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Hétfőn Győrbe, az Audihoz és a városhá-
zára érkezett Orbán Viktor miniszterel-
nök. Az Audi G70-es épülete előtt be-

mutató várta a miniszterelnököt, a Győrben
gyártott legújabb autók sorakoztak fel. Orbán
Viktor Palkovics László innovációs és technoló-
giai miniszterrel érkezett. A kormányfőt és a
szakminisztert Alfons Dintner, az Audi Hungaria
igazgatóságának elnöke fogadta, s a helyszínen
köszöntötte Győr polgármestere, dr. Dézsi Csa-
ba András is. 

A miniszterelnök megbeszélést folytatott az Audi
vezetőivel, amin rajta kívül részt vett Palkovics
László miniszter, dr. Dézsi Csaba András, Alfons
Dintner, Knáb Erzsébet személyügyekért felelős
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Győr és az Audi már abban a jövő-
ben van, ahová a többiek még csak
készülődnek, mondta Orbán Viktor
miniszterelnök, aki a jármű- és mo-
torgyártó társaság szereldéjében
jelképesen, a márka négykarikás
jelének felragasztásával elindította
a harmadik műszakot.

ORBÁN VIKTOR: 
GYOR MÁR A JÖVOBEN VAN´́ ´́



más munkatársak működtetnek. Az
Audi az egész konszern igényeit szolgálja
ki, gazdasági eredményei kiválóak voltak, rá-
adásul „környezetsemlegessé” tették a győri vál-
lalatot. „Az Audi és Győr már abban a jövőben van,
ahová mások még csak most készülődnek” – je-
lentette ki Orbán Viktor.

Utalt arra, hogy a világ egyik legmodernebb gyá-
rát sem hagyta azonban érintetlenül a járvány.
Súlyos felhők vannak az égen, jellemezte a vilá-
gon kialakult gazdasági helyzetet. Hangsúlyozta:
ilyen körülmények között mindenképpen a tu-
lajdonosok, a vezetők és a munkatársak hosszú
távú megállapodására van szükség.

„A gazdaság újraindítása az állam erőteljes se-
gítsége nélkül nem képzelhető el – jelentette
ki. – A munkahelyek megvédése az első szá-
mú feladat. A munkahelyek megőrzését jelen-
tő teljes gyártási kapacitás fenntartásához
még egy olyan modern gyár esetében is, mint
az Audi, elengedhetetlen az állami támoga-
tás.Ez a stratégia egy idő után mindenképpen
meghozza a sikert. A világ népessége növek-
szik, az emberek rájönnek például arra, hogy a
szabadság része a mozgásszabadság, aminek
legfontosabb, elérhető eszköze az autó.” Or-
bán Viktor a kommunizmusból ismert kérdés-
sel jellemezte a helyzetet: „Azt tudjuk, mi lesz,
de addig mi lesz?”

Ez az átmeneti idő egy-két évig is eltarthat, hív-
ta fel a miniszterelnök a figyelmet, majd beszé-
dét azzal fejezte be: „A magyarok nem a sors
kegyeltjei, de ezt a válságot túl fogjuk élni.” 

A miniszterelnök az Audiból a győri városházára
ment, ahol dr. Dézsi Csaba András fogadta, majd
egy munkaebéd keretében ismertette elképze-
léseit Győr jövőjéről.
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igazgatósági tag, valamint Lőre Péter, a kormány-
kapcsolatokért is felelős kommunikációs igazgató.
A tervezettnél sokkal hosszabbra nyúlt megbe-
szélést követően megnézték a járműszereldét,
ahol a miniszterelnök a harmadik műszakot jelké-
pesen azzal indította el, hogy felragasztotta a
négykarikás szimbólumot egy készülő autóra.

Köztudott, hogy a győri Audi a járvány miatt ter-
melési szünetet tartott. Április közepén rendkívüli
biztonsági intézkedések mellett részlegesen újra-
indították a gyárat. Május 18-án pedig már beve-
zették a két műszakot is, és sorozatban kezdték
el gyártani az elektromos hajtásokat. A harmadik
műszak győri bevezetése remélhetően azt jelzi,
hogy a piac lassan, de kezd magához térni.

Az Audi megtartotta munkatársait és jövede-
lemhez is juttatta őket a termelési szünetben. A
város és a környék járványügyi védekezésére
több mint százmillió forintot adott át a cég kü-
lönböző egészségügyi szervezeteknek. 

A gyárlátogatást követő gyors sajtótájékoztatón
először Alfons Dintner, az igazgatóság elnöke szó-
lalt meg. Méltatta munkatársai kitartását, türel-
mét. „A társaság számára a legfontosabbak a ná-
lunk dolgozó emberek és családjaik” – hangsú-
lyozta, s hozzátette: a munkaállomások átalakítá-
sával, átszervezésével el tudták érni, hogy most
már veszélytelenül dolgozhatnak munkatársaik. 

„A világban is az elsők között kezdtük el teljes ka-
pacitással a motorok és az autók gyártását a jár-
vány után” – emlékeztetett. Nem tagadta, hogy

még visszafogottak az autók iránti igények, mesz-
sze vannak a járvány előtti állapotoktól. A harma-
dik műszakot azonban azért kezdték el, mert ha
lassan is, de újra növekszik az érdeklődés az autók
iránt. Azt is hangsúlyozta az elnök: az Audi meg-
bízható partnere a magyar kormánynak, mégpe-
dig a Bajnokok Ligája döntőjének színvonalán,
utalt Orbán Viktor érdeklődésére.

A miniszterelnök a magyar ipar büszkeségének
nevezte az Audit, melyet magyar mérnökök és

A MUNKAHELYEK 
MEGVÉDÉSE 
AZ ELSŐ SZÁMÚ
FELADAT 
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Már több mint 13 ezer igényt nyújtottak
be országosan a magán- és egyéb
szálláshelyek fejlesztését célzó pályá-

zatra, amelyet a Magyar Turisztikai Ügynökség
és a Kisfaludy 2030 Turisztikai Nonprofit Fej-
lesztő Zrt. hívott életre. A pályázat 60 milliárd
forintos keretösszegű, amelyen a vidéki térség-
ben működő, legfeljebb nyolc szobával rendel-
kező magánszálláshely nyerhet el támogatást.
Minden egyes szoba felújításához egymillió fo-
rintot ad a kormány még ebben az évben.

A pályázat beadása június 4-én indult el és már az
első órákban majdnem ötezer jelentkezés érkezett.
A jelenlegi adatok szerint a pályázatok száma meg-
haladja a 13 ezret, ami 40 ezer szoba megújulását
jelenti. Az eddig beérkezett támogatási igény közel
40 milliárd forint. Az átlagos megpályázott összeg
hárommillió forint. „Az új programelemnek köszön-
hetően a turisztikai szolgáltató szektor legkisebb
szereplői, a magánszállás- és egyéb szálláshelyek
tulajdonosai és üzemeltetői juthatnak soha nem
látott fejlesztési forrásokhoz” – hangsúlyozta Hor-
váth Péter, a Kisfaludy 2030 Turisztikai Nonprofit
Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója.

Nyomatékosította továbbá, hogy az érdeklődők
tájékoztatására minden segítséget megadnak.
Ennek érdekében Kisfaludy-pontokat hoznak
létre országszerte, a tervek szerint húsz nagy-

MEGÚJULHATNAK A MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A legfeljebb nyolc szobával rendelkező győri magán-
szálláshelyeket is arra biztatják, hogy vegyenek
részt a Kisfaludy-program pályázatán, amelyen
felújításra szobánként egymillió forint igényelhető.
Városunkban információs pont is működik, ahol
mindenben segítenek.

város Tourinform irodáiban és egyéb informáci-
ós pontokon, köztük Győrben is. Ezeken a he-
lyeken egy hónapon keresztül folyamatos tájé-
koztatást és akár a pályázat beadásában is ér-
demi segítséget kaphatnak az érdeklődők. A Kis-
faludy-pontok mellett telefonos ügyfélszolgálat
is várja az érdeklődőket, amelyre eddig több
mint 8000 hívás érkezett. Az ügyfélszolgálat el-
érhetősége: +36-1/ 5100-670. Mindezek mel-
lett egy oktató videóanyag is segítséget nyújt,
amely lépésről
lépésre vezeti
végig a pályázó-
kat a pályázati
űrlapon. A videó
elérhető a kisfa-
ludyprogram.hu
weboldalon, va-
lamint a Turiszti-
kai Ügynökség
honlapján.

A támogatás igénylésére jogosult tehát minden
olyan, nyolc szobakapacitást nem meghaladó
vidéki szálláshely, amely vagy magánszemély
vagy valamely vállalkozás tulajdonában áll és
rendelkezik érvényes regisztrációval a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központ felületén,
továbbá 2019-ben is működött és rendelkezett
érvényes működési engedéllyel. „A pályázat
megjelenését követően közel 3000 új NTAK-re-
gisztráció érkezett, mindez azt igazolja, hogy ez
egy soha vissza nem térő alkalom a potenciális
pályázói kör számára” – emelte ki Horváth Péter
vezérigazgató.

Győr-Moson-Sopron megyében 552 magán-
szálláshely működik, amelyek 1718 szobával
rendelkeznek, tehát a program keretében ennyi
szoba újulhat meg az év végéig. Ha mindenki
pályázik, több mint 1,7 milliárd forint támogatás
érkezhet a megyébe. 

