milyen zenéket, hango
kat, témákat fog hallani, és ez a ki
számíthatóság mindenképpen hoz
zájárul ahhoz, hogy hosszú távon el
kötelezzük magunk mellett a hallga
tókat. Ám vannak pillanatok, ami
kor pont értük kell változni, és most
a Győr+ Rádióval is ez történik.

honról is a munka. Ám a természetes
munkakörnyezetet egyik nappali
vagy kisszoba sem tudta pótolni, így
a Győr+ Rádió május 25től ismét a
stúdióból sugározza adását.

A reggeli műsor Nagy Rolanddal
és Orosz Sanyival 6.30tól várja jó

kel, jó dalokkal várják a hallgatókat
felváltva. Őket Bajzát Zsuzsi és a va
donatúj kívánságműsorunk követ,
amelyben a főszerep természetesen
a hallgatóké lesz. 18 óráig a 96/777
777es telefonszámon, vagy a 06
20/4117171es SMS, illetve Viber
elérhetőségen érik el őt az üzenni vá
gyók. Este 18 és 19 óra között a
Győr+ Este Lightban szintén Zsuzsi
hozza az érdekes témákat, 19 és 20
óra között pedig Farkas Mónikáé az
éter izgalmas beszélgetésekkel.

A rádió újításaival folyamatosan
azért dolgozunk, hogy a hallgatók
még inkább elégedettek legyenek a
kínálatunkkal, és sose felejtsék el,
hogy a friss hírekért, érdekes témá
kért, és nagyon jó zenékért Győr
egyetlen helyi rádiójára, a 100,1
Győr Pluszra kell kapcsolni.

hangulatú beszélgetéseivel, témáival
a hallgatókat. Ezt követően azonban
némileg változik majd a felállás. 10
és 16 óra között Ferenczy Balázs és
Kaszás Kornél hangja teszi majd elvi
selhetőbbé a munkanapokat, közle
kedési információkkal, érdekességek

ÚJRA A STÚDIÓBÓL 
dübörög a banda

Vissza a jövőbe

A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület munkatársai és önkéntesei 2019ben
7376 fészkelőhelyet ellenőriztek, amely során
2952 fiókát nevelő, és 588 valamilyen ok miatt si
kertelen gólyapárt találtak. 82 pár nélküli madár
és 1396 lakatlan fészek mellett 2358 olyan fészek
tartót is számba vettek, amelyeken már nincs fé
szekanyag. A felmérésből kimaradt településeket
is beleszámolva becslik 39004200 párra a hazai
állomány nagyságát.

A gólyák számának megcsappanásában nagy
szerepet játszik a nagyüzemi mezőgazdaság, a
vegyszerek használata, a klímaváltozás, az áram 
ütések és a hagyományos fészkelőhelyeik eltűné
se. A gólyák eredendően magas fákon fészkeltek,
ezek eltűnésével szoktak át a nádfedeles háztetők
re és a szénakazlakra, majd ezek eltűnésével a vil
lanyoszlopokra. Ez utóbbi váltás már megtizedelte
az állományt, amit megviselt táplálkozóhelyeik el
vesztése is.

Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Termé
szetvédelmi Egyesület szóvivője szerint azért,
hogy ne csökkenjen tovább a hazai gólyaállomány,
a lakosság is sokat tehet. Etetni kifejezetten tilos
a kelepelőket, de odafigyeléssel csökkenteni lehet
a gólyákat ért áramütések számát és a gólyafész
kek védelméért is sokat tehetnek a civilek. A Ma
dártani Egyesület regionális adataiból kiderül,
hogy Budapesten és környékén – a budai hegyvi
déken, illetve Vác térségében – az elmúlt húsz év
ben teljesen eltűntek a gólyák, melyek száma a
Dráva mentén és a somogyi dombságban is na
gyon megcsappant. De sajnos GyőrMosonSop
ron megyében is kevesebb gólya fészkel, mint ko
rábban. Jelentősen növekedett viszont a számuk
Szeged és Debrecen környékén. 

Évtizedek stabilitása után közel negyedével csökkent a magyarországi fehér gólyák állománya
az utóbbi öt évben, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felmérése szerint.
Idén tavasszal már csak négyezer párt lehetett Magyarországra várni, ami 22 százalékos csök
kenést jelez a korábbi, 48005500 pár körül stabilizálódott állományhoz képest. A csökkenés
főleg a Dunántúlon jellemző, ahol az elmúlt húsz évben sokfelé megfeleződött a párok száma. 

A megyében is
egyre kevesebb

ajánló

ajánló

A GÓLYA 
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Megjelent az óvodák és bölcsődék újranyitásáról,
valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló kor
mányrendelet, amely május 25én lép hatályba.
Március közepétől Győrben az önkormányzati és
egyéb fenntartású intézményekben a bölcsődei és
óvodai ellátás ügyeleti jelleggel működött, az azóta
tartó időszakban kizárólag gyermekfelügyeletet biz
tosítottak azok számára, akik nem tudták megoldani
gyermekük felügyeletét. A koronavírusjárvány mi
atti korlátozások enyhítésével több szülő tér vissza
a munkahelyére, ezért egyre nagyobb igény mutat
kozott az óvodákra és a bölcsődékre, ahol folyama
tosan bővítették a felügyeleti kapacitást. 

A Győr közigazgatási területén lévő bölcsődék
és óvodák az új kormányzati rendelkezés nyomán,
hétfőtől a koronavírusjárvány előtti állapotra tér
nek vissza. Az eddigi ügyeleti rendszert igény sze
rint az elmúlt hetekben folyamatosan bővítette az
önkormányzat, ami azt jelentette, hogy az előre
bejelentett gyermeklétszám függvényében, szük
ség szerint nyitottak meg újabb és újabb csopor
tokat vagy akár intézményeket, illetve növelték a
felügyeletet ellátó pedagógusok létszámát.

Dr. Pergel Elza, szociális ügyekért is felelős al
polgármester tájékoztatása szerint az ügyeleti jel
leggel történő ellátás, valamint a csoportonkénti
maximált 5 fővel történő elhelyezési korlát meg
szűnik. Május 25től valamennyi óvodás és bölcső
dés gyermek a saját intézményében, az általa
megszokott gyermekcsoportban és nevelőivel ve
het részt az ellátásban. 

Az újranyitásig rendelkezésre álló idő szűkössé
ge miatt az önkormányzati fenntartású óvodák és
bölcsődék dolgozói valamennyi gyermek szülőjé
vel felveszik a kapcsolatot, hogy tájékoztassák
őket a tudnivalókról, ezenkívül valamennyi intéz
mény a saját holnapján keresztül is nyújt informá
ciókat a szülők részére és felhívják figyelmüket az
étkezés igénylésével kapcsolatos feladataikra is. A
kormányrendelet alapján az intézmények nyári
zárva tartásának időtartama legfeljebb két naptári
hét lehet. A korábban, február 15ig kiadott, négy
naptári hétre szóló nyári leállás módosításáról szó
ló tudnivalókat az óvodák és bölcsődék a holnap
jukon keresztül teszik majd közzé. 

Az alpolgármester köszönetét fejezte ki a szü
lőknek, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt együtt
működő és türelmes magatartásukkal segítették
az óvodák és bölcsődék ügyeleti ellátásának meg
szervezését, valamint azt, hogy valóban csak indo
kolt esetben vették igénybe az ügyeleti ellátást.
Győrben az önkormányzat által fenntartott óvo
dákban és bölcsődékben a kormányzati intézkedé
sekre napra készen reagálva az újranyitásra vala
mennyi épületet és játszóudvart érintően elvégez
ték a fertőtlenítéseket és nagytakarításokat, felké
szülten várják a gyermekeket.

Az önkormányzati óvodákba összesen négyezer
gyermek jár, az egyéb fenntartásúakba közel 700. A
héten az önkormányzati óvodákban már 16 épület
ben, 68 csoportban 314 gyermek felügyeletére ér
kezett igénylés. Az önkormányzati és egyéb fenntar

tású bölcsődékbe közel 700 kisgyermek jár, ebből az
önkormányzatiakba 597. Lapzártánk idején 4 bölcső
dében, 14 csoportban 61 kisgyermeknek biztosítot
ták a napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

Az intézményekben az újranyitás után a továb
biakban is nagy gondot fordítanak a tisztaságra, a
fertőtlenítésre, valamint a higiénés szabályok be
tartására és betartatására. Napközben továbbra is
folyamatosan ügyelnek a gyakran megérintett fe
lületek tisztítására és az udvari játékok használa
tánál a játszócsoportok biztonságára.

VÁRJÁK A GYEREKEKET, A SZÜLŐKET TÁJÉKOZTATJÁK

A kormány hivatalos közleményt adott
ki arról, hogy a járvány csökkenését fi
gyelembe véve, újranyitnak az óvodák
és bölcsődék. Az eddig kizárólag gyer
mekfelügyeletet ellátó intézmények
ben egyre nőtt az igény az előző hetek
ben az újabb és újabb ötfős csoportok
nyitására, mivel a korlátozások enyhí
tésével egyre több szülő tér vissza a
munka világába. 

A DIGITÁLIS TANREND MARAD
Az iskolákban a digitális tanrend a tanév vé
géig, június 15ig érvényben marad, a tanév
hossza nem változik. Június 2től engedélye
zik az iskolákban a tanulók és a pedagógu
sok oktatási célú találkozását. Kiscsoportos
konzultációkat, illetve egyéni felkészítést
tarthatnak, amennyiben annak célja az el
múlt hónapokban tanultak rendszerezése,
megerősítése, az esetlegesen lemaradó ta
nulók felzárkóztatása. Lehetővé válik a pe
dagógiai szakszolgálati feladatok ellátása is.
Június másodikától megváltozik a gyermek
felügyelet rendje, már nemcsak egyes kije
lölt intézményekben, hanem valamennyi is
kolában meg kell szervezni az adott intéz
ménybe járó gyermekek felügyeletét.

ÚJRANYITNAK
hétfőn a bölcsődék és óvodák Szerző: Szabó Csilla

Fotó: Marcali Gábor



4 2020. május 22.

Mint ahogy mi is beszámoltunk
róla, május elején jelentette be dr.
Dézsi Csaba András, hogy határozott
lépéseket tesznek Győr hulladékgaz
dálkodási problémáinak minél gyor
sabb megoldására. A cél az, hogy
másfél év múlva Győr legyen a leg
tisztább magyarországi város, ehhez

azonban a lakosság együttműködése
elengedhetetlen – hangsúlyozta ak
kor a polgármester.

Első lépésként hétfőn az új autó a
marcalvárosi Örkény utcában találha
tó szelektív gyűjtőszigetnél mutatta
be az újságíróknak a tudását. A jövő
ben két ilyen kocsi teljesít majd szol
gálatot a városban a GYHG saját beru
házásaként, illetve egy alvállalkozó be
vonásával. A gépre szerelt daru segít
ségével emelhető ki a keretéből a
földbe süllyesztett gyűjtőkonténer, a
rendszer a kiemelés után pedig távirá
nyítással ki is üríti az edények tartal
mát. „A Tompa utcában közel másfél
éve üzemel egy ilyen rendszer, így ez
zel a tapasztalattal kezdtük meg a
munkát a gyűjtőkkel. Húsz új szigetet
hoztunk létre a városban, így elindít
hattuk több hagyományos konténerszi
get megszüntetését, hiszen sokkal ha
tékonyabb az új módszer” – mondta el
Reizer Bálint, a GYHG ügyvezetője.

Az új szigetek környezetében kö
zel harminc hagyományos konténer
szigetet számolnak fel, amely zömé

ben rendkívül megrongálódott az el
múlt években. Ezzel együtt is nagyjá
ból 60 százalékos kapacitásbővülést
ér el a szolgáltató, hiszen a földbe
süllyesztett edények tárolókapacitá
sa jóval nagyobb a hagyományosnál.
Megtudtuk, folyamatban van a Győri
Hulladékgazdálkodási Nagytérségi
Társulásnál egy európai uniós pályá
zat, melynek keretében fejlesztik a
kezelőközpontot, új gépjárműveket
és munkagépeket szereznek be, és

vállalni tudják Győrben 60 sziget
megújítását, vidéken pedig 40 új
sziget telepítését.

„A rövid és hosszú távú célo
kat tartalmazó akcióterv máso
dik látványos lépése, hogy a régi
típusú gyűjtőedényeket harang

alakúra cseréljük, amelyek nem
csak nagyobbak és esztétikusab

bak, hanem jelentősen korlátozni le
het ezekkel az oda nem illő hulladék
bedobását” – vette át a szót Koroni
ka Tamás, a GYHG cégvezetője.

Néhány sarokszámot ismertetve el
mondta, a GYHG háromezer négyzet 
kilométeren látja el a közszolgáltatást

112 településen. A Sashegyi Hulladék
kezelő Központba éves szinten 85 ezer
tonna hulladék érkezik be. Ennek mind
össze nagyjából a felét léptetik be kom
munális hulladékként, a képet azonban
árnyalja, hogy a szelektív hulladékgyűj
tők 43 százaléka fertőzött oda nem való
szeméttel. A szelektív visszagyűjtés
aránya így is 20 százalékos, ami orszá
gos szinten az egyik legmagasabbnak

számít. „Az uniós ajánlások szerint
2030ig 75 százalékos visszagyűjtési
arányt kell elérni. Ehhez a finanszírozási
környezet megváltozására, a lakosság
szemléletváltására és a hulladékkezelé
si technológiák fejlesztésére van szük
ség” – mutatott rá Koronika Tamás arra,
hogy az önkormányzat és a szolgáltató
törekvése önmagában kevés a hulla
dékproblémák megoldására.

Hétfőn írta alá dr. Dézsi Csaba András polgármester azt a szer
ződést, amelyben a város a GyőrSzol Zrt.től megvásárolja a
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.t (GYHG). Ezzel egy
időben munkába állították azt a gépet is, amelynek segítségével
tudják üríteni az új, földbe süllyesztett szelektív gyűjtőkonténe
reket. Ezt követően látogattunk el a sashegyi központba, hogy
az új ügyvezetővel és a cégvezetővel beszélgessünk a hulladék
gazdálkodási akcióterv részleteiről.

A GDP-VEL NŐ A HULLADÉK MENNYISÉGE

ELSTARTOLT 
a hulladékgazdálkodási 

Jelenleg 
a szelektív

hulladékgyûjtôk
43 százaléka

illegális szeméttel
telített

AKCIÓTERV
Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: MekliZ Fotóstúdió, 
Marcali Gábor

Reizer Bálint,
a GYHG ügyvezetője 
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Dr. Dézsi Csaba András a hétfői ku
kaürítésnél is tapasztalt némi sza
bálytalanságot, amire fel is hívta a la
kosság figyelmét: „Én üríthettem ki
az első tárolót, ami egy műanyag 
gyűjtő konténer volt, és már most
láttam, hogy ebbe az edényzetbe is,
amibe egyébként nem olyan egysze
rű más hulladékot berakni, valaki be
ledobott egy cementeszsákot. Ké
rem az embereket, hogy mindent a
helyére tegyenek, hiszen Győr köz
tisztasága közös ügyünk, mindenki
szeretne tiszta városban élni” – hang
súlyozta a Krúdy Gyulagimnázium
előtti szelektív szigetnél.

A GYHG vezetői úgy látják, a lakos
ságszámhoz képest kevesen vannak
azok, akik nem használják rendelte
tés szerint a szigeteket, viszont látvá
nyos problémát kevesen is tudnak
okozni. Szélsőséges példája ennek a
hétfőn éjjel történt gyújtogatás: egy
39 éves férfi három szelektív szigetet
és ruhagyűjtő konténereket gyújtott
fel Adyvárosban. A gyújtogatás miatt
a műanyag konténerek egy része
megsemmisült, illetve megrongáló
dott, a fémből készült gyűjtőtartá
lyok pedig kiégtek, így szintén hasz
nálhatatlanná váltak. 

