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Az adyvárosi Kuopio parkba megálmodott
parkolólemez jelenlegi – előzetes – tervei
egy jóval költséghatékonyabb megoldást

vázolnak, mint a korábbi elképzelés. A parkot ez
a verzió meghagyja, ám a mellette található
földfelszíni parkolók fölé egy rámpán keresztül
megközelíthető szint kerülne. Dr. Dézsi Csaba
András polgármester hangsúlyozta, ez az elkép-
zelés figyelembe veszi a közlekedők igényeit,
ezért növeli a parkolási kapacitást. Figyelembe
veszi a környezetvédelmi szempontokat is, így
megőrzi a parkot.

A győri Útkezelő Szervezet szakmai programját
bemutató sajtótájékoztatón egy másik jelentős
fejlesztés előzetes terveit is bemutatták, amely
a Damjanich utca látványos felújításáról szól. A
környezet védelme itt is hangsúlyos, hiszen a

Idén több régóta várt útfejlesztés valósul meg, és elindul a sárási szenny-
vízelvezetés kiépítése is. Tervezés alatt áll a lakótelepi parkolási nehézsé-
gek enyhítésére hivatott, Kuopio park melletti parkolólemez építése.

régi platánfák megóvását is szolgálja az átépí-
tés, miközben találkozási felületek is létrejönnek
az utcában.

A polgármester elmondta, a közbiztonság és a
köztisztaság mellett a közlekedés is a kiemelt
feladatok között szerepel, ezért biztosított a vá-
ros eredetileg 4,6 milliárd forintot az Útkezelő
Szervezet számára, ám a koronavírus okozta
megváltozott gazdasági környezet miatt a szer-
vezet költségvetése 3,9 milliárd forintra válto-
zott. Hozzátette, ezzel együtt olyan fontos, az
ott lakók által régóta várt fejlesztések indulnak
el az idén, mint a sárási útfejlesztés. Itt a
szennyvízvezeték és útépítés tervezése zajlik,
ősszel tovább folytatódhat a korábban megkez-
dett szennyvízhálózat építése a Nőszirom, Csil-
lagfürt, Csipkerózsa, Kövirózsa és Vanília utcák-
ban. A legforgalmasabb utcák pormentesítése
érdekében is lépéseket tesznek, heteken belül
ideiglenes, bitumenes felületi bevonatot kap a
Hortenzia és az Írisz utca. A polgármester meg-
említette a Sió utca teljes felújítását, és a Mayer
Lajos utca rekonstrukcióját is a Körtöltés utcától
számított 150 méteren.

Prédl Antal, az Útkezelő Szervezet vezetője ki-
emelte, a beavatkozásokat egy szakmai szem-
pontok szerint felállított rangsor alapján végzik,
és természetesen a lakossági jelzéseket is fi-
gyelembe veszik. A fejlesztések mellett kiemelt
feladatuk a közel 760 kilométer hosszú városi
úthálózat fenntartása, üzemeltetése. Megem-
lítette, a Szabolcska utca aszfaltrétegcseréje
tavaly kezdődött, az idén a Téglavető utca és a
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SÁRÁSI ÚTFEJLESZTÉS, ADYVÁROSI PARKOLÓLEMEZ

Előzetes látványterv
a Kuopio parkba elképzelt

parkolólemezről



ÚT, ÚTSZAKASZ VÁROSRÉSZ
Bárka u. zajvédőfal építése Révfalu
Fecske u. felújítása Győrszentiván
Herman Ottó u. felújítása a vásárcsarnok környezetében Adyváros
Hajnalcsillag u. felújítása Ménfőcsanak
Hortenzia u. és Írisz u. felületi bevonása Sárás
Ipar u.–Balassi Bálint u. jelzőlámpás szabályozás építés előkészítése Gyárváros
Jereváni úti gyalogos aluljáró csapadékvíz-elvezetés megoldása Adyváros–Szabadhegy
Kövecses u. felújítása (Római u. és Pesti u. között) Likócs
Mayer Lajos u. felújítás I. üteme Révfalu
Muskátli u. felújítása Újváros
Sió u. felújítása Nádorváros 
Szabolcska u. felújítása a balettiskola előtt Nádorváros
Szigethy A. út 60–64. mögötti szervizút felújítása Adyváros
Tihanyi Árpád út–Ifjúság körút jelzőlámpa vezérlőberendezés csere Adyváros
Tihanyi Árpád úti kerékpárút felújítása két szakaszon Adyváros
Vadvirág u. parkolóépítés I. ütem Ménfőcsanak
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AZ IDÉN MEGÚJULÓ UTCÁK, CSOMÓPONTOK Mester utca közötti szakasz következik. Az Út-
kezelő Szervezet a Pannon-Vízzel közös mun-
kában végez felújítást Gyárvárosban a Külső-
Árpád úton. A szolgáltató kicseréli a leromlott
állapotú ivóvíz- és szennyvízvezetékeket, az
útkezelő pedig új szegélyekkel, aszfaltozott út-
burkolattal, járdával adja vissza a forgalom szá-
mára az utcát.

A szervezet a lakossági panaszokra is reflektál,
ezért kezdték el a zajvédőfal tervezését a Bár-
ka út mellé a Szabadrév utca és Hattyú utca
közötti részen. Átépítik a Szövetség utcai zaj-
védő falat is a Bácsai út 2. számú társasház-
nál, ahol a tömör fal felső elemeit plexis pane-
lekre cserélik. Gyárvárosban az Ipar út–Balassi
Bálint utca kereszteződés jelzőlámpával tör-
ténő átalakításának előkészítése is tervezés
alatt áll. Több új gyalogátkelőhely is létesül,
többek között a Szent László út–Sárkereki út
kereszteződésében, a Hegyalja út–Újkút utca
csomópontjában, valamint a Budai úton a
Szeszgyár utcai lakótelepnél.

Előzetes látványterv 
a felújítás utáni 
Damjanich utcáról



A Petz-kórház melletti parkolólemez a Modern
Városok Program részeként több mint kétmilliár-
dos állami pénzből készült el. A további fejleszté-
sekről kérdeztük Gyopáros Alpárt, akit májusban
újabb két évre kineveztek a modern települések
fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak.
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Kormánybiztos úr, gratulálunk az újbóli kine-
vezéséhez. Változott a tevékenységi köre?
Köszönöm szépen, májusban volt két éve, hogy
miniszterelnök úr megbízásából betölthettem a
Miniszterelnökségen belül a modern települések
fejlesztéséért felelős kormánybiztosi pozíciót. A
mostani kinevezésem újabb két esztendőre szól,
és továbbra is tárcaközi, azaz valamennyi, a mo-
dern városok és a magyar falvak fejlesztésével
kapcsolatos feladat tartozik hozzám. A vidéki Ma-
gyarország a szívem csücske, 2009 óta a Rábaköz
és Sokoróalja országgyűlési képviselőjeként tevé-
kenykedem, ehhez a választókörzethez 75 tele-
pülés tartozik, a településfejlesztés számomra
megtisztelő és testhezálló feladat.

Milyen jellegű beruházásokat támogat a Győrt
is érintő Modern Városok Program, melyek a
prioritások?
A kormány a Modern Városok Program kereté-
ben a megyei jogú városokkal kötött együttmű-
ködést annak érdekben, hogy térségi központo-
kat hozzon létre. A program 270 projektet tar-
talmaz, a forrásigényük megközelíti a 4 ezer mil-
liárd forintot. Ebből 2366 milliárd forintot fordít a
kormány az országos közút-, illetve vasúthálózat
fejlesztésére, a fennmaradó összeg pedig a vá-
rosok helyben megvalósuló projektjeinek a for-
rásigénye. A városok maguk határozhatták meg,
hogy milyen fejlesztésekre kérik a támogatást,
túlnyomórészt a gazdaságfejlesztés, a szabad-
idős és kulturális célú beruházások, a sportfej-
lesztések, az egészségügyi fejlesztések és a he-
lyi lakosság komfortérzetét javító beruházások
szerepelnek a program-
ban. Eddig 86 projekt
készült el országszerte,
36 fejeződik be az idei
év végéig, a kifizetett
támogatások összege
meghaladja az 1800
milliárd forintot.

A járvány miatt kellett csökkenteni a városok
fejlesztésére szánt összegeket?
A Modern Városok Program éppen azt képviseli,
amit a kormány a válságkezelés kapcsán is
zászlajára tűzött: a munkahelyteremtést, a gaz-
dasági élet ösztönzését és a beruházások tá-
mogatását. A beruházások ezért továbbra is fo-
lyamatosan haladnak.

Milyennek látja Győr törekvéseit, mennyire in-
novatívak a győri elképzelések?
Győrrel 2017 májusában kötött a kormány
megállapodást, amely 20 projektet tartalma-
zott közel 115 milliárd forint értékben. Az ösz-

szeállított fejleszté-
sek sokszínűek és
értékteremtőek. Im-
máron közel 15 mil-
liárd forintot fizet-
tünk ki a győri fej-
lesztésekre. Elké-
szült a most átadott

parkolólemez több mint 2 milliárd forintból, a
Xantus János Állatkertnek számos fejlesztése,
a Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl közötti út-
építés 3 milliárd forint értékben, valamint egy, a
Széchenyi István Egyetemhez kapcsolódó pro-
jekt is. Ezek a magyar állam tisztán hazai for-
rásból biztosított támogatásai Győr számára. A
város nagy lendülettel viszi tovább a projektjeit,
Dézsi polgármester úrnak számos innovatív

kezdeményezése van, amelyeket közösen vizs-
gálunk. Győr 2020-ban is folytathatja a Modern
Városok Programot, döntöttünk számára a for-
rásbiztosításról is.

Mire számíthat Győr, milyen tervek kapnak el-
sőként szabad utat?
Az elmúlt hónapokban a kormány döntött az ál-
latkerti beruházás keretén belül megvalósuló
Elefánt-ház kivitelezéséhez szükséges 880 mil-
lió forint többletforrásról, amelyet hamarosan
meg is kap a város. Folyamatban van a vízi él-
ménypark fejlesztéséhez szükséges forrás biz-
tosításának előkészítése is. Az előterjesztést
hamarosan a kormány elé visszük, és ez alapján
az idén 2,45 milliárd forintot, 2021-ben és
2022-ben további jelentős támogatást kaphat
Győr a strandfejlesztésre. Halad az Ipar úti híd,
valamint a várost elkerülő körgyűrű még hiányzó
szakaszának előkészítése. Folyamatosak az
egyeztetések polgármester úrral a jövőről, illetve
a prio ritások meghatározásáról.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Győr+

A FEJLESZTÉSI PROGRAMOT
BESZÉLGETÉS GYOPÁROS ALPÁR KORMÁNYBIZTOSSAL

GYŐR NAGY LENDÜLETTEL FOLYTATJA

115 MILLIÁRD FORINT

20 GYŐRI PROJEKT, KÖZEL
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A parkolólemezen – melyet a West Hungaria
Bau épített – összesen 359 autó fér el. Így ösz-
szesen, minden férőhelyet beleszámítva 601
kocsival tudnak parkolni a kórházba érkezők. Ez
180-nal több, mint amennyi régebben volt.

A beruházást a város önkormányzata a harmadik,
vagyis a legolcsóbb övezetbe sorolta. Ez azt jelen-
ti, hogy használata nappal és éjszaka is óránként
100 forintba kerül. „Nem azért lesz fizetős a par-
kolás, hogy több bevételre tegyen szert az önkor-
mányzat” – hangsúlyozta dr. Dézsi Csaba András
polgármester. Hozzátette: a beruházás kifejezet-
ten a vizsgálatra, kezelésre érkező betegeknek,
vagy az őket meglátogatóknak épült. Szeretnék
megelőzni, hogy a közeli plázába igyekvő vásárlók
foglalják el a helyeket, vagy akik indokolatlanul

Lapunk megjelenésének napján adják át a kórház mellett épült, és Petz
Lajosról elnevezett parkolólemezt. A beruházást az állam a Modern Vá-
rosok Program keretében több mint 2 milliárd forinttal támogatta.

MEGNYÍLT 
AZ ÚJ PARKOLÓLEMEZ 
A KÓRHÁZ MELLETT

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

hosszú parkolásra rendezkednének be, és zárt
garázsként használnák a parkolólemezt. „1987-
ben kezdtem el dolgozni a Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórházban, s már akkor kevés volt a parko-
lóhely – mondta dr. Dr. Dézsi Csaba András. –
Azóta a családok több autót vásároltak, és áldat-
lan állapotok alakultak ki a kórház környékén. Az
egy szinttel megemelt parkolólemez könnyebb,
kulturáltabb, biztonságosabb parkolást tesz lehe-
tővé.” A polgármester elmondta azt is, azért Petz
Lajosról nevezték el a beruházást, mert a modern
kórház alapjait ő rakta le a Zrínyi-kórházban.

Dr. Tamás László, a Petz-kórház főigazgató fő-
orvosa régóta szorgalmazta korszerű, nagy par-
kolólehetőség kialakítását. „A kórházban és a já-
róbeteg-szakrendeléseken a látogatókkal
együtt naponta mintegy ötezer ember fordul
meg – támasztotta alá a parkolólemez fontos-
ságát. – A bejáratok előtti tér szűkös, azt csak
szolgálati útnak tudjuk használni, az érkező

betegszállítók, mentők, az intézménybe felsze-
reléseket, eszközöket, gyógyszereket hozó au-
tók számára. Az utóbbi öt-hat évben lehetősé-
geink szerint magunk is sokat tettünk a gyakran
kényszerűen kocsival érkező betegek érdeké-
ben, a kórház szabad területein parkolókat ala-
kítottunk ki a számukra. Azt mondták, a kórház
vezetése ne közlekedésszervezéssel foglalkoz-
zon, de rákényszerültünk, hogy az áldatlan álla-
potok legalább mérséklődjenek. Az igazi megol-
dást azonban ez a parkolólemez jelenti, ami
végre korszerű, biztonságos várakozást jelent az
autóknak. Ráadásul szép is, tehát örömmel és kö-
szönettel fogadjuk. Reméljük, az ideiglenes par-
koló is megmarad, s akkor biztos, hogy a folyama-
tosan növekvő kórházi betegforgalomnak hosszú
távon sem okoz majd gondot a parkolás.”

