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Már elérhető a Nemzeti adó- és Vámhivatal (NaV) saját fejlesztésű mo-
bilapplikációja, amivel a számlák mobiltelefonon is kiállíthatók. az Online
számlázó elnevezésű alkalmazás letöltése és használata is ingyenes,
automatikusan teljesíti a kötelező adatszolgáltatást. a július 1-jétől
életbe lépő online számlaadat-szolgáltatás szabályairól Nagy attila adó-
ügyi főreferens számolt be a győr+ rádió reggeli műsorában.

MiNdeN száMlát LáTNI FOG A NAV

MOBILAPPLIKÁCIÓ 
A köNNyebb üGyINTéZéSérT

Alegfontosabb változás, hogy kibővül
azok köre, akik online számlaadat-
szolgáltatásra kötelezetté válnak. Et-

től az időponttól ugyanis a számlaadat-
szolgáltatás minden belföldi adóalany
számára kötelező, aki másik belföldi adó-
alany részére, az áfa-törvény szabályai
szerint belföldön teljesített ügyletről állít ki
számlát. Eddig a százezer forint feletti
áfatartalmú számlákat kellett jelenteni, jú-
lius 1-jétől az összes, belföldi adóalanyok
közötti ügyletről adatot kell szolgáltatni,
függetlenül az áfa összegétől. Olyan adó-
zókra is vonatkozik majd az online szám-
lajelentési kötelezettség, akik belföldi for-
dított adózás alá tartozó és/vagy áfamen-
tes ügyletekről állítanak ki számlát – tájé-
koztatott a referens.

A szakember azt mondja, nem szűnik meg
a számlatömb, aki ragaszkodik a kézzel ki-
állított számlához, az továbbra is használ-
hatja, viszont ezeket a számlákat július 1-
jétől továbbítani kell a NAV felé, úgy, hogy fel
kell tölteni azokat az Online Számla rend-
szerbe (online szam la.nav.gov.hu). 

Tehát a számlaadat-szolgáltatást minden
esetben a NAV által biztosított elektronikus
felületen, az ingyenesen használható Online
Számla rendszerben kell teljesíteni. Egy egy-
szerű regisztrációt követően – június 30-ig –
a felhasználó már a webes felületen találja
magát. Ehhez a számlázóprogramhoz fejlesz-
tett a NAV az iOS és Android operációs rend-
szerekkel is kompatibilis applikációt. Az okos-
telefonra letöltött applikáció a webes felületről
indított összepárosítást követően vehető
használatba – hangsúlyozta Nagy Attila. 

Az alkalmazásban minden fontos művelet
elvégezhető, mint például a számlák kiállítá-
sa, az adatszolgáltatási kötelezettség auto-
matikus teljesítése, a partner- és terméklista
alkalmazása, a vevőadatok betöltése. Lefedi
mindazt, amire a vállalkozónak a számlázás
szempontjából szüksége van – sorolta az al-
kalmazás előnyeit a szakember. 

A kiállított számla az appon és az Online
Számlázó webes felületén is bármikor
visszakereshető, megnyitható, továbbít-
ható. Az applikációval számlázó vállalkozó
a számla kiállítása után azonnal elküldheti
elektronikus számláját például MMS-üze-
netben, e-mailben, Viber-üzenetben,
Mes sengeren keresztül is. Az applikációval
rögzített számlák adatait a program nem
az alkalmazáshoz használt okostelefonon,
hanem felhőben tárolja, így az adatok nem
vesznek el készülékváltáskor sem.
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„A kivitelezés a közműcserékkel indul, a munkát
a Pannon-Víz kezdi június 17-én az ivóvíz-ge-
rincvezeték kiváltásával, majd az ivóvízbeköté-
sek cseréjével félpályás útlezárás mellett” –
mondta el a beruházással kapcsolatban Szeles
Szabolcs alpolgármester. A területen több szol-
gáltató is közműcseréket végez, így az E.ON a
közvilágítási kábel, a Győr-Szol Zrt. a távhőve-
zeték rekonstrukcióját, az NKM a gázbekötések
cseréjét végzi el. Az alpolgármester kiemelte,
ahogy halad előre a munka, úgy a félpályás út-
lezárást – várhatóan július elején – a teljes útzár
váltja. A buszok ekkortól a Zechmeister utca–
Munkácsy M. utca–Szent István út terelő útvo-
nalon közlekednek. Mint megtudtuk, az árpád út
és a Bajcsy-Zsilinszky út keresztirányú forgalma,
az ingatlanok gyalogos megközelítése, illetve a
Jókai parkolóház és a közintézmények gépjár-
művel történő megközelítése is folyamatosan
biztosított lesz ezen időszak alatt is. „A beruhá-
zás tehát kellemetlenséggel fog járni, de kérjük
a közlekedők türelmét, hiszen mindez elenged-

hetetlen a teljes rekonstrukcióhoz” – hangsú-
lyozta Szeles Szabolcs.

Az önkormányzat beruházásában megvalósuló
út- és járdaburkolat-felújítás ezt követően, vár-
hatóan augusztus elején kezdődhet, amely so-
rán új közvilágítási hálózat is épül. A kivitelezés
előreláthatólag
november vé-
gén fejeződhet
be. Szeles Sza-
bolcs azt is el-
mondta, hogy a
fejlesztés össz -
értéke 387 mil-
lió forint, amely-
ben a szolgál-
tatói források
és az önkormányzati 80 milliós önrész mellett
mintegy 160 millió forintos TOP-os pályázati
forrás is szerepel, ám a város a jelenleg önrész-
ként szereplő összegre is pályázik.

dr. Fekete dávid, a terület önkormányzati kép-
viselője hozzáfűzte, az itt élőktől számos ész-
revétel érkezett, hogy a rossz útburkolat miatt
a buszok és személyautók forgalma túlzott zaj-

hatással jár. A fejlesztés ezt a problémát is hi-
vatott orvosolni, emellett pedig, mivel egy nagy
forgalmú közlekedési tengelyről van szó, a kü-
lönböző városrészek, sőt az ipari területek meg-
közelíthetősége is gördülékenyebbé válik. A kép-
viselő szintén az itt élők és a közlekedésben
részt vevők türelmét kérte a felújítás idejére.

„A közműkiváltá-
sok kivitelezését
gondos előkészí-
tő munka előzte
meg, felmértük
többek között a
földben lévő csa-
torna állapotát,
és olyan ütem-
terv készült,

amely lehetővé teszi a többi szolgáltatóval a
párhuzamos munkavégzést. Erre azért van
szükség, hogy a nagy forgalmú utat minél ha-
marabb vissza lehessen adni a közlekedőknek”
– mondta el Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. el-
nök-vezérigazgatója. 

A munka tehát jövő hét közepén kezdődik, ne
megszokásból közlekedjünk!

a munkálatok június 17-én kezdődnek, a közműcseréket követően pedig „faltól falig”
megújul a Jókai utca a zechmeister utca–szent istván út közötti szakaszon. a felújítás
jelentős forgalomkorlátozásokkal jár majd.

Szerző: papp zsolt
Fotó: O. Jakócs péter

MEGÚJUL A JÓKAI UTCA, 
VáltOzik A FOrGALMI rENd

A fejlesztés összértéke
387 MILLIÓ FORINT
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a győr+ Médiának alpolgármesterként
adott első interjújában elmondta, hogy
a polgármester kinevezése meglepetés-
ként érte, ám már akkor sem pusztán a
rangot látta a megbízatásban, hanem a
munkát. aztán dr. dézsi Csaba andrás
valami elképesztő tempóban kezdett in-
tézkedni. Változott a munkához való
hozzáállása mindezek után?
Győr alpolgármesterének lenni akár
egyetlen napra is hihetetlen megtisztel-
tetés. éppen ezért magam sem tudom
ezt a rangot, pozícióm másképpen kezel-
ni, mint hatalmas tisztelettel. Amikor a
felkérés érkezett, mégsem a rang volt
számomra a motiváló tényező, hanem
maga a feladat. Máig a munka és a fele-
lősség oldaláról próbálom a munkámat
megközelíteni. A másik oldalról pedig, aki
nem ismerte polgármester úr habitusát,
azt valóban meglephette a munkatempó,
én azonban erre fel voltam készülve. Van
is feladat bőven. 

közgazdászként egyértelmű volt, hogy
a pénzügyekért fog felelni alpolgármes-
terként, első feladat a költségvetési
rendelet megalkotása volt, ám rögtön itt
a második nagy kihívás, hiszen a hírek
szerint a koronavírus-járvány miatt át
kell tervezni az idei költségvetést. Nagy
vonalakban miben fog változni?
Új költségvetési rendeletet nem alkot-
tunk, de folyamatosan születtek olyan
határozatok, amelyek átsoroltak tétele-
ket. Folyamatosan figyeljük a helyzetet és
fontossági sorrendet állítottunk fel a fel-
adatok között. Amikor a pandémiás hely-
zet kialakult, intézkedési tervet kértünk a
cégektől és az intézményhálózattól is,
kértük tőlük, gondolják át, mi az, amit el
lehet engedni vagy át lehet ütemezni.
Ahol lehetett, kihasználtuk a lehetőséget,
elvégeztük a szükséges felújításokat, kar-
bantartásokat, más munkákat pedig el-

RENDKÍV   
alkalMaz
A GyőrI Kö  

Szerző: garamvölgyi imre
Fotó: Marcali gábor

SZELES SZABOLCS: A VáLTOZó KörNyEZETBEN NAGy KIHíVáS PONT  

a Covid-19-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt áttervezni
kényszerül éves költségvetését a győri közgyűlés. a tervezett változ-
tatásokról, valamint a városban folyó nagyberuházások helyzetéről
a város pénzügyekért felelős alpolgármesterével, szeles szabolccsal
beszélgettünk.
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A minap egy pedagógus ismerősöm a leg-
népszerűbb közösségi oldalon lelkes vissza-
számlálásba kezdett – ó, ió, ció… –, vélhe-
tően pedig mára eljutott addig, amíg kiírhat-
ta üzenőfalára, hogy megkezdődött a vaká-
ció nebulói számára. 
A diákok korábban szorgosan írták a táblára
a számukra megváltással felérő szó betűit,
ezzel természetesen azt is jelezték tanáraik
felé, hogy vegyenek vissza a terhelésből, a
feleltetésekből, a házi feladatok kiosztásá-
ból, mert visszavonhatatlanul megérkezett
a nyár és az édes szünidő.
Az elmúlt hónapok mindent megváltoztattak.
A vírus ellehetetlenítette az iskolák épületein
belül zajló oktatást, szinte egyik napról a má-
sikra kellett online tanórákat tartani – ilye-
nekre korábban elvétve akadt példa –, a
rendszert a semmiből kellett beindítani. 
Ha konklúziót kellene vonni, akkor talán
egységesen azt lehet kijelenteni, hogy a
feladatot sikerült megoldani. Az egyéni vé-
leményekből persze sokkal színesebb a
paletta, van, ahol szinte minden tökélete-
sen működött, máshol pedig gyakran döc-
cent a szekér. 
Ami azonban biztos, hogy elképesztően
nehéz hónapok vannak a pedagógusok,
szülők és gyerekek mögött. A tanároknak
a korábbihoz képest teljesen eltérő metó-
dusban, felfogásban, módszertan szerint
kellett közvetíteniük a tananyagot, a gye-
rekeket pedig egészen más ingerek érték
az órák alatt, mint az iskola falain belül. A
legnehezebb feladat talán mégis a szülők-
re hárult, akik vélhetően naphosszat gub-
basztottak csemetéik mellett, hogy segít-
senek, ellenőrizzenek, feltételeket bizto-
sítsanak a végcél elérése, a félév sikeres
teljesítése érdekében. 
A tény azonban az, hogy mostanra minden-
ki a végletekig kimerült. így következhetett
el az a pillanat, hogy a pedagógusok is kö-
zösségi oldalakon számolnak vissza. A taps
nekik és a gyerekeknek is jár, de talán legin-
kább a szülőknek, akik többségében a táv-
oktatás után és vakáció helyett visszatér-
nek a munkahelyükre dolgozni...

bobory balázs

VAKÁCIÓ

VÜLI IDOKBEN 
kOdó

  LTSéGVETéS 
csúsztattunk. Két alapvető célt határoz-
tunk meg, az egyik a munkahelyek meg-
tartása, a másik pedig az, hogy a stabil
költségvetési helyzetet őrizzük meg az
intézményeinknél és a cégeinknél, az ön-
kormányzatnál.

lehet már tudni, hogy mekkora kárt
okozott a vírushelyzet győrben?
A károkat nagyon nehéz felmérni, mert
egy-egy tétel sok mindent befolyásolhat
a költségvetésben, elég, ha pusztán egy
elmaradt rendezvényre gondolunk. An-
nak van tervezett bevétele, előzetes ki-
adása, vagy éppen szponzori bevételre
számítottunk, ami ez esetben szintén ki-
esik. A legnagyobb kihívás most az, hogy
nem látjuk előre az év második részét.
Arra számítunk, hogy június 20-szal fel-
oldja a kormány a veszélyhelyzetet,
azonban ha ősszel jönne a járványnak
egy második hulláma, a helyzet újra
megváltozhat. Volt egy sor saját intéz-
kedésünk, amelyekkel segíteni akartuk a
nehéz helyzetbe került családokat, vál-
lalkozásokat. Ilyen például a szociális
bérlakások bérleti díjának elengedése, az
üzlethelyiségek, piaci üzletek bérletdíjá-

nak felére csökkentése, ezek az intézke-
dések a mi forrásainkat is csökkentették.
A legnagyobb bevételi tételeink az ipar -
űzési adó, építményadó, valamint a gép-
járműadó. Ilyen szempontból az első fé-
lév a tervek szerint alakult, azzal együtt,
hogy a gépjárműadó már az idei évtől,
hozzájárulva a központi védekezési

feladatokhoz, már az állami költségve-
tésbe kerülő tétel. Valós adatok az év
hátralévő részére még nincsenek, becs-
lések szerint akár 15-20 százalék is le-
het az iparűzési adó visszaesése. A győri
költségvetést tekintve ez akár 3 milliárd
forint is lehet. A költségvetés szempont-
jából eddig is jelentős vállalás volt az
úgynevezett szolidaritási hozzájárulás a
maga mintegy 5,7 milliárd forintos mér-
tékével, jelen ismereteink szerint ennek
nagyságrendje tovább növekedhet a kö-
vetkező évtől. A helyzet kezelésére
többféle modellt dolgoztunk ki. A változó
környezetben nagy kihívás pontosan
prognosztizálni. Nyilván nem szeretnék
„előreszaladni”, de nem lehetetlen, hogy
struktúrákhoz is hozzá kell nyúlnunk,
mert a költségvetési stabilitás fenntar-
tása a legfontosabb.