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úgy fo-
galmazott, „a pályázat egyedülálló lehetőség a
magántulajdonban lévő szálláshelyek számá-

ra. Különösen nagy se-
gítség lehet ez a koro-
navírus-járvány okozta
nehéz helyzetből való
kilábaláshoz, amikor a
hazai szálláshelyekbe
vetett bizalom egyre
inkább felértékelődik.
Ezért arra biztatok
minden győri és Győr
környéki érintettet,
hogy éljenek a Kisfa-

ludy 2030 fejlesztési program nyújtotta elő-
nyökkel, hiszen közös célunk, hogy a belföldi
turizmus új lendületet vehessen. A Baross úti
Látogatóközpontban működő Tourinform iroda
munkatársai minden segítséget megadnak az
érdeklődőknek személyesen, illetve a +36-
96/311-771-es telefonszámon.” Kiemelte,
Győrben 109 magánszálláshely jogosult 283
szoba megújítására, és „160 szoba” még nem
pályázott, őket biztatják, hogy éljenek ezzel a
nagy lehetőséggel. A pályázatokat július 15-ig
lehet benyújtani, a támogatásokat még ezen
a nyáron folyósítják a nyertes pályázóknak.

13 EZER 
BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT,
40 EZER SZOBA,
40 MILLIÁRD
FORINT TÁMOGATÁS
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SZEMSZ      G

Hajba Ferenc

CÉLVÁROS 
MARADUNK
Megint jőnek, kopogtatnak. Nem is megint,
hanem még mindig. És nem Petőfi faluvégi
kurta kocsmájának ablakán, hanem – Buda-
pest mellett – mindenekelőtt Győrben. A KSH
friss adatai szerint ugyanis a magyar ország-
részek, nagyvárosok lakói átköltözésének irá-
nyai, a belső mozgások célvárosai a korona-
vírus-járvány első, remélhetőleg tartós hul-
lámának megszelídülésekor sem változtak
érdemben. A vidéki városok közül tehát most
is a legtöbben Győrben igyekeznek élni, lakni,
dolgozni. Azt gondoltuk sokan, hogy az elke-
rülhetetlen gazdasági válság Győrt is erőtel-
jesen megviseli – és ez nyilván így is van –,
ezáltal kevesebben érkeznek máshonnan a
jobb életminőség, a biztonságosabb egzisz-
tencia reményében városunkba. Ennek kö-
vetkeztében csökkennek például a lakásárak. 
Ezzel szemben mit tapasztalunk? A lakás-
és telekárak nem nagyon mozdulnak lefelé.
Biztos persze, hogy az átlagpolgár prémi-
umfogyasztásai redukálódnak, a jelentős
kedvezményt kapó nagycsaládosok kivéte-
lével kevesebben vesznek új autót, külföldi
útjainkat is jobban meg kell fontolnunk, s
vannak, lesznek olyanok is, akik átmenetileg
munka nélkül maradnak. Ám itt még mindig
jobb a helyzet, mint például a sokkal szebb
napokat látott, nemrég Európa kulturális fő-
városaként is bemutatkozó Pécsett, ahon-
nan a nagyvárosok közül a legtöbben ván-
dorolnak el, mert továbbra sem üt tanyát az
életképes nagyipar, s a híres egyetemi ok-
tatásnak is komoly versenytársai akadtak,
például nálunk. 
Győr életképességét önereje, távlatos jövő-
képe, gyors önkormányzati reakcióképessé-
ge, hazai és világcégeinek alkalmazkodó te-
hetsége garantálja. Kell persze hozzá átme-
neti állami segítség is, főleg a munkahelyek
megtartásához, de ez a pénz később meg-
térülni látszik. Az államnak is, de Győrnek
mindenképpen. A világcégek komoly állami
segítése valóban nem piackomfort, de a jár-
vány sem az. Időlegesen a nyugat-európai
országok is élnek az állami támogatással
azért, hogy ne kerüljenek munkanélküliek
tíz ezrei az utcára.

Afelméréssel kapcsolatban Radnóti
Ákos alpolgármester elmondta, a
Belváros értelemszerűen Győr

leglátogatottabb területe, így sok kérdés,
észrevétel, javaslat és persze panasz is
érkezik a lakosságtól a városközpontot il-
letően, éppen ezért döntött úgy dr. Dézsi
Csaba András polgármester, hogy a Bel-
várost érintő kérdéseket koncepció szint-
jén foglalják össze. A cél, hogy újra élettel
teljen meg a városrész, hiszen a bevásár-
lóközpontok megnyitása, a vásárlási szo-
kások változása más területekre vonzot-
ta a napi ügyeket, vásárlást intézőket. A
polgármester hozzátette, egységes ar-
culatot szeretnének a Belvárosnak kiala-
kítani, és a győrieknek fontos találkozási
helyeket létrehozni. 

Radnóti Ákos a munkacsoport vezetője-
ként kiemelte, a témával sokan foglal-
koznak, többek között annak a kérdőíves
kutatásnak köszönhetően, amit a város
megbízásából a Terasz Csoport Egyesü-
let végzett, és amelyet ezres nagyság-
rendben töltöttek ki a győriek.

KÉSZÜL A BELVÁROSI 
KONCEPCIÓ

A Belváros Győr legfrekventáltabb területe, s a városmag
működése nemcsak az ott élők, de a győriek és a hozzánk ér-
kezők számára is fontos. A belvárosi koncepció a centrumot
érintő kérdésekre adna megfelelő válaszokat.

A kérdőív számos területet érintett a kul-
túrától a sporton, a közlekedésen, a fej-
lesztési és turisztikai lehetőségeken, az
itt élők lehetőségein, az épített és termé-
szeti környezetünkön keresztül a jövőké-
pünkig. Az alpolgármester elmondta, a
kiértékelés még hátravan, de a cél, hogy
egy olyan koncepció szülessen, amely
valóban az itt élők elképzeléseit tükrözi,
ezért az észrevételeket továbbra is várják
a lakossag@gyor-ph.hu címen.

A Terasz Csoport fiatal építészei a nagy-
szabású projektben hazánkban eddig
egyedülálló módszertanokat alkalmaz-
nak. Román László, a Terasz Csoport
Egyesület elnöke elmondta, már maga az
önkormányzattól érkező megbízás is in-
novatívnak számít. A víziótanulmányban
a fiatal építészek közép- és hosszú távon
igyekeznek a városfejlesztési irányokat
meghatározni. 

Paris Noble, a csoport tagja hozzátet-
te, a módszertan, amivel dolgoznak,
főként olyan városokra jellemző, mint
például Koppenhága, Porto, Amszter-
dam és Berlin. Az első ilyen átfogó ta-
nulmány Magyarországon pedig Győr-
ben készül.

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter
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Mint ismeretes, a kormány a koronaví-
rus-járvány idején tanúsított helytállá-
sukért jutalmazta az egészségügyi dol-

gozókat. Dr. Dézsi Csaba András kedden bejelen-
tette, hogy önkormányzati forrásból jutalmat kap-
nak azok a szociális dolgozók is, akik nap mint nap
közvetlenül gondoskodtak az ellátottakról. „Ez a
jutalom egy gesztus, amellyel a köszönetünket
szeretnénk kifejezni azért az áldozatos munkáért,
amit a szociális területen dolgozók végeztek az el-
látottakért” – mondta a polgármester, aki kiemel-
te, Győrben nagyon jól működött mindez, sikerült
biztonságosan megszervezni az ellátást, sehol
sem szabadult el a járvány. 

A 110 ezer forintos jutalmat az Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény 230, míg a Hajlék-
talanokat Segítő Szolgálat 41 munkatársa és igaz-
gatója kapja meg. A jutalmat a polgármester jelké-
pesen a két intézmény vezetőjének, Kányai Ró-
bertnek és Sütő Csabának adta át. Dr. Dézsi Csaba
András külön köszönetet mondott az igazgatók-
nak azért a folyamatos koordinációs munkáért,
amellyel a biztonságos ellátást megvalósították.

„Nagy szervezési és logisztikai feladattal járt a
rendkívüli időszak, hiszen amellett, hogy a bent-

lakásos intézményekben kijárási tilalmat kellett
bevezetni, a bent lakókat az ott dolgozóktól is
óvni, a nappali ellátást is szüneteltetni kellett,
ám bizonyos ellátási formákat, például az étkez-
tetést továbbra is meg kellett oldani, méghozzá
kiszállítással” – fogalmazott Kányai Róbert. Az
EESZI igazgatója hozzáfűzte, a közelmúltbeli
könnyítések nagy örömet okoztak az idősottho-
nok lakói számára, hiszen régóta vártak arra,
hogy személyesen is láthassák hozzátartozói-
kat. Ezt azonban gondosan elő kellett készíteni,
meg kellett teremteni a látogatás biztonságos
feltételeit. Munkájuk összetettségét mutatja,
hogy azoknak a hetven éven felülieknek, akik
vállalták, hogy otthonukban maradnak, a heti
egyszeri bevásárlást, gyógyszerkiváltást és a
napi ételkiszállítást is ők végezték. Erre több
mint 560-an regisztráltak, ami csúcsidőben napi

60-80 bevásárlást jelentett a munkatársaknak.
Ez a szám még ma is 15-20 között mozog.

Sütő Csaba kérdésünkre elmondta, a hajlékta-
lanellátásban is a legfőbb feladat az volt, hogy
megteremtsék a biztonságot, megakadályozzák
a fertőződés lehetőségét. Ennek érdekében az
országos intézkedések alkalmazása mellett
olyan szabályokat vezettek be, amelyek bizto-
sították, hogy az ellátottak a lehető legkevesebb
kontakttal tudják igénybe venni a szolgáltatást,
segítettek az ügyintézésben, a megfelelő távol-
ságtartás megteremtésében, és természetesen
a fertőtlenítések is folyamatosak voltak. „Követ-
kezetes munkát végeztünk, ami folyamatos jelen-
létet követelt, de a kollégákkal sikerült megolda-
nunk a feladatot, lehetővé tenni a biztonságos el-
látást” – hangsúlyozta Sütő Csaba.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A győri önkormányzat jutalmazza
azokat a szociális dolgozókat,
akik a rendkívüli helyzetben gon-
doskodtak az ellátottakról – je-
lentette be kedden dr. Dézsi Csaba
András polgármester.