További probléma, hogy számos
társasház lakói többet fogyasztanak,
mint azt a kukájuk elbírná: úgy pró

bálnak csökkenteni a hulladékszállí
tás miatt keletkezett költségeken,
hogy a kommunális hulladékuk egy
részét a szelektív gyűjtőkbe hordják.
„Hivatalosan csökken a város lakossá
ga, de 3035 ezerrel többre becsül
jük a vonzáskörzettel együtt az élet
vitelszerűen itt élőket. Sokan költöz
tek ide más országrészekből, hiszen
Győrben az országos átlagnál maga
sabb arányban nőtt az elmúlt évek
ben a GDP. A bruttó hazai termék
mértékével pedig szignifikánsan nő a
hulladék mennyisége” – osztotta
meg a szolgáltató tapasztalatait Ko
ronika Tamás, miszerint az elmúlt há
rom évben drasztikusan nőtt a hulla

dék mennyisége városunkban, s ez a
koronavírusjárvány miatti veszély
helyzetben csak fokozódott.

Az önkormányzat és a GYHG ter
vei között szerepel, hogy rendelet
módosítással markánsabbá tegyék a
lakosság szerepvállalását. A társashá
zak esetében is meghatároznák a
hulladékgyűjtő edények minimum li
terszámát. Ezen túl az illegálisan le
rakott hulladék mennyiségét szigorú
hatósági intézkedésekkel szorítanák
vissza. „Ahogy már mondtuk, a la
kosság döntő többsége rendeltetés
szerint használja a szigeteket, de
azokat, akik erre nem képesek, csak
következetes módszerekkel (bírságo
lással, szemléletformálással) lehet
erre sarkallni” – mondta Reizer Bálint,

Csütörtöki lapzártánk előtt érkezett a hír: dr. Dézsi Csaba András egyez
tetett Truka Istvánnal, a győri Közterület Felügyelet vezetőjével, hogy
a korábbiakhoz képest is megnövekedett illegális hulladék felszámolása
legyen az elsődleges céljuk. Ennek megfelelően minden olyan járműre,
amely a szelektív hulladékgyűjtő sziget előtt a tilosban parkol, haladék
talanul kerékbilincset helyeznek fel, mert ezek akadályozzák a hulladék
gyűjtő szigetek kiürítését. „Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy
az illető ezáltal aktuálisan hosszabb ideig fog a helyszínen parkolni,
azonban csak így biztosítható, hogy a bírságot, amely visszatartó erő,
minden esetben megfizesse. Kértem igazgató urat, hogy minden eset
ben, amikor illegális hulladékot lerakó embert érnek tetten, a legma
gasabb, 50 ezer forintos bírságot alkalmazzák. Emellett kértem, hogy
0–24 órában ellenőrizzék a szelektív hulladékgyűjtő edényeket, hogy
minél több ilyen tróger miatt alkalmazhassák a büntetést. Zéró toleran
ciát hirdetek az illegális hulladéklerakás terén, mert ezt Győr már nem
tűri tovább!” – nyilatkozta a polgármester. 

és beszámolt az akcióterv következő
lépéséről is. 

Míg a társasházaknál növelik a
hulladéktárolási kapacitást, addig a
családi házas övezetekben egy új hul
ladékgyűjtő bevezetésével az egyéni,
háznál történő szelektív gyűjtés kerül
a jövőben előtérbe. Ebbe a fém, pa
pír, műanyag hulladékot lehet elhe
lyezni, az üveg hulladék továbbra is
a szigeteken adható le. Az így gyűj
tött hulladék válogatásához szüksé
ges egy optikai válogató rendszer be
vezetése is, amely az egy helyre gyűj
tött, de szelektálható hulladékot vá
logatja. Ez várhatóan év végéig meg
valósulhat, egyelőre első lépésként
hat vidéki településen tervezik beve
zetni a házhoz menő szelektív hulla

dékgyűjtést. A rendszer sikeres mű
ködéséhez szintén elengedhetetlen
a lakosság partnersége, hiszen a szol
gáltató csak azokat a gyűjtőket szál
lítja el, amelyekbe a megfelelő hulla
dék került.

Győrben a hétvégi gyűjtés gyakori
ságát is növelik, és ebben a lakosság
is aktív szerepet vállalhat, egy készülő
applikáció segítségével bárki bejelent
heti majd, ha problémát tapasztal a
szelektív szigeteknél. Ilyen probléma
például, hogy sok vállalkozás terheli le
a szelektív szigetek kapacitását, holott
ezeket a lakosság használhatja csak. A
probléma orvoslására tavaly október
óta a GYHG bevezette, hogy a sashe
gyi központban térítésmentesen lead
hatják a szelektív hulladékot azok a cé
gek, akik közszolgáltatási szerződéssel
rendelkeznek.

A város hulladékgazdálkodási
rendszerének pedig további kulcsa a
munkaerőkérdés. A polgármester
bejelentése szerint egy éven belül
háromlépcsős fizetésemelést kap
nak a fizikai és a szellemi dolgozók is
munkájuk jobb megbecsülése érde
kében. „A multinacionális és a fuva
rozási cégekkel kell folyamatosan
versenyeznünk. Jelenleg 45 gépko
csivezetőre van szükség a 240 logisz
tikai körzetünkben A gépkocsiveze
tői létszám egyharmada munkaerő
kölcsönző cégen keresztül dolgozik
nálunk, ami jelentős kockázat szá
munkra. A fluktuáció a fizikai állo
mány tekintetében tavaly közel 75
százalékos volt, ami óriási szám” –
szemléltette Koronika Tamás a szol
gáltató nehézségeit, és hozzátette,
informatikai fejlesztéssel is arra töre
kednek, hogy ne fordulhasson elő,
hogy egy szemétgyűjtő tartalmát
nem viszi el a szolgáltató időben.

Koronika Tamás, 
a GYHG cégvezetője
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Mi az oka a bizonytalanságnak? El
sőként az, hogy még nem tudható,
mikor indulnak be teljes kapacitással
a gyárak – ezt nyilvánvalóan a kereslet
határozza meg, ami egyelőre kiszámít
hatatlan –, vagy mikor nyitnak ki pél
dául a gyógyfürdők, mikor indul meg
a turizmus. Folyamatos lesze a vissza
állás a korábbi pályaívre, vagy esetleg
ősszel, a vírus megjósolt visszatérté
vel ismét le kell fékezni a most kezdő
dő újraindítási folyamatokat. 

Ebben a helyzetben a cégek egy
része fizetés nélküli szabadságra
küldte dolgozóit. Ők nem kerülnek
be munkanélküliként a statisztikába.
Hogy később szükség lesze rájuk
vagy fölmondanak nekik, az csak a pi
ac működésének függvényében de
rül ki. Más társaságok azt tanácsol
ták alkalmazottjaiknak: váljanak meg
egymástól, s a dolgozók jelentkezze
nek be munkanélküli segélyre, vé
szeljenek át így három hónapot – ne
a cég, hanem az állam pénzén –, s va
lószínűleg az ősszel újra foglalkoztat
ni tudják őket, ha beindul az üzlet. 

A pályakezdők jelentős része is ígé
rettel a zsebében reménykedik, közü
lük sokan tavaly még külföldi állásokra
pályáztak, de egyelőre hiába, hiszen –
kis túlzással – még mindig le van zárva

Furcsa helyzet, de a jelenleg
rendelkezésre álló munkaerő 
piaci adatokból biztonsággal
még jósolni sem lehet, hogy
hány ember munkahelye esik
áldozatul a járványnak. Egyelő
re képtelenség olyan statiszti
kát készíteni, ami megbízható
prognózist vetít előre.

a világ, ha lépésről lépésre már nyílnak
is a határok. A járvány által (is) okozott
gazdasági válság minden országot
érint, s nyilvánvaló, hogy ha valahol tö
meges munkanélküliség alakul ki, min
denekelőtt a saját állampolgáraikat se
gítik. Jobb híján pedig NyugatEurópa
országainak lakói olyan munkát is el
vállalnak, amit eddig inkább csak a
vendégmunkások végeztek el. 

Ha Ausztriában körülnézünk, azt
látjuk: a mezőgazdaság súlyos idény
munkaerőhiánnyal küzd, Temesvár
ról éjszakai különvonattal visznek ro
mániai munkaerőt osztrák szomszé
dainkhoz. Magyarok is szép számmal
ingáznak, eddig azonban nehezen,
sok várakozás után, és csak a munka
adó által aláírt hivatalos engedély bir
tokában juthattak be az ingázók
Ausztriába. A határnyitás lényegesen
változtathat a helyzeten.

Burgenlandban a magyar nővérek
és szociális munkások nélkül nem
boldogultak volna a kórházak és az
idősotthonok. A magyar külüggyel
történt megállapodás alapján ezeket
a szakembereket a korlátozás idején
is tárt karokkal fogadták. Rájuk oda
kinn biztos szükség lesz, csak hát ők
itthonról is hiányoznak.

Az EUból is kilépő, a magyarok
körében közkedvelt Anglia viszont új
magyar munkavállalók sokaságát biz
tos, hogy nem fogadja a közeljövő
ben, s Németország is erősen csök
kenti a lehetőségek számát. 

Ezek ismeretében nézzük a most
hivatalosan elérhető magyarországi
számadatokat.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgá
lat május elején hozta nyilvánosság
ra munkaerőpiaci adatait országos,
illetve megyei lebontásban. Városi

szintű részletezés egyelőre sehol
sem jelent meg.

Április végén országosan 330.734
bejelentett álláskeresőt tartottak
nyilván, 49.461gyel többet, mint az
előző hónapban. 158.403 férfi,
172.331 nő. Közülük 110.238 jogo
sult álláskeresési ellátásra. Pályakez
dő 23.661. A diplomások száma
20.584, a szakképzetlen 103.784.

GyőrMosonSopron megyében
idén januárban 3780, februárban
3711 munkakeresőt tartottak nyil
ván. Áprilisban viszont már 8686ot.
Az előző évhez képest százalékosan
a mi megyénkben a legnagyobb a nö
vekedés, ami elsősorban annak tud
ható be, hogy tavaly GyőrMosonSop 
ronban gyakorlatilag inkább munka
erőhiány volt, mint munkanélküliség. 

Áprilisban a megyében 870 állás
hely szűnt meg.

A koronavírusjárvány okozta gazdasági vissza
esés nagymértékben érinti az autóipart, melynek
hatására a megrendelések száma jelentősen csök
kent világszerte. A folyamat nem kerülte el Győr
egyik legnagyobb munkáltatóját, a hengerfejek
gyártásával foglalkozó, mexikói tulajdonú Nemak
Győr Alumíniumöntöde Kft.t sem. A mintegy ezer
munkavállalót foglalkoztató vállalatnál 180 fős cso
portos létszámleépítést terveznek végrehajtani jú
lius végéig. A leépítés a cég minden területét érin
ti, de mértéke alacsonyabb, mint amit a megren
delésállomány 3040 százalékos csökkenése indo
kolna – jelentette be a vállalat csütörtökön.

CSOPORTOS 
Az 1993ban alapított győri alumíniumöntöde

benzin és dízelmotorokhoz gyárt hengerfejeket a
világ legnagyobb autógyárai számára. A vírushely
zet hatására az autógyárak rendelései nagymér
tékben visszaestek, melynek következtében az
üzem kapacitáskihasználtsága jelentősen csök
kent. A világgazdasági előrejelzések alapján az au
tóipar lassú és nehézkes helyreállása több évig is
eltarthat, ezért kényszerül a Nemak a csoportos
létszámleépítésre.

A járvány kezdete óta a vállalat vezetősége
több intézkedést vezetett be a munkahelyek meg
óvása, megtartása érdekében. Májustól 36 órás

munkavégzést vezettek be a Nemaknál, de a meg
rendelések további visszaesése miatt júniustól a
32 órás munkahét bevezetésére kényszerül a cég.
Működési sajátosságai miatt a vállalat a kormány
által bevezetett gazdaságvédelmi programok egyi
két sem tudja jelenlegi formájában alkalmazni. 

A kereslet jelentős és tartósnak ígérkező csök
kenése mellett, a számos meghozott ideiglenes in
tézkedés ellenére sem fenntartható a vállalat mű
ködése a jelenlegi létszámmal. Ezért született meg
a döntés a létszámleépítésről, és az érintett mun
katársak számára nyújtott „gondoskodó elbocsá
tás programról” – közölték.

létszámleépítést hajt végre a Nemak

BIZONYTALAN 
MUNKAERŐPIAC
még a járvány által kikezdett

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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SZEMSZÖG

Kilenc hete érzelmi hullámvasúton szágul
dok, hangok és csendek viharként vonulnak át
rajtam. Kezdődött a hirtelen jött felismeréssel,
karantén, home office. Számomra mindig a
csend hozta a gondolatokat írás közben, örül
tem a lehetőségnek, meg hát jólesett, hogy
nem kellett „dolgozni menni”. Csak írni. Élvez
tem a maradék perceket, kényelmes macinaci
ban számolgattam, mire nem kell költeni a ka
ranténban. Azt hittem, új emberré válok a jár
vány végére, ami még szinte el sem kezdődött.
Lesz időm nyelvtanulásra, online tanfolyamra,
mindenkit felhívhatok, jöhetnek a filmek, a fél
behagyott könyvek és a kemény rock a taposó
gépen. Aztán érkeztek a hírek, a számok elret
tentettek, figyeltem a tüneteket magamon, ag
gódtam a szeretteimért, óvintézkedéseket tet
tem, fegyelmezetten otthon maradtam, maszk,
kesztyű, fertőtlenítőszer beszerzése lehetetlen
nek tűnt. Csendre vágytam és megadatott, hal
kult a világ, üresedtek az utcák, miközben éledt
a természet, a rügyek és virágok fittyet hánytak
a vírusra. Húsvét környékén a hitemet erősítet
tem a pápa szavaival, a vallásról szóltak a nap
jaim és a jótékonyság került előtérbe, jólesett
a zene, de csak a komoly, Milánóban hallgat
tam Andrea Bocellit. Napok múlva enyhült a
szorongás, fáradtságot éreztem, csak romanti
kára meg alvásra vágytam, amit feltöltődésnek
neveztem magamban. Aztán mint a főnixma
dár, új erőre kaptam, nehogy már „pizsiben”
érjen a május, tettvágy suhant át mindene
men, saját készítésű „frizurával”, szép ruhában
megsütöttem életem első kakaós csigáját, be
kukkantottam az Ermitázsba, Párizsban, Lon
donban musical, Bécsben balett adott életre
szóló élményt, persze virtuálisan. A képernyő
az otthonomba hozta a világot, én meg betart
va a szabályokat, a négy fal között régi fotókkal
nosztalgiázva idéztem a múltat. Mire fullasztó
lenne a bezártság, csillapodóban a járvány, a
feloldott korlátozásokkal szabadságérzetünk is
növekszik. A három hónap élmény és gondo
latözönében más ember lettem. Jelet kaptunk:
csak óvatos és megfontolt lépésekkel indulha
tunk a jövőnk felé. 

Szabó Csilla

ÉRZELMEK 
viharában

A napokban kezdődik Győr energiahálózatá
nak újabb fejlesztése: az E.ON Északdunántúli
Áramhálózati Zrt. beruházásában középfeszült
ségű kábeleket fektetnek a város révfalui lakó
területén, többek között a Szárcsa, a Tutajos és
a Gébics utcákban. 

Dr. Dézsi Csaba András polgármester a fejlesz
tés kapcsán elmondta, az a megnövekedett villa
mosenergiaigényt hivatott kiszolgálni, hi
szen az elmúlt években számos olyan
önkormányzati, lakossági és vál
lalkozói beruházás indult el,
amelyek mind jelentős villa
mosenergiaigénnyel jár
nak majd. Ilyen például a
volt kekszgyári terület
egyetemi fejlesztése és a
Rába Quelle fürdő fejlesz
tése is.