Mindeközben folynak a városban a fej-
lesztések. Vannak előkészítő szakasz-
ban lévők vagy éppen elkészültek,
utóbbi például a kórház melletti parko-
lólemez, előbbi a Jókai utca felújítása.
tudja ezeket kezelni a költségvetés?
Ezek tervezhető kiadások, és többféle

forrásból finanszíroz-
zuk őket. A parkolóle-
mez a Modern Váro-
sok Program kereté-
ben épült. Vannak pá-
lyázati keretekből
megvalósuló beruhá-
zások és önerőt
igénylők is. és persze
vannak saját beruhá-
zásaink, hiszen a fejlő-
dés nem állhat meg a
városban. A város mű-

ködése együtt jár halaszthatatlan beru-
házásokkal, ezeket tovább szeretnénk
vinni. Győr egy erős város. A gazdálkodás
stabil lábakon áll, úgy gondolom, ha egy
erős város határozott elvek mentén ha-
lad, nagy költségvetési fegyelem mellett,
alkalmazkodva a kihívásokhoz, meg tudja
oldani a problémákat.

       OSAN PrOGNOSZTIZáLNI

Győr AlpolGár-
mesterének lenni Akár
eGyetlen nAprA is 
HIHETETLEN 
MEGTISZTELTETÉS
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AGyőri Tankerületi Központ fenntartásában
működő 66 köznevelési intézmény 23 és
fél ezer diákja kezdi meg a nyári szünidőt

hétfőtől – erről Blazovicsné Varga Marianna, a
központ igazgatója tájékoztatott. A tanulók a bi-
zonyítványokat elektronikus formában, a Kréta
felületen kapják meg. „A fenntartó egyértelmű
álláspontja, hogy a gyermekek és a pedagógu-
sok egészségvédelme érdekében továbbra is
kerülni kell a kisebb-nagyobb csoportosulásokat
és a személyes megjelenéssel járó rendezvé-
nyeket. Amennyiben rendeznek ballagást vagy
tanévzáró ünnepséget, úgy azt elsősorban sza-
bad térre tervezzék, kis létszámú jelenlévővel,
legfeljebb osztályonként, a járványügyi előírások
betartásával” – emelte ki az igazgatónő.

Az iskolák június 26-áig biztosítanak felügyele-
tet a gyermekek részére, a szülői igényeknek
megfelelően. A Tankerületi Központ intézményei
bekapcsolódnak a napközis táborok szervezé-
sébe a Napközis Erzsébet-táborok nyújtotta pá-
lyázati lehetőséggel. Erről a szülők közvetlenül
az iskoláktól kapnak részletes tájékoztatást.

rémi Péter, a Szabadhegyi Magyar–Német Két
Tanítási Nyelvű általános Iskola és Gimnázium
igazgatója szerint a pedagógusok maximálisan
helytálltak, példamutatóan végezték az online
tanítást, foglalkoztak a gyerekekkel, valamint ez
idő alatt megerősödött a kapcsolat a szülőkkel
is. Az igazgató úgy vélte, országos viszonylatban
jó helyzetben voltak diákjaik, a legtöbb család-
ban megvoltak az eszközök, a lehetőség a digi-
tális tanulásra. Ahol nem, ott az iskola kölcsön -
adta a számítógépeit, monitorjait, vagy papír
alapon juttatta el a tananyagot a gyerekeknek.
„Nem számon kértünk, hanem segíteni próbál-
tunk azoknak, akiknél gondok voltak, hiszen sok-
féle egyéni helyzettel találkoztunk, toleránsnak
kellett lennünk. A gyerekek közül volt, aki szár-
nyalt a digitális ok-
tatás által, de
olyan diák is akadt,
aki az iskolában
szorgalmas, jó ta-
nuló volt, most
pedig „üldözni”
kellett, hogy bár-
mit is beadjon, el-
végezze a felada-
tot” – sorolta a példákat rémi Péter. A nyolca-
dikosok hétfőn és kedden – immár a hatodik
módosított időpontban – tehettek szóbeli dSd-
nyelvvizsgát, de így is kiválóan teljesítettek.

„Ehhez a nagyszerű eredményhez az is kellett,
hogy a pedagógusok folyamatosan fenntartsák
a gyerekek érdeklődését, biztatták őket, gyako-
roltak velük Skype-on keresztül” – hangsúlyozta
az intézményvezető. Hagyományos ballagást,

meghitt búcsúz-
tatót augusztus
28-án tartanak
az iskolában a
26 végzős gim-
nazistának. A
nyolcadikosokat
is személyesen,
de szűk családi
körben ballag-

tatják el az iskola udvarán június 18-án vagy 19-
én, ahol a három osztály átveheti a bizonyítvá-
nyát és az arra érdemesek a jutalmakat. A tan-
évzáró ünnepséget viszont online tartják meg,

az iskola honlapján lesz elérhető a videóüzenet.
Idén a szünidőben 120 diák nyaralhat a győrúj-
baráti táborban, 40 diák pedig a Pácin települé-
sen lévő gyermektáborban üdülhet. A vakáció
ideje alatt az iskola hetente 30-50 gyereket fo-
gad, 10 fős csoportokban, azokat, akiknek a
szülei nem tudják megoldani a felügyeletét.

Kara Zsuzsannának három ballagó gyermeke is van.
Az ikrek a Gárdonyi Géza általános Iskola alsó tago-
zata elvégzése után ősztől a Kazinczy nyolc évfo-
lyamos gimnáziumába járnak. A báty is kazinczys
diák, ő idén érettségizett. A kicsiknél már tartottak
egy búcsú-összejövetelt az osztálytársakkal, tanító
nénikkel, míg Máténak online ballagási ünnepsége
volt. A bizonyítványért személyesen is bemehetnek,
és az osztály a napokban bankettet is tart. Az édes-
anya elégedett azzal a segítséggel, amelyet a gye-
rekek az online oktatás során a pedagógusoktól

Nem mindennapi tanévet zárnak az általános és középiskolák, hiszen a koronavírus-járvány miatt március közepe    
de a diákok és tanárok többsége jól alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez.

Szerző: Földvári gabriella
Fotó: Marcali gábor

TáVOKTATáS uTáN ONliNe BALLAGáS éS éVZáró

HéTFőTőL VAKÁCIÓ!

66 köznevelési intézmény 
23 ÉS FÉL EZER diákjA 
kezdi meG  A szünidőt
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Az ünnepségen a díjazottak mellett
vendégként részt vett Szentkirályi
Alexandra kormányszóvivő és Filep

Bálint egyetemi kancellár is. Az ünnepelteket
dr. dézsi Csaba András polgármester kö-
szöntötte. „A koronavírus-járvány speciális
helyzetet teremtett, ami sok nehézséggel
járt ugyan, de számos jó példa mutatta meg
az összefogás erejét. Ilyen a pedagógusok ál-
dozatos és rugalmas hozzáállása, amely le-
hetővé tette a gyors átállást a digitális okta-
tásra. Munkájuk révén a fiatalok tovább ta-
nulhattak, nem szakadt meg a tanév” – fo-
galmazott a polgármester, aki a sportolók és
sportszakemberek munkáját is méltatta. Ki-
emelte, az ő küldetésük során kiemelt fon-
tosságú a fiatalok egészséges életmódra ne-
velése, hiszen a sport nemcsak a fizikai, de a
lelki egészséghez is hozzájárul. A Kitaibel Pál-
díj a város elismerése a környezetvédelmi vi-
lágnaphoz kapcsolódóan. Ennek kapcsán el-
mondta, a környezetvédelem többek között
azért fontos, hogy élhető formában adjuk to-
vább a bolygót az utánunk jövőknek. Ehhez
elengedhetetlen a szemléletformálás, ez a
terület is összefogást igényel.

A polgármester dr. Pergel Elza alpolgármes-
terrel közösen adta át a Győr Oktatásügyéért
díjakat. Holle Zsuzsanna, a Sün Balázs óvoda
vezetője az egészségnevelés és a hátrány-
kompenzáció területén folytatott tevékeny-
sége, a sajátos nevelési igényű, valamint a be-
illeszkedési, tanulási és magatartási nehéz-
séggel küzdő gyermekek integrált nevelése
területén végzett munkájáért vehette át az el-
ismerést. A díjat répásiné Hajnal Csilla, a Győri

kaptak. A kicsik bármikor fordulhattak a tanítókhoz
a feladatok megoldásához, és az érettségire készülő
fiú is megkapott minden támogatást ahhoz, hogy
tisztességesen fel tudjon készülni a nem minden-
napi körülmények között zajlott érettségire. 

A győrújbaráti II. rákóczi Ferenc általános Isko-
lában három nyolcadikos osztály, 75 diák búcsú-
zik el az intézménytől. A három osztálynak há-
rom különböző napon lesz a búcsúztatása, ami-
kor kis ünnepség keretében, az udvaron átvehe-
tik a bizonyítványukat. A többiek a bizonyítvá-
nyukat a Krétán keresztül kapják meg, a tanév-
záró ünnepélyt pedig virtuálisan rendezik meg –
tájékoztatott rácz György igazgató. 

Az örömhír óvoda, általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatónője, Lehotzky Józsefné
fontosnak tartotta, hogy a nyolcadikosokat méltó
körülmények között elbúcsúztassák és a gyerekek
is elköszönhessenek egymástól, ezért a megfelelő
járványügyi intézkedések betartása mellett az is-
kolában megtartják a ballagást. A 19 végzőst a
hetedikesek videóüzenete és az igazgatónő bú-
csúztatója várja. A tanévzáró ünnepélyt viszont
csak videón nézhetik meg a diákok, a bizonyít-
ványt pedig a szülők vehetik át személyesen.

Szerző: papp zsolt
Fotó: O. Jakócs péter

Váci Mihály általános Iskola igazgatója több
évtizedes pedagógusi tevékenysége és mun-
kakultúrája, a meditációs jó gyakorlat megho-
nosítása, drámapedagógusi és rendezői mun-
kája miatt kapta meg. árpásiné domán Móni-
kának, az Audi Hungaria általános Művelődési
Központ Nemzetiségi Német–Magyar óvo-
dája vezetőjének a speciális kétnyelvű prog-
ram megvalósítása, a német nemzetiségi
óvodai nevelés módszertani kultúrájának al-
kalmazása elismeréseként ítélték oda a díjat.

dr. dézsi Csaba András Petrov Iván polgár-
mesteri biztossal a Győr Sportjáért díjakat is
átadta. Sztanity Lászlót, a Győri Vízisport SE
kajak-kenu szakosztályának vezetőedzőjét a
győri kajak-kenu sportág eredményessége,
hírnevének öregbítése, a fiatalok körében a
sportág népszerűsítése érdekében betöltött
szerepe elismeréseként díjazták. Németh
Zsolt, a Győri Szakképzési Centrum Bercsényi
Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája igazgatója a di-
ákok testnevelésének és sporttevékenységé-
nek fejlesztése területén kifejtett munkája el-
ismeréseként vehette át a díjat.

A környezetvédelmi világnap alkalmából ad-
ta át dr. dézsi Csaba András és radnóti
ákos alpolgármester a Kitaibel Pál Környe-
zetvédelmi Emlékérmet Gülch Csaba költő-
újságírónak irodalmi alkotói és újságírói
munkássága során a környezet- és termé-
szetvédelem területén végzett szemlélet-
formáló tevékenysége elismeréseként.

A kitüntetettek egyetértettek abban, hogy
bár az ünnepségen névre szóló díjat vettek
át, az elismerés kollégáikat is illeti, hiszen
mindannyian nagyszerű csapat tagjai, és ki-
váló szakemberekkel dolgoznak együtt.

              óta távoktatás zajlott Magyarországon,
          

a győr Oktatásügyéért, a győr sportjáért és a kitaibel pál környezet-
védelmi emlékérem díjakat múlt pénteken adták át a városházán.

AZ áldOzatOs MuNKáT
DÍJAZTÁK
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LEADEC INDUSTRIAL SERVICES
AZ AUTÓIPARI SZOLGÁLTATÁSOK SPECIALISTÁJA

A pályázatokat a pozíció megnevezésével a vigykarrier@leadec-services.com e-mail címre várjuk!
Érdeklôdni a 06-20/663-4949-es telefonszámon lehet.

A Leadec Kft. gyôri karbantartó csapatának bôvítéséhez
szakirányú végzettséggel rendelkezô

ELEKTRIKUS, GÉPÉSZTECHNIKUS,
KARBANTARTÓ, VILLANYSZERELÔ,
KOMPRESSZORKEZELÔ
munkatársakat keres.

„Az óvodák és bölcsődék újranyitása sok család-
nak jelent nagy könnyebbséget, ám Győrben a fel-
ügyeleti időszakban is minden olyan gyermek
számára biztosítottuk az ellátást, akinek a szülei
ezt igényelték” – mondta el dr. Pergel Elza alpol-
gármester. Hozzátette, a 60 százalékos óvodai ki-
használtság abból is adódik, hogy a szeptember-
ben iskolát kezdő gyerekek szülei közül sokan je-
lezték, a fennmaradó időszakra már nem veszik
igénybe az óvodai ellátást.