Idén ötödik alkalommal indult el a Coop Segély
kamionja, amely az állami gondozásban nevel-
kedő, különleges ellátást igénylő, összesen

8268 gyermeknek juttat el országszerte 25 mil-
lió forint értékű, 87 tonnányi Coop saját márkás

HÁROM TONNA TARTÓS ÉLELMISZERT KAPTAK 
A GONDOZOTT GYERMEKEK
Szerző: Szabó Csilla

ELISMERÉS A HELYTÁLLÁSÉRT

Állami gondozott, különleges ellátást igénylő gyerekeket támogat
2011 óta a Coop Segély Alapítvány. A megyei 253 ellátott részére a
három tonna tartós élelmiszerekből álló adományt a győri Gyermek-
védelmi Központban adták át. 

alapélelmiszerekből álló adományt. „A járvány-
helyzet új feladatok elé állította a gyermekeket
ellátó szociális intézményrendszert is, így a
most kapott élelmiszercsomagokkal az étkez-
tetési költségkeretben felszabaduló források
más fontos célokra fordíthatók” – mondta el
Háromszéki Ildikó, a megyei gyermekvédelmi
központ vezetője.

Fekete Tibor, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatósá-
gának tagja kiemelte, az adományozással azt
szeretnék tudatosítani a gyermekekkel és az in-
tézmények dolgozóival, hogy nincsenek egyedül,
a cégük munkatársai figyelnek rájuk, nekik is
örömet jelent, hogy a megyébe három tonna
élelmiszert adhatnak. 

Széles Sándor kormánymegbízott elmondta, ha
lehetőségünk van és ténylegesen is segítünk,
azzal példát is mutatunk abban, hová és hogyan
kell adni. E példát látva mások is csatlakoznak
azokhoz, akik jót cselekszenek.

Dr. Szopka Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság megyei kirendeltségének igazga-
tója arról beszélt, hogy nemcsak a rászoruló
gyermekeket segítik jelen esetben, hanem az
őket gondozó és ellátó munkatársakat is, akik
nemes és emberpróbáló feladatot végeznek az
év 365 napján. 
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FEJLESZTÉS INDUL A RÉVAIBAN

A veszélyhelyzet országos megszűnésével más
győri intézkedések is hatályukat vesztik, de
szeptember 1-ig nem kell közterület-használati
díjat fizetni a vendéglátóüzletek teraszai után.

A felújítás részleteiről Horváth Péterrel, az iskola igazgatójá-
val beszéltek. A beruházással megtörténik a régi épület pad-
lásán a födém szigetelése, valamint az udvar felőli rész fel-
újítása is megvalósul: hőszigetelő vakolatot kap az épület. Az
újabb építésű szárny tetejének hő- és vízszigetelése is meg-
történik, valamint 155 napelem kerül fel rá. Az intézmény Jó-
kai utca felé eső oldalán kicserélik a homlokzati nyílászárókat
és az ablakok elé árnyékolókat helyeznek. Mindezeken kívül
az épületgépészetet is korszerűsítik. „A Révai-gimnázium az
ország egyik legjobb iskolája, városunk egyik legrégibb okta-
tási intézménye” – mondta Kara Ákos, aki azt is hozzátette,
országgyűlési képviselőként továbbra is mindent megtesz
azért, hogy újabb és újabb fejlesztések induljanak Győrben.

Több győri közintézmény – iskolák, óvo-
dák, kollégiumok, orvosi rendelők – felújí-
tása után hamarosan megkezdődik a Révai
Miklós Gimnázium energetikai korszerűsí-
tése, felújítása is – tájékoztatta lapunkat
Kara Ákos országgyűlési képviselő, aki ma-
ga is révais diák volt.

JELENTOS ENERGETIKAI ´́

Összhangban a kormány rendeletével, csütörtöktől megszűnt Győrben az idősek vásárlási idősávja az üz-
letekben s a piacokon, de továbbra is kötelező a maszkhasználat a boltokban és a közösségi közlekedési
eszközökön a hat éven felülieknek. A vendéglátóhelyek zárt tereiben a személyzetnek viselni kell a masz-
kot – jelentette be dr. Dézsi Csaba András polgármester.

Az idegenforgalmi adó összege december 31-
ig 0 forint marad. Július 1-ig tart az ingyenes
közterületi parkolás, azt követően ismét fizetni
kell a parkolásért. A bérleti díjak viszont vissza-
állnak a régi rend szerint. Június 18-tól ismét tel-
jes árat kell fizetni az önkormányzati tulajdonú
bérlakásokért és szociális bérlakásokért, vala-
mint az önkormányzati tulajdonú üzlethelyisé-

gekért, s a Herman Ottó utcai vásárcsarnokban
bérelt standokért, helyiségekért. A polgármester
felhívta a figyelmet: a nyerészkedés elkerülése
végett érvényben marad az a szabályozás, mi-
szerint az önkormányzati tulajdonú helyiségek
albérletbe adása esetén az albérleti díj nem ha-
ladhatja meg a bérlő által a bérbeadónak (Győr-
Szol) fizetendő bérleti díjat.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

MEGSZUNIK AZ IDOSÁV, ´́ ´́ DE A BÉRLETI DÍJAKAT 
ÚJRA FIZETNI KELL
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Agyőri Xantus János Állatkertben látható
Magyarország jelenlegi legnagyobb em-
berszabású-csapata. A hét egyedet

számláló csimpánzcsalád néhány tagja szinte a
kezdetek óta lakói a parknak, és a látogatók ked-
vencei. Nem csoda, hiszen bepillantani a legér-
telmesebb állatfaj mindennapjaiba nemcsak ér-
dekes, de szórakoztató és tanulságos is.

A Modern Városok Program keretében elké-
szült fejlesztés révén ezt mostantól még
könnyebben megtehetjük, hiszen a házhoz
tartozó félhektáros kifutót részben üvegfallal,
részben pedig vizesárokkal határolták, így za-
varó rácsok nélkül, néhol közvetlen közelről fi-
gyelhetik meg a látogatók az állatokat. A kifu-
tóban kialakított mászórendszer teljesen a
csimpánzok igényeihez igazodik, különböző
magasságú mászó- és pihenőrészekkel. Leg-
látványosabb pontja a több mint tíz méter
magas csimpánzfészek, melyből az állatok az
állatkert egészét belátják.

„Győr időarányosan jól áll a Modern Városok
Program projektjeinek megvalósításával. Példa-
ként említette, hogy a közelmúltban elkészült a
kórház melletti parkolóház, most a csimpánz-
ház, s még az idén 880 millió forintból folyta-
tódhatnak az állatkerti építkezések, ahogy a vízi
élménypark fejlesztése is megkezdődhet” – fo-
galmazott Bertáné dr. Bényi Krisztina, a modern
városok és falvak fejlesztésének koordinációjá-
ért felelős helyettes államtitkár az átadón. Meg-
említette, országosan 270 projektből az idén
120 készül el, s a program keretében eddig
1800 milliárd forintot fizettek ki.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester visszate-
kintett a kilencvenes évekre, amikor az állatkert-
ben olyan áldatlan állapotok uralkodtak, hogy az
állatvédő szervezetek annak bezárását követel-
ték. „Dr. Andréka György igazgató úr ebből a
helyzetből látott neki a munkának, és hozott lét-
re egy olyan gyöngyszemet, amely állatbarát és

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A csimpánz az ember legközeleb-
bi rokona, génállománya 98,8
százalékban megegyezik a mi-
énkkel, talán ezért is szeretjük
annyira figyelni viselkedésüket,
életvitelüket. Az új bemutatóház
elkészültével ezt zavaró rácsok
nélkül, néhol közvetlen közelről
tehetjük meg a Xantus János Ál-
latkertben.

látványos módon mutatja be a különböző fajo-
kat, tanítja a látogatókat, és részt vesz a veszé-
lyeztetett fajok megvédésében.” A polgármester
hozzátette, mindemellett olyan zöld környezet-
ben lehetünk, amely valódi kikapcsolódást,
egészséges feltöltődést jelent.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
hozzáfűzte, évekkel ezelőtt az állatkert igazga-
tója olyan komplex fejlesztési tervet tett le az
asztalra, amelyet nem volt nehéz beépíteni a
Modern Városok Programba. A fejlesztés turisz-
tikai jelentőségével kapcsolatban kiemelte, a vi-
déki állatkertek látogatottsága összességében
mintegy 3,5 millió fő. (A győri állatkertet tavaly
közel 200 ezren látogatták meg.) A vízi élmény-

parkkal kapcsolatban megemlítette, első üteme
2,4 milliárd forintból kezdődhet el.

„Amikor még csak tanonc voltam a Fővárosi Ál-
latkertben, a ma már negyvenéves Lara és Bi-
anka már akkor ismert engem. Követtek Győrbe,
és ők lettek a jelenlegi legnagyobb magyaror-
szági emberszabású-csapat alapítói” – emléke-
zett vissza dr. Andréka György, a Xantus János
Állatkert igazgatója. Kiemelte, a csimpánzok na-
gyon hasonlítanak hozzánk, a gesztusaik, a vi-
selkedésük mind a közeli rokonságra utal. Az
igazgató elmondta, érdemes jól megfigyelni
őket, mert bizony sokat tanulhatunk tőlük. A
csimpánzbemutató kialakításánál az állatkert
nagy hangsúlyt fektetett egyik alapküldetésére,

MAJOMSZERETETTEL:
ELKÉSZÜLT AZ EMBERSZABÁSÚ-
BEMUTATÓ AZ ÁLLATKERTBEN
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az oktató-nevelő tevékenységre. A bemutató
háromnyelvű információs táblái az emberekkel
való hasonlóságon keresztül mutatják be a
csimpánzok életét és a rájuk irányuló veszélye-
ket, melyek nagy részét épp a legközelebbi ro-
konuk, az ember okozza számukra. 