A hálózat megerősítésé
hez egy régi, elavult alállo
mást el kellett bontani és egy
korszerű nagy és középfeszült
ségű alállomást kellett kiépíteni, il
letve a város energiaellátását szolgáló
középfeszültségű kábelhálózatot szükséges bőví
teni, átalakítani.

„A kábelhálózat kialakításának tervezését 2016
ban kezdtük meg. A projekt nagysága miatt a meg
valósítást négy ütemre bontottuk. A révfalui lakó
környezetben történő munka a teljes beruházás
első üteme. Az engedélyeztetés során folyamato
san egyeztettünk az önkormányzat és a közmű

FEJLESZTI
hálózatát az E.ON

Korszerűbb és biztonságosabb lesz a jövőben Győr energiaellátása, miután a négy éve zajló
előkészítést követően az E.ON a napokban megkezdi a középfeszültségű hálózat fejlesztését,
amely először a révfalui városrész közterületeit érinti.

szolgáltatók illetékeseivel. Szeretnénk felhívni az
ott élők figyelmét, hogy a középfeszültségű föld
kábelhálózati technológia a kor szabványainak
megfelelő, üzemeltetése biztonságos, káros hatás
sal nem jár” – fejtette ki a részleteket Kátai Tamás,
az E.ON győri üzemének igazgatója, a beruházás
vezetője.

Azért, hogy a munka a környékén élőket a leg
kevésbé zavarja, és a fejlesztés során a le

hető legkisebbre csökkentse a közte
rületi károkat, az E.ON egy olyan

kivitelezési technológiát alkal
maz, amellyel minimalizálják

a kábelfektetéshez szüksé
ges nyomvonalfeltáráso
kat, azaz a lehető legkeve
sebb helyen bontják fel a
meglévő útburkolatot. En
nek megoldására úgyneve

zett irányított fúrás techno
lógiával alakítják ki a kábel

hálózat nyomvonalát. „Ez azt
jelenti a gyakorlatban, hogy

nem bontjuk fel a teljes útszakaszt,
hanem munkaárkokat alakítunk ki, a kö

zötte lévő nyomvonalat pedig a földben fúrjuk ki.
A kábeleket ezeken a munkaárkokon keresztül a
kifúrt nyomvonalba fűzve fektetjük le – hasonlóan
kell ezt elképzelni, mint a metróépítést. Ez a tech
nológia jelentős többletköltséggel jár, ezt az E.ON
önként vállalta azért, hogy az érintett környezetet
a lehető legnagyobb mértékben megóvjuk” –
mondta Kátai Tamás.

A
lehetô

legkevesebb
helyen bontanak

útburkolatot 

Biztonságosabb lesz az áramellátás
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Sindelfingen a YouTubeon keresztül jelent
kezett élő énekes adással, amelybe testvérvá
rosaikat is bevonták. Győr részéről Nagy Ba
lázs színművész, színházért felelős polgármes
teri biztos énekelt a városháza dísztermében.
Erfurtban autókoncerteket rendeznek, ame
lyen a résztvevők autóból hallgathatják a
koncertet egy külön rádiófrekvencián, mint
egykor az autósmoziban.
Ingolstadtban a #trotzdemjetzt (#mégis
most) fesztivál május 22én este hét órakor
kezdődik a YouTubeon, több mint 80 regio
nális zenész részvételével, és a főpolgármes
ter is zenél majd. 
Brassóra is érvényes, hogy május 15től
Romániá ban veszélyhelyzetet rendeltek
el a korábbi rendkívüli állapot helyett.
Zárt térben kötelező a maszkviselés, a
munkaszervezésben az otthoni munka
végzés kerül előtérbe.

Testvérvárosi körkép

Wuhanban 
MINDENKIT

tesztelnek

Colmarba megérkezett az első textil
maszkszállítmány, amit az iskolába vissza
térő gyerekek kapnak. 
Nof Hagalilban eddig több mint három 
ezer nyugdíjasnak szállítottak ki több tíz 
ezer adag meleg ételt a járványhelyzet
ideje alatt.
Lengyelország 12 legnagyobb városa, köz
tük Poznan is azt kéri a miniszterelnöktől,
hogy teszteljék le az oktatási, nevelési in
tézmények dolgozóit koronavírusra, mert
Lódzban a 3337 tesztelt alkalmazott 14
százaléka pozitív eredményt mutatott. 
Nyizsnyij Novgorod régiója belép a kor
látozások lazításának első szakaszába. A
könnyítésekre fokozatosan kerül sor. 
Wuhanban a héten megkezdődött a tel
jes lakosság tesztelése annak érdekében,
hogy elkerüljék a koronavírus második
hullámát.

Városunk is részt vett a Sindelfingen ál
tal kezdeményezett testvérvárosi közös
programon, Nagy Balázs a városháza
dísztermében énekelt.

Szent II. János Pál adta áldását
1984. december 3án Rómában a
Szentlélektemplom építésére – em
lékezett vissza Benkovich Ferenc plé
bános, pápai prelátus. 

Krakkói érseksége alatt ő is épített
templomot Nowa Hutában – mond
ta el a Győr+ Médiának Benkovich
Ferenc. Hozzátette: szakadó esőben
akkor százezer ember imádkozott a
templom avatásán. Amikor Rómá
ban kértem áldását a készülő temp

lomunkra, rendkívül figyelmes volt, s
azt kérdezte: Minden engedélyetek
megvan hozzá? – idézte fel a történ
teket a plébános.

1991ben a pápa Szombathelyen
járt, s akkor az Aporiskolára is áldá
sát adta, majd 1996ban győri láto
gatása során megáldotta a Szent An
na Szeretetotthont is. 

A misén a plébános azt kérte, hogy
II. János Pál segítse azokat, akik még e
földi zarándokúton járnak, s Isten ke

gyelmének áradása az ő személyén ke
resztül legyen számunkra is bátorító az
Istennek tetsző cselekvésekhez.

Benkovich Ferenc köszöntötte szü
letésnapján Jakab Zoltánné Juliska
nénit, aki egy évben és napon szüle
tett a pápával. 

Amikor legutóbb nála jártam, azt
mondta: jaj, baj ért, mert a szent pá
pa képe leszakadt, féltem, hogy ez
rossz jel – idézte fel Benkovich Fe
renc Jakab Zoltánné szavait. A plébá

nos ezért egy II. János Pált és a Szent
lélektemplomot ábrázoló képet
adott át neki a misén azzal az aláírás
sal: „Isten áldását és szeretett pápája
közbenjárását kérjük Juliska néni
életére 100. születésnapja alkalmá
val: szeretett templomának hívei és
lelki pásztora.”

Ezt követően a Lorettói litániát
énekelve a hívek és a plébános a pá
pa szobrához vonultak, s ott emlékez
tek Szent II. János Pálra.

Kuopio aktívan keresi a megoldásokat a
járvány utáni időszak gazdasági kérdései
vel kapcsolatban. 

Szent II. János Pál pápa születésének szá
zadik évfordulójáról emlékeztek meg a
hívek a Szentlélektemplomban. Köszön
tötték a pápával egy évben és napon szü
letett Jakab Zoltánnét is.

II. JÁNOS PÁLRA EMLÉKEZTEK
a Szentlélek-templomban Szerző: Hajba Ferenc
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A Petz Aladár Megyei Oktató Kór
ház kilencvenhat ágyához szereltek
fel európai színvonalú oxigénkiveze
téseket, új elektronikát, s természe
tesen egy olyan központi rendszert,
amely az oxigént, a vákuumot, a sű
rített levegőt biztosítja az ágyakhoz. 

Amikor a győri kórház a Covid19
járvány miatt – a többi intézménnyel
egyetemben – feladatul kapta az ágy
számok biztosítását, két javaslattal állt
elő a menedzsment, ez volt az úgyne
vezett „B” terv. „Ha akkor nem is ez
volt az általunk leginkább támogatott
javaslat, most már látjuk a legfonto
sabb előnyét: ez a beruházás már itt
marad – azon öt részlegen, amelyet
Covidtartaléknak jelöltünk ki. Ezek az
osztályok – az érsebészet, a traumato
lógia, ortopédia, fülorrgégészet, száj
sebészet, a rehabilitáció – folyamato
san visszaköltözhetnek, de már olyan
kórtermekbe érkeznek a betegek, ahol
a beépített technika magasabb beteg
biztonságot nyújt” – mondta dr. Tamás
László János főigazgató főorvos.

PATENT STORY

Ezzel a céllal „keveredett” egy ilyen helyszín
re két férfi a hétvégén, késő délutáni időpont
ban. A nap még csak meg sem kezdte lenyugvá
sát, de a fényes időjárás nyújtotta feltűnőség
egy pillanatra sem késztette megtorpanásra a
rosszakat. Furgonnal érkezve, munkásruhában
senkinek se fog feltűnni jelenlétük – gondolták.
Mindent, ami mozdítható jeligével nekiálltak a
gépjárművüket telepakolni, akaratlanul is akti
válva ezzel a Patent által telepített mozgásérzé
kelőket. Kevesebb, mint egy perc alatt azonban

valami félbeszakította a műveletet. Egy patentos
járőrautó fékezése. A fegyveres járőrök kiszálltak
a kocsiból, sehol senki. Az egész építkezés már
leállt arra a napra, csak a két jómadár pakol a
furgonba. A több mint gyanús eseményt rögtön
továbbították a patentosok a tulajdonosnak, aki
nyomban a helyszínre érkezett. A szembesítés
azonban nem úgy sikerült, amint azt a két tolvaj
elképzelte. Az értesített rendőrök és az ingatlan
vállalkozó se tudott elég hálás lenni a Patent köz
belépésének. (x)

Az elmúlt években már észrevehették a helyi
ek, hogy gombaként nőnek ki a semmiből óriá 
si lakóparkok egyik hónapról a másikra. Az épít
kezések során használatba vett, felügyelet nél
kül hagyott eszközök, műszerek könnyű cél
ponttá válnak, ha jogtalan elsajátítás a cél.

Építkezésről próbáltak lopni

A PATENT SEGÍTETT

Csaknem száz ágy mostantól bár
mikor bevethető a súlyos, akár in
tenzív ellátásra szoruló betegek el
látására a győri Petzkórház A1es
szárnyában. A mintegy 350 millió
forintos beruházást a koronavírus
járványra való felkészülés kereté
ben végezte el az intézmény; ha eb
ben a pillanatban nincs is szükség
az orvosi gázokra, később bármikor
bevethetők lesznek – tudatta dr. Ta
más László János, a megyei kórház
főigazgató főorvosa. 

Ezt, vagyis a betegbiztonságot
hangsúlyozta Kara Ákos országgyűlé
si képviselő is, aki a pénteki hivatalos
átadáson szintén részt vett. A mun
kák legelején a segítségét ajánlotta
fel a kórháznak, s ez a segítség való
ban jól jött: „Ha a veszély első fázisát
le is tudtuk győzni, a vírus még itt
maradt velünk, köztünk, ennek tuda
tában kell ezt a beruházást kezel
nünk. A győri kórház vezetése gyors
és határozott döntéseket hozott: ak
kor is, amikor a száz ágy helyét kije

lölte, a munkát elrendelte s levezé
nyelte” – tette hozzá a képviselő.

Dr. Skaliczky Zoltán, a főigazgató fő
orvos általános helyettese a műszaki
adatokat sorolva, a többi mellett el
mondta: a kórháznak ez a szárnya
1984ben épült, a beruházás látható
része az ágyaknál van: a paneleken új
a világítás, de ugyanúgy a XXI. századi
elvárásoknak felel meg az USBcsatla
kozó is, amely szintén része az egysé
geknek. Az ágyakhoz megérkeztek a
monitorok és az infúziós pumpák –

ezek értéke 120 millió forint, az orvosi
gázok bekötése volt 230, így jön ki a
350 milliós végösszeg. A lélegeztető
gépekre továbbra is vár a kórház. Két
helyről kell, hogy érkezzenek (majd),
hisz az állami szállítmány mellett a
Petz maga is rendelt még korábban öt
gépet, köztük olyan is van, amelyet tá
mogatással (Audi) tud megvásárolni.
Egyelőre ezek az ágyak a visszaköltö
ző, korábbi osztályok betegeit szolgál
ják ki, lélegeztetőgépekre nekik nincs
szükségük.

ORVOSIGÁZ-KIVEZETÉS 
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gáborszáz ágy mellett
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„Nagyon meglepett minket a megkeresés, de nagy örömmel fogadtuk, hogy városunkat vá
lasztották” – mondta dr. Pergel Elza alpolgármester asszony az adományok átvételekor. Hozzá
tette, a város sok felajánlást kapott már eddig is, de ez egy igazán különleges adomány, amelyet
a hazánkban élő kínaiak evangélikus gyülekezetének képviselői hoztak el a városházára. Veze
tőjük tájékoztatása szerint 12 éve alakultak, és mára mintegy 140 tagot számlálnak. Egy győri
gyülekezeti tagtársuk ajánlása révén esett a választásuk a városra. Az adományt dr. Pergel Elza
egy emléklap átadásával köszönte meg, és elmondta, az ilyen összefogások révén tudunk közö
sen tenni a járvány ellen. A védőfelszereléseket a város intézményeiben használják majd.

A részletekről szerdán online sajtótájékoztatón
számoltak be a szervezők. „A koronavírusjárvány
miatt kialakult helyzetben az összefogásra, egy
más segítésére van a legnagyobb szükség. Meg
kell tanulnunk lokálpatriótának lenni, akkor tu
dunk elérni eredményeket. Ez a lényege a mostani
kampánynak. A cél, hogy védjük és erősítsük a me
gye gazdaságát, munkaerőpiacát, és újra megtölt
sük élettel a belvárosi utcákat” – hangsúlyozta Pin
térPéntek Imre, a kamara elnöke. 

Dr. Árvay István, Mosonmagyaróvár polgármes
tere a megyebeli önkormányzatok képviseletében
kiemelte: az önkormányzatok is nehéz helyzetben

Nálam a megyei kereskedők az elsők!

Kampányt indít 
vannak, mert az adóbevételük nagy részét a vál
lalkozók adják, a forráskiesés felborítja a település
költségvetését, ezáltal a hiányt azok is megérzik,
akik az önkormányzati támogatásoktól függenek.
Ezért szükséges megtenni mindent annak érdeké
ben, hogy a vállalkozások újrainduljanak, hogy
minden visszatérjen a régi kerékvágásba.

„A belvárosi vállalkozókat, kereskedőket a koronaví
rusjárvány miatt kialakult válsághelyzet mélyen érin
tette, hiszen ők azok, akik kevés anyagi tartalékkal ren
delkeztek” – erről már Obertolné Horváth Tímea, a
Győri Bevásárló Utcák Alapítvány elnöke beszélt. Ezért
ők is rögtön a kampány mellé álltak, az összefogásban,
a közös együtt gondolkodásban látják a jövőt. Az ala
pítvány olyan belvárosi attrakciót szeretne létrehozni
– a város civil alapjának pályázati segítségével –, amely
a győrieket és a turistákat a belvárosba csalogatja. 

A kampányhoz bárki csatlakozhat úgy, hogy a
kamara vagy az alapítvány online felületein meg
osztja, kedveli a Nálam a megyei kereskedők az el
sők! szlogennel ellátott bejegyzéseket, használja
a #nálamamegyeikereskedőkazelsők hashtaget. És
persze úgy, ha helyben vásárol.

A GyőrMosonSoproni Megyei Kereske
delmi és Iparkamara a Győri Bevásárló
Utcák Alapítvány együttműködésével
kampányt indít Nálam a megyei kereske
dők az elsők! címmel, hogy felhívja a fi
gyelmet, vásároljunk tudatosan a megyei
vállalkozók kínálatából.

a kamara Szerző:
Földvári Gabriella

Tízezer maszkot, ötezer
kesztyűt és ötszáz darab
félliteres fertőtlenítőt
adományozott a város
nak a budapesti Kínai
Evangélikus Közösség.