A kormányrendelet értelmében a bölcsődék és az
óvodák nyáron csak két hétre állhatnak le. A szülők
február 15-ig kapták azt a tájékoztatót, amely még
4-5 hetet tartalmazott. Az elmúlt héten minden
bölcsőde és óvoda tájékoztatta a szülőket a mó-
dosított leállásról, amelyből kiderül, a két hét zárva
tartást a már ismert leállás időintervallumában ha-
tározták meg. A leállás idejét minden intézmény a
saját weboldalára is feltette, de megtalálható a
gyor.hu honlapon is. Az alpolgármester hangsú-
lyozta, minden óvodában és bölcsődei központban

Szerző: papp zsolt
Fotó: O. Jakócs péter

a hét eleji adatok alapján a böl-
csődékbe a beíratott gyerekek kö-
zel 75 százaléka tért vissza, az
óvodai ellátást 60 százalékuk ve-
szi igénybe. az óvodák és bölcső-
dék csak két hétre állnak le, a
gyerekek intézményi ellátása
egész nyáron biztosított lesz.

egy időben egy tagóvoda, illetve bölcsőde áll le, így
biztosítani tudják a gyermekek intézményekben
történő folyamatos ellátását azoknak is, akik egész
nyáron igénybe kívánják azt venni.

A rövidebb leállás ellenére az intézményekben el
tudják végezni a szükséges munkálatokat, a mén-
főcsanaki bölcsődében például a héten már be is
fejeződik a belső felújítás. A Kassák Lajos úti böl-
csődében megtörtént az ablakcsere, tetőszigete-
lés és homlokzatszigetelés, ezután itt is a belső

felújítás következik, várhatóan szeptember 1-jén
nyit az intézmény. A Zöld utcai bölcsőde átépítése
is zajlik, a felújítás után egy csoportszobával bővül
az intézmény, amely várhatóan szintén szeptem-
berben nyit. A Vuk és a Móra Ferenc Tagóvodákban
fűtéskorszerűsítés zajlik, a gyermekeket az óvodák
más tagóvodáiban látják el. A munkákat úgy szer-
vezték, hogy a felújítások ideje alatt is minden
gyermeket el tudnak látni. Az intézményekben

nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos szellőzte-
tésre, takarításra és fertőtlenítésre is.

Az alpolgármester emlékeztetett, a látogatási tila-
lom részleges feloldásával a hét elejétől lehetőség
van az idősek otthonaiban a látogatásra, amelyre
az ott élők már nagyon vártak. Kiemelte, a látoga-
tás során fontos a szabályok betartása, az idősek
egészségének megóvása érdekében. Kányai ró-
bert, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény igazgatója felhívta a figyelmet, az intézmé-
nyek lakói több mint három hónapja védett környe-
zetben élnek, ezért minden fertőzésre fokozottab-
ban érzékenyek. A hozzátartozóktól kérik az intéz-
mény által előírt szabályok szigorú betartását, hogy
az esetleges megbetegedéseket elkerüljék. Az idő-
sek látogatása a mentálhigiénés csoport munka-
társaival vagy az erre kijelölt ápolóval történő elő-
zetes telefonos egyeztetés után lehetséges. Egy-

szerre egy látogatót fogadhatnak az idősek 30
percre, az érkező hozzátartozók testhőmérsékletét
érintés nélküli infrahőmérővel ellenőrzik. (A szabá-
lyok megtalálhatók az eeszi.hu honlapon).

dr. Pergel Elza azt is elmondta, hogy június 15-én
a győrújbaráti gyermektábor is megnyitja kapuit,
amely iránt óriási volt az érdeklődés, és amelyben
idén is több felújítást végeztek el.

NYÁRON IS FOLYAMATOS 
A BöLCSődEI éS óVOdAI ellátás
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Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• tAkArító •
• SzocIálIS Gondozó •

• ápoló •
• vIllAnySzErElő •

• fEStő •
• kArbAntArtó •
• InformAtIkuS •

• tErápIáS munkAtárS •

munkakörökben.

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

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

hr@eeszi.hu

Optimum Optika
9021 Győr, Széchenyi tér 11.
Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055
info@optimumoptika.hu

A koronavírus-járvány kitörése óta az egészség-
ügyben és a rendvédelmi területen dolgozók
megfeszítetten dolgoznak, hogy a betegeket
ellássák és a járványt megfékezzék.
Akciónkkal ezt szeretnénk meghálálni az alábbi
területen dolgozóknak:

• Egészségügyi alkalmazottak
• Mentősök
• Rendőrök
• Katonák

Az Ő számukra ZEISS szemüveglencse vásárlása
esetén a második lencsét (azaz a bal oldali lencsét)
AjándéKbA AdjuK!

„MI ÍGY TAPSOLUNK”
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Huszonnégy millió forint önkormányzati for-
rásból történt felújítás a győri Család- és
Gyermekjóléti Központ Magyar utcai épüle-
tében. A munkálatok márciusban kezdődtek,
sor került a 22 ablakon a műanyag nyílászá-
rók cseréjére és a tető felújítására. 

dr. Pergel Elza szociális ügyekért is felelős al-
polgármester elmondta, további felújítás  szük-
séges az intézménynél, de örül, hogy a Magyar
úti épületben ezután modernebb körülmények
között dolgozhatnak a Köznevelési csoport
munkatársai. A város vezetése a továbbiakban
is kiemelt figyelmet fordít a felújításokra, az in-
tézmények állagmegújítására. Kiemelte azt is,
a Köznevelési csoport 2018 szeptembere óta

MegúJult az ÉPÜLET

Szerző: szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs péter

működik, ezer gyermekenként egy szociális
szakember segíti a tanintézményeket. A 36
óvodai és iskolai szociális segítő Győrben és a
győri járás területén látja el feladatát a közne-
velési intézményekbe beiratkozott gyermekek
körében. A gyermek családban nevelkedésének
elősegítése, a veszélyeztetettségük megelő-
zése érdekében egyéni és csoportos speciális
szolgáltatásokat nyújtanak, programokat szer-
veznek a munkatársak. Biztosítják az óvodai és
iskolai szociális segítő tevékenységet is.

Kaszáné Tóth Katalin, a Köznevelési csoport
vezetője hozzátette, a járvány ideje alatt is
nagy igény mutatkozott a munkájukra, az el-
múlt közel három hónapban több mint kétezer
esetben keresték őket. „Minden gyermeknek
jár a preventív szolgáltatás. A nyári időszakban
gyermekfelügyeletet is biztosítunk a győri
gyermekeknek” – zárta a csoportvezető. 

ablakcsere és tetőfelújítás után megszépült, így modernebb kör-
nyezetben dolgozhatnak a győri Család- és gyermekjóléti központ
Magyar utcai épületében a köznevelési csoport munkatársai. 

A felújított épületben rákosi-tóth rita
igazgató és kaszáné tóth katalin csoport-
vezető mutatta be az óvodai és iskolai
szociális segítők munkáját dr. pergel elza
alpolgármesternek.
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„Bízom benne, hogy az idén is sokan neveznek,
hiszen már nagy hagyományokkal rendelkezik
Győrben ez a lehetőség” – fogalmazott radnóti
ákos alpolgármester, aki hozzátette, a város ki-
emelt figyelmet fordít a környezetre, gondoljunk
akár a faültetési programra, az évi százezer ki-
ültetett egynyári virágra, vagy az automata ön-
tözőrendszerek telepítésére. 

dr. Szálasy László, a Környezetvédelmi Bizottság el-
nöke hozzáfűzte, az önkormányzat célja, hogy a
környezetünk szépítésébe a lakosságot is bevonja,
ezért is osztottak az idén 12 ezer egynyári palántát,
és ezért hirdetik meg évről évre ezt a versenyt is.

A Virágos városunk Győr helyi környezetszépítő
versenyre magánszemélyek, lakóközösségek és
üzletek jelentkezését várják családi ház, társas-
ház/lakásszövetkezeti lakótömb, erkély és üzle-
tek teraszai kategóriákban. A társasházak, lakás-
szövetkezeti lakótömbök esetében egy háztömb
vagy legalább két lépcsőház lakóinak összefogá-
sa szükséges a jelentkezéshez. A versenybe ne-
vezni július 13-ig lehet. A nevezési lapot ezen az
oldalon találják, de kérhető a városháza portáján
és letölthető a gyor.hu honlapról is.

A nevezést a Polgármesteri Hivatal Település-
fejlesztési Főosztályára (II. em. 237.) kell eljut-
tatni, illetve megküldeni a 9021 Győr, Városház

tér 1. címre. A borítékra kérik ráírni: „Virágos vá-
rosunk Győr ” verseny. A szakemberekből álló
szemlebizottság nyáron végzi a zsűrizést.

A kategóriák első három helyezettje vásárlási utal-
ványban és oklevélben részesül, valamint a „Virá-
gos városunk Győr” 2020 tábla kihelyezésére lesz
jogosult. Családi ház kategóriában az első 150

ezer, a második 125 ezer, míg a harmadik helye-
zett 100 ezer forintos utalványt vehet át. A tár-
sasházak, illetve üzletek teraszai kategóriákban a
nyeremény 300 ezer, 250 ezer és 200 ezer forint,
míg az erkélyek esetében az utalványok értéke 75
ezer, 50 ezer és 25 ezer forint. A díjazottak a vá-
sárlási utalványokat kertészeti eszközök, anyagok,
növények beszerzésére fordíthatják.

Szerző: papp zsolt
Fotó: O. Jakócs péter

„viráGos városunk Győr” 2020 HELyI KörNyEZETSZéPíTő VErSENy

NEVEZÉSI lAp
Kategória: Családi ház, Társasházi/Lakásszövetkezeti lakótömb, Erkély, üzlet terasza.
(Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje!)

név: ..........................................................................................................................................................................................

tulajdonos, Bérlő, közös képviselő/elnök: ..........................................................................................................

kapcsolattartó személy neve: ....................................................................................................................................

Cím (irányítószám, utca, házszám) ..............................................................................................................................................
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Győr, 2020. ………………

…………..............…………………………………..
aláírás

Tulajdonos, Bérlő, Közös képviselő/Elnök

az idén 14. alkalommal hirdeti meg
az önkormányzat a pályázatot, ezúttal
is családi ház, társasház, erkély és
üzletek teraszai kategóriákban.

INDUL A VIRÁGOS VÁROSUNK GYOR 
HELyI körNyezetszépítő VErSENy
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VárOSI FeCskeVédelMi PrOGrAM

ÁLLOMÁNYFELMÉRO ADATLAP

Az elmúlt két évtizedben megfeleződött a hazai
fecskeállomány, azaz mára minden második
madár eltűnt az ereszek alól. A madarak szerepe
azonban a klímaváltozás miatt egyre fontosab-
bá válik az emberek számára. Ezért indít orszá-
gosan is egyedülálló, városi fecskevédelmi prog-
ramot a bizottság.

„A környezetvédelmet kiemelt területként kezel-
jük, ezért hívtuk életre a Környezetvédelmi Bizott-
ságot, amely aktív munkába kezdett a városért és
környezetéért. Ha megmenthetjük a fecskéket,
tegyük meg!” – emelte ki a polgármester. Többek
között azért is fontos feladat ez, mert az idei évtől
korlátozottak a biológia szúnyoggyérítésre a lehe-
tőségek, és köztudott, hogy a fecskék egyik fő
tápláléka a szúnyog. A becslések szerint minden
egyes fecske egy kiló szúnyogot fogyaszt el nya-
ranta. Győrben, a folyók városában pedig bőven
van táplálék számukra.

radnóti ákos környezetvédelemért is felelős al-
polgármester kiemelte, komplex intézkedéseket
hoznak a területen, már eddig is több program
indult a város egészséges környezete érdeké-
ben, köztük az intenzív fásítási program, amely-
nek része a Győrben született gyermekek után
igényelhető fák ültetése is, és a Városi Fecske-
védelmi Program.

„A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnáziumban
működő Zöld Prohászka képviselői kerestek
meg, hogy egy akció keretében hívjuk fel a fi-
gyelmet a belváros fecskéire” – beszélt a védel-
mi program ötletéről Markó-Valentyik Anna, a
bizottság tagja. Kikérték a véleményét a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kis -
alfödi Csoportjának és a Fertő–Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság szakembereinek. átfogó szak-
mai anyagot készítettek, melynek első lépés-
eként arra kérik a győrieket, hogy csatlakozza-
nak a városi fecskeállomány-felméréshez.

A hetilapunkban megjelenő állományfelmérő
adatlapot tölthetnek ki, majd a két hét múlva a
Vaskakas Bábszínház bejáratánál elhelyezendő

„egy fecske nem csinál nyarat, de
sok fecske szúnyogmentes nyarat
csinálhat nekünk” – fogalmazott
dr. dézsi Csaba andrás polgár-
mester az önkormányzat környe-
zetvédelmi bizottságának fecske-
védelmi programot indító sajtótá-
jékoztatóján csütörtökön a szé-
chenyi téren. 

FECSKEMENTO akCió INduL
A LAKOSSáG segítségét KérIK

Szerző: Földvári gabriella
Fotó: Marcali gábor

Fecskepostaládába dobhatják a kitöltött adatla-
pokat. Online is elérhető az adatlap, valamint a
fecskékkel, a programmal kapcsolatos informá-
ciók találhatók a város honlapján, a ,,Városi Fecs-
kevédelmi Program” menüpontban. A következő
hetekben kísérleti jelleggel, a Győr-Szol Zrt. mun-
katársainak segítségével sárgyűjtő helyeket ala-
kítanak ki hat parkban a fecskék számára. Ezekkel

a fészkek megépítéséhez biztosítanak alapanya-
got, valamint itatóként is szolgál a madaraknak.
„A cél, hogy idén felmérjük a fecskék egyedszámát
városunkban, jövőre pedig a költési szezon elejétől
aktívan szeretnénk segíteni a fecskéket” – hang-
súlyozta Markó-Valentyik Anna, aki egyébként a
Vaskakas bábművésze, és a Zölden Győrben című
blogja miatt is ismerhetik a győriek.

´́

település/városrész: ......................................................................................................................................................................

dátum: ....................................................................................................................................................................................................

Cím (utca, házszám, emelet): ......................................................................................................................................................

Fészkelőhely jellege: családi ház/társasház/kastély/középület/panelház/istálló/állattartó telep/

kubikgödör/iparcsarnok/templom/híd/garázs/magtár

Fecskefészkek száma: ..................................................................................................................................................................

lakott fecskefészkek száma: ....................................................................................................................................................