A csimpánzházat egyébként korábban többször
átalakították, de teljes felújítása és modernizá-
lása mára elkerülhetetlenné vált. A Fodor Kft. és
az Euro Generál Zrt. kivitelezésében megvaló-
sult rekonstrukció a jelenlegi épület felújításából
és egy új épületszárny építéséből állt, ami ma-
gában foglalja nem csupán az állatbemutató he-
lyek, hanem az elkülönítő, majomházhelyiségek
és a látogatói tér fejlesztését, valamint az épület

és a kifutó körüli térkő burkolat kialakítását is. A
beruházás 250 millió forintból valósult meg. A
győri állatkert összességében közel hárommil-
liárd forintos támogatásban részesül a Modern
Városok Program keretében. A fejlesztési cso-
mag első két projektje, az új főbejárat és a zsi-
ráfház felújítása, orrszarvúház kialakítása már
tavaly megtörtént. 

Az átadáson egyébként a Serengeti Troupé zene-
kar varázsolt afrikai hangulatot, Szotyi, a szurikáta
pedig mutatta a vendégeknek a csimpánzházba
vezető utat. A veszélyeztetett faj hét képviselője,
Gipsy, Malipo, Bianka, Lara, Pola, Blanka és Zahira
már belakta új helyüket, és mindenkit (majom)sze-
retettel várnak a győri állatkertben!

880 MILLIÓ 
FORINTBÓL 
FOLYTATÓDHATNAK
AZ ÁLLATKERTI
ÉPÍTKEZÉSEK
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Rózsavölgyi László, a városrész önkor-
mányzati képviselője elmondta, a bizton-
ságos üzemeltetéshez a legfontosabb a

folyamatos állagmegóvási munkák elvégzése
minden évben. Idén közel 20 millió forintot köl-
tenek a tisztításra és javításra. Nagyon sok
ember használja a két városrészt összekötő
föld alatti folyosót, nagy figyelmet kell fordítani
a gyalogos és kerékpáros közlekedés bizton-
ságossá tételére. 

Borsi Róbert, a terület másik képviselője hoz-
zátette, az elmúlt hónapokban a lakossági jel-
zéseket is figyelembe véve gyűjtötték össze az
elvégzendő feladatokat. A szép városképhez a
területek tisztán tartása mellett az itt lakók és
a területen áthaladók fegyelmezettsége is
hozzájárul. 

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő ki-
emelte, a két városrészben 20 ezer ember él,
rengetegen kelnek át naponta az aluljárón. A
tisztább, zöldebb Magyarország és a legtisztább
város mint követendő cél eléréséhez a most fel-

Megszépült a Marcalváros I-et
és II-t összekötő aluljáró, eltá-
volították a graffitiket, lemosták
a falakat, a vízelvezetők és a
festmények tisztítása mellett a
szükséges javításokat is elvé-
gezték a győri Útkezelő Szerve-
zet munkatársai.

újított és megszépült föld alatti folyosó is egy kis
lépés, de a környéken lakóknak fontos a kom-
fortérzetük jobbításában. 

A győri Útkezelő Szervezet vezetője, Prédl Antal
beszélt arról, 1994-ben kötötték össze Marcal-
város két részét, 2012-ben antigraffiti bevonatú

festést kaptak a falak, amelyet most magas
nyomással mostak le, és a környező iskolák di-
ákjai által nyolc éve készített festményeket is
portalanították. A vízelvezető rendszer, a világí-
tás karbantartását elvégezték, és a lépcsőket,
az óratorony bádogrészeit is javították a graffitik
eltávolítása mellett. 

ÁLLAGMEGÓVÁS ÉS GRAFFITIMENTESÍTÉS

AZ ALULJÁRÓBAN
MEGSZÉPÜLT A KÉT VÁROSRÉSZT ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ

Lakossági kérésre járdákat újítottak fel a
Bán Aladár utcában, ahol ezen a szaka-

szon már akadálymentesen közlekedhet-
nek az ott élők. A tervek szerint az évben
még több hasonló beruházás valósulhat

meg Adyvárosban, mondta a Győr+ Tele-
vízió Híradójának Radnóti Ákos.

Az alpolgármester, és egyben a városrész
önkormányzati képviselője szerint idén a
Sport és a Körkemence utcában tovább

folytatódik az új parkolóhelyek kialakítása.

„Az Ifjúság körútról a Bán Aladár utca tízemeletes
épületéig vezető járda rossz állapotban volt, a la-
kosság kérésének megfelelően teljesen felújítot-
tuk és akadálymentesítettük” – hangsúlyozta
Radnóti Ákos. Ehhez Máthé-Tóth Péter a város
Útkezelő Szervezetének képviseletében azt fűzte
hozzá: a járda elhasznált volt, a lakóteleppel egy-
idős, a fák gyökerei is felnyomták a burkolatát, s a
szegélyeket is le kellett kerekíteni. A munkálatok
összesen 11 millió forintba kerültek.

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy Adyvá-
rosban felmérték a rossz járdákat, s a parkokban
kitaposott ösvényeket szilárd burkolattal látják
majd el. Utalt rá: teljesen elkészült már az Ifjúság
körút, a Szabolcska utca, s a Tihanyi Árpád úton
is használatba adták az új kerékpárutat.

JÁRDAÉPÍTÉS 11 MILLIÓ FORINTBÓL
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Június 22-étől faltól falig megújul a belvárosi Jókai utca egy szaka-
sza. 387 millió forintból modernizálják az érintett részt, a munkák
pedig előbb félpályás, majd teljes útlezárás mellett zajlanak. Az ut-

cában felújítják vagy kicserélik a közműveket, aztán valamikor augusz-
tusban indul az út- és járdaburkolat felújítása. Az önkormányzat és a
kivitelező is türelmet és megértést kér a közlekedőktől, mert biztos,
hogy komoly dugók lesznek majd a környéken a következő mintegy fél
évben. A felújítása miatt ugyanis egy ideig félpályás, majd teljes útle-

A NYÁR LEGNAGYOBB VOLUMENŰ ÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTJE

HÉTFŐN KEZDŐDIK A JÓKAI UTCA FELÚJÍTÁSA
zárás lesz az utcában és a forgalmat is teljesen átszervezik a környé-
ken. Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta,
a Jókai utca burkolata a nagy átmenő forgalom miatt teljesen tönkre-
ment, ezért döntött a felújítás mellett az önkormányzat. Saját erőből,
de nagyobb részben uniós, úgynevezett TOP-os forrásból újulhat meg
az érintett szakasz, ahol előbb közműveket újítanak fel vagy cserélnek
ki, majd a tervek szerint augusztusban nekiállnak az út- és járdabur-
kolat cseréjének is. 

Marcalváros II-n, a Mécs László utcai autóbusz-meg-
állóból vírusmentes tanítási időben naponta több
ezer diák indul a közeli általános és középiskolákba,

a tanítás végén pedig ugyanennyien közelítik meg a hazajutá-
sukat segítő közlekedési eszközöket. Ezt a gyalogosszámot nö-
velik még tovább a tömegközlekedéssel a városrészbe érkezők.

Rózsavölgyi László, Marcalváros önkormányzati képviselője
kiemelte, minden itt lakónak a legfontosabb a közvetlen la-
kókörnyezete, de a most átadott járdarész a város egyik leg-
forgalmasabb szakaszának mondható, amelyen rengeteg
fia tal fordul meg naponta a közeli iskolák miatt. Nagyon fon-
tos fejlesztés valósult meg az akadálymentesített gyalogos
útszakasszal, amely minden irányban kapcsolódik a jelzőlám-
pás kereszteződésekig. 

Máthé-Tóth Péter, a győri Útkezelő Szervezet munkatársa
elmondta, 240 négyzetméter újult meg 7,5 millió forintból.
Átlagosan 100-120 gyermek száll le reggelente egy érkező
autóbuszról, ami naponta oda-vissza több ezer járókelőt je-
lent. A korábbi betonlapos járda már nem volt biztonságos a
közlekedésre. A mostani jóval szélesebb, ívelt vonalú és min-
den szempontból megfelel az akadálymentesítés követel-
ményeinek. Az élelmiszer-áruházak és az Arany-, Krúdy- és
Apor-iskola közelsége miatt a felújított járdarész korszerű és
járókelőbarát, nemcsak a diákok, hanem a mozgásukban kor-
látozottak, babakocsival érkezők és az idősek számára is a
biztonságos közlekedést szolgálja.

Akadálymentesített járdarészt adtak át a marcalvárosi Mécs
László utcai buszmegálló mögött. A jelzőlámpás csomópont-
hoz kapcsolódó korszerű gyalogos útszakasz 7,5 millió fo-
rintból újult meg.

KORSZERUSÍTÉS
A MÉCS LÁSZLÓ UTCÁBAN

´́
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ADr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér részlegei hétfőtől ismét várják a
látogatókat, a megszokott nyitvatar-

tási rend szerint. Egyelőre csak kölcsönzésre
van lehetőség – tudtuk meg dr. Horváth
Sándor Domonkos igazgatótól. A könyvtá-
rosok nem tétlenkedtek a karantén alatt, el-
végezték az aktuális leltárt, a felújításokat,
valamint a könyvbeszerzéseket, hogy az újra -
nyitáskor felkészülten várják a látogatókat. 