Az épületben két lépcsőházat alakítottak ki, a hoz-
zá tartozó liftekkel. A mosdókat a megváltott par-
kolójeggyel, valamint aprópénzzel is lehet használ-
ni. A parkoló minden helyisége, valamint a fel- és
lehajtó rámpák is fűthetőek lesznek a téli időben is
biztonságos közlekedés érdekében. A tetőtérben
napelemeket szereltek fel. Kialakítottak tíz elek t -
romos töltőállomást, ezek számát igény szerint
növelni tudják. A parkolók mérete szabvány sze-
rinti, illetve szélességük valamivel még nagyobb is.
A házban a mozgássérültek számára öt parkoló-
helyet alakítottak ki. Az épület homlokzata fény-
csíkot kapott a látványossága érdekében.

A lapzártánk utáni átadási ünnepségen Gyopáros
Alpár, a Modern Települések Program kormány-
biztosa azt is elmondta, hogy legközelebb milyen,
az állam által támogatott beruházások kezdődnek
meg Győrben. A kormánybiztossal készült interjú
a szemközti oldalon olvasható.



AZ EGÉSZSÉGÜGYET IS
TÁMOGATJA A VILÁGCÉG

Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságá-
nak elnöke az adományátadáson úgy fogal-
mazott: nem szigeten élnek, hanem a társa-

dalomban, vannak tehát társadalmi kötelezettsége-
ik, amiket szívesen teljesítenek is, hiszen ez munka-
társaiknak és a Győrben élő embereknek is sokat se-
gíthet, főleg a veszélyhelyzetek idején. „Mi segítünk,
hogy ők is segíthessenek. A régió legnagyobb mun-
kaadójaként adományunkkal szeretnénk hozzá -
járulni a koronavírus elleni harchoz” – jelentette ki Al-
fons Dintner. Hozzátette: ez az adomány a várossal
való összetartozásuk és szolidaritásuk jele is.

A győri Audi már hetek óta gyárt motorokat és au-
tókat is, közölte az igazgatóság elnöke. A munka-
területek átalakításával, plexifalak kiépítésével, a
távolság betartásával, maszkokkal, szervezéssel
ügyelnek arra, hogy munkatársaik egészsége ne
legyen veszélyben. „Ennek is köszönhető, hogy az

Audi dolgozói közül eddig csak ketten kapták el a
vírust, s ők sem a gyáron belül.”

Dr. Dézsi Csaba András
polgármesterként, egyben
orvosként is köszönetet
mondott az adományért.
„A bajban derül ki, hogy ki
egy embernek vagy egy
városközösségnek az igazi
barátja” – emelte ki a pol-
gármester. Hozzáfűzte: az Audi azon túl, hogy fo-
lyamatos támogatója a Győri Balettnek, a Győri
Filharmonikus Zenekarnak, a nyárzáró koncertek-
nek, a női kézilabdacsapatnak pedig névadó
szponzora is, mindig segítette az egészségügyet
és a szociális intézményeket. Természeti kataszt-
rófák idején pedig azonnal mellénk állt, emlékez-
tetett például a jelentős árvízvédelmi segítségre.

A polgármester megköszönte, hogy az Audi a
kényszerű leálláskor is mindent megtett azért,
hogy munkatársaik ne maradjanak fizetés nél-
kül. „Az Audi példamutató módon a rendkívüli

gazdasági helyzetben is ott áll a város és a győ-
riek mellett” – jelentette ki dr. Dézsi Csaba András.
Szerinte az Audi stratégiája a koronavírus idején
gazdasági szempontból is előrelátó, a jövőre
gondolnak, és pontosan tudják, hogy a termelési
folyamatban még a robotizáció idején is csak
képzett, a vállalat értékei iránt elkötelezett mun-
kavállalókkal érhetnek el további sikereket. 

Az adományok legnagyobb kedvezményezettje a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház. Dr. Tamás
László János főigazgató főorvos azzal kezdte kö-
szönetét, hogy elmondta, rendkívül nehéz három
hónap áll a kórház mint intézmény, az ott dolgozó
orvosok, ápolók mögött. Rengeteg embert láttak
el, vizsgáltak meg, 33 pozitív tesztet mutató em-
bert kezeltek, öten kerültek lélegeztetőgépre, s egy
beteget vesztettek el. „Nem tagadom – mondta
dr. Tamás László János –, hogy arra számítottunk
és készültünk, hogy Győr, többek között a gyárak-
ban koncentrálódó munkavállalók miatt is, az or-
szág első négy gócpontjába tartozik majd. A lakos-

ság fegyelmezettsé-
ge, az egészségügyi
dolgozók áldozatos
munkája, a város se-
gítsége, s a kórház
mögött folyamato-
san álló ipari cégek –
különösen az Audi –

támogatása nagymértékben hozzájárult a jó ered-
mények eléréséhez.”

A Petz-kórház összességében 42 millió forint
értékű adományt kapott, a győri mentőállomás
alapítványát 2 millió 450 ezer forint értékben tá-
mogatták. A győri háziorvosok ügyelete 15 millió
forint adományban részesült. Győr Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézménye több mint
5 milliós adományból vásárolhatott védőeszkö-
zöket és fertőtlenítő készülékeket. A Hajléktala-
nokat Segítő Szolgálat 8 millió 300 ezer forintos
támogatást használhatott fel.

Az Audi Hungaria százmillió forint értékű támogatást adományozott
hat győri és regionális intézménynek a koronavírus elleni küzdelemre.
Dr. Dézsi Csaba András polgármester szerint a bajban derül ki, hogy ki
az igazi barát.

ALFONS DINTNER: AZ AUDI ÉS A VÁROS ÖSSZE-
TARTOZÁSÁNAK JELE AZ ADOMÁNYOZÁS

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

AZ AUDI A RENDKÍVÜLI 
HELYZETBEN IS OTT ÁLL 
A VÁROS MELLETT
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SZEMSZ      G

„Trianonban egy országot sem tettek tönkre gono-
szabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot
lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugszanak
bele hazájuk rombolásába. Magyarország megcson-
kítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte
a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna
róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önren-
delkezési jogára való hivatkozás csak hazug formu-
la… a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelem-
mel… Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki el-
fogadná hazája számára azokat a feltételeket, ame-
lyeket Magyarországra kényszerítettek…”

Ezeket a szavakat alig négy évvel a Békediktátum alá-
írása után mondta Francesco Nitti olasz miniszterel-
nök. Mondta mindezt annak ellenére, hogy katonái
éveken át ontották vérüket az észak-itáliai hegyek kö-
zött a Magyar Királyság katonái ellen. Európai haza-
fiként azonban átérezte azt a gyászt, amit nemze-
tünknek kellett elviselni Trianon után. Egyetlen határ-
revíziót fogadtak el csupán a nagyhatalmak, ez a köz-
ismert soproni népszavazás volt, mely után büszkén
viseli megyei jogú városunk a „leghűségesebb” jelzőt.

A megalázó békediktátum életbe lépésekor a tör-
ténelmi Magyarország elveszítette területének 67
százalékát, lakosságának nagy részét kiszakították
a nemzettestből. Ők lettek a diktátum igazi vesz-
tesei. Románnak, szlováknak, orosznak, szerbnek
rosszak voltak. Legtöbbjük, főleg Erdélyben, nem is
beszélte az idegenek nyelvét, 1920 után azonban
már mindent csak románul, szlovákul vagy oroszul
intézhettek az elöljáróságokon. Ismerős tájakon
lépkedtek minden áldott nap, mégis minden idegen
lett körülöttük. Gyászolt a nemzet. Gyászolt itthon
és a határon túl is. Gyászol minden hazafias érzel-
mű ember máig. Immár 100 éve.

Gyászol a magyar, ha Kassán benéz a főtéri dómba,
ahol Rákóczi fejedelem alussza örök álmát, gyászol
Kolozsváron Mátyás király lovas szobránál, Bereg-
szászon a Petőfi-szobornál és gyászol Pozsony-
ban is, ha feltekint az egykori Országgyűlés ottho-
nául szolgáló várra.

Ez a gyász nem múlik, ugyanúgy, ahogy eltávozott
szeretteink emléke is megmarad az utókorban. Ez
a gyász azonban több nemzedék szívében ejt se-
bet, olyan sebet, amit nem gyógyít be semmi még
legalább ezer évig... Pontosabban mindaddig, amíg
magyar él a földön...

Garamvölgyi Imre 

SZÁZ ÉV GYÁSZ

Az ország kétharmadát, magyarok millióit
szakította el a trianoni döntés 1920. jú-
nius 4-én, amely egy tollvonással rajzolt
új határokat hazánknak.

„Szomorú nap a mai, de örömteli üzenete
is van!” – fogalmazott dr. Dézsi Csaba And-
rás polgármester a Nemzeti Összetarto-
zás Napján a Győr+ Médiának. Mint mond-
ta, szomorú, hiszen száz évvel ezelőtt a tri-
anoni döntéssel gazdasági érdekek miatt
szétszakították
az országot,
megbontottak
egy egységet.
Szinte nem is
volt olyan csa-
lád, akit ne érin-
tett volna köz-
vetlenül is a ha-
tárok átrajzolá-
sa, amely sok
rokont, barátot
választott el egymástól. Hozzátette, az
örömteli üzenet azonban az, hogy bár
szétszabdalták az országot és a nemzetet,
lélekben nem tudtak szétszakítani minket.
Száz év elteltével is összetartozunk, és ez
az összetartozás megmásíthatatlan!

Száz évvel ezelőtt a trianoni békediktátum példátlan feltétele-
ket rótt Magyarországra, amelynek következtében az ország
darabokra hullott, több millió magyar került az új határok túlol-
dalára. A száz évvel ezelőtti szomorú eseményre a város csü-
törtökön koszorúzással emlékezett az Országzászlónál.

Az ünnepségen Jáger András, a Győri
Nemzeti Színház művésze működött
közre, felcsendült a magyar és a székely
Himnusz, az emlékezés virágainak elhe-
lyezése után pedig egy ősbemutatóra is
sor került. 

A megemlékezésen a Hoppáré Zenekar
játszotta el a századik évforduló tiszte-
letére megszületett Magyar szív című
dalt, amely a szintén az évforduló tiszte-
letére készült győri emlékező film zenéje
is. A film egyébként már megtekinthető
az interneten a gyor.hu honlapon és a
polgármester hivatalos Facebook-olda-

lán is. Az alko-
tásban hatá-
ron túli kötő-
désű győri
személyisé-
gek is meg-
szólalnak, akik
az összetar-
tozásról és a
hazaszeretet-
ről mondják el
gondolataikat.

Csütörtökön este, lapzártánk után szintén
az Országzászló-emlékműnél dr. Dézsi
Csaba András polgármester meggyújtotta
az Összetartozás Tüzét, csatlakozva a ma-
gyar cserkészek kezdeményezéséhez.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

„Az éjszaka hangja túl közel,
Titkait súgja, jól figyelj:
Sok magyar szíve együtt dobban.
Súgja, hogy nézd: a víz szalad,
Mondja, hogy lásd: a kő marad,
Imáink szállnak hozzád együtt, újra…”
Hoppáré: Magyar szív (részlet)

ÖSSZETARTOZUNK MA IS
TRIANON JUBILEUMA
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A koronavírus-járvány okozta gazdasági környezetben még fontosabbá
váltak azok a kulcsszavak, amelyek a védjegyes vállalkozásokat jellemzik:

Legyen Ön is a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara üzleti közösségének tagja, szerezze meg 
a „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás” védjegyet, amely 
szakmai, fejlôdési és üzleti lehetôség egyaránt!

A pályázati feltételek 
és további részletek megtalálhatók

a gymsmkik.hu oldalon.
Ragadja meg Ön is a lehetôséget és nyújtsa be pályázatát a 2021. évi védjegy elnyerésére!

Várjuk a védjegyesek üzleti közösségébe azokat a vállalkozásokat, amelyek
elkötelezettek a minôség és a magas színvonalon végzett szakmai munka iránt.

HITELESSÉG SZAKMAISÁG MINÔSÉG BIZTONSÁG

„A gondos és szeretetteljes odafigyelés mindig fon-
tos ezekben az intézményekben, de most, a világ-
szerte jelen lévő borzalmas koronavírus-járvány
idején hatványozottan oda kellett mindenre figyelni.
Ezért hála és köszönet minden szociális gondozó-
nak” – mondta el Kara Ákos győri országgyűlési
képviselő a helyi Evangélikus Szeretetház számára
összeállított adománya átadásakor.

Az országgyűlési képviselő a nemrég teljesen felújí-
tott győri Insula Lutherana, vagyis az evangélikus
épületegyüttes udvarán Csorba János lelkésznek adta
át az adományát. „Lelkész úr eredendően a gondozói
feladatok ellátásához szükséges gumikesztyűket
kért, én hozzátettem még sok más, hasznos dolgot,
így többek között fertőtlenítőszereket is.”

Az elmúlt héten a győri Szent Anna Otthon számá-
ra vitt Kara Ákos fertőtlenítőszereket és gumikesz-
tyűt, korábban pedig ugyanoda maszkokat. A kö-
vetkező hetekben Bakonyszentlászló, Écs és Pan-
nonhalma idősotthonainak visz el többek között
fertőtlenítőszereket és gyümölcsleveket, attól füg-
gően, hogy mi volt a kérésük.

A szociális bentlakásos intézmények-
ben az elmúlt hónapokban különösen
nagy körültekintéssel és erőfeszítés-
sel kellett gondozni az ott élőket.

TOVÁBBRA IS FIGYELNEK
A BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEKRE
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Az önkormányzati tulajdonú Esély Köz-
hasznú Nonprofit Kft., illetve annak jog-
elődje 1982-ben kezdte tevékenységét,

korábban költségvetési intézményként, 2006
júliusától nonprofit gazdasági társaságként mű-
ködik. Farkasné dr. Lukácsi Zita vezetésével
megváltozott munkaképességű és fogyatékkal
élő munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását
végzik, a Lajta úti telephelyük minden fogyaté-
kossági csoport számára akadálymentesített.
Jelenleg 160 dolgozót foglalkoztatnak teljes
vagy részmunkaidős munkaviszony keretében.
Értelmi sérült, siket és nagyothalló, vak és gyen-
gén látó, mozgásfogyatékos, illetve halmozot-
tan sérült munkavállalójuk mellett baleset vagy
betegség következtében leszázalékolt megvál-
tozott munkaképességűek is munka- és kere-
seti lehetőséghez jutnak náluk. 