Felismerem, melyik fecskefaj: igen/nem

Melyik fecskefaj? Füstifecske/Molnárfecske/Sarlósfecske/Partifecske 

költések száma: egyszer/kétszer/háromszor 

Megjegyzés (fiókák száma, bármi fontos információ, amit a megfigyelő szeretne velünk megosztani):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

győr Megyei Jogú Város környezetvédelmi bizottsága köszöni a segítségét!

Kérjük, kísérje figyelemmel a környezetében fészkelő fecskéket, és megfigyeléseiről tájé-
koztassa a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi Csoportjának szak-
embereit! A kitöltött adatlapot a Vaskakas Bábszínház bejáratánál megtalálható FeCske-
pOstaládába kérjük elhelyezni! (9022 Győr, Czuczor G. u. 17.)

´́
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utat mutat a jövőbe a XI. Nyugat-dunántúli regi-
onális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár,
amely június 17-én, ezúttal virtuálisan, az inno-
vacioskiallitas.sze.hu/virtualis-kiallitas honlapon
várja az érdeklődőket, akik megismerkedhetnek
például a karrierváltó edzőprogrammal, a digitális

iNNOVáCiós KIáLLíTáS
VIRTUÁLIS TÉRBEN

a Xi. Nyugat-dunántúli regionális innovációs kiállítás és találmányi Vásár rendhagyó módon, online várja az ér-
deklődőket, akik egyszerűen elérhető, virtuális térben tekinthetik meg a kiállítók kínálatát és a kísérőprogramokat.

oktatás újdonságaival, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara új szolgálta-
tásaival, egy forradalmi építési rendszerrel vagy
konyhai okoseszközökkel. A kísérőprogramokon a
koronavírus-járvány nyomán kialakult gazdasági
és társadalmi sokkból való kilábalásról is hallhat-

nak szakmai beszélgetéseket. A kiállításon bemu-
tatkoznak a Széchenyi István Egyetem nemzet-
közi versenyeken kimagasló eredményeket elért
hallgatói csapatai, az Arrabona racing Team, a
SZEnergy, a SZEngine és a SZEnavis.

A rendezvénynek egy évtizeden keresztül a győri
egyetem adott otthont, a járvány azonban új helyzet
elé állította a szervezőket is. A program lebonyolítói
és a kiállítók szerint is az innováció és az alkalmaz-
kodókészség fejlesztése lehet a megoldás motorja.
Ezt a szemléletet és a rendezvény szellemiségét
szimbolizálja az a megoldás, miszerint a programot
virtuális pavilonokban teszik elérhetővé tértől és
időtől is függetlenül. Az esemény így nemcsak egy
napig, hanem 2020. augusztus végéig elérhetővé
válik a honlapon. A virtuális tér megjelenítése nem
igényli drága eszközök használatát: ez Windows és
macOS platformokról is elérhető.

Az universitas-Győr Alapítvány és a Széchenyi
István Egyetem mint szervezők az universitas-
Győr Nonprofit Kft.-vel, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, vala-
mint a Mobilis Nonprofit Kft.-vel mint társszer-
vezőkkel együtt várja a látogatókat.

A rendezvény az EFOP-3.4.4-16-2017-00011
projekt támogatásával valósul meg. (x)

A Xi. nyugat-dunántúli regio-
nális innovációs kiállítás és ta-
lálmányi vásár standjai idén
ilyen virtuális pavilonokban
várják az érdeklődőket.

A jövő évi költségvetés fókuszában a koronavírus-
járvány miatt nehéz helyzetbe került gazdaság új-
raindítása áll. A legfontosabb cél, hogy a gazdaság
gyorsan visszaállhasson a korábbi, európai szinten
is kiemelkedő növekedési pályára. A költségvetés
az újraindítást célzó kiemelt fejlesztésekre, beru-
házásokra a Gazdaságvédelmi Alapon keresztül
2550 milliárd forintot biztosít. A megtorpanás után
a gazdaság teljesítménye 4,8 százalékkal bővülhet
2021-ben – jelezte a képviselő. Simon róbert Ba-
lázs a Kulturális Bizottság alelnökeként szerdán
szólalt fel a költségvetés vitájában, melynek kö-
zéppontjában az önkormányzatok fejlesztési le-
hetőségei és az oktatás állt, kiemelten a szakkép-
zés, felnőttképzés, illetve a sport központi támo-
gatásának értékelése.

ÚJ BÁZIST kaptak

bőVülhet A GAZdASáG

az országgyűlés a héten megkezdte a jövő évi költ-
ségvetésről szóló javaslat tárgyalását. „a gazdaság-
védelem költségvetése lesz a 2021-es” – emelte ki
simon róbert balázs győri országgyűlési képviselő.

költségVetés 2021

4,8 SZÁZALÉKKAL 
Másfél éve keresték meg kara ákos győri országgyű-
lési képviselőt a Magyar Vöröskereszt győri szerveze-
tétől a kéréssel, miszerint szeretnének jobb körülmé-
nyek között dolgozni, a marcalvárosi bázisuk ugyanis
rossz állapotba került az évek során.

„Segítettem, hogy kapcsolatba léphessenek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
munkatársaival. Az állami cég a szociális és egészségügyi segítő szervezet
számára a győri rádió korábbi épületét ajánlotta fel használatra, amit ők elfo-
gadtak. A Győr-Moson-Sopron megyei önkéntesek fáradságot nem ismerve
felújították, széppé tették a régóta üres épületet. A látogatásom alkalmával
már nagy élet volt a házban. A földszinten éppen elsősegély-oktatás zajlott,
a mellettük levő szobában mesteremberek végezték az utolsó felújítási fel-
adatokat, az emeleten pedig az önkéntesek az átadás előtti utolsó simításo-
kat. így nyár derekától már a képzések és a rászorultak fogadása, valamint a
véradás koordinációja ebben a győri, Nagy Imre úton található épületben tör-
ténik” – számolt be a változásról az országgyűlési képviselő.
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Saját bevallása szerint gyerekkora óta érzi
a késztetést, hogy másoknak segítő job-
bot nyújtson. Családja Berettyóújfaluból

származik, ő viszont már Győrben született, és
jelenleg Győrszentivánon él. „Négyéves voltam,
amikor történt egy máig kitörölhetetlen baleset.
Egy fejsze találta el az arcomat” – kezdi a Ha
neked felesleges, másnak még segíthetsz vele
elnevezésű online csoport alapítója, majd hoz-
záteszi: ,,nagyon sokat bántottak miatta az óvo-
dában és az iskolában.”

Már ez hatalmas trauma volt számára, de hét -
éves korában újabb sorsfordító esemény tör-
tént, hiszen elveszítette az édesapját. „Máig fel-
foghatatlan. Mint ahogy az is, hogy több testvé-
rem is nagyon fiatalon hagyott itt minket.” Ezek
tükrében talán egyikünk sem lepődne meg, ha
Markszné Koncz Zsuzsanna befelé forduló éle -
tet élne, és kizárná a külvilágot. de ő másként
döntött. Hosszú évek óta segít másoknak, több,
önkénteseket összefogó online csoportnak tag-
ja, a saját csoportját több mint tíz éve működteti,
közel ötezer taggal. „Sokszor megkérdezik, hon-
nan merítek erőt ehhez. Amit a betegségem el-
vett, azt vissza is adta, mert így, hogy otthon va-
gyok, másoknak tudok segíteni. Bár az elszomo-
rít, hogy többször visszaéltek már a csoport

Mindig is csodáltam azokat az embereket, akik nehéz életük ellenére
is mások boldogulását tartották szem előtt. Markszné koncz zsuzsanna
számos akadályba ütközött eddig is, de nem adta fel, és sosem en-
gedte el a rászorulók kezét. 

nevével, és rám hivatkozva gyűjtöttek ismeret-
lenek” – magyarázza Markszné Koncz Zsuzsan-
na, aki másfél évtizede rokkantnyugdíjas, többek
között csontrendszeri betegségek miatt. „Az én
fájdalmam mégis eltörpül amellett, hogy a fia-
mat, Gergőt húszéves korában lerokkantosítot-
ták tartós betegsége miatt.”

A családanya ezek ellenére sem adta fel, sőt az
önkéntes tevékenységét igyekszik újabb keretek
közé terelni, hiszen egy alapítvány létrehozásán
munkálkodik. Ez számára is nagy segítséget je-
lenthet a jövőben, ugyanis nemcsak a megyé-
ben, hanem az ország számos pontján igyekszik
segíteni. „Minél na-
gyobb bajban van va-
laki, annál nehezeb-
ben kér segítséget.
Ezért van szükség az
önkéntesekre, akik
önzetlenül fordulnak
a rászorulók felé, és
mindenkinek megadják a bizalmat” – hangsú-
lyozza Zsuzsanna. Ez az összefogás és elhiva-
tottság vezetett oda, hogy tavaly karácsonykor
már hatszáz kilogramm élelmiszert gyűjtöttek
össze alig két hét alatt.

Az olvasók között is biztosan vannak, akik fel-
idézik magukban azokat a pillanatokat, amikor
segítettek. Ez olyan érzés, ami megragadja az

ember lelkét, és örökké elkíséri. „Sokszor voltam
szemtanúja annak, amikor valaki első alkalom-
mal tapasztalta meg, hogy milyen felemelő ér-
zés adni. Sőt, sokszor olyan emberek segítenek,
akik szintén nincsenek túl jó anyagi helyzetben.
Tapasztalatom szerint aki egyszer segített, ké-
sőbb visszatér, hogy újra átélje az érzést” –
mondja a szentiváni önkéntes. 

Persze az önkéntes munka amellett, hogy fel-
tölti, esetenként még sebezhetőbbé teszi az
embert, emiatt fokozott odafigyelést igényel.
„Voltak mélypontjaim, amik főként abból fakad-
tak, hogy túl közel engedtem embereket. Sokat
segítettem nekik, így lassanként az életük ré-
szévé váltam. Néha jobban meg kellene húzni a
határokat, de annyira érzékeny vagyok, hogy ne-
hezen tudom megtenni” – magyarázza Markszné
Koncz Zsuzsanna. 

Bár sosem azért segített másoknak, hogy egy-
szer majd elismerjék a tevékenységét, örömmel

fogadta, amikor két
éve Caritas Hungari-
ca díjat vehetett át a
fővárosban. „Sza-
lóky Albert atyának
köszönhetően felfi-
gyeltek a tevékeny-
ségemre. Azt pedig

fontos kiemelnem, hogy önzetlen társaimnak is
jár az elismerés, hiszen nélkülük a csoport sem
működhetne.”

Nem vagyunk egyformák, és a ránk rótt terheket
sem viseljük egyenlő mértékben. Markszné
Koncz Zsuzsanna és családja számos problé-
mával néz szembe, de kitartásuk és segíteni
akarásuk mindig átlendíti őket az akadályokon.

Szerző: kaszás kornél
Fotó: O. Jakócs péter

„néGyéves voltAm,
Amikor történt eGy
máiG KITÖRÖLHETETLEN
BALESET”

köztüNk éLNEK

„FELTÖLT, HA
MáSOKNAK adhatOk”
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Sokan a terhességet okolják a nők
szülés utáni testsúlygyarapodásáért,
a Michigani Egyetem kutatóinak ta-
nulmánya szerint a fő ok a gyermek-
neveléssel járó életforma és az élet-
kor. Mintegy 30 ezer olyan nő adatait
elemezték, akik 1-4 gyereket szültek.
A legtöbben nem szerezték vissza
szülés előtti alakjukat. A szülés után
1-2 évvel mért testsúlyuk szinte
azonos volt azzal, melyet gyerekszü-
lés nélkül értek volna el. A hízás oka
az életkor és a szülői életmód: sok nő

ROVARMÉREG-allergia

Mit javasolhatunk ezek után?
Ha olyan családban születik gyerek, ahol súlyos
atópia szerepel az anamnézisében (szülők széna-
náthája, asztmája, kontakt ekcéma stb.), akkor
szőrös, prémes állatok tartása nem célszerű. Ha
úgy tűnik, a lakásban lévő állat okozza az allergiát,
próbaképpen meg kell szervezni az elkülönítését:
egy-két hónapra vigyük el az állatot, illetve vaká-
ciókor költözzünk állatmentes lakásba rokonok-
hoz, barátokhoz. Természetesen különösen gyer-
mekeknél a háziállat indokolatlan eltávolítása sú-
lyos érzelmi problémát is felszínre hozhat.

szőre is okoz-
hat allergiás
megbetege-
dést, erre külö-
nösen állatok-

kal foglalkozók esetén kell gondolni (állatgondozó,
állatkísérletet folytatók körében). de nemcsak az
élő állat, hanem szőrmék, sapkák, bundák, sző-
nyegek is szerepelhetnek allergénként (nyúlszőr).
A szárított haleledel is tartalmazhat piciny rovar-
fajtaféleséget, mely szintén allergiás tüneteket
okozhat az arra érzékenyek számára.

röVIdEN

testsúlygyarapodás
SZÜLÉS UTÁN

gyakran túlterheltsége miatt mond le
a testedzésről, és gyakran megeszik
a gyerek maradékát. A nők évente
átlagosan 0,8 kilogrammal lesznek
nehezebbek, a gyerekesek évente
csaknem fél kilogrammal többet híz-
nak, mint a gyermektelenek.