A központi Kisfaludy Károly Könyvtár és a
helyi fiókkönyvtárak mellett 168 települési
könyvtárnak teljesítünk beszerzést –
hangsúlyozta az igazgató. Idén 55 millió
forintból több mint 20 ezer könyvet, vala-
mint CD-ket, DVD-ket, kottákat vásárol-
hatnak. Így a bezárás alatt roskadásig tel-
tek a polcok az új kiadványokkal, a legfris-
sebb szépirodalmi és szakirodalmi köny-
vek várják az olvasókat. A megyénkbeli al-
kotók közül Böröndi Lajosnak és Reisinger
Attilának jelent meg új kötete a napokban. 

A friss gyermekkönyvek között említette
az igazgató Takács Viktória Busó mese cí-
mű könyvét, a tiniknek szól Nikki Busch
Csajok könyve, a thrillerkedvelőknek Mel
Wallis de Vries Álnok című könyve. A klasz-
szikusok közül újra kiadták Raymond

TÖBB MINT HÚSZEZER
ÚJ KÖTET IDÉN A POLCOKON

ÚJRA KÖLCSÖNÖZHETÜNK

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Chandler Asszony a tóban című krimijét,
de a népszerű Nora Roberts új regényeit is
beszerezte a könyvtár. Bizonyára kelendő
lesz a Mrs. Escobar – Életem Pablóval cí-
mű életrajzi ihletésű kötet, valamint Fejős
Éva, Vass Virág és Nárai Tamás új könyveit
is sokan kikölcsönzik majd.

A nemzetközi irányelvek szerint a könyvtári
állomány 10 százalékát kellene évente le-
cserélni, ez a győri könyvtár esetében 70-
80 ezer kötet leselejtezését jelentené, ezt
nem tudják tartani. „Vannak olyan könyvek,
amelyeket soha nem selejtezünk le, ilyenek
a helyi szerzők kiadványai, de például egy
Shakespeare-összest vagy egy művészeti
albumot sem cserélünk le évtizedekig” –
emelte ki Horváth Sándor Domonkos. Az
elhasználódott mesekönyveknek, krimik-
nek, „limonádéknak”, vagy az aktualitásukat
vesztett adó- és jogi szakkönyveknek
azonban menniük kell. Ezeknek a könyvek-
nek egy részét jelképes áron kiárusítják.

A könyvtárak tehát nyitva vannak, azon-
ban a szolgáltatás egyelőre a dokumentu-
mok visszavételére és kölcsönzésére kor-
látozódik. A beiratkozások érvényességét
az eredeti lejárathoz képest három hónap-
pal meghosszabbítják, valamint július 10-
ig nem számítanak fel késedelmi díjakat. A
könyvtárban kötelező a maszk viselése, a
másfél méteres távolság betartása és
ajánlott a kézfertőtlenítő használata.

Rengetegen várták már, hogy
újra kinyissanak a könyvtá-
rak, hétfőn mégsem volt
akkora a roham, mint amire a
könyvtárosok felkészültek.
Igaz, csak szombaton délután
derült ki hivatalosan, és akkor
még csak a világhálóról érte-
sülhettek a könyvbarátok a
hétfői újranyitásról.
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Az ország egyik legszebb gyermektábora
idén 10 turnusban, 185 diákot fogadhat
hetente a 286 helyett. A nyári szünidő el-

ső napján az Arany János Általános Iskola, a Köl-
csey Ferenc Általános Iskola diákjai mellett a
Sharks amerikai focicsapatának kölyöksportolói
és a kommandóstábor csapata vette birtokba a
12 hektáron elterülő, számos sportolási és szó-
rakozási lehetőséget biztosító intézményt.

Élményekben gazdag nyarat kívánt a gyerekek-
nek a megnyitón dr. Pergel Elza alpolgármester.
Elmondta, a győri önkormányzat mindent meg-
tesz azért, hogy az iskolások méltó körülmények
között kapcsolódhassanak ki a szünidőben.

Közös tábortánccal nyílt meg
hétfőn a 41. Győrújbaráti Tábor.
A járványügyi szabályok be-
tartása miatt kevesebb
gyereket fogadhatnak,
őket viszont megújult
környezetben, iz-
galmas progra-
mokkal várják.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Zselló Péter

A város évente százmillió forintot fordít a Győr -
újbaráti Gyermektáborra, a környezet megújítá-
sára, a karbantartásra. Idén 20 millió forintból az
alpesi faházak teteje újult meg, a piros cserepek
már messziről látszanak a fák között. Megszé-
pült a medence, az étkező és a mellékhelyiségek
is. Az önkormányzati támogatás mellett a szü-
lőknek 18 ezer 500 forintot kell fizetniük a gye-
rekek után egy hét táborozásért.

A táborba érkező gyerekeknek megmérték a lá-
zát és mindenkit egészséges találtak – erről Fe-
hérné Bocska Erzsébet, a tábor igazgatója adott
tájékoztatást. Egyébként kötelező a szülői iga-
zolás a gyerek egészségi állapotáról. A létszám-
csökkentésre a szálláson meghatározott másfél
méteres távolság betartása miatt volt szükség,
de a vezető azt reméli, nyár végére enyhítenek
a szabályokon és akkor még több gyermeket fo-

gadhatnak. Betartanak minden előírt és ajánlott
szabályt annak érdekében, hogy a gyerekek biz-
tonságosan táborozhassanak – hangsúlyozta
az igazgató. 

A táborozóktól azt kérik, figyeljenek a kézmo-
sásra, a kézfertőtlenítésre, a személyi higiéniára,
a tisztaságra, az ehhez szükséges eszközöket
biztosítják a táborban. Kiemelte: 24 órás, szak-
képzett egészségügyi felügyeletet tartanak. 

A programokról szólva a táborvezető elmond-
ta, nemcsak a gyerekek életkorának, hanem az
érdeklődési körének is megfelelő programokat
állítanak össze, amelyet évről évre megújíta-
nak. Idén lesz ötpróba, szabadulószoba, exat-
lonpálya, TikTok-verseny, Ki mit tud?, szépség-
verseny és grillparti is animátorok szervezésé-
ben és segítségével. 

MEGÚJULVA NYITOTT KI 
A GYŐRÚJBARÁTI GYERMEKTÁBOR

TÁNC, EXATLON-SPORTPÁLYA ÉS TIKTOK-VERSENY
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Budán nőtt fel, ismeri a fővárost, sokat kö-
szönhet neki a 17. kerület, vagy például
az egykor még Moszkva nevét viselő tér,

de a műemlékekben dúskálkodó Szentendre is
dicséri jövőképét, keze munkáját. Tizennyolc
éven át a Műhely Zrt. szakembereként dolgo-
zott. Később a családjával kiköltözött Pilisvörös-
várra, ahol a város főépítésze lett. Ott más jel-
legű munka várt rá, mint most Győrött, hiszen
Pilisvörösváron leginkább az volt a feladat, hogy
fejlesztéseket vonzzanak a kisvárosba.

Fogorvos felesége Mosonmagyaróváron talált
jó munkalehetőséget, így aztán hat évvel ezelőtt
a megyébe költözött a család. Akkoriban Győr-
ben megyei főépítészt kerestek, de Gyimóthy
Ákos végül a kormányhivatalban kötött ki. „Sze-
relmes lettem Győrbe – mondja –, ez a város
mindent megadott nekünk, amit Budapest. Itt
mindent megtaláltunk, minden megvan, ugyan-
úgy, mint a fővárosban, még a Margitsziget is,
csak itt Radónak hívják. Ráadásul Budapesten
sehol sincs akkora összefüggő autómentes te-
rület, mint a győri belvárosban.” 

A győri polgármesteri hivatal főépítészi beosz-
tását pedig azért fogadta szívesen, mert egy él-
hető méretű, de mégis jelentős településen gya-
korolhatja várostervezési képességeit. „Rokon-
szenvesnek, hozzám igen közelállónak tartom a

polgármester úr várostervezési elképzeléseit,
tetszik az a bátorság, eredetiség, ahogyan szin-
te megváltoztathatatlannak gondolt, megköve-
sült állapotokat alkotó módon újra mer gondol-
ni” – fogalmaz az új főépítész.

A kihívásokról szólva Gyimóthy Ákos kiemelte: a
város közlekedési problémái már strukturális
beavatkozást igényelnek. A Mosoni-Duna bel-
városi szakaszának víz- és parthasználatát job-
ban ki lehetne aknázni. Ha megépül a gönyűi
torkolati műtárgy, akkor a győri folyókban állan-
dóan magas lesz a víz szintje, ez pedig a vízi tu-
rizmust is fellendíti
majd. Arra a kérdé-
sünkre, hogy mi a
véleménye a szín-
ház lebontásáról, ki-
fejtette: ő a párbe-
széd híve, van idő
átgondolni, hogy mi
legyen az épülettel.
„Minden győri pol-
gárnak van valami-
lyen viszonya hozzá, vannak, akik kedves élmé-
nyeket őriznek belőle, mások már az átadásakor
rondának és nem idevalónak tartották. Figye-
lembe kell venni azt is – amitől a színház és a
balett művészei tartanak –, hogy amennyiben a
felújítás mellett döntünk, a társulatok legalább
két-három évre kiszorulnak az épületből, min-
denképpen rosszabb, alkalmatlanabb helyszínre
kerülnek, s nem biztos, hogy a közönség na-
gyobbik része követni fogja őket. Ha új művé-
szeti centrum épül, akkor annak az átadásáig

nyugodtan maradhatnak a mostani színházban.
A jelenlegi épület korjelző ugyan, ám amíg pél-
dául a Richter Terem saját korának egy érdekes,
különleges, és a városszövetbe szervesen illesz-
kedő épülete, addig a színházról ezt egyértel-
műen nem lehet elmondani.” 