ADOMÁNY Győrnek
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Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern, kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 
IRODAHELYISÉGEK KIADÓK!
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INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

„Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok
a szabálytalankodó. Az emberek egy
része úgy gondolja, mivel ingyenes a
parkolás, akkor ott állhat meg, ott par
kolhat, ahol akar – de ez nem így van!
Attól még, hogy az egyébként fizető
parkolóhelyek most ingyenesek, a
KRESZ szabályait be kell tartani” – fog
lalta össze az intézkedés tapasztalatait
Truka István, a győri Közterület Fel
ügyelet és Mezei Őrszolgálat vezetője.

A jogszabály kihirdetését követően
a rendkívüli helyzethez alkalmazkodtak
a közterületfelügyelők is. Egészen az
elmúlt hét végéig csak a kirívó esetek
kel foglalkoztak a közlekedési szabály
sértésekkel kapcsolatban, maximális
toleranciával álltak a szabálytalanko
dókhoz. A kijárási tilalom feloldásával
azonban fokozottabbá vált az ellenőr
zés is, először csak figyelmeztettek, de
múlt héttől már élesben intézkednek
a közúti közlekedési szabályok kisebb
fokú megsértései kapcsán.

Különösen odafigyelnek a belváros
rendjére, és intenzív intézkedésekkel
segítik azt, hiszen a parkolás ingyenes
sé tételével megnövekedett a forga
lom. A szakemberek kiemelt figyelmet
fordítanak a behajtani tilos, a megállni

tilos, a korlátozott várakozási övezet
szabályainak betartására, a közintéz
mények, a motorosok, a mozgáskorlá
tozottak számára fenntartott parkolók
helyes használatára, a gyalogjárdákon
és a kerékpárutakon parkolók kiszűré
sére. Fokozottan ellenőrzik az áruszál
lításra fenntartott parkolóhelyeket, a
rakodási területeket, hogy zökkenő
mentes lehessen az üzletek, a vendég

látóhelyek újraindítása. A lakótelepe
ken pedig, ahol nehezebb a parkolás
egyes városrészekben, leginkább a
közhasználatú zöldterületeket igyekez
nek megóvni az autósoktól a gyakori
ellenőrzéssel, hiszen semmilyen par
kolóhely hiánya nem jogosít fel senkit
arra, hogy a zöldterületeket vagy par
kokat rongálja parkolással. Illetve gya
kori, hogy a kukásautó útvonalát, vagy

a szelektív gyűjtőszigetek környékét
állják el a lakók autóikkal, ezzel meg
akadályozva a hulladék elszállítását,
így ilyen esetekben is határozottan in
tézkednek a szakemberek. 

A közterületfelügyelők reggeltől
késő estig, a hétvégén is, gyalogosan
és gépkocsival is ellenőrzik a város
rendjét. Az ingyenes parkolás a ve
szélyhelyzet megszűnéséig tart.

A koronavírusjárvány miatti veszélyhely
zet ideje alatt a fertőzés terjedésének csök
kentése érdekében, április 6tól díjmentes
a közterületi parkolás Magyarországon, így
Győrben is, a GyőrSzol Zrt. által üzemelte
tett közterületi parkolóhálózatban. 

A parkolás ingyenes, de a szabályokat be kell tartani!

NAGYON SOK a szabálytalankodó
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Csütörtökön reggel mutatta be
Nagykutasi Viktor, az egyesület elnö
ke azt a két magaságyást, ami októ
ber végéig díszíti a Megyeháza teret.
A sajtótájékoztatón többek között
megtudtuk, hogy 12 négyzetméte
ren is lehet csodát művelni. „Az el
múlt hónapokban a bezártságban so
kan újra elkezdtek kertészkedni és
maguk megtermelni a zöldségeiket.
Azt szeretnénk megmutatni, hogy
akár a teraszunkon mi magunk is egy
szerűen tudunk termelni. A vírus újra
divatba hozta a kertészkedést” – fo
galmazott a Győr+ Kertbarát Maga
zin állandó szakértője.

Ujhelyy Károlytól, a Kertészek és
Kertbarátok Győr Városi Egyesületé
nek elnökségi tagjától megtudtuk,
hogy a most kihelyezett ágyásokba
került paradicsom, paprika, hagyma,
zeller, de a fűszernövények sem ma
radhatnak ki, helyet kapott a citrom

A járványnak köszönhetően újra
divatba jött az otthoni kertészke
dés, sokan elkezdték saját ma
guk megtermelni a zöldségeket,
fűszernövényeket. Idén már har
madik éve helyezte ki a magas 
ágyását a Kertészek és Kertbará
tok Győr Városi Egyesülete. 

Szerző: Rozmán László
Fotó: O. Jakócs Péter

fű, a bazsalikom és a menta is. „A ré
gi öregeknek még volt hagyományuk
és tudásuk, amit mindig tovább adtak
a gyermekeiknek, így mindenki tu
dott a saját területén kertészkedni.
A mai rohanás miatt ez a hagyo
mány már nincs meg, így újra meg
kell mutatni, meg kell tanítani a fia

tal generációt erre” – mondta el Uj
helyy Károly hobbikertész, aki szin
tén állandó szakértője a Kertbarát
Magazinunknak.

Dr. Szálasy László, a Környezetvé
delmi Bizottság elnöke, önkormány
zati képviselő üdvözölte a város ne
vében a kezdeményezést.

A KERTÉSZKEDÉS
Újra divatba jött 

Megtartanák
A NYÁRZÁRÓ
KONCERTET
Dr. Dézsi Csaba András polgármes

ter volt csütörtök reggel a Győr+ Rá
dió vendége, akivel Orosz Sándor
műsorvezető az aktualitásokról be
szélgetett. Szó esett arról, hogy a pol
gármester nemrég bejelentette:
nem engedik, hogy az elmúlt időszak
ra jellemző gigantomán építkezés
folytatódjon Győrben, és hogy továb
bi társasházakkal zsúfolják tele a vá
ros egyes részeit. Győr kulturális
élete is terítékre került, ezzel együtt
a színház épületéről is beszélgettek.

Dr. Dézsi Csaba András elmondta,
34 milliárd forintos a város becsült
bevételkiesése a koronavírusjárvány
miatt így, ha orvosi szempontból te
kintünk a veszteségre, jó hírként kö
zölte: gyógyítható. A városvezető ab
ban bízik, még idén beindulhat Győr
ben a megszokott nyüzsgés, elárulta,
augusztus végén már szeretnék meg
tartani a nyárzáró rendezvényt,
amelyre a Slade zenekart hívták meg.

A teljes beszélgetés meghallgatha
tó a gyorplusz.hun.
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A GyőrSzol Zrt. munkatársai az el
múlt évekhez hasonlóan a város köz
területein május 6ától kezdve közel
100 ezer tő egynyári virágot ültettek
el. Az elmúlt két hétben húsz szakem
ber dolgozott folyamatosan, egy nap
alatt pedig majdnem 14 ezer növényt
helyeztek el az előre meghatározott
tervek és rajzok szerint. A program
keretében virágba borult Győrben
többek között a Honvéd liget, az Eöt
vös és a Bisinger park, a Batthyány, a
Kálóczy tér, a Radósziget és a Kápta
landomb. A szakemberek idén is elő
térbe helyezték a magyar fajtákat. A
hazai körülményekre nemesített nö
vények a városi élet sajátosságait –
légszennyezés, por, hőség – jól tűrik.
A virágágyakba került például kakas
taréj, dohányvirág, petúnia, díszcsa
lán, kúpvirág, hajnalka, körömvirág.
Az ültetést követően fontos feladat a
virágok rendszeres öntözése, gyomta
lanítása és védelme.

A város virágosításáról szóló sajtó
tájékoztató helyszínén, a Mártírok út
ja melletti virágágyban az egészség
ügyi veszélyhelyzetben megvalósí
tott összefogás jelképét, egy szívet
formáltak a kertészek ezer darab be
góniából. Itt összesen 3000 darab nö
vény díszlik, köztük díszburgonya, al
ternantéra és begónia is. 

A piros begóniákból kialakított szí
vet a város vezetői ültették be az
ágyás közepére. „Szeretnénk köszö
netet mondani mindazoknak, akik a
koronavírusjárvány miatti korlátozá
sok idején is helytálltak és együttmű
ködőek voltak – kezdte dr. Dézsi Csaba

András polgármester. – Ez a köszönet
vonatkozik azokra is, akik tovább dol
goztak, és azokra is, akik az otthon
maradással segítették a járvány ter
jedésének megelőzését. Köszönet
minden felnőttnek és gyermeknek,
hogy kitartottak és betartották az
előírásokat. Továbbra is azt kérem,
hogy vigyázzunk egymásra, s örül
jünk ennek a sok szép virágnak
együtt. Győr mindig is virágos város
volt, így elismerés illeti azokat is, akik
mindennap azért tesznek, hogy szé

pek maradjanak a növények. Az itt ta
lálható virágágyás a „Köszönjük,
Győr!” felirattal pedig jelképezi azt az
összefogást, amit az elmúlt időszak
ban a város véghez vitt. Ebben a szív
ben mindenki munkája benne van!”
– zárta gondolatait a polgármester.

Radnóti Ákos, a városüzemelteté
sért is felelős alpolgármester elmond
ta, ezzel a mozzanattal befejeződött a
városszerte százezer egynyári virág ki
ültetése. Győrben egyébként már har
minc helyszínen található automata

öntözőrendszer, s továbbiak kiépítésén
dolgoznak a Bem téren és a Szigethy
Attila út melletti területen is. „A győri
lakosok idén is igényelhetnek a város
tól egynyári virágokat, erről már koráb
ban adtunk ki tájékoztatást. Május 26
án közel tízezer palántát osztunk szét
azok között, akik előre igényelték azt.
Emellett idén is megtartjuk a városszé
pítő pályázatunkat, s bár a vírushelyzet
miatt egy kicsit megkésve, de érdemes
lesz erre is jelentkezni” – hangsúlyozta
Radnóti Ákos. 

Kedves gesztussal zárult Győrben az egynyári virágok kiül
tetése. A Mártírok útjánál lévő ágyásba a szívet formáló pi
ros begóniákat a városvezetők ültették el, köszönetet mond
va vele mindenkinek, aki az elmúlt két hónapban helytállt.

VIRÁGOKKAL
mondtak köszönetet a városvezetők Szerző: Havassy Anna Katalin

Fotó: O. Jakócs Péter
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Huszonkilenc éve vezeti Kiss János a Győri Ba
lett társulatát. Ez alatt a hihetetlen idő alatt szin
te minden kitüntetést, elismerést megkapott a
szakmától és a közönségtől. Elege lett?

Természetesen nem. Amikor 35 éves volt a
Győri Balett társulata, akkor eldöntöttem, hogy 40
év Kiss Jánosból a Győri Balettnél elég. Nagyon fia 
talon és váratlanul lettem igazgató, amolyan „há
lyogkovács” módjára kezdtem az igazgatást. Na
gyon extra módon választottak meg, hisz akkor ez
egyfajta tűzoltás volt. Először hárman kezdtük ’91
tavaszán az együttes vezetését Demcsák Ottóval
és Tárnoki Tamással, én voltam az aláíró, és ’91
szeptemberében neveztek ki igazgató
vá. Mindig próbáltam azt a ha
gyományt megőrizni, amit
a mestereimtől, Lőrincz
Györgytől, választott
vezetőnktől, atyánk 
tól Markó Ivántól, és
anyánktól Gombár
Judittól tanultam. Ezt
a tanult szellemiséget
próbáltam továbbvinni. Az
Ivánnal történt elválásunk után
egyetlen fő célom lett, hogy a társulat minél ha
marabb visszakerüljön a nemzetközi vérkeringés
be. A nyolcvanas években ennek volt politikai von
zata is, hisz mindig azt mondták ránk, hogy a vas
függöny mögül érkezett csodatársulat. Mindig úgy
tekintettek ránk, akik érdekes módon nem lóhá
ton jöttek, hanem autóbusszal, és tényleg egyfajta
hódító utat jártunk be. Aztán minél jobban öre
gedtem, el kellett döntenem, hogy a táncoskarri

Megválik a Győri Balett igazgatói székétől
Kiss János. Huszonkilenc éve nevezték ki
a társulat vezetőjévé, így ma ő a hazai
színházak legrégebb óta regnáló igazgató
ja. Önkéntes távozásának alkalmából kér
deztük a Kossuthdíjas művészt.

eremet vagy a társulat életét építem. Nem volt
mese, az együttest kellett választanom. A másik,
amit megtanultam, az az igényesség. Mint igazga
tó, annyi főszerepet oszthattam volna magamra,
annyit koreografálhattam volna, amennyit akarok,
de úgy gondoltam, hogy szüksége van a társulat
nak az új energiákra. Ezeket az energiákat pedig a
fiatal művészek hozták be a társulatba. A harminc 
ötödik évfordulón eldöntöttem, hogy elkezdem
„építeni” az utódomat. Először művészeti asszisz
tensként magam mellé vettem Velekei Lászlót,
majd később kineveztem művészeti vezetővé. Na
gyon boldog vagyok, hogy ezt meg tudtuk csinálni.

Boldogan és büszkén adom át a
Győri Balett vezetését neki, hi

szen biztos vagyok abban,
hogy vele új fejezet kezdő
dik a társulat életében.

A közel harmincéves
igazgatósága alatt, ha jól

emlékszem, egyetlen alka
lommal kellett válsághelyzetet

kezelnie. Pont akkor, amikor kine
vezték…

Nekem két családom van: a Kiss család és a Győri
Balett család. Az volt a legnehezebb, hogy ’91ben
összepakolt a családfő és elvitt mindent. Itt marad
tunk nullán. Mindent újra kellett építeni. Nemcsak
anyagi és erkölcsi kár érte az együttest, hanem men
tálisan is borzasztóan megviselt mindenkit. A talpra
állásban sokat segített Gombár Jutka, de igazából így
visszatekintve azt mondhatom, az egyetlen gyógyír a
tragédiára és a krízisre a munka. Ha mindenki érzi a

felelősségét a csapatban, akkor talpra tud állni. Sze
rintem ebben van a Győri Balett titka. A hihetetlenül
erős csapatmunkában. Nagyon gyorsan összerántot
tuk magunkat. És az első műsorunk jelképes is volt,
hisz a pápalátogatás alkalmával mutattuk be a Szent
Margitlegendát. Azóta mondom, hogy pápai áldással
indult a második életünk. Ekkor hittük el, hogy meg
tudjuk csinálni, és életben tudunk maradni.

Mire emlékszik a legszívesebben az itt töltött
negyven évből?

A legjobb szívvel 1979. november elsejére em
lékszem, amikor megszülettünk. Ez egy megvalósult
álom. Ettől kezdve csak szép emlékek vannak, fellép
hettünk a Népstadionban, találkoztunk a dán király
nővel, miniszterelnökökkel, világhírű művészekkel,
Svájcban beküldtek egy színházjegyet, amire az volt
írva, hogy Köszönjük szépen – jó volt ma magyarnak
lenni. Ezekre mind szívesen emlékezem, de a leg
szebb emlék az az első előadásunk maradt.

Gondolom, már sokan megkérdezték: mi lesz
önnel a jövőben?

Nem gondoltam, hogy hatvan éven túl ilyen ka
pós leszek. Hirtelen kaptam három állásajánlatot
is, ebből az egyikhez Budapestre kellene költöz
nöm, ám megmondom őszintén, nincs az a pénz,
amiért elmennék Győrből, úgyhogy ezt el is utasí
tottam. Az biztos, hogy unatkozni nem fogok. Ter
mészetesen táncvédő leszek, csinálom a szövetsé
get, dolgozom a művészeti akadémián, és ha szük
séges, egy évig még segítem a Táncfesztivál szer
vezését és a Győri Balett munkáját is. Egy más
helyzet jön, de nagyon optimista vagyok.