A rovarméreg-allergia a népesség
0,5-5 százalékát érinti. Fontos a pon-
tos diagnózis és kezelés. Hazánkban
a mézelő méh és a közönséges da-
rázs szúrásával számolhatunk. A be-
tegek az esetek zömében nem tud-
ják, mi csípte meg őket. Segítség lehet
a helyszín: a természetben főleg a
méhek, a városokban és szeméttá-
rolók környékén a darazsak csíphet-
nek. Támpont, hogy a csípést követő-
en a fullánk bent maradt-e, ez méh-
csípésre utal. rovarcsípést követően
kialakuló, néhány nap alatt elmúló

helyi pír és duzzanat normális reakció,
nem allergia. Ilyenkor is felléphet élet-
veszélyes állapot, ha a nyelven vagy
a torokban éri a szúrás, illetve ha érbe
történik a csípés. Az autoinjektor csak
pillanatnyi segítséget jelent.

allergia állati eredetű allergénekre is kialakulhat. a túlérzékeny-
séget nemcsak az állatszőr, hanem az állat bőrlemezkéi (lehám-
lott bőr), nyála vagy a vizeletében lévő fehérjetartalmú anyagok
is kiválthatják.
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KISÁLLATOK

a macska a legallergizálóbb háziállat
Ha valaki az állati szőrre, illetve hámra érzékeny,
az a mindennapi életben csupán enyhe kelle-
metlenséggel jár, de súlyos ártalomhoz vezet-
het, ha nap mint nap ki vannak téve hatásuknak.
A legagresszívebb háziállattal szembeni érzé-
kenység a macskáknál fordul elő. A macska nyá-
lában és faggyúmirigyei váladékában mutattak
ki egy glikoproteint, mely felelőssé tehető az al-
lergizálódásért. Ez az anyag hamar vált ki arra
érzékenyek számára akár asztmás rohamot.
Sajnos ez a fehérje sokáig, akár egy évig is, és
nagy mennyiségben megtalálható a bútorokon,
ruhákon, és ezzel a macska által kevéssé láto-
gatott helyiségbe is elkerül. Francia kutatók ki-
mutatták, hogy a kandúrok lé-
nyegesen több allergiát okozó
fehérjét termelnek, mint „hölgy-
társaik”, így komolyabb tünetek
léphetnek fel a velük való kon-
taktus alkalmával. A macskák vi-
zeletében is találhatók allergiát
okozó anyagok.

egyéb háziállatok
A kutyaszőr általában enyhébb reakciót vált ki, de
ennek mértéke sok tényezőtől függ. Az aranyhör-
csög pedig sok gyermek kedvence, de nem árt
tudni, hogy rendkívül agresszív antigén tulajdon-
sággal bír, és magas a környezetében az allergi-
zálódás veszélye. A tengerimalac, patkány, egér

A lAkásBAn
SOHA NE ENGEDJÜK 
Az állAtokAt 
A hálószoBáBA



Mozgás a szabadban
utóbbiak közé sorolható az egy-
szerű séta is, ami különösen haté-
kony a természetben. Ha sporto-
lásról van szó, az erdei nordic wal-
king vagy az egyre népszerűbb ví-
zisport, a SuP – Stand up Paddle,
„állva evezés” – hihetetlen élmé-
nyekhez juttathatja az embert. Arra
is vannak vizsgálati adatok, hogy
azok a gyerekek, akik rendszeresen
a szabadban lehetnek, kiegyensú-
lyozottabbak, jobb kedélyállapotú-
ak és tanulmányaikban is jobban
teljesítenek, mint akik nincsenek
levegőn, nem mozognak eleget,

A HéT OrVOSI TéMáJA

A ZÖLDÖVEZET HATÁSA
A TESTI-LELKI egészségre

Szerző: dr. radics Judit 
pszichiáter, pszichoterapeuta,
alvásszakértő főorvos 

Jó TudNI
LELKI betegségek gyógykezeléséhez

például, hogy zöl-
dellő növényt, vá-
gott virágot te-
gyünk piros vázába
– az esztétikai él-
mény és a kelle-
mes lelki hatás el-
érése érdekében.
Akik olyan szeren-
csések, hogy ker-
tes házban lakhat-
nak, ott a kert, az udvar önmagában
lehetőséget teremt arra, hogy fák-
kal, bokrokkal, virágokkal vehessék
körül magukat, de a szobanövények
a lakásban ezt az érzetet úgyszin-
tén megteremthetik. A szép-élmé-
nyeken túl az élő növények gondos-
kodást igényelnek, sőt hobbi forrá-
sául is szolgálhatnak. Egy olyan
örömteli foglalatosság, mint egy jó
hobbi mindig üdítőleg hat a lélekre,
testet-lelket regenerál. Ez tehát a
növények gyógyító ereje is. 

ehető virágok?
Az utóbbi néhány évben egyre
több könyv, cikk jelenik meg –

keveset tartózkodnak természetes
fényben.

a zöldövezet
természetes színterápia 
A növények önmagukban is terápi-
ás, színterápiás jelentőséggel bír-
nak. Egy zöld növény kellemes lát-
ványt nyújthat, ha pedig virágzó nö-
vényről van szó, akkor a hatás meg-
sokszorozódik. Színterápiás ajánlás

kiskertBen eGy Csöpp
fűszerkert, terAszon
eGy fűszernövényekkel
teli BAlkonládA
ÉLMÉNNYEL SZOLGÁLHAT 
A mindennApokhoz
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A szorongással küzdő, pánikbetegségben vagy hangulatzavarban
szenvedők orvosi terápiájához korszerű módon ma már hozzá-
tartoznak az olyan életmódterápiák, mint a táplálkozás-, a moz-
gásterápia, a napozás (a szabályok betartása mellett) vagy a szín-
terápia. Az egészség megőrzése érdekében ugyanis fontos, hogy
bizonyos ételeket rendszeresen fogyasszunk, lehetőség szerint
rendszeresen mozogjunk (méghozzá a szabadban), sőt olyan szí-
neket használjunk környezetünkben, munkahelyünkön, ottho-
nunkban, melyek „feldobják” közérzetünket, hangulatunkat, ked-
vezően hatnak aktivitásunkra.

Szerző: kovács gábor  
okleveles táplálkozásszakértő

párhuzamosan a konyhaművé-
szet felfutásával – arról, hogy
környezetünkben milyen ehető
vad- és kerti növények, virágok
lelhetőek fel. Természetesen ezek
felhasználása nagy körültekintést
igényel, nehogy véletlenül fo-
gyasztásra alkalmatlan, netán
mérgező növényt együnk. Finom
illatos fűszernövények, szép szí-
nes virágok ételeket díszítő hasz-
nálata azonban az étkezések él-
vezeti értékét tovább fokozhatja.
Kiskertben egy csöpp fűszerkert,
teraszon egy fűszernövényekkel
teli balkonláda élménnyel szolgál-
hat a mindennapokhoz. 

az utóbbi évtizedben fordult az érdeklődés és ku-
tatás a zöldövezet testi-lelki egészségre gyakorolt
hatása felé. a civilizációs betegségek számának
növekedése összefüggésben áll az életmóddal,
mely egyre távolodik a természettől, másrészről
ezen problémák gyógykezelésében egyre nagyobb
teret kapnak az életmód-terápiák, mint például a
táplálkozásterápia és a mozgásterápiák.
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HAJPROBLÉMÁJA VAN,

HULLIK A HAJA, 
KOPASZODIK?

ezerNél TöBB ÚJ IDOPONT

Akoronavírus okozta veszélyhelyzet
kényszerből átalakította az egészség-
ügyi szolgáltatásokat. A járóbeteg-ellá-

tás soha nem állt le teljesen a győri Petz Aladár
Megyei Oktató Kórházban: az átlagosan napi
4500 beteg helyett a legveszélyesebb két hó-
napban is vizsgáltak és kezeltek 1200 embert.

A normális rend visszaállítása nem egyszerű,
mert az eltelt hónapokban változhatott, sú-
lyosbodhatott egyes betegek állapota, ezért a
beutalókat szakmailag felülvizsgálják. A járvány
kezdete előtt kapott időpontok tehát érvényü-
ket vesztik. Új időpontért bejelentkezni a jár-
ványügyi előírások miatt személyesen nem le-
het, csupán telefonon vagy interneten. A Petz-

kórház regionális szerepkört tölt be, ezért be-
tegei nemcsak győriek, megyeiek, hanem bi-
zonyos betegségekkel az egész régióból ér-
keznek. Új időpontért tehát naponta sok ezren
próbálnak meg telefonálni. Ilyen terhelést
azonban a kórházi telefonközpont nehezen tud
kezelni és az összeomlás határán áll. 

Amikor érdeklődtünk, miért nehéz felhívni a
kórházat, akkor dr. Tamás László János főigaz-
gató főorvos elmondta: hétfőn délelőtt adták
ki az ezredik időpontot a járóbeteg-ellátás fo-
lyamatos visszaállításának a kezdete óta. A fő-
igazgató szerint sokat könnyítene a helyzeten,
ha a betegek nem a kórház központi számát
hívnák. A szakrendelések előjegyzéseinek ke-
zelésére call-centereket hoztak létre. Ezeknek
önálló telefonszámuk van, amelyekről a
petz.gyor.hu honlapon tájékozódhatnak.

Naponta több ezren hívják, ezért nagyon nehéz telefonon elérni a
petz aladár Megyei Oktató kórházat. ennek ellenére már ezernél
több új időpontot adtak ki azóta, amióta fokozatosan elkezdik
visszaállítani a járóbeteg-ellátást.

Szerző: hajba Ferenc

´́

AScience-ben leírt kísérlet célja a fényérzé-
kenység és a látás visszaállítása volt a vak
retinában. Ehhez a kígyók hőérzékelésében

is szerepet játszó rendszert vettek alapul: a kígyók
ugyanis nemcsak látnak, de egy speciális szervükkel
a hőt is érzékelik. A kutatóknak adeno-asszociált
(kis mennyiségű dNS-t tartalmazó, emberre ártal-
matlan) vírusvektorok segítségével sikerült egy
mesterségesen módosított, hőre érzékeny ioncsa-
tornát bejuttatni a retinába. Ezt a látható spektru-
mon kívül eső, közeli infravörös fénnyel keltett hő-
hatással célzottan aktiválták. A vizsgálatok igazol-
ták, hogy ennek segítségével visszatért a retina
fényérzékenysége, az információ a látópályán ke-
resztül a látókéregbe is eljutott, részben pedig a
funkcionális látást is sikerült visszaállítani.

„A Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fej-
lődéstani Intézetének retina Laboratóriumában a
vezetésemmel kifejlesztettünk egy világviszonylat-
ban is egyedülálló szövettenyésztési eljárást, mellyel
a szervdonációból visszamaradó retinaszövet akár
14 héten át is életben tartható rendívül jó szövettani
megtartottság mellett” – magyarázta dr. Szabó Ar-
nold egyetemi tanársegéd. A laboratórium által kifej-
lesztett eljárást terápiás célú szervdonációból fenn-
maradt retinaszöveten végezték.

A kígyók képessége
VISSZAáLLíTHATJA
AZ EMBERI LÁTÁST
a kígyók hőlátó képessége segíthet
a retina gyógyításában, a mechaniz-
mus felhasználásával akár a látás is
visszanyerhető – derül ki a science-
ben publikált tanulmányból. a  ku-
tatáshoz a semmelweis egyetem
egy humán retina-modell kidolgo-
zásával és  jelentős tudástranszfer-
rel járult hozzá.

Szerző: szabó ádám/Semmelweis Egyetem



dr. Feng elmondta, a normál emberi test-
hőmérséklet 36,8-37 Celsius-fok. Ez a
nap során ingadozik, 6 óra körül mérhető

a legalacsonyabb, 16-18 óra között pedig a leg-
magasabb hőmérséklet. de miért alacsonyabb
az emberek testhőmérséklete általában 37
Celsius-foknál?

„A tudomány és a technológia fejlődésével
az életmódunk óriási változáson ment ke-
resztül. Az életterünk egyre kényelmeseb-
bé válik, kevesebb időt fordítunk a fizikai
munkavégzésre és a szabadtéri tevékeny-
ségekre. Ezek a tényezők is hozzájárulnak a
testhőmérséklet csökkenéséhez” – muta-
tott rá az akupunktúrás szakorvos és egy, a
Stanford Egyetem által 2020 januárjában köz-
zétett kutatási eredményről is beszélt. Esze-
rint a 19. század óta a felnőttek átlagos test-
hőmérséklete 0,4 Celsius-fokkal esett vissza.
Tanulmányok kimutatták, minden alkalommal,
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EGÉSZSÉG A JárVáNy uTáN

Tehát a normál testhőmérsékleti tartományon be-
lül minél magasabb a testhőmérséklet, annál erő-
sebb az immunitás, vagyis a test saját védekező
mechanizmusa. Amikor a szervezet baktériumok-
kal, vírusokkal fertőződik, megemelkedik a test hő-
mérséklete, mert mobilizálja az immunrendszert.
Ha a test hőmérséklete alacsony, az immunrend-
szer nem reagál és passzívvá válik, lehetőséget ad
a szervezet támadó vírusoknak, baktériumoknak
és akár a rejtett rákos sejteknek is. A denevérek
testhőmérséklete 40 Celsius-fok, így az immuni-
tásuk több százszor magasabb, mint az embereké. 

Ez az oka annak, hogy a denevérek saját víruso-
kat hordoznak, de ők nem betegednek meg tőle.
Tehát a testhőmérséklet normál tartománya 37
Celsius-foknál nem lehetne alacsonyabb. A mai
tudományos álláspont szerint tehát az emberek
testhőmérséklete, így az immunitás is csökken,
ami az egészség romlásához vezet. A WHO sze-
rint a teljes népességnek mindössze 15 száza-
léka egészséges, 15 százalékuk beteg, a fenn-
maradó 70 százalék pedig „ál-egészséges”.

Hogyan lehet ezt értelmezni a kínai orvoslás
szempontjából? „A hagyományos kínai orvoslás
alapvetése a yin és a yang elmélete, ami az élet
alapja. Az ember a yin és yang egységét jelenti. A
mennybolt és a föld közötti legfontosabb anyag a
napfény, amely a tűz és az emberi élet energiafor-
rása. Minden növekszik a nap mellett, mi is. Az új-
szülöttet a kínai orvos tiszta yang testnek nevezi,
amely meleg és erős. Az életkor növekedésével a
yang fokozatosan eloszlik. Időskorra az emberek
„hidegebbnek” érzik magukat a fiataloknál, több
ruhát kell viselniük, ami a „yang csí” hiányának oka.
A modern emberek általában yangok, nem csak az
idősek” – magyarázza dr. Feng.

S hogy miért szenvednek a modern emberek a yang
hiányától? A hagyományos kínai orvoslás elmélete
hangsúlyozza az „ember és a természet egységét”.