A Városrét a főépítész szerint a belvároshoz
szorosan kötődő terület, s a készülő koncepciók
szerint hasonló funkciót tölthet majd be, mint a
fővárosban méltán közkedvelt Millenniumi Kul-
turális Városközpont. Ha ott épül a művészeti
centrum, akkor körülötte a magántőke is meg-

találja, „belakja” a
maga lehetőségeit,
épülhetnek iroda-
házak, vendéglátó-
helyek, vagy akár la-
kások is. „A folyó
mentén összeköt-
hető az egyetem-
mel is, s a belváros-
ban lakók is meg
fogják szeretni ezt a

városrészt. Mindenesetre a város polgárait meg
kell kérdeznünk, ennek első lépése volt, hogy a
polgármester úr a Facebookon már közszemlére
tette a lehetséges elképzeléseket, hogy beszél-
ni, vitatkozni lehessen róla” – hívta fel a figyel-
met a főépítész. 

Gyimóthy Ákos elégedett ember. Szereti a vá-
rosban most kialakuló munkastílust. Amit saját
szakmáján belül erősíteni akar, az a műemléki
szemlélet.

A VÁROSÁBA SZERELMES ÚJ FOÉPÍTÉSZ
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Megnyerő, nyitott ember, aki má-
sok véleményére is kíváncsi. Struk-
túrákban, rendszerekben gondolko-
dik és csapatban szeret játszani.
Most – nem kevés szakmai tapasz-
talattal és győri helyismerettel a
birtokában – az is megadatott neki,
hogy közvetlenül ő építse, irányítsa
a csapatát, a saját értékrendje s a
városközösség igénye szerint. Győr
új főépítésze Gyimóthy Ákos.

´́

„EZ A VÁROS
MINDENT 
MEGADOTT NEKÜNK, 
AMIT BUDAPEST”
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Újra elérhető SZEMÉLYES tanácsadásunk Győrben! : hétfő: 8–14, szerda: 8–14, csütörtök: 11–17 óráig

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

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

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

Az elmúlt időszakban rengetegen kerültek a járvány miatt nehéz
anyagi helyzetbe. Emiatt a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodaháló-
zathoz érkező megkeresések döntő része a kormány által bevezetett
fizetési moratóriummal kapcsolatos. Fontos hangsúlyozni, hogy a fi-
zetési moratórium egy lehetőség, senki sem köteles élni vele. Ameny-
nyiben az adós úgy ítéli meg, hogy pénzügyi helyzete ezt lehetővé te-
szi, nincs akadálya annak, hogy folytassa a törlesztést.

A FIZETÉSI 
MORATÓRIUM
A moratórium december 31-ig tart, de a kormány
meghosszabbíthatja. Azon hitel-, kölcsön- és
pénzügyi lízingszerződéseket érinti, amelyek tekin-
tetében 2020. március 18-án 24 órakor fennállt a
szerződés és sor került a folyósításra. A rendelet
hatálya alá tartoznak: a lakossági jelzáloghitelek,
ingatlanlízingek, gépjárműhitelek, gépjárműlízingek,
személyi kölcsönök, áruhitelek, hitelkártya-szerző-
désekhez kapcsolódó hitelek, fizetési számlához
kapcsolódó hitelek, értékpapír fedezete mellett
nyújtott hitelek, az állami támogatással folyósított
hitelek, diákhitelek, valamint a vállalati forgóeszköz-,
beruházási, projekt- és folyószámlahitelek.

A fizetési moratórium alatt is merülnek  fel költsé-
gek, melyeket később meg kell fizetni: a tartozás
kamatozik, és díjfizetési kötelezettség is lehet a
szerződés teljesítése kapcsán. Ezeket a moratóri-
um után kell megfizetni. A kormányrendeletek rög-
zítik, hogy a moratóriumot követően fizetendő tör-
lesztőrészletek összege az eredeti szerződés sze-
rinti törlesztőrészleteket nem haladhatja meg. Az,
hogy a fizetési moratórium időszaka alatt meg nem
fizetett törlesztőrészletek, díjak, valamint a mora-
tórium időtartamára járó kamat megfizetése a tör-
lesztőrészletek emelkedése nélkül valósulhasson
meg, a futamidő hosszabbításával lehetséges.

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓI

Ott jártunkkor egy olló gyártásának pél-
dáján mutatták be, miként teszi lehe-
tővé a 3D nyomtatás bonyolult geo-

metriájú, egyedi alkatrészek előállítását. Az
elmúlt tíz évben az Innonet műhelyében szá-
mos modell, mintadarab és kis szériás ter-
mék készült a régiónkban működő vállalko-
zásoknak. A megrendelők az Innonet és ha-
sonló szolgáltatók révén költséget és időt ta-
karíthatnak meg fejlesztéseik során.

Vasvári Bálint, az Innonet Innovációs és Tech-
nológiai Központ műszaki igazgatója el-
mondta, az indulást követően hamar megta-
lálták őket azok az ügyfelek, akiknek néhány
grammos, de nagy pontosságú alkatrészre
volt szükségük. Az évek során felzárkóztak

Az Innonet Innovációs és Technológiai Központ két évtizede segíti az
induló vállalkozásokat a Győri Nemzetközi Ipari Parkban. Ipari 3D
nyomtatóval felszerelt gyors prototípusgyártó műhelye idén tízéves.
A szolgáltatás legfontosabb feladata, hogy a 3D nyomtatáson alapuló
új gyártási módszereket könnyen kipróbálhatóvá tegye a környező
gazdasági szereplők számára.

NYOMTATÁSBAN A JÖVÓ́

hozzájuk azok a cégek, amelyek a fejlesztési
folyamataikba tudatosan integrálják a tech-
nológiát. Nemcsak a 3D-s technológia fejlő-
dik, hanem a felhasználási területek is bővül-
nek. Míg kezdetben egyszerűbb igénybevé-
telű modellek gyártására, kommunikációra
használták a vállalatok a 3D nyomtatást, má-
ra számos kiemelkedő műszaki tulajdonságú
alapanyag és nyomtatási eljárás vált elérhe-
tővé. A jövő így egyre inkább a sorozatgyár-
tásban használt 3D nyomtatás felé tolódik.

A technológiai központban a bérnyomtatás is
hasznos a cégek számára, ugyanakkor a
szolgáltatás legfontosabb feladata, hogy a
vállalkozásoknak megmutassák a 3D nyom-
tatás sokszínű lehetőségeit. (x)
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A100 leggazdagabb című kiadvány a ko-
rábbiakhoz képest egy hónapot késett.
Szakonyi Péter szerkesztő szerint infor-

mációs forrásaik egyike, a cégek mérlege a jár-
vány miatt tavasz helyett csak őszre készül el.
Ennek időpontját végül nem várták meg a szer-
kesztők, ám a nyilvános céginformációkra, a cé-
gek hivatalos közleményeire, s a gazdasági
szaksajtó írásaira, és sok esetben a személyes
beszélgetésekre is támaszkodó lista így is meg-
alapozott.

A vagyon szerinti listát 310 milliárddal Csányi
Sándor vezeti, őt követi Gattyán György, a har-
madik pedig Mészáros Lőrinc. A győriek közül
leg elöl Paár Attila (West Hungária Bau Kft.) ta-
lálható 53 milliárdos vagyonnal. Krankovics Ist-
ván (Kravtex Kft.) vagyona 23,1 milliárd forint,
ezzel az 55. helyet foglalja el. Gasztonyi László

Százmilliárd fölötti vagyona senkinek sincs, de öt győri vállalkozó is található a 100 leggazdagabb magyar
között: Paár Attila, Krankovics István, Gasztonyi László és családja, a Horváth fivérek, valamint Matusz Balázs.

Szerző: Hajba Ferenc (Vill-Korr Hungária Kft.) és családja a 68. helyen
áll, 19,2 milliárddal. Az alcuferes Horváth fivérek
15,2 milliárdos vagyonnal a 80. helyen szerepel-
nek. A 95. pedig Matusz Balázs (Matusz-Vad
Zrt.), aki 10,9 milliárdos vagyonnal rendelkezik. 

A kiadvány regionális listát is közöl. A 8 milliárd-
nál nagyobb vagyonnal bírók között ott van az
agráriumból ismert Csitkovics Tibor (Agrofeed)
és a befektetésekkel
foglalkozó Szekeres
István (MIB Invest
Group Kft.). 6 és 8
milliárd közé teszik a
Lipóti Pékség tulaj-
donosának, Tóth
Péternek, a Grabo -
plast vezérigazga-
tójának, Jancsó Pé-
ternek, a Ciklámen
Touristot jegyző Ablonczy Péternek, az Aquaco-
met fölött diszponáló Kovács Róbertnek, a ke-
reskedelemmel foglalkozó Somogyi Jánosnak, a

beszállító gépiparban meghatározó Bogisich Fe-
rencnek a vagyonát. A 4-től 6 milliárdosok kö-
zött van dr. Vasas István orvos, a Kardirex tulaj-
donosa, a befektetésekből gazdagodó Réti At-
tila, valamint a gépgyártás jelentős győri szerep-
lője, Borsodi László. 

Kettő- és négymilliárd közötti vagyonból gaz-
dálkodhat Szórádi József (gépgyártás, ingatlan-

hasznosítás), Sahó
András (kereske-
delem), Kertész
Tamás (élelmi-
szeripar), Folláth
Györgyné (Győri
Szeszgyár és Fi-
nomító) és Czigler
Csaba (kereskede-
lem).