„Szüksége van 
a társulatnak 

az új energiákra”

Kiss János 29 év után átadja a Győri Balett direktori székét

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

vagyok”

„Boldog
EMBER
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A Győri Balett tavaly kettős évfor
dulót ünnepelt, hiszen a társulat a
negyvenedik évadát élte meg, míg
alapító tagját és vezetőjét, Kiss Já
nost a 60. születésnapja alkalmából
köszöntötték. Kiss János azt már ko
rábban jelezte, hogy a rendkívül sike
res, nemzetközileg is elismert társu
lat közel három évtizedes vezetése
után már nem pályázik újra a posztra,
és utódjául Velekei Lászlót szeretné
látni.

Dr. Dézsi Csaba András polgármes
ter szerdán jelentette be, hogy július
1jétől a Győri Balett igazgatója Vele
kei László, a társulat eddigi művésze
ti vezetője, és elismert koreográfusa.
Az új igazgató megbízatása 2025. jú
nius 30ig szól.

„A Győri Balett a város egyik nagy
értéke, amelyben óriási szerepe van
Kiss Jánosnak. Nemcsak művészeti
tevékenysége példaértékű, hanem
az emberi hozzáállása, az elhivatott
sága, amellyel a társulat érdekeit he
lyezte előtérbe” – mondta a polgár
mester, utalva arra, hogy Kiss János
nem csupán megnevezte, hogy kit
látna szívesen utódjaként, de min
denben segítette és fel is készítette

ezen az úton. A polgármester gratu
lált Velekei Lászlónak, és azt kívánta,
legalább olyan sikeres legyen, mint
elődje. Dr. Dézsi Csaba András meg
említette a győri kulturális negyed
terveit is, amely a Győri Balett szá
mára is új távlatokat nyithat majd.

„Köszönöm a bizalmat, amit most
a várostól kaptam, igyekszem megfe
lelni az elmúlt évek magasra tett
mércéjének” – kezdte Velekei László,
aki azt is elmondta, a pályázata mot
tója a tradíció és innováció volt, vagy 
is a Győri Balett hagyományos érté
keire építve szeretné újragondolni ar

culatukat, és még szélesebb körben
megszerettetni a közönséggel a ba
lettet. „Az egyik fő küldetésemnek
tekintem, hogy még inkább nyissunk
a fiatalok felé, ehhez pedig új eszkö
zökre is szükség lesz, így a nekik szóló
előadásokban megjelenhet a virtuá
lis tér, a mobil eszközök, a különböző
alkalmazások világa, de természete
sen a központban továbbra is a tánc
művészet áll” – fogalmazott kérdé
sünkre Velekei László.

Kiss János 29 éve, Markó Iván
után lett a társulat vezetője. A lekö
szönő igazgató azt mondta, ő a leg

boldogabb azért, mert jó kezekben
tudhatja a társulatot. „Egy tehetsé
ges és elhivatott, a művészetért és a
társulatért dolgozó személy lesz a
Győri Balett harmadik vezetője. Kö
szönöm Győrnek az elmúlt 41 évet,
köszönöm a közönség szeretetét,
amely lehetővé tette, hogy előadás
ról előadásra megszülessen a csoda
a színpadon. Természetesen a jövő
ben is azon leszek, hogy a Győri Ba
lett még sikeresebb lehessen.”

A társulat új igazgatójával jövő
héten olvashatnak interjút hetila
punkban.

Kiss János megbízatása június
30án jár le, 29 év után adja to
vább a társulat vezetését. Utód
ja a Győri Balett művészeti ve
zetője és koreográfusa, Velekei
László lesz, akinek a kinevezé
sét szerdán adta át dr. Dézsi
Csaba András polgármester.

Velekei László
lesz a Győri Balett 
új igazgatója

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Március 10én tartott utoljára balettgyakorlatot az
együttes, ekkor jelentették be a rendkívüli helyzetet.
„Szerencsénk van, hogy ez a közösség nagyon összetartó,
szereti egymást, és megvan a megfelelő hite. Értem ez 
alatt a művészeket, de ugyanúgy a műszakot és az irodis
tákat is, mind az ötvenkettő társulati tagunkat. Ennek kö
szönhető, hogy sikeresen magunk mögött tudhatjuk ezt
a mindenki számára roppant nehéz időszakot” – hangsú
lyozta a próba kezdetén Kiss János igazgató.

Velekei László művészeti vezető pedig úgy fogalma
zott: a közösség tagjai „már nagyon vágyták”, hogy újra
együtt legyenek, és ismét inspirálhassák egymást. „Lá
tom a csillogást a szemekben és látom az óvatosságot
is. Várjuk, hogy ennek is vége legyen, és százszázaléko
san visszatérjen az élet a normális kerékvágásba.”

Fotó: Marcali Gábor

Hétfőn újra próbálni kezdett a Győri Balett tár
sulata az Árpád parkolóházban kialakított ba
lettteremben.

Két hónap szünet után
megkezdődtek a TÁNCPRÓBÁK



16 2020. május 22.

„1988ban költöztem Olaszország
ba, de Angliában is dolgoztam, kez
detben ápolónőként, majd folytatva
tanulmányaimat, főnővérként” – kez
di történetét Éva, aki már épp váltani
készült, amikor Olaszországot is utol 
érte a járvány. „A rehabilitációban
nagy tapasztalatot gyűjtöttem, emel
lett pedig alternatív kezeléssel is fog
lalkoztam, és 30 év után valami me
rőben újat szerettem volna kipróbál
ni, márciusban indultam volna Mada
gaszkárra önkéntesnek, egészen pon
tosan egy rendelőben sebkezeléssel
és egészséges életmódra ösztönző
felvilágosítással, betegségmegelőzés
sel foglalkoztam volna. A járvány mi
att azonban meghiúsult az utazás.”
Éva tehát Genovában maradt, ahol
keresték, hívták az egészségügyi dol
gozókat, hiszen egyre több volt a be
teg, a helyzet egyre súlyosbodott.
„Jelentkeztem a kórházban, ahol tu
lajdonképpen csak néhány napot

nom és változatos, és mindegyik után
egymásfél órát a szabad levegőn tar
tózkodhatnak a fedélzeten, mielőtt
visszatérnének a kabinjukba.

„Hogy mindez így működjön, renge
teg energiába tellett, hatalmas szerve
zéssel járt, kreativitás szükségeltetett,
és jól jött a három évtizedes egészség
ügyi tapasztalat is” – mondja az olasz
temperamentumot és a magyaros vir
tust ötvöző nővér, aki mindössze két
hete tudja megtenni, hogy szombat
délutánonként hazamenjen, és egy kis
időt ne a betegeknek, hanem saját
magának szenteljen. Persze ez nem
tart sokáig, mert másnap délután újra
szolgálatra jelentkezik. Évát mi is szom
baton értük utol, épp ebédhez készü

lődött, amit a személyzettel költ el,
hogy aztán hazamenjen, sétál

jon a tengerparton, és egy ki
csit pihenjen. Mint mondja,
szerencsére Olaszországban is
mérséklődött a járvány, csúcs

időben folyamatosan hatvan
beteget láttak el, ma már ennél

jóval kevesebben érkeznek, és re
ményei szerint hamarosan már nem is
lesz szükség a kórházhajóra.

És hogy mi jön ezután? Arról Éva
csak ennyit mond: „Az álmomról,
vagy is Madagaszkárról továbbra sem
tettem le, csak most egy kicsit toló
dik az indulás. Addig pedig maradok
a fedélzeten, és megpróbálok minél
több embernek segíteni.”

dolgoztam, mert időközben közölték,
hogy a kikötőben egy üdülőhajót fog
nak átalakítani a Covid19betegek
számára.”

Éva tehát az első perctől ott állt a
fedélzeten, és nem kisebb feladatra
vállalkozott, mint hogy az egészség
ügyi személyzettel és a hajószemély
zet vezetőjével együtt megtervezzék
és működtessék a hajókórházat. „Ez
egy óriási kihívás volt, hiszen ilyenre
azelőtt még nem volt példa, nem le
hetett lemásolni egy már létező konst
rukciót, hanem meg kellett valósítani
valami újat, méghozzá úgy, hogy az
megfeleljen a szigorú előírásoknak is.
A legnagyobb elismerés, hogy ez sike
rült, lassan két hónap után is működik
a Splendida nevű hajókórház, és ez idő
alatt egyetlen itt dolgozó sem fertőző
dött meg a koronavírussal.” A terve
zés valóban embert próbáló fel
adat volt, néhány nap alatt kel
lett a hajó egy teljes szintjét át
alakítani egy Covidbetegeket ke
zelő kórházzá, de nemcsak a be
rendezést kellett megoldani, hanem
gyakorlatilag mindent meg kellett szer
vezni. Ideértve a takarítást, a kívülről
érkező alapanyagok, gyógyszerek, vé
dőfelszerelések fogadását, a hulladék
kérdését, de a fertőzöttek fogadását,
a gyógyultak hazaengedését is. 

„Az első időben mindennap késő es
tig dolgoztam, két hétre volt szükség,
hogy minden a helyére kerüljön, és

minden úgy menjen, ahogy azt elter
veztük. Ide olyan betegek érkeznek,
akik a súlyos állapoton már túl vannak,
de még pozitívak és még nem mehet
nek haza, a kórházat viszont tehermen
tesíteni kell. Március 20. óta tulajdon
képpen ezen a hajón élek, együtt az
egészségügyi dolgozókkal és a hajósze
mélyzettel, akik szintén itt vannak, és
mindenben a rendelkezésünkre állnak.
Ők főznek ránk, és ha bármi elromlik,
rögtön segítenek nekünk. Az elején fél
tek a fertőzéstől, tehát az ő maximális
biztonságukat is meg kellett teremteni.
A betegek is jó véleménnyel nyilatkoz
tak a helyi újságoknak, egy 84 éves bá
csi például elmondta, nem gondolta

volna, hogy ennyi idősen még ilyen él
ményben lesz része. Mármár nyaralás
nak élte meg az itt töltött időt, ami a
kórház után nem csoda, hiszen míg az
ottani kórtermekben sokan voltak
együtt, a hajón mindenkinek saját ka
binja van, a napi háromszori étkezés fi

hajókórházban

Magyaros virtus 
A GENOVAI 

Szerző: Papp ZsoltA járvány elleni küzdelem fő
sodrában szolgál az a magyar
főnővér, aki oroszlánrészt vál
lalt a genovai kórházhajó kiala
kításában és működtetésében.
A napok összefolynak számára,
ám a gyógyult betegek köszö
nete mindenért kárpótolja. Ha
vége a járványnak, Madagasz
kár a következő úti cél. Zsirai
Éva a hajó fedélzetéről nyilat
kozott nekünk.

Jól jött a három
évtizedes egészségügyi

tapasztalat
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amikor elindul
A FEJLŐDÉS

Ahány ember, annyi életút. Az életutak
pedig megannyi kanyart rejtenek, amik
a legváratlanabb pillanatban módosít
ják az irányt. Fülöpné Dorcsi Rita
DSGMszakgyógytornász több város
ban élt, mire a sors Győrbe vezette az
zal a céllal, hogy másokon segítsen. 

Dorcsi Rita Szolnokon töltötte gyermekkorát és
középiskolás éveit. Bár erdésznek készült, érettsé
gi után az élet Miskolcra sodorta, ahol az egész
ségügyi karon folytatta tanulmányait, gyógytor
nász szakon. „A családom az olajiparban tevékeny
kedett, így én vagyok az első, aki az egészségügyi
pályát választotta” – mondja a szakember, aki a
diploma megszerzése után is tovább képezte ma
gát. De erről kicsit később. 

„Csak nyugatra, kislányom.” Gyermekként sok
szor hallotta édesapjától ezt a tanácsot, és meg
is fogadta, hiszen a főiskola után Balfon, az úgy
nevezett gyógyfürdőkórházban helyezkedett el.
„Bár jelentős gyakorlatra tettem szert, a szívem
továbbra is a gyerekekhez húzott” – meséli a
szakgyógytornász, aki miután megismerkedett

lesztéssel foglalkozó szakember segíti a munká
mat. Így alkotunk egy csapatot, amely komplex fej
lesztést nyújthat, nullától tizennyolc éves korig” –
meséli a Dorcsi Rita Mozgásfejlesztésért Alapít
ványról, amelynek célja a szülés előtt, a szülés
alatt vagy azután sérült gyerekek komplex mozgás
terápiája és fejlesztése, ezzel összefüggésben az

érintett család, gyermek és szülők tá
mogatása.

A DSGMszakgyógytornász
(Dévény Speciális manuális

technika – Gimnasztika
Módszer) úgy látja, hogy a
hivatása a kihívások elle
nére is nagyon szép. „Fizi
kálisan, mentálisan és lel
kileg is megterhelő, de
rengeteg szépséget rejt

magában. Csodálatos, ami
kor elindul a fejlődés” –

hangsúlyozza a négygyerme
kes édesanya, aki a biztos családi

hátteret kiemelten fontosnak tartja.
„Mindig is nagy családot szerettem volna,

ezt pedig „odafent” is meghallották. A nagylá
nyom huszonöt éves, a három iker pedig érettségi
és továbbtanulás előtt áll” – mondja a büszke
édesanya.

Fülöpné Dorcsi Rita abba is beavat, hogy ez
teljesen más felosztás, mintha valaki páros ikre
ket nevelne, hiszen itt „valaki mindig egyedül
marad”. „Ha csak abba belegondolunk, hogy két
kezem van, ők pedig hárman, akkor érthető,
hogy leleményesnek kell lennem. Kezdetben az
sem volt egyszerű, hogy miként bújjanak hoz
zám úgy, hogy mindegyiküket tudjam simogatni.
Azt találtam ki, hogy merőlegesen feküdjenek
mellém, úgy, hogy a fejük ér hozzám – mosolyog
a négygyermekes anya, aki azt is megtanulta,
hogy nem lehet csak simogatással célt érni, ha
tározottnak kell lenni.

A történet ezen pontján felmerülhet a kér
dés, hogy a szakgyógytornászcsaládanya mikor
és hogyan szokott kikapcsolódni. „Sport tago
zatos általános iskolába jártam. Négy évig ver
senyszerűen úsztam, majd atletizálni kezdtem,
ott pedig hamar kiderült, hogy a hosszútávfu
tás megy a legjobban” – emlékszik vissza Fülöp
né Dorcsi Rita, aki ma már elképzelni sem tud
ná a mindennapjait futás nélkül. „Ez a sport tel
jesen kikapcsol. Nagyon befelé figyelek futás
közben, olyankor nem létezik más, csak az út
és én.” Hetente átlagosan négyszer húzza fel az
edzőcipőt, és alkalmanként mintegy tíz kilomé
tert hagy a háta mögött. Eddig öt maratont tel
jesített, többek között hazánkban, Athénban,
Grazban és Lisszabonban. „Egy győri futóklub
tagja vagyok, ahol kiváló társakra találtam. A
legközelebbi célunk Palermo, de New York a
nagy álom.”

Persze addig még további családok álmait vált
hatja valóra munkatársaival együtt, és segíthet ab
ban, hogy a gyermekek a fejlődés útjára lépjenek.

lébényi származású férjével, elhatározták, hogy
GyőrMosonSopron megyében alapítanak csa
ládot. „Győr ideális választásnak bizonyult. Itt az
első perctől kezdve úgy éreztem, hogy jó helyen
vagyok. Sokszínű város, tele lehetőségekkel. Itt
lehet dolgozni, csak akarni kell” – emeli ki Fülöp
né Dorcsi Rita, aki kezdetben az állami egészség
ügyben helyezkedett el, de arról álmo
dott, hogy egyszer beindíthassa
vállalkozását. 