A világ minden változása, mint például az év-
szakok váltakozása, vagy a nap kelte és

nyugta is hatással vannak az embe -
rekre. Ezért az egészséges ember

törekszik a természettel való har-
móniára és tiszteletben tartja

annak törvényeit. „Jelenlegi
életmódunk sérti a „termé-
szet törvényét”. Nyáron lég-
kondicionálunk, télen fű-
tünk, mindenhová autóval
közlekedünk, egész nap
számítógépezünk, hűtött
élelmiszereket eszünk és
iszunk, népszerűek a kész -

ételek és gyakran élünk éj-
szakai életet. Ez a viselkedés

a yang hiányához vezet. A ha-
gyományos kínai orvoslás

alapelvei fenntartják az egészsé-
get, és támogatják a természetbe

való visszatérést és a természet
törvényeit” – véli dr. Feng.

amikor a koronavírus-járvány ter-
jedni kezdett, természetesen az
egészség kérdése aggasztotta az
embereket. a tünetek vizsgálása a
testhőmérséklet mérésével kez-
dődik világszerte. a hőfokunk az
évtizedek óta tartó éledmódválto-
zással egyre csökken, ez viszont
kedvezhet a fertőzéseknek – erről
beszél ezúttal dr. Feng Xiao ping,
a harmónia akupunktúra Centrum
akupunktúrás szakorvosa.
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amikor a testhőmérséklet egy fokkal csökken,
az immunitás több mint harminc százalékkal
esik. Amikor a testhőmérséklet egy fokkal
emelkedik, az alapvető anyagcsere-sebesség
13 százalékkal nő, a test öngyógyító képes-
sége pedig hatszorosára növekszik.
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A gombákat felkockázzuk és az egész hagymával, szójaszósszal,
sóval, borssal 6-7 dl vízben feltesszük főni. Legalább 40 percig főz-
zük, majd a hagymát kivesszük, az elfőtt vizet pótoljuk és a végén a
frissen vágott újhagymát hozzáadjuk. A tojást langyos vízben feltesz-
szük főni és forrástól számítva 5 percig főzzük, majd jeges vízbe tesszük
és úgy pucoljuk. A levest a tojással tálaljuk.

Nagy eszter creative chef kirándulásra csábít, e heti kínálatában francia és osztrák
ételklasszikusokat találunk. a consommé kristálytiszta, teljesen zsírtalanított, „derí-
tett” erőleves, ami készülhet marhából, csirkéből, vadból, de akár halból vagy zöld-
ségből is. a lehetőségek száma nagy, a legnagyobb francia gasztrolexikon huszon -

kilenc változatot sorol fel belőle. a krumplisaláta stájerországi variációjához nem
a nálunk megszokott majonéz, hanem ecet és a rendkívül egészséges tökmagolaj
kerül, amit az osztrákoknál a Wiener schnitzel nélkülözhetetlen kísérőjeként fo-
gyasztanak, de eszik magában is, hidegen, melegen.
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creativechef.hu   /   #creativechefeszter   /   @creativechefeszter

500 g csiperkegomba • 2 db ördögszekérgomba
1 nagyobb vargányagomba • 4 ek. szójaszósz
só, bors • 1 nagy fej hagyma • 1 csomag újhagyma

600 g csirkemell • 2 db friss zsemle • tojás és liszt a panírhoz
1 kg burgonya • 1 cs. metélőhagyma • 50 ml fehérborecet 
50 ml tökmagolaj • só, cukor

A panírhoz a zsemléket összetépkedjük és
turmixgépben morzsává aprítjuk, majd szo-

kásos módon panírozzuk a csirkemelle-
ket és sütjük. A krumplit meghá-

mozzuk, karikákra vágjuk és kevés

vízben feltesszük főni. Félpuhára főzzük és a
vízben hagyjuk kihűlni, majd ezt a vizet ízesít-
jük a cukorral, sóval, ecettel és a metélőhagy-
mával. Tálaláskor tökmagolajjal kínáljuk. ízlés
szerint megszórhatjuk pirított tökmaggal is. 

GOMBACONSOMMé
„tökéletes” TOJáSSAL

házi MOrzsábaN SüLT CSIrKEMELL 
STEIEr  BurGONyASALáTáVAL

frAnCiA és osztrák KLASSZIKUSOK 
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az elmúlt hetek során számos aprósággal gyarapo-
dott a győri Xantus János állatkert népes
állatsereg lete, hiszen a patásoknál szinte minden
kifutóban újszülöttekkel találkozhatunk állatkerti
sétánkon. az állatcsemeték közül a két legkülönle-
gesebbet, a kis dromedárcsikót és a fakó lóantilop-
borjút szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek.

Magyarország állatkertjei közül többen is gondoznak egypúpú
tevéket, más néven dromedárokat, ennek ellenére rendsze-
resen szaporodó csapat jelenleg csupán a győri állatkertben

látható hazánkban. Az elsőszülött helyi dromedárcsikó, Csilla, aki nap-
jainkra a Zoo Show egyik legismertebb „sztárja” lett, június 24-én ün-
nepli második születésnapját. A tevecsapat legfiatalabb tagja, az
egyelőre még név nélküli tevekislány május elején látta meg a napvi-
lágot. A közhiedelemmel ellentétben a tevék púpjukban nem vizet,
hanem zsírt tárolnak. Ha sokáig nem jutnak vízhez és élelemhez, szer-
vezetük ezt a zsírtartalékot kezdi el vízzé átalakítani. A kis tevének szü-
letésekor még nincs púpja, hiszen ez lényegesen megnehezítené a vi-
lágrajövetelt, a jellegzetes testrész csak a későbbiek során fejlődik ki.

A kis tevével szemközti kifutóban egy másik különleges lakó csepe-
redik. Magyarországon jelenleg csak a győri állatkertben látható fakó
lóantilop, az eddig négyfős csapat a közelmúltban egy egészséges
(egyelőre még ismeretlen nemű) borjúval gyarapodott. A fakó lóantilop
a világ második legnagyobb antilopfaja, csupán a jávorantilop nagyobb
termetű nála. A faj jellegzetességei a fejhez képest hatalmas méretű
fülek, melyek a fiatal borjú esetében komikus megjelenést kölcsönöz-
nek tulajdonosuknak. A fakó lóantilop egyetlen, napjainkra is fennma-
radt rokona a fekete lóantilop. Nálunk, az országban egyedülálló mó-
don mindkét fajt láthatják a látogatók.

Szöveg és fotó: Xantus János állatkert

PATÁS apróSáGOK

A tevecsapat
legfiatalabb tagja 
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ            KÉZI PARKGONDOZÓ
TETOFEDO-BÁDOGOS CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettségFeltétel: szakirányú végzettség

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

Amit kínálunk: • bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés • versenyképes fize-
tés+cafetéria • vidékieknek bejárási költség térítése • szakmai képzések támogatása • hosszú
távú munkalehetőség • munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat, gépeket biztosítunk

´́ ´́ ´́ ´́

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Szerdán és csütörtökön földi biológiai szú-
nyoglárva-gyérítést végeztek a Győr-Szol
Zrt. megbízásából. A beavatkozás Győr

közigazgatási területén a szúnyoglárvák elsőd-
leges tenyészőhelyeit, az ártereket, folyóparto-
kat, tavakat érintette, mintegy 160 hektáron.

A biológiai beavatkozást földi kémiai gyérítés egé-
szíti ki. Az erre alkalmas melegködös, illetve uLV-
technológiával működő berendezések a mostani
szezonban először járták Győr kritikus területeit.
Az úgynevezett melegködös irtásra alkalmas el-
járás lényege, hogy az apró cseppekre bontott ir-
tószer terjedését hő hozzáadásával is segítik, a
ködszerű permet elterül a megcélzott területen.
Az uLV-berendezések az előbb említettektől el-
térően a gyérítőanyagot hő hozzáadása nélkül,
permetszerűen juttatják ki a levegőbe.

Szöveg: győr-szol zrt.
Fotó: O. Jakócs péter

a győr-szol zrt. az elmúlt na-
pokban ismét biológiai szúnyog-
lárva-gyérítést végzett és elkez-
dődött a kémiai gyérítés is földi
beavatkozással.

A biológiai gyérítéshez hasonlóan kémiai eljá-
rással szerdán és csütörtökön a kora esti órák-
ban dolgoztak a szakemberek a város különböző
pontjain. Elsősorban a vizes élőhelyek közelé-

ben, valamint az erdősávokban, bokros-fás te-
rületeken, ártereken, vízpartokon, külső város-
részekben, lakóövezetekben került sor földi ké-
miai gyérítésre.

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS IS
Megkezdődött A KéMIAI 
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Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez   96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

Innovációs 
és Technológia
Központ

Gyôri Ipari Park
Gesztenyefa u. 4. 

Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern, kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 
IRODAHELYISÉGEK KIADÓK!

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

Kérjük, szíveskedjenek a vízmérőaknák tisztaságát ellenőrizni!
A vízórának látszani kell, nem lehet elfedve. Ahol még nem
vették le a vízóra téli szigetelését, ott mindenképpen tegyék

meg. Hasznos, ha ilyenkor jól átszellőztetjük az aknát, így kevésbé
rozsdásodnak a szerelvények, vezetékek. Természetesen a szel-
lőztetésnél nagyon kell figyelni arra, bele ne essen valaki az aknába.
A víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó kormányrendelet szerint a
vízmérőakna tisztaságának megőrzése, karbantartása a fogyasztó
feladata. A vízmérő-leolvasásokkal kapcsolatban szeretnénk
kérni, hogy akihez eljuttattuk a bedobólapot, szíveskedjen az
azon megadott módon eljuttatni hozzánk a vízmérő állását. Né-
hány távleolvasós mérő is van még a rendszerben, ahol meg-
oldható, „leolvasókocsiból” olvassuk majd le az óraállást.

Köszönjük, hogy egyre többen választják a korszerű elektronikus
kapcsolattartást, az e-számlát vagy az utalást. Ennek előnyét
később is érezni fogjuk, hiszen otthonról kényelmesen, sorban
állás nélkül intézhetjük vizes ügyeinket. A járvány idején a meg-
szokottnál is fontosabb volt, hogy zökkenőmentesen működjön a
víz- és szennyvízelvezetés. Ehhez pedig az is kellett, hogy időben
rendezzék víz- és csatornadíjszámlájukat. örömmel tapasztaljuk,
hogy ezt egyre több fogyasztóink érzi át.

a járvány után a pannon-Víznél is visszaáll a
megszokott üzletmenet. a szolgáltató mun-
katársai újból kezdik a vízmérők cseréjét.
Munkatársaink fokozott óvatossággal dol-
goznak, kérjük önöket is, hogy saját maguk
és dolgozóink egészsége érdekében tartsák
be az óvintézkedéseket!

MÁR CSERÉLIK 
A VíZMérőKET Szöveg és fotó: 

pannon-Víz zrt.
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távraKIADÓK.

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

ÁLLÁS

Dolgozzon otthonában! Koz-
metikai dobozok hajtogatá-
sa stb. Elérhetőségek, érd.:
06-90/60-36-07 (audio -
press.iwk.hu 635 Ft/min,
06-20/910-4517)

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést, villanybojle-
rek javítását vállalom Győr-
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 06-70/384-
6557

Tetőfedő, lapostető-szigete-
lő, kőműves- és burkoló-
munkát vállalunk garanciá-
val, ingyenes helyszíni fel-
méréssel: 06-70/428-1785. 

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbúto-
rok javítása, áthúzása anyag-
választással. Ingyenes fel-
mérés–szállítás. Autók, ro-

bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés telefo-
non: 06-70/884-6838

Szobafestés, tapétázás,
padlólerakás. 15 éves szak-
mai tapasztalat. Megbízha-
tó, tiszta munkavégzés.
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Telefonszám: 06-
30/912-2266

Kerítések, kapuk javítása-ké-
szítése, lakatosmunkák, költ-
ségkímélő megoldások. Tel.:
06-70/223-7957

Cseréptetők javítása, beázá-
sok megszüntetése, eresz-
csatorna tisztítása, javítása,
cseréje. Tel.: 06-70/223-
7957

Növényvédelem, gyomirtás
parkokban, kertekben, szak-
embertől, garanciával. Tele-
fonszám: 06-70/384-8217

Tetőfedést, tetőjavítást, bá-
dogozást, lapostető-szigete-
lést, falap javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. 06-30/376-2712

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198

Duguláselhárítás, víz-
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte-
lepek cseréje. Kül-beltéri
burkolatok javítása. 06-
70/363-6633

Fűkaszálást, kertek rendezé-
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu-
ják nyírását vállalom. +36-
20/517-2701

Nagytakarítási akciót hirdet
a győri Tipp-Topp Mosoda.

Lakások, irodák, lépcsőhá-
zak takarítását, szőnyegtisz-
títást is vállalunk. Júniusi
megrendelőnknek 20%-os
árengedményt biztosítunk.
Érdeklődni: 06-70/670-
8268.

Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi-
telezését vállaljuk. Tel.: 06-
70/245-8931.

Sövényvágás, fakivágás, gyö-
kérkivétel, kertásás, famet-
szés, faültetés, fű nyírás, ka-
szálás! Érdeklődni lehet te-
lefonon: 06-30/403-6810;
96/826-322.

Vállalom limlomjának elszál-
lítását, megbízható csapat
vagyunk. Hívjon bizalom-
mal, ár megegyezés szerint.
Igény szerint számlát biztosí-
tok.  06-70/514-6990

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól pincéig, épületbon-
tást is megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény
szerint számlát biztosítok.
06-70/707-5812

Lomtalanítást vállalok, elta-
karítom limlomját, ingyen
elszállítom felesleges holmi-
ját. Telefon: 06-20/996-
7268

Lomtalanítást vállalnék, la-
kások, pincék ürítését, taka-
rítását, megegyezés szerint.
Tel.: 06-70/675-0654.

Lomtalanítást vállalok ingye-
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Érd.: 06-70/265-
7643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, relu-
xa, szalagfüggöny, gurtnicse-
re, redőnyjavítás. Ingyenes

felmérés! Tel.: 06-70/233-
9213.

SZÉP-KÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá-
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Tel.: 06-
70/564-2280.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, He-
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve-
ket, dísztárgyakat, hagyaté-
kot vásárolunk. Hívjon biza-
lommal! 06-70/640-5101.
Díjtalan értékbecslés!