Az idén legbefolyásosabb emberek között is van
győri származású, mégpedig a 8. helyen álló
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

ÖT GYŐRI 
A LEGGAZDAGABB
SZÁZ KÖZÖTT

A GYŐRIEK KÖZÜL 
LEGELÖL PAÁR ATTILA
TALÁLHATÓ 53 MILLIÁRD
FORINTOS VAGYONNAL

Matusz Balázs

Paár Attila Krankovics István

Gasztonyi László

Horváth Ferenc és Horváth Ernő
Fotó: epiteszforum

.hu
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Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

„Minden nemzet életében vannak pillanatok, ame-
lyek katartikus összetartozás-élményt jelentenek.
1989. június 16. ilyen volt” – ezekkel a szavakkal
kezdte visszaemlékezését a Hősök terén zajlott
eseményre Rózsavölgyi László. „A térre el merték
hozni az emberek a megemlékezés virágait, a gyá-
szukat, ami nagy szó volt akkoriban, annak ellené-
re, hogy tudták: a tér tele volt besúgókkal. Pont
ezért tekinthetjük ezt a napot a rendszerváltozás
egyik fontos napjának is. Nekünk nincs más dol-
gunk, mint Győrben is emlékezni az ’56-os hősök-
re, Nagy Imrére, Szigethy Attilára, Tihanyi Árpádra
és a többi hősre” – zárta beszédét a képviselő.

NAGY IMRÉRE
EMLÉKEZTEK
Nagy Imre emléktáblájánál he-
lyezte el a megemlékezés koszo-
rúját Rózsavölgyi László önkor-
mányzati képviselő kedden, a
mártír miniszterelnök 1989-es
újratemetésének évfordulóján.
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Hogyan lett városunk WHO-koordinátora?
Győr 1989-ben kapcsolódott be az Egészséges
Városok Programba, melynek az a célja, hogy
biztosítsa a városban élők egészségének hosz-
szú távú fenntartásához, fejlesztéséhez szük-
séges feltételeket. A feladatok koordinálására
három évvel később írt ki pályázatot az önkor-
mányzat, melyet én nyertem el, és gyakorlatilag
a nulláról kellett felépítenem a munkakörömet.

Mire a legbüszkébb, amit elért az elmúlt évti-
zedekben?
Büszke vagyok azokra az egészségfejlesztési
kezdeményezésekre, amelyeket a Győri WHO
Egészséges Városok program által megvalósí-
tottunk. Ez a sokrétű, szerteágazó tevékenység
csakis politikai támogatással és széles körű
partnerhálózati együttműködéssel valósulha-
tott meg. Ebben töltöttem be kezdeményező,
koordináló szerepet. Óvodásoktól a nyugdíjaso-
kig, minden korosztály számára kínálunk prog-
ramokat, szolgáltatásokat. Az eredményeinket
mutatja, hogy az elmúlt harminc évben bizonyít-
hatóan javult a győriek egészségi állapota, va-
lamint a napokban készült el a legfrissebb városi
droghelyzetfelmérésünk, amely szerint a fiata-
lok szerfogyasztása huszonöt év után először
csökkenést mutat.
Ennek örülhetünk,
azonban napjainkban
egy újabb káros szen-
vedély ölt egyre na-
gyobb méreteket fő-
leg a fiatalok körében,
mégpedig az online
függőségek.

Melyek voltak azok a programok, amelyek
hathatós segítséget nyújtottak a győrieknek?
A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fóru-
mot (KEF) az ország legjobbjai között tartják
számon, eredményes, közös munkát végeztünk.
Aztán az idősügyi politikában a Győr Városi Idős-
ügyi Tanáccsal működtünk jól együtt, 2010-ben
és 2018-ban is elnyertük az Idősbarát önkor-

Közel harminc éven át dol-
gozott azért, hogy a győriek
egészségesebben és egész-
séges környezetben élhes-
senek. Neve Győrben ösz-
szeforrt a WHO-val. Mik-
lósyné Bertalanfy Máriával
nyugdíjba vonulása kapcsán
beszélgettünk.

NYUGDÍJBA VONUL MIKLÓSYNÉ BERTALANFY MÁRIA

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

mányzat díjat. Sok minden történt az idősek
életminőségének javításáért, az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI)
programjai mellett működik a „beszélgetőháló-
zat”, az „önkéntes nagyiszolgálat”, a szenior
táncklubok és a gyaloglóklubok. Úgy vélem, a

szociális kapcso-
latok létfenntar-
tó táplálékot je-
lentenek minden
életkorban, de
különösen az
időseknél.

Lelkesedése töretlen, úgy tapasztaltam, ez
nem egy nyolcórás munkát jelentett önnek. 
Szerencsésnek érzem magam, mert olyan
munkát végezhettem, amely boldoggá tett
azzal, hogy másoknak segíthettem. Olyan ne-
mes célért dolgozhattam, mint a győriek
egészségének megőrzése, fejlesztése, védel-
me. Örülök, hogy részese lehettem az Egész-
séges Városok Projekt Irányító Bizottság, a
KEF, az Idősügyi Tanács, a Győr Városi Közle-

kedésbiztonság Bizottság, a Győriek Egészsé-
géért Közhasznú Egyesület, a Győri Járási
Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség
Központ (EFI), valamint az önkéntes hálózata-
ink létrehozásának és működtetésének. Nem
kíméltem sem időt, sem energiát azért, hogy
a kitűzött célt sokadmagammal elő tudjuk
mozdítani. Számomra a legnagyobb elismerés
a partnereim és az igénybevevők visszajelzé-
se, de jólesett, amikor országosan is elismer-
ték „Elige Vitam” miniszteri elismerő oklevéllel
a drogprevencióért, „Pro Seniore” díjjal az idő-
sekért és „Pro Sanitate” díjjal a városban élők
egészségéért végzett tevékenységemet.

A munkája miatt bizonyára sok minden kima-
radt az életéből, mit szeretne bepótolni a
nyugdíjasévek alatt?
A családomra és magamra kevesebb időm ju-
tott, mint szerettem volna, ezt szeretném be-
pótolni. Tervezem, hogy többet foglalkozom az
egészségemmel, biciklizek, nording walkingozok,
valamint önkénteskednék is, hiszen erre már
számos lehetőség kínálkozik.

A SZOCIÁLIS KAPCSOLATOK 

LÉTFENNTARTÓ 
TÁPLÁLÉKOT JELENTENEK

JAVULT A GYORIEK EGÉSZSÉGE, 
CSÖKKENT A DROGFOGYASZTÁS

´́
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Hölgy ilág
Szerkeszti:
Szabó Csilla

Egy évvel ezelőtt Takács T. László több csa-
tornán, többek között Facebook-oldalán is
felhívást tett közzé, hogy várja hölgyek

történeteit a férfiakról. A közösségi oldalon rövid
időn belül létrejött egy csoport, akiktől a törté-
netek közel 80 százaléka származik. Nagyon
sokféle írás érkezett, többségében nem „tollfor-

PASIK NŐI SZEMMEL

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: clownbusiness/shutterstock.com

Valljuk be, nőként szinte mindannyiunknak vannak ilyen-olyan törté-
neteink a férfiakkal kapcsolatban. Takács T. László, a Mi pasik, a Ti
szemetekben című kötet szerkesztője és egyik szerzője ezeket a női
szemszögből írt, férfiakról szóló sztorikat gyűjtötte össze most meg-
jelent könyvében, amely pontosan arról szól, amit a címe sugall. 

gató emberektől”, különböző státuszú, korú és
hivatású nők, lányok és asszonyok „ragadtak tol-
lat”. „Az elején félelmem volt, hogy a téma miatt
férfigyűlölő hangok lesznek túlsúlyban, azonban a
szerkesztés végére kiegyensúlyozott hangvételű
történetek gyűltek össze” – emlékezett vissza az
indulásra a szerkesztő, és arra is, hogy már a
könyvindító gondolat előtt sokszor beszélgettek
barátokkal, ismerősökkel, kollégákkal arról, vajon
milyen véleményük van a hölgyeknek a másik
nemről. „Mi lenne, ha megkérdeznénk őket? Tesz-

teltem az érdeklődést, és az előzetes felméréseim
során biztatást kaptam a könyv elkészítésére” –
mesélte Takács T. László. 

Érdekes és nagyon tanulságos volt számára ol-
vasni az érkező írásokat, ami a legjobban meg-
lepte, a mértéktelen és hihetetlen őszinteség.
Olyan történeteket osztottak meg vele az „írók”,
amelyeket még a barátnőjüknek vagy család-
tagjaiknak sem mesélnének el.

Milyen témák kerültek a kötetbe? Példaként
említette, a találkozások, randevúk során mi az,
ami jólesett a nőknek, mit értékeltek, mitől me-
nekültek el sírva, de olvashatunk véleményeket
az együttélés nehézségeiről, szépségeiről is,
vannak szomorú történetek és humoros hang-
vételűek is. Összetettnek és sokrétűnek nevezte

a végleges formátumot. A létrejött Facebook-
csoportban pedig hamar elindult a kommuniká-
ció a tagok között, így a könyvben helyet kapott
egy érdekesnek ígérkező rész, amely a témára
érkező kommentekből állt össze.