„Az elmúlt hetekben már teljes létszámmal mű-
ködünk” – mutatta be az ügyvezető igazgató a
jelenlegi helyzetet, hozzátéve, hogy a vírusjár-
vány egészségügyi előírásainak megfelelően ké-
nyelmesen el tudják helyezni a dolgozókat a
megfelelő távolság betartásával. Már február-
ban saját munkavállalóiknak varrtak mosható
maszkokat, kesztyűket vásároltak, biztosítva a fo-
lyamatos munkavégzés lehetőségét. A dolgozókat

A Lajta úti Esély Közhasznú Non-
profit Kft.-nél 160 megváltozott
munkaképességű és fogyatékkal
élő munkavállalót foglalkoztat-
nak. A biztonsági előírásokat be-
tartva már teljes létszámban dol-
goznak a varrodában, a nyomdá-
ban és a központi üzemükben.

idejében felkészítették a változásokra, és ki -
emelten figyelnek továbbra is a fertőtlenítésre
az épületegyüttesben. 

A varrodában az első negyedéves megbízásai-
kat teljesíteni tudták, a járvány idején átálltak
maszkok varrására, mostantól pedig érkeznek a
korábbi osztrák és német megrendeléseik is. 
„A központi üzemben humán erőforrást igénylő,
nem automatizálható tevékenységeket végzünk,

mint például összeszerelés, csomagolás, címké-
zés, borítékolás, minősítés” – sorolta Farkasné dr.
Lukácsi Zita. A papírtermékek kivágása, hajtoga-
tása és ragasztása mellett már a szeptemberi is-
kolakezdésre állítják össze a füzetcsomagokat
bérmunkában. „Alkalmazkodtunk a járványhely-
zetben is a piac változásaihoz, a járvány idején le-
állt nyomdaüzemünk elindult, de az ott dolgozók
még besegítenek a központi műhelyben végzett
munkába” – zárta az ügyvezető. (x)

ESÉLYT ADNAK
ALKALMAZKODNAK A PIAC VÁLTOZÁSÁHOZ
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EGYSÉGBEN AZ ERŐ
Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

Az elmúlt két hónap folyamatos kihívások elé állított szinte mindenkit.
Sokan kényszerültek otthoni munkavégzésre, ami többek között a kom-
munikációt is megváltoztatta. A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület
hatfős csapata is csak az elmúlt hetekben tért vissza az irodába, a jár-
vány okozta helyzet pedig még jobban összekovácsolta őket. 

„Bár a mostani felállásban csak fél éve dolgo-
zunk együtt, úgy érzem, hogy mindenkinek si-
került beilleszkednie” – mondja Jakus László el-
nök. Ehhez az is kell, hogy a munkatársak támo-
gassák egymást, amiben a legnagyobb tapasz-
talata Végh Balázs pénzügyi vezetőnek van, aki
hat éve tagja a csapatnak.

A társadalmi felzárkóztatással foglalkozó egye-
sület munkatársai szinte minden feladatból ki-
veszik a részüket, így Végh Balázs azon felül,
hogy a pénzügyekkel foglalkozik, kisebb projek-
teket is megvalósított már, sőt a rendezvénye-
ken a fotókat is ő készíti. „Ezt a munkát nem le-
het mással összehasonlítani. Kell hozzá rugal-
masság, nyitottság és szociális érzékenység. Aki
az egyesületet választja, biztos, hogy nyitott, de

ez a munka idővel még érzékenyebbé teszi az
embert” – hangsúlyozza a pénzügyi vezető. 

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület az or-
szág számos pontján vitt sikerre projekteket, ezért
rendszeresen utaznak a tagok. Jó példa a megye-
határon túli feladatokra, hogy az egyesület a Győr-
Moson-Sopron megyeiek mellett Nógrád megyé-
ben is működtet tanodát, ahol újabbat nyitnak a
közeljövőben. A tanodák a hátrányos helyzetű ta-
nulók oktatási nehézségeit hivatottak csökkente-
ni, a tanítási időn kívül. A foglalkozások a kompe-
tenciafejlesztésre fektetik a hangsúlyt, így többek
között az olvasás-szövegértésre, a matematikai
és nyelvi kompetenciák fejlesztésére. Ezek mellett
a tanodák tevékenységének közel fele a szociális
kompetenciák fejlesztésére irányul, így  szervez-
nek szabadidős programokat és táborokat is. 

A járvány okozta helyzet nemcsak az egyesület
mindennapjaiba hozott változást, hanem a tanodák

életébe is. „A szociális szférában különösen fontos
a személyes kapcsolat. Így a tanodák esetében
komoly fennakadásokat okozott az online kap-
csolattartás. Féltünk tőle, hogy a diákjaink még
jobban lemaradnak” – magyarázza az egyesület
elnöke. Ezért azok, akik „terepen” dolgoznak, töb-
bek között feladatlapokat készítettek, és azokat
juttatták el a hátrányos helyzetű fiatalokhoz. „Sok
esetben, ha többgyermekes családról beszélünk,
ráadásul az is gond, hogy a háztartásban legfel-
jebb egy eszköz áll rendelkezésre. Sőt, sokszor az
okoz nehézséget, hogy internet-hozzáféréssel
sem rendelkeznek.” 

Sokat segített az is, hogy a tanodák megosztot-
ták egymással tapasztalataikat, ami valame-
lyest könnyebbé tette a munkavégzést a nehéz-
ségek ellenére is. „Tényleg mindenki megmoz-
dult annak érdekében, hogy a lehető leggyor-
sabban lekövessük a változásokat. Ráadásul a
Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért
Felelős Helyettes Államtitkársága és Langerné
Victor Katalin helyettes államtitkár rekordgyor-
sasággal reagáltak a kialakult helyzetre, és pá-
lyázatot írtak ki digitális eszközök beszerzésére,
és internetkapcsolat kialakítására” – emeli ki
Jakus László. 

Bár a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület
újra szélesre tárta kapuit, a tanodák egyelőre
csak „résnyire” nyitották ki őket. Kisebb csopor-
tokban ugyan, de folytatódik a személyes fog-
lalkozás. Az online kapcsolatot elősegítő eszkö-
zök pedig hasznosak lehetnek akkor is, ha lenne
második hullám és visszatérne a járvány. 
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ALiszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Mű-
vészeti Iskola előképző évfolyamának
elvégzése után a növendékek eldönthe-

tik, hogy milyen hangszeren szeretnének ta-
nulni: zongora, hegedű, gordonka, gitár, furulya,
fuvola, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt,
harsona, harmonika és ütős hangszerek közül
választhatnak. Az iskola oktatói kérik, hogy a
meghallgatásra a kedvenc dalukkal készüljenek
a gyerekek. A felvételin játékos dallam- és rit-
musvisszhanggal vizsgálják meg a jelentkezők
zenei adottságait. 

A győri Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola meghir-
dette a 2020/2021-es tanévre felvételijét, melyre június 10-én 10
óráig lehet jelentkezni. A koronavírus okozta helyzethez alkalmaz-
kodva a meghallgatás regisztrációhoz kötött és online formában,
Messengeren keresztül történik.

Ingolstadtban az egyik középiskola 9. osztályos
diákja megfertőződött koronavírussal, így karan-
ténba került két középiskolai osztály, összesen 45
diák és 4 tanár. Brassóban június 1-től engedé-
lyezik a kültéri sportversenyek megrendezését
nézők nélkül, kinyithattak a strandok, s feloldották
a szabad mozgás korlátozására vonatkozó sza-
bályokat is. Colmarban a fokozatos iskolanyitások
következő szakaszaként június 2-től az általános
iskolák minden tanulója visszatérhetett az osz-
tálytermekbe, de önkéntes alapon. Erfurtban a
héten újra kinyitottak a szabadidős és ifjúsági köz-
pontok, ahogy Nof Hagalilben is kinyitott a sza-
badidőközpont és sportkomplexum, ahol az úszó-
medence is használható. Sindelfingenből a
strand, a sportlétesítmények és az ifjúsági ház
megnyitásáról érkeztek a hírek.

Június 5-én a Kuopio Városi Zenekar visszatér a
színpadra: 19 órától online koncertet ad a nyár
tiszteletére. Nyizsnyij Novgorodban is megnyit-
hattak az éttermek teraszai, a városban az elmúlt
héten 8900 lépcsőházban végeztek preventív fer-
tőtlenítést. Poznanban május 25-től állították
vissza a személyes ügyintézést a városházán, má-
jus 30-tól a játszóterek is használhatók. A korona-
vírusról szóló hírek mellett különleges teljesítmé-
nyekről is beszámolnak testvérvárosaink, köztük
Chen Chenről, a wuhani egyetemistáról, aki a na-
pokban érte el a Mount Everest csúcsát. Ő az első
kínai diáklány, akinek ez sikerült. 

TESTVÉRVÁROSI

Győr testvérvárosaiban – ahogy
idehaza is – a fokozatos nyitás idő-
szakát élik. A legtöbb helyen óva-
tosan készülnek a nyárra, nyitnak a
teraszok és a strandok is.

KÖRKÉP

ONLINE MEGHALLGATÁST
TART A ZENEISKOLA

A jelentkezés menete: a zeneiskola honlapjáról
(lisztzeneiskola.hu) letöltött és kitöltött jelent-
kezési lapot és nyilatkozatot küldjék el a felve-
teli.lisztzeneiskola@gmail.com címre, legké-
sőbb június 10-én 10 óráig. Valamint regiszt-
ráljanak időpontot az online meghallgatásra. A
meghallgatás június 16-án kedden, 17-én
szerdán, valamint 18-án csütörtökön 9 és 17
óra között lesz. A magánének felvételi a jelent-
kezési lap és nyilatkozat beküldéséhez kötött,
de a meghallgatás telefonos egyeztetés után,
későbbi időpontban történik.
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„Villányi László korokat, érzéslehetőségeket,
letöréseket, vígságokat, pontos képeket és
képzelgéseket ad, »ámulatos« a változatos-
sága… Egyre olvasom, egyre jobban csodá-
lom. Villányi a mindenkori élvonalak egyik írója,
érzelmi felhangjai-lényege révén nem is olyan
bő – másképp, persze, tágas – társaságban”
– idézi a könyv fülszövege Tandori Dezsőt.

A kötet a 2016–2018 között született ver-
seket tartalmazza. Az első ciklus versei töre-
dékekből építkeznek, ezek feszültségéből
születnek a kompozíciók. A hétköznapok tör-
ténései, bölcseleti meglátások, közelítések, a
meghalt szülők fölsejlő emléke, visszatérő
álmok, egy vonatút vagy a biciklizés közbeni
tűnődések, fák, madarak, növények nevei

Sorrendben a huszadik kötete
jelent meg a közelmúltban Vil-
lányi László József Attila-díjas
költőnek, a májusi bemutatót
azonban a járványhelyzet miatt
elhalasztották.

válnak a költészet forrásává, a költői idő fo-
lyójává. A nyugalom, a harmónia utáni vágy
munkál a versekben, a kert nem csupán
megtalált helyszín – fogalmazott a költő.

A második ciklus költői önvizsgálat, az én
megkettőzése, a köznapi én és a költői én
ironikus párbeszéde által. A falura költözés,
az ebből fakadó gyökeresen más élethelyzet
a szemérmességet félretéve indítja el a szá-
monkérés, az évődés, az ugratás folyamatát,
a gyengeségek könyörtelen kimondását.

„Úgy éreztem, ez a töredékes szóösszetétel
a legjellemzőbb az egész könyvre, hiszen az
idő kérdése, a vele való szembesülés végig-
húzódik az egész köteten, a kertben pedig je-
len van a mindenség” – mondta el Villányi
László a címválasztásról. A kötet borítóján
Miksa Bálint festőművész alkotása látható,
a könyvet Hrapka Tibor grafikus tervezte.

MINDENEK ELOTT´́
VILLÁNYI LÁSZLÓ ÚJ KÖTETTEL JELENTKEZETT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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Emlékezzünk 
SZILÁGYI ISTVÁNRA,

a Gyôr+TV péntek és szombat esti filmjeivel!

HANUSSEN

06. 05. 20:30
06. 06. 20:30

06. 26. 20:30
06. 27. 20:30

RÉGI IDÔK 
FOCIJA

06. 12. 20:30
06. 13. 20:30

TE 
RONGYOS

ÉLET
06. 19. 20:30
06. 20. 20:30

BUDAPESTI 
MESÉKPITYI 

bácsira

Fülöp Péter kiállítása látható a gyárvárosi
Jézus Szíve-templomban (Mátyás tér) június
végéig. A Fohász című tárlaton a fotók mellett
a hozzájuk tartozó versek is olvashatók. 

Elvesztél, elvesztem… Híres szerelmesek le-
velei címmel Posonyi Takács László, a Győri
Nemzeti Színház művészének szerkesztésé-
ben és rendezésében mini dokumentumfilm-
sorozatot mutat be a Dr. Kovács Pál Könyvtár
és Közösségi Tér Facebook-oldalán és You -
Tube-csatornáján. Az epizódok június 7-től
négy vasárnapon keresztül láthatók.

PROGRAMAJÁNLÓ
Szerkeszti: Földvári Gabriella

A Püspökvár-Toronykilátó szombaton és vasárnap 10–18 óráig várja
azokat, akik vállalják a több mint kétszáz lépcső megmászását azért,
hogy a város páratlan panorámájában gyönyörködhessenek. 

A Szent László-herma a Káptalandomb 13-as számú épületben (Szent
László Látogatóközpont) látható ideiglenesen, hétvégén 10 és 18 óra
között, hétköznap pedig 10–16 óráig.

Korlátozásokkal, de megnyíltak a Pannonhalmi Főapátság turisztikai látványosságai. A Szent
Márton-bazilika, a Mátyás korabeli kerengő és a klasszicista főkönyvtár pénteken, szombaton
és vasárnap 9–18 óráig látogatható. Az arborétum és a gyógynövénykert szombaton és va-
sárnap 10 és 18 óra között tart nyitva.

A Vendég + látás fotókiállítás megnyithatott a Pannonhalmi Fő -
apátság főmonostori kiállítóterében, péntek, szombat, vasárnap 9
és 18 óra között látogatható november 11-ig. A tárlaton Zellei Bog-
lárka, Németh Sz. Péter, Szombat Éva és Stiller Ákos fotói láthatók.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.
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Székelyhidi Balázs Pécsett nőtt fel, Győr a
nősülése kapcsán került az életébe. Fele-
ségét Angliában ismerte meg. A 2007-es

bizonytalan magyar zenei világot hagyta itt a
megélhetés érdekében. Jól jött vendéglátós vég-
zettsége: előbb pincérként, majd szakácsként dol-
gozott. Párja, Bea győri származású, s mikor ki-
derült, babát várnak, kézenfekvő volt, hogy Győrbe
költöznek. Ennek már négy éve, és az egykori pé-
csi srác ma már győrinek is vallja magát.