Saját bevallása szerint
hosszú út vezetett odáig, il
letve addig, hogy szakem
berekből álló csapatával
segíthessen a fiatalokon.
„Nem volt könnyű” – só
hajt Fülöpné Dorcsi Rita,
aki a munkában, a magán 
életben és a sportban is na
gyon kitartó. A szaktudása
mellett talán éppen a kitartása
az, ami segítette abban, hogy a sa
ját lábára állhasson. „A Dévénymód
szert alkalmazom, amit egy kétéves képzé
sen sajátítottam el a fővárosban. Mára pedig
gyógytornász, pszichológus, logopédus és látásfej

„Futás közben
nem létezik más,
csak az út és én”

Fülöpné Dorcsi Rita: 

CSODÁLATOS, 

Szerző: Kaszás Kornél  /  Fotó: Marcali Gábor

KÖZTÜNK ÉLNEK
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A Mosoni-Duna partján, Gyôrhöz
nagyon közel, Kunszigeten egy
csodaszép, részben felújított ház
eladó. Amerikai konyhás nappa-
li+3 szoba. 1800 nm-es telek. A
ház 102 nm-es.  

Cser Tibor: 
70/507-6717

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez az igényesen beren-
dezett, 62 nm-es, földszinti, kertkap-
csolatos lakás. A lakás 2018-ban épült
társasházban található, elosztása: nap-
pali+2 szobás. A kert 150 nm-es. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Sziget kedvelt részén új
építésû lakások eladók. A társasház-
ban 3 üzletet és 5 lakást alakítanak
ki. Ez a lakás a tetôtérben található,
mérete 84,5 nm (nettó 67,5 nm). El-
osztása: nappali+3 szoba.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôrújbaráton örökpanorámás bel-
területi építési telek eladó. Mérete
1650 nm, utcafrontja 12 m széles,
befele lejtôs. A telek 30%-a beépít-
hetô. Víz, villany, szennyvíz a telken
belül van, földgáz a telek elôtt.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 28,9 M Ft Ár: 38,583 M Ft

Nagyszentpálon új építésû, nappa-
li+3 hálószobás, 94 nm-es ikerház
18 nm terasszal, 785 nm telken el-
adó. Az ikerházaknak nincs közös fa-
la, külön bejárattal rendelkeznek. Az
ár emelt szintû fûtéskész.

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

KULCSRA KÉSZ lakást keresel?
Gyôr-Révfaluban tulajdonostól el-
adó földszinti, kertkapcsolatos,
amerikai konyhás nappali+2 háló-
szobás, új lakás. Alapterülete net-
tó 48 nm.

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

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 

Gyôr-Révfaluban 1. emeleti, 63
nm-es, nappali+2 szobás, új építésû
téglalakás eladó, 7 nm erkéllyel. Az
árak emelt szintû fûtéskész árra vo-
natkoznak. A házban különbözô
méretû lakások közül választhat.  

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 27,885 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen eladó ez a má-
sodik emeleti, 80 nm-es, nappali+3
szobás, erkélyes lakás. Az ár emelt
szintû fûtéskész. Várható átadás:
2020. ôsz. Önálló garázs és terem-
garázs is vásárolható. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Költözzön a nyugalom szigetére!
Pinnyéden eladó amerikai konyhás
nappali+1+fél szobás, új építésû,
földszinti, kertkapcsolatos lakás. 47
nm-es és 75 nm kertkapcsolattal
rendelkezik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 23,999 M Ft 

Ár: 34,5 M Ft Ár: 15,9 M Ft

Marcalváros II-n épülô társasházban
eladó ez a 70 nm-es, negyedik eme-
leti ingatlan. A lakáshoz 31 nm-es te-
rasz tartozik. A társasházban 31 és
148 nm közötti lakások még elérhe-
tôk. Az ingatlan ára KULCSRA kész! 

Cser Tibor: 
70/507-6717

Gyôrzámoly új építésû részén eladó
ez a 90 nm-es ikerház, 450 nm-es
telken. Elosztása: nappali+3 szoba,
háztartási helyiség, 12 nm-es terasz.
A HÁZNAK KÖZÖS FALA NINCS! Vár-
ható átadás: 2020. október.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 37,9 M FtÁr: 46,3 M Ft

UTOLSÓ lakások a BERUHÁZÓ-
TÓL! Földszinti kertkapcsolatos és
emeleti kulcsra kész lakások! Gyôr-
Ménfôcsanak és Gyôrújbarát között
eladó amerikai konyhás nappali+két-
szobás, új építésû lakás.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Szigetben eladó tégla, ameri-
kai konyhás nappali+2 szobás, 73
nm-es, belsô kétszintes, kitûnô álla-
potú lakás. Az ingatlan 2000 után
épült, a ház szigetelt. A társasház
rendezett, a lakóközösség jó.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôrben, a Pacsirta lakóparkban új
építésû, minôségi társasházi lakások
eladók. Ez a 66 nm-es lakás az elsô
emeleten található, elosztása: nappa-
li+2 szoba. A nappaliból nyílik az 5 nm-
es erkély. Várható átadás 2020. július.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 31,047 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen eladó ez a má-
sodik emeleti, 46 nm-es, nappali+1
szobás, erkélyes lakás.  Az ár emelt
szintû fûtéskész. Várható átadás:
2020. nyár. Önálló garázs és terem-
garázs is vásárolható.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 24,5 M Ft Ár: 29,99 M Ft Ár: 29,9 M Ft

Ár: 38 M Ft
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Még mindig rendhagyó helyzetben vagyunk. A
szokásos életvitelünk, napirendünk és lehetősége
ink korlátok között vannak a járványügyi intézkedé
sek miatt. Az újdonságok mellett, mint a gyakori ott
honlét, a hiányérzeteink is egyre gyakoribbak. Olva
sóimmal már többször tudattam, hogy a határon tú
li Felvidékről származom, és ennek köszönhetően a
régi magyar vagy éppen már szlovák hatással meg
fűszerezett ételeket, recepteket is jól ismerem. Ma
gyarországon élő barátaink közül néhányan azonban
egyegy tipikusan ilyen étellel már nehezen, vagy
egyáltalán nem barátkoznak meg. Ilyen a kofola mel
lett a tőkehalsaláta (treszka), vagy annak is a szélső
ségesebb változata: a savanyú halsaláta is. A különb
ség leírva és látva alig észrevehető, de kóstolásnál
annál inkább. A tőkehalsaláta párolt, darált halból
készül sok majonézzel, a savanyú halsaláta azonban
a mindenki által ismert ruszliból, azaz ecetes lében
pácolt heringfiléből, darabosan, viszont ez is majo
nézzel. A szüleim, leginkább apukám imádja, egy kis
feferónnal, a nagymamám minden egyes reggel ezt
eszi, szintén egy kis erős, darált paprikával. Éveken
keresztül kóstoltatták, vásárolták, kínálgatták, de

A kiskorunkban kevésbé népszerű, vagy
netán utált ételek egyszer csak egészen
más értelmet kapnak, amikor felnövünk.
Ennek a halsalátának a története vala
hogy pont így kezdődik.

egyértelműen tudtam, hogy én ezt nem szeretem.
Na de változnak az idők. Távol vagyunk a családja
inktól már hónapok óta. Nem reggelizünk együtt,
nem kínálják a halsalátát. A napokban viszont az
egyik szupermarketben megálltam egy polc előtt,
ahol pácolt heringek sorakoztak. Hazavittem egy
üveggel, majd egy tökéletes savanyú halsalátát ké
szítettem belőle, amit megreggeliztünk. Megszeret
tem. Holnap pedig újra veszek egy üveg heringet,
egy újabb halsalátának.

#szarkazsófi

Elkészítés
A ruszliról leszűröm a levét. Egy deszkára öntöm

a halat és a benne lévő ecetes hagymát, répát. A ha
lakat apró kockákra vágom, a hagymákat szintén ap
rítom. Egy tálba teszem, amihez hozzáadom a majo
nézt, tejfölt, borsot, friss hagymát és pár csepp cit
romlevet. A végén kóstolom, hogy elég sóse, ezután
ízesítem még. Akinek elég savanyú, elhagyhatja a cit
rom levét, ez csupán lágyítja az illatával.

Friss retekkel, pirított rozskenyérrel egy kirán
dulást jelent a Felvidéken. 

Bevásárlólista
• 200 g ecetes heringfilé (ruszli)
• 1 szál friss újhagyma
• 45 tekerés friss bors • fél citrom leve
• csipet só • 1 ek. majonéz
• 2 ek. tejföl (2,8%)

HALSALÁTA
SAVANYÚ 
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A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére teljes munkaidôben:

BÉR- ÉS TB-
ÜGYINTÉZÔ

Szakmai önéletrajzát a bérigény megjelölésével a következô
címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. 9028 Gyôr-Sashegy, Külsô Fehérvári út 1. vagy munka-
ugy@gyhg.hu. Kérjük, szíveskedjen a borítékon, illetve az e-
mail tárgyában feltüntetni: „Bér- és tb-ügyintézô” pozíció

Fôbb feladatok: Tb-ügyintézés • Partnerekkel, mun-
katársakkal napi szintû kedves, proaktív kapcsolattar-
tás • Bérszámfejtés, adatszolgáltatás (meglevô folya-
matok alapján, de gondolkodva)

Szakmai elvárásunk: Bérügyintézô és társadalombiztosí-
tási ügyintézô (OKJ-végzettség) • Bér- és tb-ügyintézési ta-
pasztalat, minimum 3 év • Számítógépes ismeretek: erôs
felhasználói szint (Word, Excel, levelezô program, internet)

Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Amit mi kínálunk: • Havi szinten két hétig nagyon sok
munkát még több feszültséggel • Korrekt, racionális hoz-
záállást és folyamatos visszajelzést a személyes szakmai fej-
lôdés és a jó együttmûködés érdekében • Bejelentett mun-
kát, havi fizetést (személyes találkozó alkalmával megbe-
szélve) • Béren kívüli juttatást, munkába járás támogatását

Munkavégzés helye:
9028 Gyôr (Sashegy) Külsô Fehérvári út 1.
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A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

EDÉNYKISZÁLLÍTÓ

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

Fôbb feladatok: Lakossági és közületi ügyfelek
részére hulladéktároló edények kiszállítása. • A
közszolgáltató által biztosított hulladékgyûjtô
edénnyel kapcsolatos ellenôrzések. • A közszol-
gáltatási jogviszony megszûnése esetén a
hulladékgyûjtô edények átvétele. • Edények ki-
szállításával kapcsolatos adminisztrációs és
pénzkezelési feladatok elvégzése.

A munkakör betöltésének feltételei: Középfo-
kú végzettség • Felhasználói szintû számítógépes
ismeret • Rugalmasság • Logikus gondolkodás
• Munkabírás, terhelhetôség • Precizitás, pontos-
ság • Jó kommunikációs és kiváló problémameg -
oldó készség • „B” kategóriás jogosítvány

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

A GyőrSzol Zrt. a napokban szállítja ki a belvá
rosi sétálóutcákba és a terekre a mobil növényde
korációs elemeket. A március végén beültetett,
így mostanra teljes pompájukban díszlő, hordoz
ható ládákat oda helyezik ki, ahol a beépítettség
és a burkolatok miatt nem lehet állandó növény
zetet telepíteni. A GyőrSzol Zrt. saját fejlesztései
a virágoszlopok, amelyekből negyvenet láthatunk
a belvárosban. A virágoszlopokba többek között
begóniát, futómuskátlit, futópetúniát és díszbur
gonyát ültettek. Az említett fajták az előző évek
ben mind jól beváltak és jól tűrik a városi élet sa
játosságait. A virágpiramisokból összesen nyolcat

szállítanak ki a belvárosba, az egyes városrészek
központjaiba, illetve forgalmas főútvonalak mellé.

A nem télálló növények, azaz a leanderek, a ba
bérok, a pálmák és borókák – összesen 46 darab
– nagy virágládákban láthatóak majd többek kö
zött a Széchenyi téren, a Káptalandombon, a
Szent István út melletti járdákon és a Megyeháza
téren. A belvárost díszíti 25 ugyancsak nagymére
tű dézsás növény, a dézsákban jázminnal, papírvi
rággal és leanderrel. A szolgáltató nagy figyelmet
fordít a sétálóutcák megszépítésére, növényesíté
sére, ezért a Baross utcába kerül 68 darab kő vi
rágtartó láda, nagy begóniával beültetve.

Szerdától ismét fogadja a sportolni vágyókat a győ
ri Magyar Vilmos Uszoda. A szakemberek a szükséges
fertőtlenítési és takarítási munkákat elvégezték, így a
csoportok és az egyéni látogatók is a megszokott nyit
vatartási rend szerint úszhatnak a létesítményben.

A kényszerleállás időszakában fejlesztéseket is
elvégeztek a létesítményben, a medencetérben új,
modern és energiatakarékos lámpatestekre cserél
ték a régi armatúrákat. A karbantartási munkálatok
keretében javították a kazánt, burkolatokat tettek
rendbe és festettek is. Az uszoda szauna részlege
egyelőre zárva tart, a tervek szerint hétfőtől vehetik
igénybe ezt a szolgáltatást a vendégek.

A létesítményben természetesen a higiéniai
szabályok fokozott betartására van szükség, hogy
mindenki nyugodtan és biztonságosan sportolhas
son. A közösségi terekben, a medencetéren kívül
mindenhol kötelező a maszk viselése és a legalább
1,52 méteres távolság betartása. Kérjük, aki bár
milyen betegség legapróbb jeleit észleli magán,
ne menjen az uszodába!

VIRÁGOSZLOPOK 
és VIRÁGLÁDÁK
kiszállítása

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

Az egészségügyi veszélyhelyzetben bevezetett korlátozások
enyhítésének keretében május 20tól, szerdától ismét láto
gatható a győri Magyar Vilmos Uszoda. A szauna részleg má
jus 25től, hétfőtől vehető igénybe. A létesítményben a
maszk viselése és a megfelelő távolságtartás a medenceté
ren kívül továbbra is kötelező.

a Magyar Vilmos Uszoda
KINYITOTT
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A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakö-
rök betöltésére:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ
KÉZI PARKGONDOZÓ
TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO
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

´́ ´́

´́ ´́

Locsolómérővel lényegesen olcsóbban jutha
tunk vízhez: az itt mért vízmennyiségre nem kell
szennyvízdíjat fizetni. Cserébe ki kell alakítanunk
a vízaknában a mérőhelyet, megvenni a vízmé
rőt, leplombáltatni és szerződni kell a Pannon
Víz Zrt.vel.

Mielőtt belevágunk, érdemes számolni. A kép
let egyszerű: minél több olyan vizet használnak,
ami nem kerül vissza a szennyvízcsatornába, annál
gyorsabban térül meg a locsolómérőjük. A megta
karítás egy köbméter vízen közel 350 forint. A lo
csolómérő a felhasználó tulajdona, így ha meghi
básodik, a háztulajdonos saját költségén javíttatja,

FOGADÓÓRA

Laczkovits-Takács Tímea önkormányzati
képviselő május 26-án 16–17 óráig online
fogadóórát tart a Facebookon. Kérdést fel-
tenni lehet előzetesen is (Laczkovits-Takács
Tímea képviselői oldalán a fogadóóra be-
jegyzése alatt; Facebook-üzenetben; a ta-
kacs.timea@gyor-ph.hu e-mail címen, vagy
a +36-96/519-890-es telefonszámon), illetve
az online fogadóóra ideje alatt is. Válasz -
adásra írásban és telefonon kerül sor.

A kényszerű bezártságban többen kertész
kedtek, illetve művelik kertjüket most is,
így megnőtt az igény a locsolómérőkre.
Cikkünkben utánajártunk, kinek éri meg
beszereltetni, és hogyan érdemes a mű
ködtetéséhez hozzákezdeni.