Felment a tört arany ára!
9.000 Ft/g-tól. Régiségfelvá-
sárlás!  Győr, Hotel Rába, jú-
nius 17-én, június 24-én, jú-
lius 1-jén, július 8-án. Min-
den szerdán 9–14 óráig.

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

Apróhirdetések

MÁR

ONLINE
IS!

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KErEsEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975
KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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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

Fazonarany 11.000 Ft/g-tól.
Antik és briliánssal díszített
9.000 Ft/g-tól. Festmények,
régi pénzek, kitüntetések,
képeslapok, Zsolnayk, he-
rendik, karórák. 06-70/381-
6345, www.dunagaleria.hu.

Magas áron vásárolok bizsut,
órákat, kitüntetéseket, ne-
mesfémet, könyveket, varró-
gépet. 06-20/556-7141

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu-
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol-
nék. Tel.: 06-20/415-3873.

Saját részre vásárolok antik
tárgyakat, órákat. Magas
áron vásárolok arany- és
ezüsttárgyakat. Érdeklődni:
06-70/670-8268, személye-
sen a Győr, Árpád utca 53.
sz. alatti Tipp-Topp Mosodá-
ban vagyok megtalálható.
Diszkrét ügyintézés, azonna-
li készpénzfizetés.

Bioptron lámpát, színterápi-
át, állványt, dobozt, légterá-
piát, Ceragem ágyat vásáro-
lok! Érdeklődés: 06-20/529-
9861

ELADÓ

Eladó használt Ford Focus
1,6 TDCI, 202.000 km, feke-
te színű, 2007. 11. havi.
Friss műszakis, új turbóval
és új akkumulátorral, féktár-
csa és fékbetét cserélve.
Nyári gumi alufelnin, téli gu-
mi acélfelnin. Kihasználat-
lanság miatt eladó, 950.000
forint. Érd: +36-70/313-
9506.

Nagybajcson eladó családi
ház: 3 szoba, amerikai
konyhás nappali, 2 fürdő-
szoba, fedett terasz. 1600
nm füvesített telek gyü-
mölcsfákkal, melléképüle-
tek. Irányár: 44.900.000 Ft.
Érdeklődni lehet: 06-
30/939-4777.

Győri, 53 nm-es, összkom-
fortos, saját lakásomat elad-
nám, illetve garzonra vagy
egyszobásra cserélném.
Komfortos is érdekel. Tel.:
06-96/812-753 vagy 06-
30/584-9085

KIADÓ

Bérbe adó!  Győrben csalá-
di háznál bérbe adó 130
nm-es (6,5x20 m) ipari mű-
hely. Júliustól kiadó raktár-
nak, hobbiműhelynek, táro-
lásra (autóval beállható).
Korrekt, megfizethető ár. Ér-
deklődni: 06-20/313-0585.

LAKÁSCSERE

96/505-050

Győr-belvárosi, 3 szobás, 99
nm-es, komfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 55-70 nm-
es, 2 szobás, elsősorban bel-
városi, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hirde-
tési szám: 101)

Győr-belvárosi, 1,5 szobás,
42 nm-es, komfortos, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne belvárosi,

A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,
a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel

szemben 3.000 nm és 50.000 nm között
igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.

A telkeket teljes közmû ellá tás sal,
aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 

értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-20/975-2528 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

www.erikapekseg.hu

Kápráztasd el 
a násznépet a tökéletes 

esküvői  tortával!

Kérjen egyéni ajánlatot
06 30 432 24 60 vagy 06 96 314 853

MINIMÁLIS várakozási idôvel, 
KOMPLEX orvos diagnosztikai rendszerrel, 
PROFESSZIONÁLIS egészségügyi ellátással 
várjuk vendégeinket.

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
a
m
i elhivatottságunk!

GYÔR, PÁTZAY PÁL UTCA 7.    +36-30/693-4617

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang

POLIFARBE VAKOLATAKCIÓ!

TM PROFIL KFT. • Gyôr, Serfôzô u. 2. Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Ny.: h—p. 8—17 h, szo. 8—12

KÜLTÉRI HÔSZIGETELÔ RENDSZER!

Az akció a raktárkészlet erejéig tart! • Az árakról érdeklôdjön személyesen!

• 1,1 m2 háló, 6 kg ragasztó, 7 cm hungarocell 1.800 Ft/m2

BOMBAÁR MINDEN MÉRETRE!

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS!
gipszkarton lapok, gipszkartonprofilok • flexibilis ragasztó kül- és beltérre • vakolatok, vakolatrendszerek, kiegészítôk • hôszigetelô

anyagok • padlókiegyenlítôk • profilok, élvédôk, ragasztók • díszlécek (kül- és beltéri) • gránit-, márványkönyöklôk

HOMLOKZATI hungarocell EPS 80
• 5 cm ..............800 Ft/m2

• 7 cm ..........1.120 Ft/m2

• 10 cm ........1.600 Ft/m2

SZUPER
AKCIÓ!

Beltéri inntaler, 15 l
és elfogadóhely

kártya-

nádorvárosi, 3 vagy több-
szobás, 80 nm-es, gázfűté-
ses, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hirde-
tési szám: 107)

Győr-marcalvárosi, 2 szoba-
hallos, 55 nm-es, összkom-
fortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
gyárvárosi, szabadhegyi
vagy Marcalváros II-n lévő,
68 nm-es, 3 vagy 1+2 fél
szobás lakásra. (Hirdetési
szám: 110)

Szabadhegyi, 1+fél szobás,
61 nm-es, komfortos, hatá-

rozott bérleti szerződéses
lakást cserélne kettő vagy
1+2 fél szobás bérleményre.
(Hirdetési szám: 112)

Révfalui, egyszobás, 36
nm-es, összkomfortos, táv-
fűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses, nyugdí-
jasházban lévő lakást cse-
rélne adyvárosi, marcalvá-
rosi vagy gyárvárosi, 45-55
nm-es, 2 szobás, távfűté-
ses, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. Lift
nélküli épületben maxi-
mum 2. emeletig. (Hirde-
tési szám: 114)
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PATENT STORY

A járvány intenzív időszakában elszaporodtak az
úgynevezett „vírustolvajok”. Azok, akik a vészhely-
zetet kihasználva megpróbáltak kisebb-nagyobb
értékeket eltulajdonítani vagy fizetés nélkül távozni
egy-egy boltból, trafikból. Megyénkben Győrben,
Mosonmagyaróváron és Sopronban is volt pánik-
riasztás. Azok a kereskedők, akik rendelkeztek pa-
tentos riasztórendszerrel és az ehhez kapcsolódó
pánikgombbal, jól tudták kezelni ezeket a helyze-
teket. Csak az elmúlt hónapban tucatnyi bolti szar-
kát, nemfizetőt tartóztatott fel a Patent. 

A Nyugat-dunántúl leginnovatívabb és leghatéko-
nyabb vagyonvédelmi vállalkozása vigyázott
ügyfeleire, megakadályozta a nagyobb károkozást
a koronavírus-időszakban, és teszi ezt ezután is.

Akik valódi biztonságra vágynak, akik szeretnék
családjukat, értékeiket megóvni, a Patentot vá-
lasztották és választják. Mert a Patent mindig
időben jön! (x)

www.securitypatent.hu

pánik. pánikriasztás után fegyve-
res elfogók azonnal a helyszínen.
a tolvajok hamarosan a rendőr-
ség vendégszeretetét élvezik.

BIZTONSÁGBAN MINdENNAP

VÍRUSTOLVAJOK

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály
bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01. 25.) ök. rendlettel elfogadott ren-
dezési tervének:

1) Állami főépítészi eljárás
SZTM 2020-015 Győr, 01143 sz. övezet Aqua Form telephely építési hely kijelölése

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyez-
tetési eljárásáról szóló 42/A.§ szerinti állami főépítészi eljárás, partnerségi egyeztetés anyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2020. június 12-től június 29-ig.

Győr Megyei jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások
címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Minden módosítás megtekinthető a város internetes oldalán: a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások” címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok,
észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.
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Colmar idén is megszervezi éves virágdekorációs
versenyét a lakosság részére. Nyizsnyij Novgo-
rodban ugyancsak a héten indult egy virágosítási
projekt „Itt élek, itt alkotok!” címmel. A régióban
csökkenőben van a koronavírusos aktív esetek
száma, de 2600 beteget még kórházban ápolnak.
erfurtban a március 25-én nyílt koronavírus-

testVérVárOSAINK

Már NeM Csak A KORONAVÍRUSRÓL
SZóLNAK A HírEK
Még mindenhol tart a koronavírus elleni védekezés, de a testvérváro-
sainkból érkező hírek mutatják, hogy a hétköznapok ma már nemcsak
erről szólnak, hanem városszépítésről, fejlesztésekről, sőt a strandok
nyitásáról is.

mintavételi állomást bezárták, kórházi ápolásra
sem szorul senki. ingolstadtban is csökkent az
aktív esetek száma. brassóban 1,2 millió lejes
projekt indult, hogy felmérjék a régió erdőinek
egészségét, s egy új óvoda építését is tervezik.
kuopióban új sportpálya építése indult, valamint
a múzeumépület bővítése is elkezdődött.

Az új izraeli oktatási miniszter Nof hagalilbe láto-
gatott, több iskolában is járt, és munkamegbeszé-
lést tartott ronen Plot polgármesterrel. sindelfin-
genben háromra csökkent az aktív esetek száma,
a korlátozásokat tovább lazítják, a héten a stran-
dok is kinyitottak online helyfoglalással. poznan-
ban szintén a héten nyitottak a strandok, és a na-
pokban kezdődtek meg az érettségi vizsgák is,
amelyekből csak írásbelit tartanak. Wuhanban to-
vább enyhültek az utazási szabályok, múlt hét-
végétől a Hubei tartományban lakóknak nem
kell 14 napos karanténba vonulniuk, ha belépnek
Pekingbe, csak negatív koronavírustesztet kell
felmutatniuk.



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Gyôr-Révfaluban, az Audi-iskola kör-
nyékén, 4 lakásos társasházban el-
adó elsô emeleti, 44 nm-es, 22 nm
tetôterasszal rendelkezô, nappali+1
szobás, napos fekvésû, napelemes la-
kás. Tervezett átadás: 2021. május.

Horváth Csilla:
70/321-7759

A Százszorszép lakóparkban nettó
60 nm-es, második emeleti lakás el-
adó. Nagyobb családok számára is
megfelelô választás: amerikai kony-
hás nappali+3 szoba. Festést köve-
tôen azonnal költözhetô.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôrújbarát új építésû részén 105
nm-es, garázsos ikerház eladó. A te-
lek 665 nm, az amerikai konyhás
nappali mellett 3 hálószoba kapott
helyet. Az ingatlanban kamra és ház-
tartási helyiség is kialakításra került. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Ménfôcsanak és Gyôrújbarát
határán eladó 82 nm-es, új építésû
ikerház, 926 nm-es telken. Nappa-
li+3 szoba, háztartási helyiség, 16
nm-es terasz. KÖZÖS FAL NINCS!
Várható átadás: 2020. szeptember.

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 27,206 M Ft Ár: 42 M Ft

Gyôr-Nádorváros patinás házában
eladó 113 nm-es polgári lakás, ami
3 szobából és tágas konyhából áll. Az
ingatlan az ’50-es években épült. A
lakást hét éve felújították. A födém és
a homlokzati falak szigetelést kaptak.  

Cser Tibor: 
70/507-6717 Ár: 39,9 M Ft 

Marcalváros II-n épülô társasház-
ban eladó ez a 32 nm-es kis ékszer-
doboz. Elosztása: 1 szoba+konyha+
fürdô+terasz. A társasházban 31 és
148 nm közötti lakások elérhetôk. Az
ingatlan ára KULCSra kész ár.

Cser Tibor: 
70/507-6717 Ár: 19,99 M Ft 

Gyôr-Révfaluban földszinti, kertkap-
csolatos, 42 nm-es, nappali+1 szo-
bás, új építésû téglalakás eladó, 24
nm saját kerttel. Az árak emelt szintû
fûtéskész árra vonatkoznak, átadás
2021 tavaszán várható.  

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 22,199 M Ft 

A Pacsirta lakóparkban új építésû,
minôségi társasházi lakások eladók.
Ez a 66 nm-es lakás az elsô emeleten
található. Elosztása: nappali+2 szoba.
A nappaliból nyílik az 5 nm-es erkély.
Az ár fûtéskész állapotra vonatkozik.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 29,95 M Ft 

Ménfôcsanak csendes zsákutcájá-
ban 68 nm-es, földszinti lakás el-
adó. A lakás 2006-ban épült, elosz-
tása: nappali+2 szoba. Egészség-
ügyi festést követôen azonnal köl-
tözhetô.

Budai Mónika:
30/640-8794

A Százszorszép lakóparkban eladó
ez az újszerû, 63 nm-es lakás 9 nm
erkéllyel. Elosztása: nappali+2 szo-
ba. A konyha beépített gépekkel fel-
szerelt. Az ár tartalmazza a zárt udvari
gépkocsibeálló árát is.

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

Ár: 32,9 M Ft Ár: 35,9 M Ft

Gyôr-Réfaluban épül ez az impo-
záns társasház. Különbözô méretû la-
kások elérhetôk 42—64 nm-ig. Ez a
lakás 45 nm-es, földszinti, tartozik
hozzá egy 3 nm-es terasz+195 nm-
es kert. Elosztása: 1 szoba+nappali.

Cser Tibor:
70/507-6717

Gyôr-Gyárvárosban eladó családi
házakra nézô, kétszobás, 43 nm-es,
franciaerkélyes lakás. Az ingatlan szi-
getelt épületben található, ablakai
mûanyagok. A ’70-es években épült
házban a strangok cserélve lettek.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 16,9 M FtÁr: 25,816 M Ft

Gyôr-Révfaluban, az Audi-iskola kö-
zelében, új építésû társasházban la-
kások eladók. Ez az 59 nm-es lakás
a földszinten található. Elosztása:
nappali+2 szoba+kert. Várható át-
adás: 2021. május.