„Itt dolgozom, jelenleg a Disco Expressben és a
Supergoo-ban énekelek, na meg a stúdiómban
dolgozom” – mesélte Balázs az étterem tera-
szán, műszak után.
A lendületben csupán a koronavírus-járvány
hátráltatta, sok koncertjüket kellett lemondani,
ráadásul a megélhetést biztosító étterem is be-
zárt egy időre. Az ezer fokon égő Balázs egyik
napról a másikra a négy fal között találta magát. 

ÉNEKES SÉFKABÁTBAN
„Borzalmas volt! – emlékszik vissza a karantén-
ra. – Sajnos durván hipochonder vagyok, úgy-
hogy három hétig a lábamat sem tettem ki a la-
kásból. Mindent fertőtlenítettem, mint az őrül-
tek. Persze nemcsak magamért, hanem a csa-
ládért is nagyon aggódtam. Meg csinálni sem
nagyon tudtam semmit. A stúdió egy részét ha-
zavittem, de azért az nem ugyanaz: hol a kislá-
nyom kérte el a fülest, hol éppen játszani akart,
s én sem voltam olyan hangulatban. Semmihez
nem volt kedvem. Viszonylag lassan ocsúdtam,
félve merészkedtem ki a boltba is. Még most is
szinte mániákusan fertőtlenítek mindent.”

A zenekarok hiánya jobban megviselte. Az étte-
rem körülbelül egy hónap után elviteles ételekre
megnyitott, s mint séfnek, neki kellett helytállnia
a konyhában.

„Az anyagiak miatt nem aggódtam, fentről vigyáz-
nak rám, volt megtakarításom. De éreztem, hogy
kell valami, mert nem bírom. Amikor visszajöttünk
az étterembe, iszonyú stresszes voltam. Aki meg-
szokja, hogy csapatban dolgozik, annak kínszen-

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter 

vedés egyszemélyes konyhát vezetni, elsősorban
lelkileg. Persze tudtam, hogy kell ez az időszak a
kilábaláshoz, de hiányoztak a kollégák, a beszél-
getések, mindenki, kivétel nélkül.”

Balázs úgy látja, az emberek kezdenek visszatérni
a régi megszokásokhoz, egyre többen jönnek me-
nüzni vagy vacsorázni, egyre többen foglalnak asz-
talt. Derűlátó a vendéglátás jövőjét illetően. „Sze-
rintem jobb a helyzet, mint sokan várták. Az em-
berek úgy viselkednek, mintha börtönből szaba-
dultak volna: vágynak a beszélgetésekre és a jó
ételekre. Kicsit nehéz volt kibírni az elmúlt idősza-
kot, de most már megint ugyanolyan sokat dolgo-
zunk, mint korábban, s ez jó.”

A zenekari feladatokkal azonban még várni kell, a
jelenlegi rendelkezés szerint augusztus 15. előtt
nem térhet vissza az élet a színpadokra. Székely-
hidi Balázs ezen a téren is bizakodó: „Nekünk is
rossz, hogy sok fellépést le kellett mondani. Ha-
mar itt lesz augusztus közepe, és akkor lassan a
zenészek élete is visszazökken a régi kerékvágás-
ba. Ötleteim vannak, mindig lesznek. A koronaví-
rus egy kis szünetre kényszerített és kényszerít
mindenkit, de szerintem a nehezén túl vagyunk,
és most már minden rendben lesz. Azért én fer-
tőtlenítek tovább...” – zárta nevetve a mindig mo-
solygós énekes, aki a konyhában ugyanúgy meg-
állja a helyét, mint a színpadon.

A Megasztár első szériájának kö-
szönhetően ismerte meg az or-
szág Székelyhidi Balázs nevét és
hangját, aki végül majd' tíz év
angliai munka után családjával
Győrbe költözött. Egy belvárosi
étterem séfje, mellette a zenét
sem hanyagolja: énekel, stúdió-
ban dolgozik, és bizony ő is meg-
szenvedte a koronavírus miatti
karantén időszakát. Duplán.

NEHÉZ VOLT A KARANTÉN, 
DE LENDÜLETESEN FOLYTATJA
SZÉKELYHIDI BALÁZS
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Idén a táborozás legfontosabb kritériuma,
hogy kizárólag egészséges, tüneteket nem
mutató, magát egészségesnek érző diák, il-

letve szervező vehet részt, valamint kötelező az
egészségügyi igazolás. Előfordulhat, hogy a tá-
borvezetők saját hatáskörben szigorítanak, és
orvosi igazolást kérnek a szülőktől, de ez nem
azt jelenti, hogy minden gyereknek negatív ko-
ronavírustesztet kell vinnie. Szabály, hogy töre-
kedni kell a másfél méteres védőtávolság folya-

KALANDTÓL AZ ÖKOIG, 
SAKKTÓL AZ AEROBIKIG

Már biztos, hogy lesznek nyári táborok, napközis és „ottalvósak” is.
Ennek a gyerekek mellett a táborszervezők, és nem utolsósorban a
szülők is nagyon örülnek. A teljesség igénye nélkül szedtük össze a
győri táborozási lehetőségeket. A táborszervezők azt mondják, érde-
mes gyorsan választani, mert rohamosan fogynak a helyek.

matos betartására, különös figyelmet kell fordí-
tani a gyakori kézmosásra és a higiéniára. 

A Győr+ Médiatábort idén csak két csoportban szer-
vezi Orosz Sándor, a Győr+ Rádió műsorvezetője, jú-
lius 13-tól 17-ig és július 20-tól 24-ig. Ami biztos,
hogy ezúttal is minden a médiáról fog szólni.

A Generációk Háza szervezésében közel húsz-
féle napközis táborba jelentkezhetnek a 6 és 13
év közötti gyerekek. Például kézműves foglalko-
zásokra, angol- és néptánc-, mese- és indián-
táborba, a fiúk választhatják a makettépítő vagy
a sakktábort is, a lányok a gyöngyfűző- vagy a

kreatív ökotábort. A táborok június 22-től au-
gusztus 10-ig, naponta fél 8-tól 17 óráig fogad-
ják a gyerekeket. A díjuk egy hétre, napi kétszeri
étkezéssel 22 és 25 ezer forint között van.
Július 20-án indul a 23. Polgári Védelmi-Rend-
védelmi Tábor Győrújbaráton, ahová még van
néhány kiadó hely. Nem lesz viszont sem bűn-
megelőzési, sem honvédelmi tábor idén.

A Mobilis Interaktív Központ hét turnusban, kü-
lönböző korosztályú gyermekeket vár, akik in-
teraktív játékok, kísérletek, bemutatók segítsé-
gével ismerkedhetnek meg a természet- és
műszaki tudományokkal. A Xantus János Állat-
kert nagy sikerű Zootáborába kilenc héten át
várják az állatokat kedvelő diákokat, informáci-
ónk szerint azonban már az összes turnus be-
telt. Tartalmas tábor is lesz idén két turnusban,
a művészeteket kedvelő fiatalok részére.

A sportolni vágyó gyerekeknek is bőven van lehe-
tőségük választani. Az Olimpiai Sportparkba három
turnusban várják a 7 és 12 év közötti diákokat, ahol
megismerkedhetnek az atlétikával, az úszással, a
tornával, a judóval, a tenisszel, a birkózással és az
evezéssel. A Graboplast Győri Vizisport Egyesület
is meghirdette kajak-kenu táborát, a vízitelepen jú-
nius 15. és augusztus 7. között, heti turnusokban,
egész napos sportfoglalkozásokkal várják a fiata-
lokat. A győri strandon június 22-től indul a hagyo-
mányos úszó- és sporttábor, úszásoktatással,
szintén heti turnusokban. Izgalmasnak ígérkezik a
Kalandorok tábor a püspökerdei kalandpark szer-
vezésében, ahová egész nyáron át, heti turnusok-
ban fogadják a 7 és 14 év közötti lurkókat. 

Akik nyáron is tanulni szeretnének, azok angol
vagy német nyelvi táborok közül választhatnak
a győri nyelviskolák kínálatából. Városunkban
egyébként szerveznek még fotó-, rajz-, falmá-
szó-, aerobic- és kreatív kockatábort is.

A Győrújbaráti Gyermektábort megújult környe-
zetben június 15-től nyitják meg. A gyerekeket
addigra a szigorú járványügyi szabályoknak, az
egészségügyi előírásoknak megfelelő, biztonsá-
gos tábor fogadja majd.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Győr+ Médiatábor

SPORTOS ÉS KREATÍV TÁBOROK IS VÁRJÁK A GYEREKEKET

ELŐFORDULHAT, HOGY 
A TÁBORVEZETŐK
SAJÁT HATÁSKÖRBEN
SZIGORÍTANAK
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„A felek közötti kapcsolat már a várandósság alatt
is változik, hiszen már nemcsak mint nő és férfi
léteznek, hanem új szerepkör is belép: az anyaság
és az apaság. A férfi számára a várandósság álla-
pota – főleg az első időben, amikor még alig lát-
szik változás – kicsit misztikus is, hiszen ő nem
tudja megélni azokat a folyamatokat, amit a nő
érez” – mutatott rá Domonics Gyöngyi. A pszi-
chológus hozzátette, jó esetben a kialakuló válto-
zásokat meg tudja beszélni a pár, persze csak ak-
kor, ha előtte már kialakították a megfelelő kom-
munikációt. Ez egyébként is kulcsmomentum a
párkapcsolatban, hiányában érzelmi eltávolodás
alakulhat ki. Ha nem működik a kommunikáció, az
érzelmi változást, válságot az okozza, hogy az ak-
tuális új szituációhoz megbeszélés hiányában ke-
véssé tudnak alkalmazkodni.

A gyermekágyi időszak után az orvos jelzi, ha minden rendben, és
visszatérhet a szexualitás a pár életébe. Ez ugyanakkor „csak” annyit
jelent, hogy a nő biológiailag már alkalmas újabb gyermek kihordásá-
ra, de nem biztos, hogy pszichésen is kész rá. A szexualitáshoz vissza-
vezető út sokszor nem egyszerűen járható. A gyermekszülés utáni
szexualitás mint probléma sajnos szinte jelenség szintű a párkapcso-
latokban – mondta lapunknak Domonics Gyöngyi győri pszichológus.

„A gyermek érkezésével aztán valóságosan is
szülővé válik a nő és a férfi. Ha ebben az új hely-
zetben tisztázzák egymás között az új elváráso-
kat, a megváltozott szempontjaikat, megértéssel,
szeretettel, figyelemmel biztosítják egymás irá-
nyába a támogatást, akkor viták és távolodás nél-
kül sikerül megélniük életük egyik legszebb sza-
kaszát” – hangsúlyozta Domonics Gyöngyi.

A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy ek-
korra már semmi nem úgy működik, mint koráb-
ban, miért lenne ez másképp a pár szexualitásá-
ban? Azonban ha már korábban is azon alapult a
jó szexuális együttlét, hogy figyelték saját és egy-
más igényét, vágyát, amit aztán megbeszéltek,
egyeztettek, akkor ez ennek a helyzetnek a meg-
oldásában is segít. Ugyanis a jó szexuális együttlét
alapja az, hogy mindkét félnek megélhető, kelle-
mes legyen, ráerőltetés nélkül, jóleső érzést adó-
an. Ehhez is folyamatos kommunikációra, oda-
vissza jelzésekre van természetesen szükség. 

Domonics Gyöngyi rámutatott, a gyermekágyi
időszak után a nőnek nehéz lehet kilépnie az
anya szerepéből és újra úgy működni, mint ko-
rábban. De nem is kell abban a formában, aho-
gyan azt a várandósság előtt megélte, hiszen a
teste most más funkciókat is betölt. A „nő”-t
csak fokozatosan lehet újraépíteni testileg és
lelkileg a gyermekszülés után. Ez hosszú hóna-
pokat is igénybe vehet, pláne, ha az anyuka
szoptat. Az anya és az újszülött közötti szoros
kapcsolódás azonban hétről hétre oldódik, ha
hagyja és segíti a szülő ezt a természetes folya-
matot, beilleszthetőek lesznek a szülőpár éle -
tébe az egyéb programok. 

Domonics Gyöngyi hangsúlyozta, a szexuális
együttlétek lényege a kellemes intimitás, meg-
hittség, ezek azonban másként is megélhetők,
mint korábban. „Az orgazmust is sokféleképpen
lehet elérni, ne legyen idegen valami mást kipró-
bálni, mint a megszokott, csodálatos élmény le-
het a nőnek egy érzéki simogatás vagy masz-
százs, amihez nem kapcsolódik az egyelőre nem
vágyott aktus. Ez majd fokozatosan, a nő irányí-
tásával építhető vissza a szexbe” – hangsúlyoz-
ta a pszichológus. A helyzet akkor nem okoz kü-
lönösebb problémát a párnak, ha erről tudnak
beszélni, ha valóban kezelni akarják a helyzetet.

Szerző: Nagy Dóra
Fotó: shutterstock.com/Jacob Lund

INTIM EGYÜTTLÉT 
SZÜLÉS UTÁN

FOLYAMATOS 
KOMMUNIKÁCIÓRA,
ODA-VISSZA 
JELZÉSEKRE VAN
SZÜKSÉG
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Amíg tartott az ovi, azokkal a gyerekekkel,
akiknek szükségük volt rá, gyógypedagó-
gus foglalkozott, hogy csiszolódjon a kiej-

tésük. A szakemberek a koronavírus miatti in-
tézménybezárások idején sem engedték el a
szülők kezét, online feladatokkal igyekeztek se-
gíteni az otthoni munkát, a nyári szünet alatt
azonban a foglalkozások szünetelnek.

Sárosdi Virág egyik blogbejegyzésében olyan
gyakorlatokat szedett össze, amelyek egészen
biztosan nem okoznak
kárt az eddig elért ered-
ményekben.

A logopédus többek kö-
zött azt tanácsolja, nyu-
godtan fagyizzanak sokat
a gyerekek. Erősíti a
nyelvmozgást, ha az ízle-
tes finomságot úgy akarja
elfogyasztani, hogy ne
csöpögjön, ne legyen maszatos. A szülőknek azt
ajánlja, ne törölgessék a kicsik száját, inkább
ösztönözzék őket arra, hogy nyalják le a fagyit.

LOGOPÉDIA OTTHON

Itt a nyár, vége az ovis foglalkozá-
soknak, esetleg nyaral a család,
mégis a szülőnek megnyugtató,
ha segíthetnek, hogy a gyerme -
kük tisztábban képezze a hango-
kat. Ehhez ad tanácsokat a szü-
netre Sárosdi Virág. A gyógypeda-
gógus-logopédus skillo.hu olda-
lán rengeteg hasznos ötletet so-
rol fel, amivel a kicsik játszva fej-
lődnek, s nem is érzik, hogy ép-
pen „dolgoznak”.