és nyolcévente cserélteti. Ennek díja a leggyako
ribb típusnál bruttó 19.300 forint. Annak éri meg
tehát, aki egy szezonban 2030 m3t elhasznál lo
csolásra. Ez azért jóval több víz, mint ami egy ki
sebb előkert locsolásához szükséges.

A locsolómérő helye a vízmérőaknában van,
a kialakítását célszerű vízvezetékszerelővel elvé
geztetni. Ha magunk csináljuk és elrontunk va
lamit, nagy árat fizethetünk a barkácsolásért,
sok vizünk elfolyhat. Egy átlagos helykialakítás
anyagárral együtt 3540 ezer forintból megold
ható. Ha elkészült a szerelés, jelezzük ezt a
96/522630as telefonszámon vagy az
iktato@pannonviz.hu email címen. A járvány
miatti veszélyhelyzet még tart, ügyfeleink és
munkatársaink biztonsága érdekében csak foko

Locsolómérő a kertben

ÉRDEMES számolni!
Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.

PARKOLHAT! 
NAPIJEGGYEL IS

Jókai Parkolóház/Dunakapu mélygarázs:
1 óra: 200 Ft • 1 nap: 700 Ft

Révai Parkolóház:
1 óra: 100 Ft • 1 nap: 400 Ft

Nincs szükség plusz adminisztrációra, ha több órán át parkol, a rendszer automatikusan átáll napidíjas tarifára.

További részletek: www.gyorszol.hu

zatosan állunk vissza a normál üzemre. A plom
bálásokra már veszünk fel időpontokat, ügyfél
szolgálatunk nyitását későbbre tervezzük.

Közel háromezer locsolómérős ügyfelünk
van, főleg győri és Győr környéki fogyasztóink
választották eddig ezt a módot. A kertészkedők
mellett a kertitótulajdonosoknak vagy az auto
mata öntözőberendezést használóknak is érde
mes mérlegelni és számolni. Kerti tó esetében
is optimális a locsolómérő. Ha kútvízzel töltjük
fel kerti tavunkat, vas és mangántartalma a le
vegővel érintkezve lassan oxidálódik, barnás,
opálos színt ad a kerti tó vizének, ami nem szép
látvány. Az automata öntözőrendszerek finom
alkatrészeinek a kútvízből kiváló vas és mangán
szintén nem tesz jót.



a pincéig. Érd.: 0670/265
7643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Tel.: 0670/233
9213.

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlájá
nak elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Tel.: 06
70/5642280.

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,
határozatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne győri,
3 szobás, 68 nmes vagy an
nál nagyobb, gáztávfűtéses,
határozatlan bérleti szerző
déses lakásra. (Hirdetési
szám: 90)
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

SZOLGÁLTATÁS

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

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. 
+3620/5172701

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

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

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

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

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Belvárosi, 64 nmes, 2 szo
bás, egyedi gázfűtéses, felújí
tott, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne
2 szobás, belvárosi vagy szi
geti bérleményre, alacso
nyabb rezsivel. (Hirdetési
szám: 91)  

Gyárvárosi, 44 nmes, 1+fél
szobás, komfortos, gázfűté
ses, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne
belvárosi, nádorvárosi vagy
révfalui, komfortos, 5060
nmes bérleményre. (Hirde
tési szám: 92)  

Marcalvárosi, 53 nmes,
1+2 fél szobás, összkomfor
tos, igényesen felújított,
határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne 3 szo
bás, nagyobb alapterületű,
komfortos vagy összkom
fortos bérleményre. Kos
suth L. u. kizárva. (Hirdeté
si szám: 94)

Szabadhegyi, 37 nmes, 1
szoba+étkezős, komfortos,
határozatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne mar
calvárosi vagy adyvárosi,
1+fél szobás, 3540 nmes,
határozatlan bérleti szerző
déses lakásra. (Hirdetési
szám: 95)

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• KONYHAI KISEGÍTŐ  •

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •
• ÁPOLÓ •

• VILLANYSZERELŐ •
• FESTŐ •

• KARBANTARTÓ •
• MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ •

• TERÁPIÁS MUNKATÁRS •
• KLUBVEZETŐ •

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
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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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Készítette: Nagy Mária könyvtáros A vírusjárvány miatti néhány hetes kihagyás után
folytatjuk az Arrabona évszázadai című műveltsé
gi játékot az utolsó előtti kvízzel. A vetélkedőt a
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és a
Győr+ Média szervezi. Élesben a regisztrált csapa
tok játszanak, de mindenki velünk tarthat, hogy
még jobban megismerhessék városunkat! 

CSAPATNÉV: ............................................................................

..................................................................................................................

ISKOLA: ........................................................................................

..................................................................................................................

1. 2019ben több szoborral, emlékművel gazda
godott városunk. Húsvétra készültek el a Kápta
landombon és a környező utcákban a győri ke
resztút stációi, amelynek állomásait tizenkét he
lyi, illetve helyi kötődésű művész alkotta. Hány
állomásból áll ez a győri keresztút?

1 12
2 13
X 14

2. Győrben 2015 óta újulnak és szépülnek meg
a körforgalmak, amik azóta a város üde színfolt
jaivá is váltak. Az egyik legforgalmasabb csomó
pontot a legnépszerűbb győri művészeti intéz
mények ikonikus szimbólumai díszítik, művésze
ti körfogalomnak is nevezik most már ezt a he
lyet. Hol található ez a csomópont?

1 Szent Imre út–Magyar utca
2 Földes Gábor út–Tihanyi Árpád út
X Árkádkörforgalomnál

3. A Szigethy Attila út és Fehérvári út találkozá
sánál lévő körforgalomba egy labdát formáló
műtárgy került, amelyen Győr világhírű, több
szörös BLgyőztes sportegyesülete is megjelenik.
Melyik ez csapat?

1 ETO FC
2 Győri Audi ETO KC
X GYAC

4. A Széchenyi István Egyetem 1986ban vette
fel Széchenyi István nevét. A névadóról 2019
ben egy egész alakos szobor készült. Ki a szobor
alkotója?

1 Sz. Egyed Emma
2 Dunaiszky László
X Lebó Ferenc

5. A Szentlélek téren avatták fel Lebó Ferenc Csil
laggyermek című alkotását, amely azoknak a
gyerekeknek állít emléket, akik korán meghal
tak, vagy meg sem születhettek. A szobron az
alábbi idézet olvasható:
„Ó ha csillag volnék
kerek égen,
csorogna a földre
sárga fényem –
jaj, de onnan
vissza sose járnék, 

anyám nélkül
mindig sirdogálnék.”

Kinek, melyik verséből származik ez az idézet?
1 Donászy Magda: Anyák napján
2 József Attila: Mama
X Weöres Sándor: Buba éneke

6. A győri medencés uszoda 1931. július 6án
nyílt meg, amely fekvése és technikai megoldá
sa miatt is egyedülálló volt akkor az országban.
Az uszodát a magyar labdarúgóválogatott szö
vetségi kapitánya, az első magyar olimpiai baj
nok tervezte, aki építészmérnök, újságíró, gyors 
úszó is volt. Kiről van szó?

1 Cziráky Lajos
2 Hajós Alfréd
X Palotai Károly

7. Liszt Ferenc és Bartók Béla is hangversenye
zett városunkban. Hány év különbséggel járt
Liszt Ferenc és Bartók Béla Győrben?

1 107
2 100
X 75

8. 1900. március 19én avatták fel városunk
egyik szimbólumát, a városházát. Ki volt a város
háza építésére kiírt országos tervpályázat első
helyezettje?

1 Hübner Jenő
2 Alpár Ignác
X Hajós Alfréd

9. A kékfestésnek régi hagyományai vannak vá
rosunkban, a Győri Kékfestő Műhely a Dr. Ko
vács Pál utcában régóta őrzi és kutatja ezt a mes
terséget, családi hagyományok őrzője. Mikor
alapították?

1. 1906
2 1907 
X 1908 

10. 1885 októberétől Győrött a Hazánk munka
társa volt. 1885. október 28án Győrött tartotta
az esküvőjét, majd 1887ben újból városunkba
érkezett, amikor október 2án átvette Szávay
Gyulától a Garabonciás Diák szerkesztését. Be
lépett a Győri Hírlap szerkesztőségébe, majd

1888 júliusában ismét a Hazánk munkatársa lett.
Egyik fő műve kötelező olvasmány, sírfeliratán
ez olvasható: „Csak a teste”. Kire gondoltunk? 

1 Móra Ferenc
2 Fekete István 
X Gárdonyi Géza 

11. Két angyal őrködik Győr egyik épületének te
tején. Melyik épületről van szó és kinek az alko
tásai az angyalok?

1 Lloyd, Lebó Ferenc
2 Karmelita templom, Rieger Tibor
X Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, 

Péterfy László

12. A Káptalandombon, a volt udvarbíróház
előtt, az Apor Vilmos tér közepén, a Szent Lá
zártemplomrom szomszédságában áll Szent
Mihály szobra, ismeretlen mester alkotása. A
szobor latin nyelvű felirata egyben jelzi kelet
kezésének évét. Melyik évben keletkezett a
szobor?

1 1784
2 1774
X 1764

13. A Radósziget Győr belvárosának történelmi
magjában, a Rába két ágának ölelésében talál
ható. Korábban a szigetet Sétatéri szigetnek ne
vezték, kiről kapta mai nevét?

1 Szentmártoni Radó Kálmán
2 Radó Tibor
X Radó Denise

13+ 1 A Bergmann Cukrászda alapítása óta a mi
nőségre és a vendégek elismerésére törekszik.
Itt a Bergmann család régi receptjeit megőrizve,
és újakkal gazdagítva készülnek a sütemények,
fagylaltok és egyéb cukrászkészítmények. Hol ta
lálható a belvárosi cukrászdájuk?

1 Baross út
2 Király utca
X Jedlik Ányos utca

Művelődéstörténet,
MŰVÉSZET, IRODALOM
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Vérten Orsolya nem ETOnevelés,
mégis előbb lett Győrben közönség
kedvenc, mint hogy a zöldfehéreknél
pályára lépett volna. A Kovács Péter
irányította junior válogatottal olyan el
söprő játékkal menetelt a világbajnok
ság döntőjéig, amit öröm volt nézni.
Abban a csapatban ott volt Görbicz
Anita és Mehlmann Ibolya is a későb
bi felnőttválogatottak közül.

„Még a Vasas kézilabdázójaként ját
szottam 2001ben a junior vbn, ami
nagyon jól sikerült, ott tapasztalta
meg a fiatalok többsége, hogy milyen
érzés fanatikus közönség, telt ház előtt
játszani, hiszen nekünk ez a Magvassy
csarnokban megadatott. Életre szóló
élmény volt, és talán ennek köszönhe
tő, hogy én győri lettem. Vanyus Attila,
az akkori elnök keresett meg, az ETO
Prok Beát adta a Vasasnak, én pedig
idejöttem, és maradtam is tíz évig” –
mesél a kezdetekről Orsi és hozzáteszi,
érezte, hogy sikeres évek várnak rá
Győrben, bár 20 évesen, 2002ben
még nem egy világverő klubhoz iga
zolt. „Akkoriban a Dunaferr és a Fradi
is az ETO előtt volt, aztán a 2004–
2005ös bajnokságot már mi nyertük
meg, ünnepelt az egész város, több ez
ren gyűltek össze a városháza előtt,
ott átszakadt a gát, és elindult az a kor
szak, ami ma is tart. Többségében 22
23 évesek voltunk akkor, éreztük,
hogy valami nagyot alkottunk. Talán
Irina Sirina és a két román válogatott,
Simona Gogirla és Aurelia Bradeanu
volt rutinosabb játékos a keretben.”

A klub történetének egyik legjobb
szélsője 2012ben szerződött a Fe
rencvároshoz, így épp hogy lemaradt
az ETO és a magyar klub kézilabdatör
ténetének addigi legnagyobb sikeré
ről, a Bajnokok Ligájaaranyéremről.
„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy

Ha létezik ETOjátékos, aki
megérdemelte volna, hogy a
klub első Bajnokok Ligájagyő
zelmének részese legyen, ak
kor az ő. A sors furcsa játéka,
hogy mégsem sikerült neki,
pont egy évvel maradt le erről
a diadalról, de nem bánja,
mert úgy érzi, az élet, a kézi
labda így is rengeteget adott
neki. Vérten Orsolya tíz évet
kézilabdázott Győrben, a
sporttól nem távolodott el, és
ma már boldog családanya. 

nem fájó pont ez a pályafutásomban,
de az élettől kaptam annyi szépet és
jót, hogy könnyebben megemésztet
tem ezt a balszerencsés tényt. Akkor
rossz érzés volt, hogy az ETOért küz
döttem több mint tíz évig, fájó szívvel
továbbléptem, és a következő évben
pedig összejött a Bajnokok Ligájagyő
zelem. Persze a Ferencvárosnál is pont
egy évvel maradtam le a KEKgyőze
lemről. Lehet, hogy az ETOnál én vol
tam a fék a csapatban” – mondja ne
vetve a száznegyvenszeres válogatott
játékos. Orsi a nemzeti csapattal is a
világ élvonalában szerepelt, 2005ben
világbajnoki, 2012ben Európabajno
ki bronzérmet ünnepelhetett, 2008
ban pedig ott volt a pekingi olimpián.
„Egy olimpia tényleg más világ, mint az
összes többi sportesemény. Minden
sportolónak azt kívánom, hogy egy
szer átélhesse. Csak ámultunk, amikor
ott állt mellettünk a teniszezőlegenda
Rafael Nadal, az olimpiai győzelmek
rekordját tartó úszó Michael Phelps,
vagy éppen a rúdugrás világcsúcstar

tója, Jelena Iszinbajeva, és készülnek
a közös fotók.”

Vérten Orsolya a pályafutásának
befejezése után sem szakadt el a
sporttól, hosszútávfutóversenyeken
indult többször, ezzel párja, a többszö
rös magyar bajnok atléta, Makár Ta
más révén ismerkedett meg. A Vasas
nál gyerekek edzéseit irányítja, nekik
tanítja a játék alapjait. Kisfia szüle
tése óta pedig boldog csa
ládanya. „Az élete
egy lélegzetvéte
len múlt. A ter
hességem har
mincadik he
tében az or
vosok itt, Bu
d a p e s t e n
rossz diagnó
zist állítottak
fel, cisztás fib
rózist állapítot
tak meg nála. Azt
mondták, Magornak
nagyon kevés esélye van

arra, hogy megérje a felnőttkort. Vagy
a születéskor meghal, vagy jut neki né
hány beteges év. Persze ebbe nem
nyugodtunk bele, a debreceni klinikán,
pár nappal később azzal tudtak nyug
tatni bennünket, hogy rekeszizomsér
ve van a kisfiunknak, a szervei ezért el
csúsztak, a tüdeje pedig nem tudott
rendesen kifejlődni. Amikor megszüle
tett, nem sírhatott fel, mert már köz
ben altatták. Ha ő a rossz diagnózis
alapján megszületik, az első levegővé
telnél szétszakad a tüdeje és meghal.
Megműtötték, és Magor ma már egy
teljesen egészséges kisfiú. Ő a legfon
tosabb nekünk, érte élünk.” 

Orsi rég volt Győrben, de azt mond
ja, amikor erre jár, sok ismerőssel ta
lálkozik, mindig szeretettel fogadják.

Azt is elárulja, hogy a következő
hónapokban biztosan

nem lesz ideje utaz 
gatni, mert sokkal

fontosabb dol
gok, nagyobb
élmények vár
nak rá. „Júli
usra várjuk
Magor kishú
gát, a nevét

még titokban
tartjuk. Teljes a

boldogság így
hármasban is, de

négyesben még na
gyobb lesz.” 