Budai Mónika:
30/640-8794

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

Gyôr-Réfaluban épül ez az impo-
záns társasház. Különbözô méretû la-
kások elérhetôk 42—64 nm-ig. Ez a
lakás 45 nm-es, a 3. emeleten van,
tartozik hozzá egy 4 nm-es loggia. El-
osztása: 1 szoba+nappali. 

Cser Tibor:
70/507-6717 Ár: 23,723 M Ft 

Gyôr-Marcalváros II-n 68 nm-es, 3
szoba+hallos, felújított, erkélyes pa-
nellakás eladó. A lakás 10 emeletes
társasház 9. emeletén található. A
társasház szigetelt, fûtés kor sze -
rûsített. Ablakok mûanyagok.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 27,6 M Ft Ár: 22,901 M Ft Ár: 36,733 M Ft

Ár: 32,990 M Ft
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Magyar jégkorongról lehetetlen úgy beszélni, hogy a bartalis név ne kerüljön szóba. a székely gyökereire büsz-
ke családból az édesapa, az egykori legendás játékos bartalis József a győri hokit élesztette újjá huszonnégy
évvel ezelőtt, 10-es számú mezét tiszteletből visszavonultatta a klub. Fiai közül istván a válogatott alapembe-
re, csapatkapitánya lett, balázs pedig játékoskarrierjét feladva edzőként találta meg számításait.

„Magyarország a hazánk, Győr az otthonunk,
akkor is, ha Isti Csíkszeredán született, én pedig
Székesfehérváron. Itt tanultunk meg jégkoron-
gozni, itt élnek a barátaink, a szüleink, és most
mégis az a fura, hogy Győrben találkozunk. Az
utóbbi tizenöt évben tavaly, a Skandináv-félszi-
geten fordult elő először, hogy egy országban
hozott össze minket a sport. én a technikai kép-
zést irányító edzőként dolgozom Svédország-
ban, a bátyám pedig a Vita Hästen csapatában
játszik, ezekben a hetekben pedig közös jég -
korongtábort vezetünk Győrben” – beszél a
Bartalis testvérek különleges találkozásáról Balázs.
A még csak 26 éves fiú nemrég befejezte pálya-
futását, adódik a kérdés, hogy miért döntött így?

„Erre válaszolok én – veszi át
a szót az idősebb fivér. – Ba-
zsi nem szerette belerakni a
munkát a játékba, az edzé-
sekbe, egyszerűen nem vet-
te komolyan az egészet. Már
gyerekként is könnyen ki-
mondta, hogy „hagyjál bé-
kén”, amikor apa magyarázta
neki a koritechnikát, hogy így kell koszorúzni, úgy
kell koszorúzni. Ilyenkor megsértődött és ment
inkább anyával. Haragszom rá, mert sokkal te-
hetségesebb, mint én, és ha kitartó lett volna,
akkor sokra viszi játékosként. Most megtalálta
azt, amiben hisz, amiben a maximumot tudja
adni, ő itt fog a csúcsra érni.” 
István úgy érzi, ő éppen azért állta meg a helyét
tizenévesen is, és rutinos hokisként is külföldön,

majd léphetett jégre elit világbajnokságon, mert
a székely virtus dolgozott benne, és soha nem
adta fel. „A virtus nem a bunyóban mutatkozik
meg, nem tartozom a kötekedős hokisok közé.
Kétszer kerültem nagy verekedésbe meccs köz-
ben, egyszer kiütöttek, egyszer pedig döntetlen
körüli lett a vége – mondja mosolyogva az idő-
sebb Bartalis fiú. – Ha valamit eltervezek, azt
megcsinálom, szó szerint és átvitt értelemben

a jég hátán is meg-
élek. Mindent meg-
oldottam magam,
kis segítséggel.
Svédországban úgy
tudsz érvényesülni,
ha valamit leteszel
az asztalra, semle-
ges állásról indulsz,
és te alakítod, hogy

mit gondoljanak rólad. A sérülések után a mos-
tani volt a legjobb szezonom eddig, de a vírus
keresztbevágta az egészet, egyelőre nem tu-
dom, hol folytatom az új idényben.”

Bartalis István a válogatottban is alapembernek
számít, bár a legutóbbi olimpiai selejtezőn nem
lehetett ott, mert a klubjában fontos meccseken
számítottak rá. A jövőben a nemzeti csapat me-
zében szeretne még olyan pillanatokat átélni,
mint a 2016-os elit világbajnokságon. „A ma-
gyar szurkolók a világ csodái. Soha nem felejtem
el, hogy dél-Koreába is eljöttek, de ott voltak
Szentpéterváron is. Kimentünk a jégre és bele-
borzongtunk, amikor megláttuk az aréna piros-
fehér-zöld éneklő embertömegét. Kanadától 7–
1-re kikaptunk, de volt, amiért ránk irigykedtek
az NHL-es sztárok, hiszen a meccs után kint
maradtak velünk a jégen és tátott szájjal hall-
gatták, ahogy a drukkerek énekelték nekünk, ve-
lünk a Himnuszt. Azt mondták, játszhatnak ők
akármilyen magas szinten, ilyen szurkolóik soha
nem lesznek.” 

Balázs a világ élvonalába tartozó svéd bajnok-
ságban képzi a játékosokat, de figyelemmel kí-
séri a győri klub, az ETO életét is. Úgy látja, a ha-
zai utánpótlással minden rendben van, és most
már pályákban sincs akkora hiány, mint régeb-
ben. „rohamosan fejlődik a helyi hoki élet, ami-
kor 1996-ban apa Győrbe jött, akkor tizenhárom
gyerek jégkorongozott, most pedig kétszáz-
negyven. Az egyetlen, ami hiányzik, az a fel-
nőttcsapat, de idővel kialakul minden. Magyar-
országon létesítményekben, anyagilag, a TAO-
rendszernek köszönhetően is olyan lehetőségek
vannak, amilyenek korábban soha, bízzunk ben-
ne, hogy előrébb lép a sportág, mert a népsze-
rűségével nincs baj” – hangsúlyozza Balázs.

Szerző: Nagy roland
Fotó: Marcali gábor

A MAGYAR 
SZURKOLÓK
A viláG Csodái

Győr KöTI öSSZE A bartalis CsaládOt
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88.888 Ft
FélévenTe új AuTó?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

„Egyértelműen az a célunk, hogy Győr komoly
bázisa legyen a magyar asztaliteniszsportnak.
Az arénában a régiós versenyektől kezdve or-
szágos utánpótlásversenyekig sokféle ese-
ményt rendezünk, hazai és nemzetközi edzőtá-
borokat fogadunk” – mondta Vígh Zsolt, aki a
Club Aréna szervezési, szakmai munkáját irá-
nyítja, és 2017 óta a magyar paraasztalitenisz-
válogatottat is vezeti. A nemzeti csapat eddig
négy kvótát szerzett a jövő évi tokiói paralimpi-
ára. „A parasport kiemelt fontosságú a szakosz-
tály életében, hiszen a válogatott minden ösz-

a Club arénában lelt otthonra győr-
ben az asztalitenisz. az egyesület a
felnőttversenyzők mellett nagy
hangsúlyt fektet az utánpótláskép-
zésre, és arra, hogy a parasportolók
is kiváló szakmai háttér mellett ké-
szüljenek, versenyezzenek. 

győriekkel TOKIÓ FELÉ
szetartása, felkészülése Győrben zajlik. Célegye-
nesbe érkezett az a terv is, hogy az aréna hiva-
talosan is a paraasztalitenisz-edzőcentrum le-
gyen” – tette hozzá Vígh Zsolt.

A győri klubban több fogyatékkal élő versenyző
is sportol. Bicsák Bettina az NB I-es, retter Bar-
nabás az NB III-as csapatban. A Svédországban

játszó Berecki dezső is a győriek között verse-
nyez, ha itthon van. „Bicsák Betti az idei orszá-
gos bajnokságon párosban Szvitacs Alexával
bajnok lett, egyéniben pedig döntőt játszott, míg
retter Barnabás párosban bronzérmet nyert.
Azért dolgozunk, hogy 2021-ben az edzőn kívül
akár játékos is képviselhesse a sportágat Győr-
ből a paralimpián” – árulta el Vígh Zsolt.
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PITYI bácsira

„A részvevők a birkózással, a judóval, a tornával, az atlétikával, az ukidóval,
a kötélugrással és a tenisszel ismerkedhetnek meg. Ezek mellett az uszo-
da és az úszás sem maradhat ki, hiszen az Aqua Sportközpont itt van a
GyAC otthonának szomszédságában. Természetesen minden sportágat
szakedzői felügyelet mellett próbálhatnak ki a gyerekek” – mondta Pet-
rahn Barbara, a GyAC klubmenedzsere, aki hozzátette, a táborozók na-
ponta délelőtt és délután is két-két órában ismerkedhetnek a sportágak-
kal, emellett a szabadidőben különböző játékos, sportos feladatokat is tel-
jesíthetnek: focizhatnak, pingpongozhatnak, tollaslabdázhatnak, szám-
háborúzhatnak. 

A gyerekeknek napi kétszeri étkezést biztosít a GyAC. A tábor programjai min-
dennap 8 órakor kezdődnek és 17 óráig tartanak. „Senki ne edzőtáborra szá-
mítson, nem versenyre készítjük fel a gyerekeket, ez inkább egy játékos sport-
ágválasztó. A célunk az is, hogy minél többen megkedveljék a sportot és szep-
tembertől, az iskolakezdéstől majd az edzéseinket is látogassák. Ebben az év-
ben három turnust indítunk, július 6-án lesz az első, július 20-án a második,
augusztus 3-án pedig a harmadik” – mondta Bogár Lilla atlétikaedző.

A GyAC sporttáborába a gyactabor@gmail.com e-mail címen, valamint a
+36-30/582-0545-ös telefonszámon lehet jelentkezni.

tavaly nagy sikert aratott a nyári tábor az Olimpiai
sportparkban. a győri atlétikai Club (gyaC) által szer-
vezett programokra jelentkező 7–12 éves gyerekek
megtanulhatták a különböző sportágak alapjait.

INDUL A gyaC NyárI spOrttábOra
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„Amennyiben ezt a kupaszezont most befejezettnek
nyilvánítottuk volna, senki nem sír miatta, mert min-
denki belátta volna, hogy ez egy vis maior helyzet.
Ilyen még nem volt, és ezt tudomásul vesszük. Azt,
hogy különféle lobbik és érdekek miatt ezt most
megpróbálják besűríteni valahová,  nem szeretném
kommentálni” – nyilatkozta da-
nyi Gábor, aki hozzátette: a ku-
paidény tervezett lezárása a kö-
vetkező szezon előtt csak még
tovább zsúfolja az amúgy is sűrű
programot, ami ellentétes min-
den észszerűséggel, a szakmá-
val és az élsport egészségvédel-
mével.

„Minden amellett szólna, hogy a
mérkőzések száma csökkenjen,
itt most azonban nem ezt látjuk.
Nekünk viszont ebben a hely-
zetben is példát kell mutatnunk,
amit tudunk, azt megteszünk.
Nagy keretünk van, kellően jó já-
tékosokkal, minőségre, mennyi-
ségre, úgyhogy állunk elébe. So-
ha nem az jellemzett bennünket
és engem sem, hogy problémá-
kat felvetünk, majd nyavalygunk
és panaszkodunk. Ez van, ezt
kell szeretnünk, de attól a tények
még tények maradnak” –
mondta danyi Gábor.

daNyi gábOr:
A BL FOLyTATáSA ELLENTÉTES 
MINdEN éSSZErűSéGGEL

danyi gábor, a női kézilabda bajnokok ligájában címvédő győri audi etO
edzője szerint a klubok tudomásul vették volna, ha a félbeszakadt 2019–
20-as nemzetközi kupaidényben nem hirdetnek győztest. az európai szö-
vetség azonban úgy határozott, hogy a bl folytatódik, mégpedig nem sok-
kal a következő idény kezdete előtt.

A győriek – akik június 21-én kezdik meg tíz hétre
tervezett felkészülésüket – a BL-ben negyeddön-
tősök, a sorozat budapesti négyes döntőjének cél-
dátuma szeptember 5-6. Az európai szövetség
vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a negyeddön-
tőket meg lehet-e rendezni szeptember 3-án.

Amennyiben a szep-
temberi időpont nem
tartható, akkor októ-
berre halasztják a tor-
nát, a negyeddöntőket
törlik, a négyes döntő-
ben pedig a két cso-
port első két-két he-
lyezettje, a Győr, a
francia Metz és Brest
Bretagne, valamint a
dán Esbjerg léphet
pályára.

Az ETO átlövője, Kata-
rina Bulatovic éppen
ezért szeptember kö-
zepéig hosszabbította
meg nyáron lejáró
megállapodását a
klubbal, vagyis harcba
száll zöld-fehér szí-
nekben, hogy a Győr-
rel a második, saját
maga ötödik BL-első-
ségét elhódíthassa. 

dAnyi és elek 
MARADHAT KAPITÁNY 
A magyar kézilabda szövetség
(mksz) danyi Gábort és elek Gábort
kéri fel a női válogatott szövetségi
kapitányának. A Győr és a ferencvá-
ros vezetőedzőit kim rasmussen
januári menesztését követően ne-
vezte ki a szövetség, megbízatásuk
a márciusi, győri olimpiai selejtező-
tornára, valamint az európa-bajnoki
selejtezőkre szólt, ám a koronaví-
rus-járvány miatt mindkettő elma-
radt. „hamarosan tárgyalunk a két
jelölttel, illetve klubjaikkal. Úgy vél-
jük, a jelenlegi helyzetben danyi Gá-
bor és elek Gábor a legalkalmasab-
bak a válogatott vezetésére, klub-
munkájuk mellett” – nyilatkozta pá-
linger katalin, az mksz női szak -
ágért felelős alelnöke. 
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CbA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CbA delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CbA delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: június 12—18.

kartonos ár

179 Ft/db

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

Helyben készített
grillkolbász

1599 Ft/kg

Újburgonya

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 akkre-
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.

199 Ft/kg

Zöldség gyümölcs ajánlat

Görögdinnye

349 Ft/kg

Magyar paradicsom

269 Ft/kg

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

229 Ft/db

325 F
t/db helyett
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