Szerző: Nagy Dóra
Fotó: shutterstock.com/Maryna Pleshkun

MIT GYAKOROLJUNK NYÁRON?

„Fújjatok buborékot! Grimaszoljatok a tükör
előtt! Játsszátok, hogy utánozni kell egymást!
Utánozzátok az állatok, mentőautó, repülőgép
hangjait! Beszélgessetek robotnyelven, mondjuk

szótagolva! Tanul-
jatok meg fütyülni!”
– sorolta Sárosdi
Virág.

A szakember java-
solja azt is, legyen
fogmosás minden
étkezés után. Fon-
tos, hogy a szülő kí-
sérje szavakkal a

műveletet, például: most megmosod a felső
fogsorod belső részét, megmosod a felső fog-
sorod külső részét. „Ez azért hasznos, mert így

megtanul a gyermek tájékozódni a szájtérben,
és pontosabban, tudatosabban lesz képes irá-
nyítani a megfelelő mozdulatokat a szeptemberi
foglalkozásokon” – mondta Virág.

Kell az ének, a sok dalolás, mert amikor ének-
lünk, tisztábban ejtjük a hangokat. 

Sárosdi Virág tanácsa, hogy használjanak a gye-
rekek szívószálat bizonyos ételekhez is, sűrű
joghurt, hígabb tejbegríz jó erre a célra. Ez meg-
dolgoztatja az izmokat. Jó mulatság a szájról ol-
vasós játék. Anya némán, nagyon erőteljesen
artikulálva mond valamit, a gyermeknek pedig
ki kell találnia. Ezután szerepcsere.

„A játékos gyakorlatokkal sokat ügyesíthetjük a
beszédszerveket” – mutatott rá Sárosdi Virág.

JÁTÉKOS 
GYAKORLATOKKAL 
SOKAT ÜGYESÍTHETJÜK
A BESZÉDSZERVEKET
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@napolytoldelre

Belvárosi séta
A városközpont felfedezését érdemes a zöldség-
gyümölcs piacon kezdeni, ami igazán pazar. De szó
szerint. Pazar ugyanis horvátul annyit tesz: piac. In-
nen a kétezer éves ezüstkapun keresztül jutunk a
palota egykori főterére, az úgynevezett Peristilium-
ra. A bal oldalt látható Szent Duje-székesegyház
eredetileg Diocletianus síremléke, mauzóleuma
volt. Utólag, de még mindig nagyon régen, 1000
környékén készült el hozzá a harangtorony, ahon-
nan remek kilátás nyílik a környező vidékre. 

Ha tehetjük, igyunk meg egy kávét a főtér lép-
csőin, és olvassunk el mindent, amit Split törté-
nelmi nevezetességeiről tudni kell. Majd vágjuk
zsebre az útikönyvet meg a mobilt, és csak csa-
varogjunk gondtalanul az óváros hangulatos ut-
cácskáin, terein.

Türkizkék öblök
Városnézés után irány a tenger, hiszen kiváló
strandok sorakoznak Split központjának mind-
két oldalán. Ilyen városi strand például a varoši
strand, ami nem elírás. Varoš ugyanis Split
egyik hangulatos kerülete. A legközpontibb és
egyben legnépszerűbb tengeröböl viszont
egyértelműen a kikötő melletti Bačvice, ahol
aranysárga homok és meglepően tiszta víz
várja a strandolni vágyókat.

SPALATÓBAN JÁRT MÁR?
Szerző: Kisté

Ha elsőre nem ismerős a helységnév, az egyáltalán nem meglepő: a
legtöbben nem a magyar nevén ismerik ezt a települést. Dalmácia
központjáról, Splitről van ugyanis szó, ami ma Horvátország második
legnagyobb városa. Egykor azonban a magyar királyság része volt, és
nevét a magyar krónikák is több helyen megemlítik.

Splitből komp visz át a szomszédos Brač
szigetre, melynek déli oldalát saját autó-
val vagy busszal tudjuk megközelíteni. A
viszonylag pénz- és időigényes utazás
jutalma az Aranyszarv, egy aranysárga,
aprókavicsos, a tengerbe hosszan be-
nyúló strand, Horvátország egyik leglát-
ványosabb partszakasza. 

tes falai 15-20 méter magasak voltak, a visszavo-
nult császár biztonságáról pedig 16 őrtorony és egy
komplett római helyőrség gondoskodott.

1000 után aztán a város és környéke több alka-
lommal is Magyarországhoz tartozott, így például
Könyves Kálmán, II. István, majd III. Béla uralkodá-
sa idején. 1217-ben itt szállt tengerre keresztes
seregeivel a Jeruzsálembe induló II. András, 1242-
ben pedig a környéken húzta meg magát a tatárok
elől menekülő IV. Béla. A király kisebbik lánya, Ka-
talin a spliti katedrálisban van eltemetve.

A mai városképre mégis inkább a későbbi, ve-
lencei időszak gyakorolt jelentős hatást. Split
ebben a korban vált komoly kikötővárossá, és
ebben az időben alakultak ki az óváros jellegze-
tes, velencei utcarészletei is.

Amai dalmát főváros eredetileg jelentékte-
len görög kolónia volt. Szerencséjére
azonban a környéken született és csepe-

redett fel az egyik legnagyobb római császár, Di-
ocletianus. Aki ide is akart visszavonulni, miután
átadta a császári koronát. Ezzel pedig szó sze-
rint megalapozta a mai nagyváros hírnevét, hi-
szen a császári palota alapjaira, romjaira épült
fel az az óváros, ami ma Split legfőbb turisztikai
vonzereje. És amelyet az UNESCO is felvett a vi-
lágörökségi helyszínek közé.

Császárok, királyok, dózsék
A Diocletianus által építtetett palota már a maga
korában is komoly tengerparti villának számított. A
közel negyvenezer négyzetméteres épületegyüt-

A lapzárta időpontjában a fertőzés tüneteit
nem mutató magyar állampolgárok szabadon
beutazhatnak Horvátországba, hazatérésük
után azonban 14 napos hatósági házi karan-
ténnak kell alávetniük magukat. Az előírások
változásáról tájékozódjon a Konzuli Szolgálat
weboldalán! (konzuliszolgálat.kormany.hu)

Fotók: unsplash.com
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KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

Néhány éve az Európai Unió jóváhagyott
18 egyszerű anyagot, melyek felhaszná-
lásával nem növényvédő szerrel (kemi-

káliákkal) védhetjük meg a növényeinket. Ezekről
azt kell tudni, hogy nem a gyógyításban, hanem
a megelőzésben töltik be szerepüket.

A tenyészidőszakban hetente-tíznaponta kell
elvégezni velük a kezeléseket. Ezek az anyagok
a háztáji kertészkedés során a gyümölcsösben,
a szőlőben, a zöldségeskertben és a díszkertben
is felhasználhatók. A legfontosabb, legjobb tu-
lajdonságuk, hogy az emberekre és a környezet-
re sem jelentenek veszélyt a felhasználás során.

Erre a listára került elsőként a csalán, amit atka-,
rovar- és gombaölő hatásúként tartanak számon.

Néhány éve egy kertbarát-előadáson hallottam a következő hozzászó-
lást: nálam a szomszéd csalánlével űzi el a rovarokat, kártevőket, a fele-
ségem szerint lassan minket is. Hogyan? – kérdezte az előadó. Honnét
tudja, hogy csalánlével permetez? A válasz: Hát onnét, hogy nagyon bü-
dös a kert permetezés után. Hát igen, tíz éve még kicsit másként láttuk
ezt, és azt is megérezhettük, ha a szomszéd elrontott valamit. 

A csalán (nagy csalán – Urtica dio-
ica) vizes kivonata használható
gomba-, rovar- és atkaölő hatá-
sú szerként. Vizes kivonatot kell
belőle készíteni. Ehhez – rovar-
és gombabetegségeknél – 75 g
friss vagy 15 g szárított csalánle-
velet 1 liter vízbe áztassunk 3-4
napig, naponta megkeverve. 

Ugye emlékeznek, hogyan is kezdtem a cikket a
szomszéd esetével? Hallott valamit és csinálta
is, valószínűleg nem 3-4 napig áztatta, hanem
több napig rohasztotta a csalánt, aminek tény-
leg nagyon büdös szaga lett, és így valószínűleg
még a hatását is elvesztette.

Tehát a 3-4 napos áztatás után szűrjük le a nö-
vényt, és a szűrletet ötszörösére hígítva perme-
tezzük a növényekre. Egy vegetációban 1-5 alka-

NÖVÉNYVÉDELEM  MÁSKÉNT
lommal végezhető vele a kezelés 7-14 naponta,
lehetőleg a reggeli vagy az esti időszakban.

A csalán használható még atkák ellen is, ilyenkor
a föld feletti szárított részeit (szár, levél) kell össze-
keverni a talajtakarásra használatos mulcs anyag-
gal. 83 g szárított csalán szükséges 1 kilogramm
mulcsanyaghoz. Ezt a kezelést, talajtakarást a
megvédendő növény körül egyszer kell elvégezni.

Kihasználhatjuk a mezei zsurló termé-
szetesen jótékony hatását is. Ehhez

főzetként 20 dkg szárított hajtás-
részt áztassunk 30 percig 10 liter
hideg vízben, majd forraljuk 45
percig. Az átszűrt főzetet tízszere-
sére hígítjuk és 1-2 napon belül

felhasználjuk. Gyümölcsösben 2-6
alkalommal tudjuk felhasználni és

legalább 7 napos fordulókkal. Bogyósok-
ra egész nyáron használható 4-5 alkalommal

10-14 napos kijuttatással. Szamóca, málna ese-
tén szürkepenész, lisztharmat, antraknózis, fito -
ftóra ellen, az őszibaracknál tafrinás levélfodroso-
dás ellen, az alma esetén alma venturiás varaso-
dásra és almafalisztharmatra használható.

Aki ennél is többet szeretne tudni ezen anya-
gokról, keresse a győri kertbarátokat, ahol az
előadásokon az erre vonatkozó kérdéseket is
felteheti.

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
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Ajó alapanyagok és a fűszerek a legfonto-
sabbak az ételekben. Ismernünk kell, hogy
hő hatására mivel mi történik, hogyan ol-

dódnak ki az ízek, hogyan lesz zsengébb, azaz
minden finomabb. A fűszerek közismerten forró
olajban adják ki aro-
máikat, a zöldségek
pedig egy kis vajon
megfuttatva, liszttel
meghintve és eny-
hén lepirítva sokkal
ízletesebbek. A
zsenge tavaszi és
nyári zöldek pedig
megadják azt a savanykás, friss ízt, amit mással
aligha tudnánk elérni. Sok háztartásban hasz-
nálnak ételízesítőt vagy ehhez hasonló őrle-
ményt. Természetesen egyszerű levenni a polc-
ról, de mégsem az igazi. Ezek eredendően szá-
rított zöldségek, jó esetben. Tehát, nincs más
dolgunk, mint minél több ízű, színű és féle zöld-
séget összegyűjteni, zsiradékon lepirítani és

belefőzni az ételeinkbe, ami által észrevétlenül
vitamint is csempészünk a szervezetünkbe. Or-
szágosan elindult egy mozgalom, ami arra buz-
dít minket, hogy ne dobjunk ki semmit, legyen
szó akár a sárgarépa, cékla vagy a retek zöldjé-

ről. Érdemes min-
dent felhasználni,
hiszen jóízűek,
csak nem próbál-
tuk ez idáig. A pia-
con kérjük el az el-
adótól a zöldjét is,
vagy csak kérdez-
zünk rá, hogy nem

maradt-e még egy kevés a pult alatt belőle.
Krumplilevest, kencéket készítenek belőlük, vagy
csupán ízesítőnek használják a zöldeket. Ebben
az esetben én a finomfőzelékbe tettem belőle
egy csokorral és minden friss zöldségből, ami a
kiskertben megtermett. A finomfőzelék nem a
kedvenc ételeink közé tartozott, de csak idáig.

Érdemes átlapozni egy-egy na-
gyon régi szakácskönyvet, mert
anno sokkal nagyobb konyhát ve-
zettek a háztartásokban, mint ma,
és pontosan ismerték az összes
fortélyt is benne.

#szarkazsófi

AZ IGAZÁN
FINOM FOZELÉK´́

Elkészítés: Vajon és olajon megpirítom a kariká-
zott újhagymát, kockázott sárgarépát. 5-6 perc
kevergetés után hozzáadom a kockázott krumplit,
felcsíkozott reteklevelet, sót, borsot, babérlevelet
és a szegfűborsot. Újabb 2-3 percig alacsony lán-
gon kevergetem, dinsztelem, majd meghintem 2
evőkanál liszttel, és egy kicsit megpirítom vele a
zöldségeket. Felöntöm jó fél liter vízzel, hozzá -
adom a bébispenótot, a zöldborsót, és lefedve
10-12 percig főzöm. Amikor puha a répa és a
krumpli is, akkor felöntöm a joghurttal, felforralom
és készen is vagyok. Nem szabad a zöldségeket
túlfőzni, maradjon enyhén roppanós a sárgarépa.

Bevásárlólista

3 szál sárgarépa, 2 db újkrumpli,

150 g friss zöldborsó, 2 szál újhagyma

(zöldjével), 1 kis csokor reteklevél, 

1 nagy marék bébispenót, 2 kk. só, 

5-6 tekerés friss bors, 1 gerezd fokhagyma, 

150 ml görög joghurt, 2 ek. liszt, 

1 ek. vaj, 2 ek. olívaolaj

Feltétként: 

főtt tojás, grillkolbász

TIPP: KÍSÉRLETEZZÜNK 
BÁTRAN, CSAK TARTSUNK BE 
NÉHÁNY RÉGI JÓ PRAKTIKÁT, 
AZZAL NEM HIBÁZHATUNK!
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Szinte még érezni az Aranypart II. parkjában a
frissen vágott fű illatát, a kijelölt utak mellett
pedig vidáman lengedeznek a szélben a sze-

métgyűjtő műanyag zsákok. Még üresek, hiszen
eddig nem kedvezett az
időjárás a nyílt vizek
szerelmeseinek. A hét-
végi felmelegedés talán
már a vízpartra csábítja
a napfényimádókat és a
bátrabb fürdőzőket, akik
belemerészkednek a
még hűvös vízbe. Ott-
jártunkkor a területen
egyelőre csak néhány
kisgyerek és a szüleik élvezték a napsütést, ők
azonban inkább a játszótéri játékokon múlatták a
meteorológiai nyár első napjait. 