Elôbb lett
Gyôrben

közönségkedvenc,
mint hogy

nálunk pályára
lépett volna

„Egy lélegzetvételen múlt Magor élete,
ma már boldog család vagyunk”

AZ ÉLET 
KÁRPÓTOLTA 
az elmaradt BL-sikerért

Szerző: Nagy Roland
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Új elnöke lesz a Győri Atlétikai
Clubnak (GYAC), miután a jelenlegi el
nök, Simon Csaba lemondott erről a
tisztségéről. A megüresedő helyre né
gyen jelentkeztek: Petrahn Barbara,
korábbi kétszeres olimpikon sprinter,
a GYAC jelenlegi klubmenedzsere, az
atlétikai szakosztály vezetője, Nagy
András, a Magyar Judo Szövetség
sportigazgatója, dr. Szalai István, a
Győri Sárkányok Taekwondo SE alapí
tója, valamint Csaba László egykori
győri sportvezető. A jelöltek egy talál
kozón bemutatkoztak a GYACban je
lenleg működő hét szakosztály – az at
létika, a birkózás, a cselgáncs, a torna,
az evezés, a tenisz és a súlyemelés –
képviselőinek, küldötteinek.

„A GYAC az ország egyik legnagyobb
és legeredményesebb klubja. Ide olyan
vezető kell, akit nemcsak a polgármes
ter úr vagy én találunk megfelelőnek,
hanem egy olyan személy, akit a közös
ség is elfogad, hiszen itt csaknem ezer
négyszázan sportolnak. Fontos, hogy az
elnökválasztás előtt legyen egy ilyen vi
ta, amelyen minden jelöltet meghallga
tunk, ők pedig válaszolnak a kérdések
re” – mondta Petrov Iván, Győr
sportért felelős polgármesteri biztosa.

A GYAC egyelőre utánpótlásneve
lő egyesületként szerzett hírnevet
magának, a későbbiekben azonban
fontos cél lesz, hogy a klub eredmé
nyes, sikeres felnőtt sportolókat, sze
rencsés esetben világbajnoki résztve
vőket, olimpikonokat adjon a város
nak, Magyarországnak.

„A GYACot szeretnénk még maga

sabb szintre emelni. Nagyon szép,
hogy ennyi gyerek sportol itt, vala
mint hogy sok edző és remek szakem
ber dolgozik a klubnál. Azt szeretnénk
látni, hogy a Győri Atlétikai Club négy,
nyolc, tizenkét év múlva a legnagyobb
versenyeken is képviselje ezt a várost,
lehetőség szerint hazai sportolókkal”
– mondta Petrov Iván.

Az elnökjelöltek vitájának végén
minden szakosztály küldötte leadott
egy nevet, akit biztosan nem szeret
ne elnöknek. A legtöbb ilyen szavaza
tot kapott jelölt kiesett, ám ez a név
egyelőre nem ismert. A közeljövőben
esedékes közgyűlés elé már csak há
rom jelölt kerül, közülük választják ki
az új elnököt.

Négy jelölt mutatkozott be a szakosztályok képviselőinek azon a vitán, amelyen a GYAC elnöki poszt
jára pályázók mondhatták el elképzeléseiket. A klub élére Simon Csaba távozása után kell új vezető,
akinek személyéről a közeljövőben közgyűlésen döntenek.

NÉGY JELÖLTaz elnöki tisztségre
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Az NB IIes felnőttcsapatnak ugyan nem mindig
sikerült mosolyt csalnia a szurkolók arcára az el
múlt évadban, azonban a mögöttünk álló hóna
pokban bebizonyosodott, hogy bőven akad tehet

ség a zöldfehérek utánpótlásában, akik idővel az
első csapat ászai is lehetnek. 

Az ETO U19es csapata az első helyen végzett a
koronavírus miatt márciusban leállított, májusban

pedig véglegesen lezárt bajnokságban, amely már
önmagában is nagy dicsőség, de a kiváló szereplés
azt is eredményezi, hogy a győri fiatalok a következő
évadban a nemzetközi porondon is megmutathat
ják tudásukat. Ennek a korosztálynak a bajnoka kép
viselheti ugyanis hazánkat az UEFA Ifjúsági Ligában,
közismert nevén ifjúsági Bajnokok Ligájában, ahol a
főtáblára jutásért előbb még odavisszavágós ala
pon selejtezőt kell játszania a győrieknek. A sorozat
várhatóan kora ősszel kezdődik. 

„Óriási boldogság és egyben óriási felelősség is ez
a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémiának, hiszen Ma
gyarországot fogjuk képviselni egy nagyon rangos
labdarúgóeseményen. A szakmai stábbal már nagy
vonalakban összeraktuk a tervezett keretet, amiben
három túlkoros, vagyis 2001es születésű játékos sze
repelhet. Szeretnénk a selejtező előtt nemzetközi fel
készülési mérkőzéseket játszani, de ezt most a koro
navírus igencsak hátráltatja. Terveink között szerepel,
hogy júliusban részt veszünk egy prágai nemzetközi
tornán, ahol rangos csapatokkal mérhetnénk össze
tudásunkat, és ez jó felkészülés lenne a selejtezőre”
– mondta az ETO FC hivatalos honlapjának Tuboly Fri
gyes, az akadémia igazgatója.

Mint minden évben, az EHF
ezúttal is szavazást írt ki, amely
nek végeredménye adja majd a
szezon álomcsapatát. A jelöltek
között hat győri kézilabdázót,
valamint a Bajnokok Ligája cím
védőjének mesterét, Danyi Gá
bort is megtaláljuk. A szervezők
tíz kategóriában várják a vokso
kat a játékosokra és a szakembe
rekre, minden szurkoló számára
nyílt a választás, amely szerdán
kezdődik, a szavazás linkjét a
Győr+ Média felületein is közzé
tesszük majd.

No de nézzük a listákat. A ka
pusok között természetesen
rögtön van ETOjátékos, mégpe
dig a francia Amandine Leynaud,
aki a mögöttünk álló évadban
végig megbízhatóan, sokszor pa
rádésan védett. A balátlövők kö
zött erős a mezőny, hiszen a

A koronavírus miatt az élvonalbeli küzdelmeket kivéve az összes bajnoki sorozatot lezár
ták, amelyet Magyar Labdarúgószövetség rendez. A csonka évadból az ETO FC Győr U19
es csapata jól került ki, hiszen a lefújáskor élen állt, így a következő évadban az ifjúsági
Bajnokok Ligájában szerepelhet.

IRÁNY A BL!
A nemzetközi porondon bizonyíthatnak a fiatal futballisták 

Győr dán bombázójának, Anne
Mette Hansennek többek kö
zött a román Cristina Neaguval
és a holland Lois Abbinghgal is
meg kell küzdenie. Az irányítók
mezőnyében Stine Oftedal jó
esélyekkel indul, míg a beállók
nál a norvég Kari Brattset éppen
honfitársával, a korábbi Rába
parti kedvenccel, Heidi Lökével
rivalizál. Nem meglepetés, hogy
az év legjobb védőjátékosai kö
zött tartják számon Eduarda
Amorimot, míg a legjobb fiata
lok között Fodor Csenge akár a
ferencvárosi Háfra Noémit is
megelőzheti. Az edzők versen
gésében Danyi Gábor a favorit,
a jelöltek között természetesen
ott találjuk a korábbi győri siker
kovácsot, az orosz Rosztov Don
jelenlegi szakvezetőjét, Ambros
Martínt is. 

Danyi Gábor vezetőedzőn kívül az Audi ETO KC hat játé
kosa is az elmúlt évad legjobbja lehet az Európai Kézi
labda Szövetség hagyományos szavazásán. 

Tarolhatnak a győri kézisek az EHF voksolásán

Európa
legjobbjai



IGAZI SIKER
Komoly célok nélkül nincs 

Szerző: Szigeti Sándor
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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 22—28.

kartonos ár

179 Ft/db

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

Sertéskaraj csont nélkül

1249 Ft/kg

Csirkemellfilé 
HÚS AKCIÓ!

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,

693,94 Ft/kg

229 Ft/db

Helyben készített
grillkolbász

1599 Ft/kg

Magyar paradicsom
II. osztályú

349 Ft/kg

999 Ft/kg

Sertés vállpecsenye 1.199 Ft/kg
Sertés rövid karaj 1.199 Ft/kg
Sertés szûzpecsenye 1.799 Ft/kg

Rama kocka
250 g, 876 Ft/kg

219 Ft/db

259 Ft/db helyett

„Március 16án jöttünk haza a vá
logatott edzőtáborából, aztán egy
hetet itthon voltam Algyőn, majd az
egy hónapos karanténedzőtábor kö
vetkezett, és most bő két hete újra
itthon vagyok. Jelenleg egyedül,
pontosabban a családommal
készülök, hiszen az édesanyám
egyben az edzőm is. Ahogy
rendeződnek a járványhelyzet
tel kapcsolatos dolgok, terve
zem, hogy megyek Győrbe. Találko
zom a vezetőséggel és a srácokkal,
aztán majd valamikor egy győri edző
táborozás sem lenne rossz” – kezdte
Kopasz Bálint.

Az első komoly megmérettetés,
ahol olimpiai számban újra verseny
körülmények között állhat rajthoz, a

magyar bajnokság lesz, várhatóan a
nyár vége felé. „Továbbra is a K1
1000 méterre koncentrálok, de jó
lenne az ezer méter egyesen kívül
menni még valamilyen számot, pél
dául párost. A duisburgi világkupán
is nagyon közel volt időben egymás
hoz az 500 és az 1000 méteres fu
tam, mégis jól tudtam teljesíteni
mindkettőn. Meglátjuk, találoke
olyan fiatal magyar versenyzőt, aki
vel egy hajóba ülve nemzetközi me
zőnyben is dobogón végezhetnénk,
mert abban látok fantáziát.”

Kopasz Bálint azt mondja, már
nem gondol az olimpiahalasztásra.
„Az érzéseim már leülepedtek, a
motivációm pedig legalább olyan
erős, ha nem erősebb, mint a tavasz
legelején volt. Lehetőségként tekin
tek a halasztásra, kaptam egy plusz

évet, hogy javítsak a hiányosságai
mon. Ilyen például a gyógytorna
vagy a nyújtás, a sporttáplálkozás, il
letve a további izomtömegnövelés.
Elkezdtem egy kemény deréksza
kaszerősítést, ami a kajakosoknak

nagyon fontos a stabilitás, a komoly
rotáló mozgások, és az alsó derék
tájékot érintő csigolyakopások mi
att. A sérülésveszély miatt ez utóbbi
egy egész sportkarrierre is komoly
hatással lehet. Odafigyelek az ét
rendkiegészítőkre, az összetett be
melegítésekre, és persze erősödni is
lehet még, bár eddig minden évben
sikerült plusz izomtömeget felven
nem. Az viszont csak jövőre derül ki,
hogy ezekkel valóban tudunke még
javítani az időmön.”

A fiatal tehetség legfőbb célja,
hogy olimpiai aranyat nyerjen, de
legalábbis dobogóra állhasson ka
jak egyes ezer méteren. Mindent
ennek rendel alá, mert szerinte
csak komoly célokat kitűzve lehet
igazi sikereket elérni. „Az előolimpi
át megnyertem, pedig ott a végső
győzelemre esélyesek közül szinte
mindenki indult, ráadásul oda is tet

te magát rendesen. Fizikailag és
mentálisan is roppant erős az
ezerméteres férfimezőny, a
legjobbat kell hoznia az em
bernek, ha közülük akar kike
rülni győztesen” – hangsú

lyozta a Graboplast Győri VSE
kiválósága.
A további tervek pedig? „Igyek

szem megtartani és fejleszteni az el
múlt év formáját, alapvetően ez a
kulcsa a sikeres folytatásnak. A sport
ban, közelebbről a kajakozásban van
tehetségem, úgy érzem, az élettől
kaptam ezt a lehetőséget, nekem pe
dig az a dolgom, hogy éljek is vele.”

„Az élettől kaptam ezt a lehetőséget, az a dolgom, hogy éljek vele”

A királykategória regnáló vi
lágbajnokaként az olimpián
is csak éremmel lenne elé
gedett, és ha már érem, mi
ért is ne lehetne az a legfé
nyesebb... Tavaly a duisbur
gi világkupát leszámítva ve
retlenül zárta az évet, meg
nyerte az előolimpiát is,
ezekben a hetekben pedig
azokon a területeken fej
leszt kőkeményen, ahol úgy
érzi, lemaradása van még.
Kopasz Bálinttal, a Grabo 
plast Győri Vízisport Egye
sület válogatott kajakosá
val beszélgettünk.

Roppant erôs 
az ezerméteres

férfimezôny
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A győri állatkert lakói közül talán a
csimpánzok örülnek legjobban az újra
nyitásnak. Bár az új csimpánzház meg
nyitására még várni kell (a vírus elleni
védekezés miatt még nem nyitottak
meg az intézmény zárt állatházai), az ál
latkert népszerű emberszabásúcsalád
ja már elfoglalhatta megújult és kibőví
tett, a 21. század követelményeinek
maradéktalanul eleget tevő külső kifu
tóját. A csimpánzkifutó különlegessége,
hogy részben üvegfallal, részben pedig
vizesárokkal határolt, így zavaró rácsok
nélkül, néhol közvetlen közelről gyö
nyörködhetünk Magyarország legna
gyobb, hétfős csimpánzcsapatában.

A csimpánz az ember legközelebbi
rokona, génállománya 98,8 százalék
ban megegyezik a miénkkel. Nem hiá
ba, hogy a legintelligensebb főemlős
ként tartják számon, ráadásul ő az
egyetlen állat, amely felismeri arcképét
a tükörben. A győri csimpánzbemutató
információs táblái az előbb említett ha
sonlóságon keresztül mutatják be a
csimpánzok életét és a rájuk irányuló
veszélyeket, melyek nagy részét legkö
zelebbi rokonuk, az ember okozza szá
mukra. Az elmúlt évtizedekben a va
don élő csimpánzok egyedszáma igen
csak megfogyatkozott: egyes vidékeken

vadásszák őket húsukért, az emberi be
tegségek is veszélyt jelenthetnek rájuk,
ráadásul folyamatosan veszítik el élőhe
lyeiket, ami miatt egyre több konfliktus
alakul ki az emberek és a csimpánzok
között. A vadon élő csimpánzok egyed
száma folyamatosan csökken, az IUCN
Vörös Listáján a faj besorolása veszé
lyeztetett. 

Éppen emiatt az európai állatkertek
összehangoltan, az Európai Fajmeg
mentő Tenyészprogram (EEP) keretein
belül tartják és tenyésztik a fajt. Az ál
latkerti csimpánzok a vadon nagyköve
tei, bízunk abban, hogy aki ellátogat
hozzánk és megtekinti vadonatúj csim

pánzkifutónkat, megismerkedik a va
don élő emberszabásúa kat veszélyezte
tő tényezőkkel, más szemmel fog tekin
teni legközelebbi rokonainkra. Gipsy,
Malipo, Bianka, Lara, Pola, Blanka és Za
hira mindenkit vár a győri állatkertben!

Ahogy arról a Győr+ Média
is többször hírt adott, a
Xantus János Állatkert a
kényszerű bezárás után új
ból megnyithatott. Az intéz
mény munkatársait öröm
mel töltötte el, hogy nagy
az érdeklődés a látogatók
részéről, akiknek már 
nagyon hiányzott 
az állatkerti séta.

A CSIMPÁNZ 
nem válogathatta meg a rokonait

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

ÚJRAINDULT
az ügyfélfogadás a hivatalban

A személyes ügyfélfogadásra szerda óta van újra lehetőség ügyfélfogadási időben Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában. Az ügyfeleket arra kérik, hogy fokozottan tartsák be a higiéniai és
járványügyi szabályokat, a maszk viselése pedig az ügyintézés teljes ideje alatt kötelező.