A két szabadstrand kezelője, a Győr-Szol Zrt. a nyi-
tásra elvégezte mindazokat a munkákat, amelyek
biztonságossá és kellemessé teszi a pihenést a par-
tokon. Megmetszették a fákat, lenyírták a füvet, kija-
vították és lefestették a park padjait. A vízben elhe-
lyezték a vízmélységet jelző táblákat, valamint a für-
dőzésre használható terület határait jelző bójákat.

Egyelőre még üres a győri szabadstrand mindkét partja. Jobbára csak a játszótereken látni boldog gyerek -
arcokat. Rajtuk kívül néhány sétáló szakítja meg a csendéletet, ám az Aranyparton már felkészülten várják
mindazokat, akik a várhatóan hamarosan beköszöntő nyári forróságot szeretnék lehűteni a hűs vízzel.

FÜRDOZOKRE VÁR 
AZ ARANYPART

Fürdőző egyelőre nem merészkedett a vízbe,
ennek ellenére mindkét partszakaszon jelen
vannak már a hivatásos vízi mentők, és termé-
szetesen az életmentéshez használható csó-
nakjaik is bevetésre készen állnak a víz mellett.
Ők reggel nyolctól este nyolcig tartják szemmel
a strandokat. 

A víz még hűvös, ám
kristálytisztának tű-
nik. Az ilyenkor szo-
kásos fákról lehulló
szöszök sem rontják
az idei szezonkezde-
tet, hisz az enyhe tél
miatt idén hamarabb
elvirágoztak a fák is.

A környezet tehát készen áll a vendégfogadásra,
ám az idei szezon egy picikét mégis más lesz,
mint az eddigiek. A vírusveszély miatt a sza-
badstrandokon is be kell tartani néhány apró, de
annál hasznosabb szabályt.

Ozsvárt Tamás, Győr-Szol Zrt. vállalati kommu-
nikációs csoportvezetője elmondta, célszerű az
Aranyparton is betartani az általános védekezési
szabályokat. „A vízben és napozás közben is
próbáljuk megtartani a másfél méteres védőtá-

volságot egymás között. A biztonságot igyekez-
tünk azzal is fokozni, hogy a területen található
illemhelyekben és zuhanyzókban kézfertőtlení-
tőt helyeztünk el, amit a fürdőzők használhat-
nak” – mondta.

Ozsvárt Tamás felhívta a figyelmet arra is,
hogy felhevült testtel óvatosan menjenek be
a vízbe, ittas állapotban pedig lehetőleg ne
használják a szabadstrandokat. A kommuni-
kációs csoportvezető hozzátette azt is, hogy
ezekbe a vizekbe csak azok menjenek be,
akik megfelelően tudnak úszni, hiszen az
Aranypart medre hirtelen mélyül és komoly
balesetveszély forrása lehet a túlzott önbi-
zalom.

A nyár első hónapjának első napján tehát hi-
vatalosan is megnyitott a két szabadstrand
Győrben, ám a városban található többi sza-
bad vízben továbbra is tilos a fürdés. Ilyen pél-
dául az adyvárosi tározótó, a József Attila-la-
kótelep területén létesített két tározótó, az
Iparcsatorna, a Rába folyó, a bácsai vízát -
eresztő zsilip, a Mákos-dűlői volt kavicsbánya,
Gyirmóton a Marcal, a bácsai bányagödrök, a
Holt-Marcal és a győrszentiváni volt szabad -
strand. A Kovalter pihenőpark területe pedig
kizárólag napozásra használható.

Szöveg és fotó: Garamvölgyi Imre

´́ ´́

BE KELL TARTANI 
NÉHÁNY APRÓ, DE 
ANNÁL HASZNOSABB 
SZABÁLYT
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Az Egyesült Államokban és Hol-
landiában már bevált módszer
itthon is hasznos eszköz lehet a

fertőzés megjelenésének, visszatéré-
sének jelzésére a helyi terjedés korai
szakaszában. 

A vizsgálatban Ajka, Budapest, Debrecen,
Győr, Miskolc, Nagykanizsa, Pécs, Szeged
és Veszprém szennyvíztelepein vesznek
mintákat. A győri szennyvíztisztító telep-
hez közel 180 ezer ember szennyvize ér-
kezik. Az új módszerrel a fertőzöttek szá-
ma a hagyományos tesztekénél nagyobb
mintában vizsgálható. A koronavírus je-
lenléte a tünetek jelentkezésénél sokkal
rövidebb idő alatt, akár a megfertőződés
utáni három napon belül kimutatható. 

A szennyvízben található vírusnyomok
elemzésével így a járvány helyi terjedé-
sének korai szakaszában észlelhető a
vírus megjelenése a közösségben. A
megoldás a fertőzés újbóli megjelené-
sének jelzésére is alkalmas, hasznos
eszköz lehet.

„Magyarország időben döntött a meg-
felelő intézkedésekről, az emberek fe-
gyelmezetten, felelősen be is tartották,
tartják az előírásokat, ennek köszönhe-
tően az élet szigorú menetrend mellett,
fokozatosan újraindítható. Sajnos a
helyzet bármikor megváltozhat, az
Egészségügyi Világszervezet (WHO)
például arra figyelmeztet, hogy válto-
zatlanul magas a koronavírus kockáza-
ta. A továbbiakban is járványügyi ké-
szültségben kell tehát működnünk, fi-
gyelve a fertőzés felgyorsuló terjedésé-
nek legapróbb jelét is. Ebben az egye-
temeink, kutatóközpontjaink lehetnek a
legfontosabb szövetségeseink” –
mondta Schanda Tamás, az ITM parla-
menti és stratégiai államtitkára.

A győri szennyvizet is vizsgálják a koronavírus kimutatására létrehozott kuta-
tóprogramban. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával
ugyanis a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a MOL együttmű-
ködésében kilenc városban vesznek mintákat és keresik a koronavírus nyo-
mait a szennyvízben.

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

A VÍRUSNYOMOKAT
ELEMZIK A SZENNYVÍZBEN
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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, folya-
matos munkavégzés • versenyképes fizetés+cafetéria
• vidékieknek bejárási költség térítése • szakmai kép-
zések támogatása • hosszú távú munkalehetőség •
munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat, gépe-
ket biztosítunk

´́ ´́

´́ ´́

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Cím 9025 Győr, Töltésszer u. 24.

Helyiség alapterület (m2) 18

Előtér alapterület (m2) 13

Terasz alapterület (m2) 28

A bérleti díj induló összege 95.000 Ft+áfa

Megtekintés időpontja 2020. június 9., kedd 10.00–11.00 óra

A helyiség kizárólag vendéglátó szolgáltatás céljára használható. A bérbeadó a helyiség fűtését, hideg-
meleg vízellátását, illetve az áramellátást biztosítja. A pályázatban meghirdetett helyiségre 1 évre szóló,
határozott idejű bérleti szerződés köthető. 

A pályázatot írásban kell megküldeni a Győr-Szol Zrt. 9024 Győr, Orgona u. 10. szám alatti címére postai
úton, vagy a Győr-Szol Zrt. ugyanezen a címen található ügyfélszolgálati irodájában kell benyújtani ügyfél-
fogadási időben, illetve elektronikus levélben a vagyonkezeles@gyorszol.hu e-mail címre is benyújtható. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. június 12., péntek 12 óra

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. bérbeadásra kínálja az alábbi,
működtetésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában levő helyiséget: 

A pályázható helyiség: Vízisportcentrum Magyar Vilmos Uszoda büfé

A pályázat teljes szövege a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ meg.További információ a GyŐr-Szol Zrt.
Vagyonkezelési Üzletágánál (9024 GyŐr, Orgona u. 10., e-mail:  vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munka-
napokon 8 és 16 óra között.

Csatornajavítás kezdődött a Teleki
és a Pálffy utca csomópontjában,
ezért a belvárosban több helyen
megváltozik a közlekedés és a par-
kolás rendje. A változások a tö-
megközlekedést nem érintik. A
csatornacsere és az útépítés után
várhatóan június végére áll vissza
az eredeti forgalmi rend.

MEGVÁLTOZOTT
A FORGALMI REND

A környéken lakók a hulladékudvarokra vonatkozó
szabályok szerint, szétválogatva szállíthatnak be
hulladékot, amelyek átvételére kizárólag a gyűjtőhe-
lyen van lehetőség. Elhelyezhető itt többek között
elektronikai, fém, műanyag, nyesedék, építési törme-
lék, csomagolóanyagok, bútorok, berendezési tár-
gyak. Veszélyes hulladékot a kihelyezett gyűjtőpon-
ton nem lehet leadni.

MARCALVÁROS II.

MEGSZABADULHAT
A LOMOKTÓL 

A GYHG Nonprofit Kft. kihelyezett hulladékgyűjtő pontot üzemeltet szombaton
az Arany János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarán, 8–16 óráig, az Ör-
kény István út 6. szám alatt. 

A hulladék lerakására a győri lakosok, a Győrben sze-
métszállítási díjat fizetők jogosultak.

Jogosultságukat igazolhatják a hulladékszállítási díj be-
fizetéséről szóló számlával, akiknek pedig ilyen nincs
– mert a társasház közösen fizet –, a korábban kiadott
Győr Kártyával vagy lakcímkártyával, illetve személy-
igazolvánnyal érkezzenek.
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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, villanyboj
lerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Ki
sebb munkát is! Tel.: 06
70/3846557

Kárpitozás! Ülő, fekvőbú
torok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingye
nes felmérés–szállítás. Au
tók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Érdek
lődés telefonon: 
0670/8846838

Szobafestés, tapétázás,
padlólerakás. 15 éves szak
mai tapasztalat. Megbíz
ható, tiszta munkavégzés.
Nyugdíjasoknak kedvez
mény! Telefonszám:
0630/9122266

Kerítések, kapuk, javítása
készítése, lakatosmunkák,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 0670/2237957

Cseréptetők javítása, be 
ázások megszüntetése,
ereszcsatorna tisztítása, ja
vítása, cseréje. Tel.: 
0670/2237957

Növényvédelem, gyomir
tás parkokban, kertekben,
szakembertől, garanciával.
Telefonszám: 
0670/3848217

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostetőszi
getelést, falap javítását,
festést garanciával, enged

ménnyel vállalok. 
0630/3762712

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes
felméréssel, vidéken is.
Nagy szövetválasztékkal.
Tel.: 0620/2399198

Duguláselhárítás, víz
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csap
telepek cseréje. Külbelté
ri burkolatok javítása. 06
70/3636633

Fűkaszálást, kertek rende
zését, elhagyott kertek,
telkek gondozását, fakivá
gást, tuják nyírását válla
lom. +3620/5172701

Nagytakarítási akciót hir
det a győri TippTopp Mo
soda. Lakások, irodák, lép

csőházak takarítását, sző
nyegtisztítást is vállalunk.
Júniusi megrendelőnknek
20%os árengedményt biz
tosítunk. Érdeklődni: 06
70/6708268.

Fűkaszálást, kertek rende
zését, elhagyott kertek,
telkek gondozását, fakivá
gást, tuják nyírását válla
lom. +3620/5172701

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek ki
vitelezését vállaljuk. Tel.:
0670/2458931.

Sövényvágás, fakivágás,
gyökérkivétel, kertásás, fa
metszés, faültetés, fű 
nyírás, kaszálás! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
30/4036810; 96/826322.

Vállalom limlomjának el
szállítását, megbízható
csapat vagyunk. Hívjon bi
zalommal, ár megegyezés
szerint. Igény szerint szám
lát biztosítok.  0670/514
6990

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

Lomtalanítást vállalok, el
takarítom limlomját, in
gyen elszállítom felesleges
holmiját. Telefon:
0620/9967268

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, ta
karítását, megegyezés sze
rint. Tel.: 0670/6750654.

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

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, re
luxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Tel.: 06
70/2339213.

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszám
lájának elfogadása, bevál
tása, SZÁLLÁSFOGLALÁS.
Tel.: 0670/5642280.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt,
Herendi porcelánt, Zsol
nayt, kristályokat, ezüsttár
gyakat, ékszert, régi órákat,

könyveket, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 06
70/6405101. Díjtalan ér
tékbecslés!

Fűnyírógép, 5LE MTD mo
torral, príma állapotban,
kedvező áron eladó. 06
20/5957311

Kéziszerszámokat, kulcso
kat, fogókat, kalapácsokat,
satukat, műhelyberende
zéseket, kerti szerszámo
kat vásárolnék. Tel.: 06
20/4153873.

Saját részre vásárolok an
tik tárgyakat, órákat. Ma
gas áron vásárolok arany
és ezüsttárgyakat. Érdek
lődni: 0670/6708268,
személyesen a Győr, Ár
pád utca 53. sz. alatti Tipp

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

FIGYELEM, Márkás karórák. Festmények.
Ezüsttárgyak. Herendi. Zsolnay.

Ezüst-arany pénzérmék,
papírpénzek, kitüntetések,
háború elôtti képeslapok.Tel.: 06-70/381-6345 • www.dunagaleria.hu

RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!

JÚNIUS 10-ÉN, 17-ÉN, 24-ÉN. 
MINDEN SZERDÁN 9–14 óráig.
RÁBA HOTEL (Gyôr, Árpád út 34.)

Tört arany 9.000 Ft/g-tól • Fazon arany: 11.000 Ft/g-tól
Antik és briliánssal díszített 9.100–25.000 Ft/g
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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

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás személyesen az étteremben vagy a 96/431-330-as telefonon.
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Kedves Vendégeink!

EBÉDJEGY vásárlási akció!
Jún. 9. kedd, 10. szerda, 11. csütörtök
és 16. kedd, 17. szerda, 18. csütörtök

10 db jegy vásárlása esetén 1 db-ot,
20 db jegy vásárlása esetén 3 db-ot

AJÁNDÉKBA ADUNK! A
 je

gy
 á

ra
:1

.2
00

 F
t

(Az akciós ár elvitel esetén érvényes, helyben fogyasztás
esetén 250 Ft vagy 350 Ft-ot számolunk fel személyenként.)

GÁZKAZÁNOK!

HELP 24 Assistance                    24 éve

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• készülékcsere • telepítés • beüzemelés • szerviz

TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉS

MÁR

199.000

Ft-tó
l!2–5 ÉV GARANCIÁVAL!

KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOK

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

• mestergaz.hu • mestergaz.kft@gmail.com

Topp Mosodában vagyok
megtalálható. Diszkrét
ügyintézés, azonnali kész
pénzfizetés.

Magyarországi, benzines,
fiatal CORSÁT, POLÓT, YA
RIST, MICRÁT vásárolnék
magánszemélytől. Tel.: 06
30/3026149

Bioptron lámpát, színterá
piát, állványt, dobozt, lég
terápiát, Ceragem ágyat
vásárolok! Érdeklődés:
0620/5299861

ELADÓ

Győri, 53 nmes, összkomfor
tos saját lakásomat eladnám,
illetve garzonra vagy egyszo
básra cserélném. Komfortos
is érdekel. Tel.: 0696/812
753 vagy 0630/5849085

LAKÁSCSERE

96/505050

Győrbelvárosi, 3 szobás,
99 nmes, komfortos, ha

tározatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne 55
70 nmes, 2 szobás, első
sorban belvárosi, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakásra. (Hirdetési szám:
101)

Győrbelvárosi, 1,5 szo
bás, 42 nmes, komfor
tos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cse
rélne belvárosi, nádorvá
rosi, 3 vagy többszobás,
80 nmes, gázfűtéses,
határozatlan bérleti szer
ződéses lakásra. (Hirde
tési szám: 107)

Győrmarcalvárosi, 2 szo
bahallos, 55 nmes,
összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses
lakást cserélne gyárváro
si, szabadhegyi vagy
Marcalváros IIn lévő, 68

nmes, 3 vagy 1+2 fél
szobás lakásra. (Hirdeté
si szám: 110)

Szabadhegyi, 1+fél szobás,
61 nmes, komfortos, ha
tározott bérleti szerződé
ses lakást cserélne kettő
vagy 1+2 fél szobás bérle
ményre. (Hirdetési szám:
112)

Révfalui, egyszobás, 36
nmes, összkomfortos,
távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses,
nyugdíjasházban lévő la
kást cserélne adyvárosi,
marcalvárosi vagy gyár
városi, 4555 nmes, 2
szobás, távfűtéses, hatá
rozatlan bérleti szerződé
ses lakásra. Lift nélküli
épületben maximum 2.
emeletig. (Hirdetési
szám: 114)

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

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS! 
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy, a Security Patent által felajánlott ajándékcsomag.
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Készítette: Zoljánszky Alexandra Elérkeztünk az utolsó kvízhez az Arrabona évszá
zadai című műveltségi játékban. 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. A koronavírusjárvány kezdeti idősza
kában hány oldalon jelent meg a Győr+
Hetilap?

1 32
2 24
X 28

2. Milyen betűtípussal készül a hetilap
anyagainak szövege?

1 Calibri light
2 Titilium light
X Fakt pro bln

3. Hány állandó melléklet jelenik meg
rendszeresen a hetilapban, és melyek
ezek?

1 Három: Pöttyös Klub, Kertbarát,
Vény nélkül

2 Négy: Pöttyös Klub, Vény nélkül,
Hölgyvilág, Gázfröccs

X Öt: Pöttyös Klub, Vény nélkül,
Hölgyvilág, Kertbarát, Gázfröccs

4. Ki a Győr+ Reggeli két állandó műsor 
vezetője?

1 Orosz Sanyi és Nagy Roland
2 Orosz Sanyi és Kaszás Kornél
X Csak Orosz Sanyi vezeti a műsort

5. Mi a Győr+ Rádió szlogenje?
1 Valódi slágerek, valóban változatosan

2 100.1 Győr+, 
mi vagyunk a város hangja!

X Helyi hírek, csak slágerek

6. Mikor kezdődik esténként a kabaré 
a rádióban?

1 19 órakor
2 20 órakor
X 21 órakor

7. Ki nem házigazdája a Győr+ Kony
hának?

1 Szarka Zsófi
2 Nagy Eszter
X Nagykutasi Viktor

8. Melyik online rovatunknak nincs ön
álló Facebookoldala?

1 Gázfröccs
2 Pöttyös Klub
X Kertbarát

9. Melyik közösségi oldalon nincs jelen
a Győr+ Média?

1 Instagram
2 YouTube
X Twitter

10. Ki vezeti a Konkrét című hírháttér
műsort a Győr+ Televízióban? 

1 Ficsór Dávid és Kárpát Zsolt 

2 B. Németh Péter és Szendi Krisztián 
3 Kárpát Zsolt és ZombaiKovács Ákos 

11. Milyen területtel foglalkozik a Ku
lisszák mögött című magazinunk? 

1 környezetvédelem 
2 sport 
X kultúra 

12. Ki vezette 2019. december 28án,
pénteken a Híradót? 

1 Ficsór Dávid 
2 aznap nem volt Híradó 
X DomanyikCsillag Judit

13. Milyen felületei vannak még a
Győr+ Médiának?

1 képeslap
2 citylight
X napilap

13+1. Miért hasznos hirdetőfelület 
az óriásplakát?

1 nagy felület, gyors észlelés
2 gyors variálhatóság
X nem lehet kidobni

A GYŐR+ MÉDIA 
IZGALMAS VILÁGA

A május 22‐én megjelent negyedik forduló megfejtése:
1. X, 2. 1, 3. 2, 4. X, 5. X, 6. 2, 7. 2, 8. 2, 9. 1, 10. X, 11. X, 
12. X, 13. 1, 13+1. 2



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Gyôrzámolyon amerikai konyhás
nappali+3 hálószobás, 91,5 nm-es
ikerház eladó. Az ingatlan a már
megszokott kiváló elosztással és sa-
ját kertkapcsolattal rendelkezik,
melynek nagysága 358 nm.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Gyôrben, a Pacsirta lakóparkban la-
kások eladók. Ez a 66 nm-es lakás
a földszinten található. Az ingatlan el-
osztása: nappali+2 szobás. A nappa-
liból nyílik az 5,53 nm-es erkély. Az
ár fûtéskész.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr Belvárosától egy karnyújtás-
nyira, új építésû liftes társasházban
korlátozott számban lakások még
leköthetôk. Ez a 61 nm-es lakás a
4. emeleten található, nappali+2
szobás. 

Budai Mónika:
30/640-8794

A Százszorszép lakóparkban eladó
ez az újszerû, 63 nm-es, napfényes
lakás 9 nm erkéllyel. Elosztása: nap-
pali+2 szoba, a konyha beépített gé-
pekkel felszerelt. Az ár tartalmazza a
zárt udvari gépkocsibeálló árát is.

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 35,9 M Ft Ár: 34,8 M Ft

BELVÁROSI, társasházi otthonok
HATALMAS ZÖLD KERTTEL csak ön-
re várnak! A 66 nm-es, amerikai
konyhás nappali+2 hálószobás la-
kás a 4. emeleten található, dupla
erkélyes. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 36,75 M Ft 

A Pacsirta lakóparkban 15 lakásos,
új építésû társasházban földszinti,
kertkapcsolatos és elsô emeleti, er-
kélyes lakások eladók. Az elsô eme-
leti, 47 nm-es, nappali+1 szobás la-
kás 4 nm erkéllyel  rendelkezik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 22,901 M Ft 

BELVÁROSI, társasházi otthonok
HATALMAS ZÖLD KERTTEL csak önre
várnak! A 66 nm-es, amerikai kony-
hás nappali+2 hálószobás lakás az
elsô emeleten található, 11 nm er-
kéllyel rendelkezik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 37,1 M Ft 

Gyôrújfalun garázsos ikerház várja
lakóit. Az ingatlan amerikai konyhás
nappali+3 szobás kialakítású, alap-
területe 91 nm, lakáshoz 217 nm te-
lekrész tartozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 43,9 M Ft 

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

Horváth Csilla:
70/321-7759

Kertkapcsolatos lakás eladó Szabad -
hegyen, csendes helyen, kis lakókö-
zösségben. A földszinten található la-
kás nappali+2 szobás, 62 nm-es,
13 nm terasszal és 58 nm saját hasz -
nálatú kertkapcsolattal rendelkezik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 29,95 M Ft 

Ár: 29,95 M Ft Ár: 29,9 M Ft

Gyôr-Marcalváros II-n 68 nm-es,
3 szoba+hallos, felújított, erkélyes
panellakás eladó. A lakás 10 eme-
letes társasház 9. emeletén találha-
tó. A társasház szigetelt, fûtés-kor -
sze rûsített. 

Budai Mónika:
30/640-8794

A Százszorszép lakóparkban el-
adó ez a teljesen új, nagy teraszos
lakás. A lakás nettó 79 nm-es, a
második emeleten található. El-
osztása: amerikai konyhás nappa-
li+3 hálószoba.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 36,9 M FtÁr: 27,6 M Ft

Nyúlon, csendes, mégis központi he-
lyen 75,83 nm-es, nappali+3 szo-
ba+kamra elosztású, új építésû iker-
ház eladó 338 nm telekrésszel, 13
nm fedett terasszal. Az ár fûtéskész
állapotra vonatkozik.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Révfaluban földszinti, 71,03
nm-es, nappali+3 szobás, teraszos,
új építésû téglalakás eladó saját
kerttel. Az árak emelt szintû fûtés -
kész árra vonatkoznak, átadás
2020 nyarán várható.  

Budai Mónika:
30/640-8794

Kunszigeten, a Mosoni-Duna köze-
lében eladó egy új építésû, különálló
ikerház. Az ingatlan 91 nm-es, 15 nm
terasszal és 482 mm kertkapcsolattal
rendelkezik. Egyedi elképzelések alap-
ján van lehetôség módosításra.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 35,499 M Ft 

Költözzön családjával jó levegôjû
zöld környezetbe pár percre a belvá-
rostól! Pinnyéden, új építésû környe-
zetben eladó amerikai konyhás nap-
pali+4 szobás, kertkapcsolatos, 93
nm-es társasházi lakás. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 41,999 M Ft Ár: 32,078 M Ft Ár: 30,5 M Ft

Ár: 32,804 M Ft
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

ÚSZHATUNK A NAPSÜTÉSBEN
A szabad ég alatt úszhatnak a győriek és a Győri Úszó SE versenyzői
az Aqua Sportközpontban, ugyanis a hátsó 25 méteres medence sá-
tortetős borítását lebontották. A létesítmény üzemeltetése így évente
14 millió forinttal kerül kevesebbe. 

Jakabos Zsuzsanna, a győri klub ötszörös olim-
pikon úszója reméli, hogy – a nyitott meden-
cének is köszönhetően – az emberek bátrab-

bak lesznek és félreteszik az elmúlt hónapok fé-
lelmeit, így újra megtelik élettel az uszoda. „Vírustól
függetlenül azt mondom, hogy egy óra úszás a
szabadban a legegészségesebb dolog a világon.
Sokan járnak uszodába, mindig fontos kérdés, hogy
van-e elég szabad vízfelület. Most ez a helyzet to-
vább javult” – nyilatkozta az Európa-bajnok úszó.

Az olimpiára készülő sprinter, Szabó Szebaszti-
án elmondta, a koronavírus miatt közel két hó-
napig nem tudtak vízben edzeni, de az elmúlt
hetekben újra csobbanhattak, a céljaik pedig
nem változtak. „Folytatjuk az olimpiai felkészü-
lést. Biztos vagyok benne, hogy azzal, hogy el-
tolták az ötkarikás játékokat, ki tudjuk javítani a
hibáinkat és még erősebben képviselhetjük a
magyar színeket.”

Klubtársa, Szentes Bence hozzátette, nagyon
hálás azért, hogy Győrben sokkal hamarabb el-
kezdhették az úszók az edzéseket, mint máshol
az országban. 

Az Aqua Sportközpont Győr már nyitva áll minden-
ki előtt. „Az ismert járványügyi helyzet még nem
múlt el, a vírus továbbra is itt van közöttünk, azon-
ban az eddig meghozott szigorító intézkedéseknek
köszönhetően megnyitott a létesítmény” – olvas-
ható az uszoda internetes oldalán.

KÉSZÜL AZ ÚJRAVÁLASZTOTT ELNÖK

Június 2-ától újabb három évre megválasztották dr. Bartha Csabát a Győri
Audi ETO KC elnökének. A klubvezető töretlen lelkesedéssel folytatja a négy
éve megkezdett munkáját, és újabb megbízatással is bővült feladatköre.

Megújult elnökséggel folytatja munkáját
a Győri Audi ETO KC, élén dr. Bartha
Csaba elnökkel. A klubvezető 2016.

augusztus 2-től tölti be tisztségét az egyesület
vezetésében, és az azóta eltelt időszakban a klub-
bal három Bajnokok Ligája- és három magyar baj-
noki győzelem mellett két Magyar Kupa-aranyér-
met is szerzett. A klubvezető megbízása eredeti-
leg csak 2021 májusában járt volna le, ám a klub

2020. évi rendes közgyűlésén új tagokat válasz-
tottak be az elnökségbe, így dr. Bartha Csaba is
jobbnak látta, ha lemond tisztségéről, és újra pá-
lyázik a posztra azért, hogy szinkronban legyen az
elnök és az elnökség mandátuma.

„Rendkívül megszerettem az elmúlt négy év
alatt a klubot és a várost. Számomra nem volt
kérdés, hogy folytatni szeretném a megkezdett

munkámat. Kihívásokkal teli időszak előtt állunk,
ki kell mondani: a koronavírus okozta gazdasági
helyzet komoly hatással lesz minden egyesület-
re, így a Győri Audi ETO KC-ra is, gyakorlatilag
válságmenedzselésre is készülünk, de azt hi-
szem, hogy felkészülve várjuk a helyzetet és biz-
tos vagyok benne, hogy az elnökséggel közösen
megoldjuk az előttünk álló feladatokat” – nyilat-
kozta a frissen megerősített elnök.

Dr. Bartha Csaba feladatai bővültek, hiszen a női
kézilabda szakág egyik államilag elismert aka-
démiáját Győrben alapítják, melynek vezetői
tisztségét is ő látja el. 

Az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes klub elnök-
ségének tagja lett dr. Dézsi Csaba András, Vanyus
Attila, Czechmeister Mónika, Endrődi Péter, Ku-
runczi Márta, Lőre Péter, Martonfalvay Lilla, Pálin-
ger Katalin, Petrov Iván, Tamás Áron és Wieszt At-
tila. Az ellenőrző bizottság elnöke dr. Szabó István
lett, Áder István és Morvay László tagok mellett.

VÁLSÁGMENEDZSELÉSRE
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Aklub elnöke arról is beszélt, hogy az idei
szezon versenyeit illetően még sok a bi-
zonytalanság, a világbajnokságról sem le-

het még biztosat tudni, ennek ellenére a sportolók
készülnek a viadalokra és a jövő évre halasztott
olimpiára. A Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső
kenupáros és a kajakos Kopasz Bálint tavaly már
kvótát szerzett az országnak az ötkarikás játékok-
ra – csapatba kerülésük majd a hazai válogatóver-
senyeken dől el –, és bíznak abban, hogy az
ugyancsak kajakos Kammerer Zoltán és Erdősi
Csaba is kvalifikálni tudja magát.

Kocsis Róbert hozzátette, hogy a kijárási korlátozás
ideje alatt az élsportolók szigorú szabályok mellett
edzhettek, mostanra pedig szinte mindenki vissza-
tért az egyesületbe, amelynek mintegy 550 tagja
van. „Az összes gyermek és felnőtt gőzerővel ott
folytatja, ahol abbahagyta” – fogalmazott.

Újabb egy évre szóló főszponzori megállapodást kötött a győri szék-
helyű Graboplast Zrt. a Győri Vízisport Egyesület kajak-kenu szakosz-
tályával. Kocsis Róbert, a klub elnöke elmondta: ez a szerződés meg-
erősíti őket abban, hogy jó úton járnak és folytatják tevékenységüket.

Mindhárom szakosztályban elkezdődtek az ed-
zések, a vízilabdában, a szinkronúszásban és a
kajak-kenuban is, utóbbinak van a legtöbb tagja,
ott több mint háromszázötvenen sportolnak.

„Több mint tíz éve állunk a győri kajak-kenu szak-
osztály mellett, a célkitűzéseikkel messzemenőkig
egyetértünk, ezért szeretnénk továbbra is segíteni
a munkájukat. Olimpiai és világbajnokok, példaké-
pek, igazi hősök vonzzák ebbe a kiváló közösség-
be nagy számban a győri fiatalokat, ahol tisztes-
séges, egészséges, sportot szerető emberek vál-
hatnak belőlük” – mondta Jancsó Péter, a Grabo -
plast Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Kiemelte, hogy a járvány okozta gazdasági visz-
szaesésben is meg kell tartani azokat az erőket,
amelyeket korábban támogattak. „A Grabo -
plastnak sem ezek a legszebb hónapjai, de ezen

a fél, netán egész éven nem múlhat, hogy to-
vább fejlődik-e Győr sportja. Meg kell tartani
azokat a dolgokat, amelyek értékesek. Reméljük,
hogy más területen mások is követik majd a pél-
dánkat” – tette hozzá Jancsó Péter.

A kenusoknál Balla Virág és Devecseriné Takács
Kincső gyakorlatilag ott folytatta, ahol a vírus-
helyzet előtt abbahagyta, kettejük duója nyert
futamot kedden Szolnokon a kajak-kenusok
úgynevezett edzésversenyén, az idei első tétre
menő versenyt csak augusztus végén rendezik.
A második ilyen megméretésen a női C-1 200
és C-2 500, valamint a férfi K-4 500 méteren
érdekeltek szálltak vízre. A kenu egyesek legrö-
videbb távú két futama közül először Balla nyert
Takács előtt, majd másodszorra helyet cserélt a
két győri klubtárs.

Párosban a tavaly világbajnoki ezüstérmes Bal-
la–Takács duó a papírformát igazolva mindkét
C-2 500 méteres versenyt magabiztosan nyer-
te, mindkét alkalommal több hajóhosszal verte
a Bragato Giada, Kisbán Zsófia kettőst. „Idén
még nem láttam komplett bójasort, izgalmas
volt újra versenyezni, de az izmaim kicsit elfá-
radtak a negyedik pálya végére. Párosban pró-
báltunk megszökni minél hamarabb a másik
egységtől, és a végén indítani még egyet, sike-
rült jó időket eveznünk” – mondta Balla Virág.

A felnőttválogatott edzésverseny-sorozata a jö-
vő héten folytatódik Szolnokon, férfi C-1 1000
méteren.

MARAD A FOSZPONZOR,
AZ OLIMPIÁT CÉLOZTÁK MEG A GYŐRIEK

´́
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„Racionális döntést kellett hoznunk, hogy ne kerüljön
adósságba a klub. Március közepéig kifizettük a já-
tékosokat, és azt ígértük, amint lehet, újratárgyaljuk
a folytatást, ha látjuk, hogyan alakul a klub helyzete
a korlátozások után. Ennek most jött el az ideje” –
mondta Auer Károly, az ETO-SZESE elnöke. 

Azt még nem lehet tudni, hogy az új idény mikor
kezdődik, de a másodosztály csapatai arra számí-
tanak, hogy az NB I-hez hasonlóan szeptember
elején már tétmeccsen pattog a labda a pályákon.
A zöld-fehérek a tervek szerint, az előző évek gya-
korlatát követve július 20. körül kezdik a felkészü-
lést az új kerettel, amelyben több változás is lesz.
Az állandóságot Deáki István edző képviseli, rá
hosszú távon számítanak a csapatnál, a juniorokat
Rosta Miklós edzi. A legnagyobb változás kapus
poszton lesz.

„Nahaj László külföldön vállalt munkát, így ő távo-
zik, csakúgy, mint Pulai Dávid, aki a családjával
Székesfehérváron él, nehéz lett volna az ingázást
megoldania. A saját nevelésű Décsi Gábor lesz az
első számú kapus. Gábor Budapestről, a műszaki
egyetemről iratkozott át a Széchenyi István Egye-
temre, így tanulmányai és a kézilabda miatt tér
vissza Győrbe. Az egyesület egy kapus szerződte-
tésén még dolgozik” – árulta el a klubelnök. 

A jobbszélső Papp Márk valószínűleg a serdü-
lőcsapat edzőjeként dolgozik tovább az ETO-nál,

A koronavírus-járvány miatt március közepén rendezték az utolsó mérkő-
zéseket a férfi kézilabda NB I/B Nyugati csoportjában. Az idényből ekkor
még hét forduló volt hátra. A sportági szövetség végül lezárta a bajnoksá-
got, a végeredményt pedig a tabella akkori állása szerint állapította meg,
így az Agrofeed ETO-SZESE a negyedik helyen zárt. A klubvezetés akkor a
játékosok szerződésének felbontását kérte.

ÚJULT EROVEL 
A KORONAVÍRUS UTÁN

de edzettségi állapota azt is lehetővé teszi, hogy
szükség esetén pályára lépjen a felnőttegyüttesben.
Lakosy Máté veheti át a helyét, és a juniorok közül
felkerül az első csapathoz ezen a poszton Nagy Mar-
tin Dániel, csakúgy, mint az irányító Mátés István. Bal
szélen az eddig is alapembernek számító Paár Olivér
játszik, mellette a juniorkorú Lukács Botond kaphat
lehetőséget arra, hogy bizonyítson. 

A középső posztokon marad a tavalyi keretből Né-
meth Gábor, Győri-Dani Dávid, Czene Dávid,
Schneider Miklós, Sokoray Ádám, Kőhalmi Dániel
és a csapatkapitány Kovácsovics László. Valószí-
nűleg a munkája mellett tud játszani és edzésekre
járni Goór Kristóf is, a junioroktól pedig feljebb lép
a jobbátlövő Sövegjártó Mátyás. Érkezik a 190
centiméter magas beálló Barnyák Ádám, aki nyolc
éve él és játszik Belgiumban, korábban itthon a
Vácot erősítette. 

A klubnál az előző években a dobogós helyek va-
lamelyikének megszerzése volt a cél. Auer Károly
most egy kicsit óvatosabban fogalmazza meg az
elvárásokat. „A koronavírus minden klubot próbára
tett, egyelőre nem látjuk, hogy ki milyen anyagi
háttérrel hagyta maga mögött ezt az időszakot.
Köszönjük Csitkovics Tibornak és Szekeres István-
nak, hogy fő támogatóként stabil hátteret bizto-
sítanak a fiataloknak. Kitűzött célt most még fele-
lőtlenség lenne megfogalmazni, de nyilván az ér-
mes helyezések felé kacsintgatunk.” 

´́

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.

Akció: június 5—11.

kartonos ár

179 Ft/db

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

Sertéskaraj 
csont nélkül 

Mesés tejföl
20%-os, 330 g, 693,94 Ft/kg

Helyben készített
grillkolbász

1599 Ft/kg

Sertés rövid karaj 1199 Ft/kg
Kolbászhússal tölt. dagadó1399 Ft/kg
Sertés húsos csont 300 Ft/kg
Sertésvelô 1100 Ft/kg
Friss és fagy. sertésmáj 320 Ft/kg

Újburgonya
06. 05.—06. 07.

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben résztvevô diákok részére akre-
ditált üzleteinkben gyakorlati munkahe-
lyet biztosítunk. Nyári Diákmunka
lehetõség: Pannon Work. Jelentkezés
helyben az üzletvezetõnél vagy fényké-
pes önéletrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail címre várjuk. Az
esetleges nyomdai hibákért felelôssé-
get nem vállalunk.

1249 Ft/kg

229 Ft/db

325 Ft/db helyett

199 Ft/kg

HÚSVÁSÁR

Rama sütômargarin
250 g, 876 Ft/kg

219 Ft/db
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Örömmel töltött el bennünket, hogy ezek-
ben a nehéz időkben rengetegen érdek-
lődtek az állatkert helyzetéről. A tulajdonos

önkormányzat teljes vállszélességgel kiállt állat-
kertünk mellett, és örökbefogadásaikkal magán-
személyek is támogatták az állatkert működését.

Nagyon készültünk az idei tavaszra, a járvány-
helyzet miatt azonban elmaradtak a több tíz
éves hagyománnyá vált rendezvényeink, mint
a húsvéti hétvége és a május 1-jei családi nap.
Május elején óriási örömünkre újra kinyithatott
az állatkert. Gőzerővel készültünk a pünkösdi
hosszú hétvégére, hiszen ebben az évben ez
egybeesett a gyermeknappal. Bíztunk benne,
hogy sok gyerkőc arcára csalhatunk mosolyt,
hiszen ez a nap csak róluk szól.

Mint mondani szokás, májusi eső aranyat ér.
Mi azonban egyáltalán nem örültünk a hónap

MÁJUSI ESŐ ARANYAT ÉR?

AZ ÉV LEGLÁTOGATOTTABB NAPJA
AZ ÁLLATKERTBEN

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

A tavalyi állatkertünk történetének eddigi leglátogatottabb esztendője
volt. 2019-ben több mint 190 ezer fő váltott belépőjegyet a Xantus Já-
nos Állatkertbe. Nagy reményekkel vágtunk neki az új évnek, hiszen a
január, február kedvező, enyhe időjárása sokakat csábított állatkerti
sétára. Ekkor még nem számoltunk azzal a ténnyel, hogy a médiában
egyre nagyobb visszhangot keltő koronavírus-járvány hozzánk is be-
gyűrűzik, és márciusban be kell zárnunk a parkot.

utolsó napján, gyermeknapon lezúduló eső-
zésnek és hideg időnek. A bejáratnál a gyere-
kek részére szánt ajándék jégkrém és az
apukáknak ajándékozott hűsítő sör a nyirkos,
12 fokos időben sajnos aktualitását vesztet-
te. Néhány látogató így is ellátogatott hoz-
zánk, az ő elszántságukat és kitartásukat kö-
szönjük. Eljött a pillanat, amikor az állatkert
vezetője tényleg kétségbe esett. De minden
vihar után kisüt a nap. Másnap, pünkösdhét-
főn az időjárás teljesen más arcát mutatta,
így sokan döntöttek úgy, hogy ellátogatnak
hozzánk. A látogatók szinte egymásnak adták
a kilincset, a játszótér gyerekzsivajtól harso-
gott, fogyott a jégkrém, többször megtelt az
állatbemutató aréna.

Köszönjük látogatóinknak a nagyfokú érdek-
lődést és a kitartást, melyet állatkertünk felé
mutattak! Ezért érdemes dolgozni, ebből me-
ríthetünk lelkesedést és kitartást a további
munkához! Bízunk benne, hogy az év hátralé-
vő részén is sokan látogatnak el hozzánk. 

Támogatott tartalom

A MI

UTCÁNK
Révfalu (9026) –  4. rész

Irinyi János utca
Irinyi János (1817–1895) vegyész. 1836

ban szabadalmaztatta a zajtalan és robbanás
mentes gyufát, így ezért őt nevezik a gyufa
(gyújtófa) feltalálójának. Az 1848–49es sza
badságharcban Kossuth Lajos megbízta az
ágyú és lőporgyártás felügyeletével. Az utca
1948tól viseli nevét.

Kálóczy tér
Kálóczy Mihály (1741–1786) kereskedő.

Felesége, Vantsay Teréz férje emlékére ala
pítványt hozott létre, amiből 1807ben épült
fel a révfalui szegényház a Templom téren,
ami több mint száz évig működött. A teret
1908ban nevezték át Kálóczy térnek. Az idő
sek otthona falán emléktábla őrzi Kálóczy Mi
hály emlékét (Lebó Ferenc alkotása). A téren
található a 11es győri vadászzászlóalj emlék
műve, melyet Réthy Gyula kőfaragómester
készített 1933ban. Egy rövid ideig a „11es
Vadászok liget” nevet is viselte a tér.

Lebstück Mária utca
Lebstück Mária (1830–1892) honvéd fő

hadnagy. 1848ban részt vett a bécsi forra
dalomban, majd később a magyar szabad
ságharcban. Férfiruhában harcolt, Lebstück
Károly néven. A világosi fegyverletétel után
az aradi börtönben hat hónapig raboskodott
és itt szülte meg fiát. 1851ben Győrbe köl
tözött, ahol 17 évig élt második férjével. Ké
sőbb Budára, majd Újpestre költözött, ahol
francia nyelvet oktatott, illetve varró és mo
sónőként dolgozott. Kalandos életét Jókai
Mór jegyezte le, illetve legendáját Huszka Je
nő, Mária főhadnagy című operettje elevení
ti fel. Az utcát 1990ben nevezték el, sajnos
Leibstücknek elírva, és sok helyen ma is hi
básan jelenik meg.

Mayer Lajos utca
Mayer Lajos (1889–1919) gépészmér

nök. Csatlakozva az őszirózsás forradalom
hoz, ő szervezte és vezette a vagongyári
munkásokból álló egységet, akik a csehszlo
vák csapatok által megszállt Komárom visz
szafoglalására készültek. Az 1919. május el
sejei csatában vesztette életét 121 társával
együtt. 1959 és 1993 között a Bácsai úton
épült szakközépiskola viselte a nevét (ké
sőbb SzentGyörgyi Albert Gimnázium és
Szakközépiskola, ma Audi Hungaria ÁMK).
Az utcát 1959ben nevezték el.

Szerző: 
Czvikovszky Tamás