Szerelemprojektnek nevezte a szerző-szerkesztő
a munkát, saját kiadású kötetét rengeteg élmény-
nyel gazdagodva tarthatja a kezében. Kiknek is
ajánlja a könyvét? Nőknek, hogy sorstársként
együtt érezhessenek a szerzőkkel, és uraknak,
hogy megismerhessék, mit gondol róluk a gyen-
gébbik nem. Úgy próbálta összeállítani a történe-
teket, hogy érdekes legyen a férfiak számára,
akikről azok szólnak, és a hölgyek is találnak benne
olyan sztorikat, amelyekkel azonosulhatnak, eset-
leg átélték azokat a helyzeteket, amelyeket nő-
társaik is. Akár ajándéknak is jó veszekedés he-
lyett, ha megvesszük a párunknak. A könyv 18+-
os jelzéssel jelenik meg, de nem azért, mert trágár
vagy túlfűtött szexuális tartalom található benne.
Inkább azért, mert a történetek átéléséhez, meg-
értéséhez kell egyfajta érettség.

Vajon lesz majd visszavágó? „A mostani kötet
fogadtatásától is függ, és ha kívánja a közönség
a folytatást, akkor lehetséges, hogy születik
könyv arról is, mit gondolnak a férfiak a nőkről.
„De a Mi nők, a Ti szemetekben című kötet szer-
kesztése előtt most szeretném kifújni magam,
hiszen az elmúlt év nagyon intenzív munkáról
szólt” – zárta a beszélgetést Takács T. László. 

TÖRTÉNETEK ARRÓL, MIT GONDOL 
A GYENGÉBB NEM AZ ERŐSEBBRŐL

A TÖRTÉNETEK 
ÁTÉLÉSÉHEZ, 
MEGÉRTÉSÉHEZ KELL
EGYFAJTA ÉRETTSÉG
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Tünde Csapodról származik, családja a falusi tu-
rizmusba is bekapcsolódott, kedves emlékei van-
nak a hozzájuk érkező gyermekes szülőkkel kö-
zös szalonnasütögetésekről, ahol óvónő édes-
anyjának szájharmonikája is előkerült az esti
együtténeklések során, és a népi játékok is külö-
nös érzelmeket váltottak ki belőle. Testvérével és
unokatestvérével együtt kezdte hétévesen a fer-
tődi zeneiskolát. A játékos módszerekkel tanító
szolfézstanára, a következetességéről ismert
zongoratanára nagy hatással voltak a szorgal-
mas kislányra, furulyatanára tehetséget látott
benne, amit az évek során nyert díjak igazoltak.
Az országos furulyaverseny dobogós helyét
megszerezve vált elhivatottá a zene felé, a ren-
geteg gyakorlást nem kötelezőnek, inkább terá-
piának érezte. „Gimnázium után a szívem az ei-
senstadti konzervatórium furulya tanszakára vitt,
az eszem pedig a győri egyetem nemzetközi kap-
csolatok szakára” – emlékezett vissza Tünde, aki
úgy fogalmazott, „súlypontelosztással” és renge-
teg ingázással végezte párhuzamosan a két sza-
kot, diplomáit 2008-ban és 2010-ben vehette
kézbe. A következő tanévet már a győri Liszt Fe-
renc Zeneiskolában kezdte, ahol azóta is furulya-
tanárként tanít. Az iskolavezetőség támogatásá-
val egy jól működő tanszakot sikerült felépíteniük,
ahol Tünde igyekszik megmutatni és kinyitni a fu-
rulyában lévő lehe-
tőségeket egyéni és
kamarazenei vona-
lon is. „Nyári zenei
táborokat szervez-
tünk a kollégákkal,
házi, regionális és
országos versenyre
készíthettem fel
gyerekeket, orszá-
gos 1. helyezés, kü-
löndíjak, regionális
versenyek arany fo-
kozatai, nívódíjak mutatják a kiváló eredménye-
ket. Különleges és megtisztelő érzés, hogy két ta-
nítványom furulya zenei pályán tanul tovább;
egyikük a Virtuózok műsorában is megmutathatta

tehetségét” – büszkélkedett a tanárnő, aki az el-
múlt hét évben három kislánynak adott életet. A
zene otthonukban is meghatározó, gyermekei
nevelésében kiemelt szerepet kapnak a ringatók,
mondókák, gyermekdalok, népi játékok. „Nagyon

fontosnak tar-
tom a korai ze-
neélményt, a
lányaimba be -
ivódott a zene
szeretete és
igénye. Szinte
állandóan éne-
kelnek, ami a ki-
e g y e n s ú l y o -
zottságukat is
mutatja” – me-
sélte az édes-

anya. Férje autodidakta módon tanult gitározni és
néha a család együtt muzsikál, már a kislányok is
hangokat csalnak ki az ülődobon (cayon dobon),
tolósípon. 

Tünde szeretett volna többet tudni a zenei fog-
lalkozások hátteréről, az elmúlt években zene-
terápiás tanfolyamot végzett és másoddiplomát
szerzett zeneóvodai foglalkozásvezető szakon.
Szakmai tudását alkalmazva zeneovit, zeneböl-
csit tart Győrzámolyon, Győrben, a gyerekekkel
a zenei és hangszerismereteket sok játékkal,
dallal és mondókával varázsolja élménnyé. In-
teraktív előadást tart szülőknek, zenepedagó-
gusoknak a zenei nevelésről. Furulyát oktat
gyermekeknek, felnőtteknek, pedagógiát végző
kollégáknak vagy kamarazenélésre vágyó ze-
nésztársaknak, de találkozhatunk vele zenei
előadóként születésnapokon, ünnepségeken,
szakmai napokon is. Foglalkozásai alapját képe-
zik a gyermekjátékdalok, körjátékok, mondókák,
gyerekdalok, népdalok, rövid zenehallgatási
részletek, élő hangszerjáték furulyával, gitárral,
ritmushangszerekkel, metalofonnal. 

A járvány kezdetétől naponta ír zenei tartalmakat
Facebook-oldalára és YouTube-csatornáján kü-

Három kislány édesanyja,
furulya tanár és zeneóvodai fog-
lalkozásszervező Vargáné Bella
Tünde, aki abban hisz, hogy a ze-
ne terápiás felhasználásával, vi-
dám ritmusgyakorlatokkal és a
hagyományos népi játékok taní-
tásával boldog és kiegyensúlyo-
zott gyermekeket nevelhetünk.

RITMUSGYAKORLATOK, FELSZABADÍTÓ ÉNEK ÉS FURULYAOKTATÁ

A  ZENE  TERÁPIA
MINDEN KOROSZTÁLYNAK

„AZ ÉNEK FELSZABADÍT,
BÁTORÍT, GÁTLÁSOKBÓL,
FÉLÉNKSÉGBŐL 
KIGYÓGYÍT”
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lönböző módszerek alkalmazását mutatja be: rit-
musgyakorlatok kreatív eszközökkel, zenehallga-
tási ajánlók, zenés mesék/animációk, baba-ma-
ma zenei játékok, furulyaoktatásban segít és az
óvónők módszertani kérdéseikre válaszol. Célja,
hogy a szülők és kollégák figyelmét felkeltse, fe-
dezzék fel a zenében lévő lehetőséget, hiszen
Kodály is azt vallja: „Amit csak hall a gyermek,
könnyen elfelejti. Amit lát is, már inkább megjegy-
zi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz,
az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.” Az
MTA Zenetudományi Intézet archívuma 16 ezer
népi játékot jegyez, mondókákat, eszközös, moz-
gásos, szellemi, párválasztó játékokat, kiolvasó-
kat, daljátékokat, amelyeket játszva, énekelve
nem csak hagyományt őrzünk, azok a gyermekek
személyiség- és mozgásfejlesztésében kapnak
főszerepet. Egyfajta prevenció a tanuláshoz, a kö-
zös játék élményt ad, harmonizálja a két agyfél-
teke működését. „A zene kreatív, szoktam mon-
dani, nem tudok tőle elszakadni, mindenben azt
látom, hogyan lehet felhasználni az éneket, a ze-
nélést az élet jobbá, szebbé tételében” – mondta,
majd a beszélgetést ismét Kodályt idézve zárta a
zeneóvodai foglalkozásszervező: „Az ének felsza-
badít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít.
Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára
kedvet csinál, alkalmassá tesz, figyelemre-fegye-
lemre szoktat...” 

ÁS
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Lehet, hogy az utóbbi időben felhalmoztunk néhány felesleges kilót, elkényelmesed-
tünk, többet nassoltunk, ráadásul kifogytak szervezetünkből a vitamintartalékok. Itt a
nyár, és persze, hogy szeretnénk újra felvenni a tavalyi ruhánkat. A nap bármely sza-
kában előtörő éhségérzet legyőzéséhez adunk néhány hasznos tanácsot. 

TIPPEK A KÍNZÓ ÉHSÉGÉRZET ELLEN
Szerző: Szabó Csilla

Bajnokok reggelije
Reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj
úgy, mint egy herceg, és vacsorázz úgy,
mint egy koldus, tartja a mondás. Tény:
létfontosságú, hogy reggel tápláló éte-
leket együnk, ha egészségesek szeret-
nénk lenni, és ha azt szeretnénk, hogy a
kínzó sóvárgást ne érezzük egész nap.

Éhes vagy szomjas?
Ha éhséget is érzünk, nem biztos, hogy
éhesek vagyunk. Az éhséget gyakran
összekeverjük a szomjúsággal. Igyunk
egy nagy pohár vizet, és várjuk ki a hatást!

Zöld ételek
Az éhezés utáni sóvárgást leginkább az-
zal tudjuk legyőzni, ha zöldségekből ké-
szült turmixokat fogyasztunk. Ez nagy-
szerű módja annak, hogy növeljük a táp-
anyagbevitelt. A zöldségek rostokban
gazdagok, elősegítik az emésztést, rá -
adásul teli vannak vitaminnal is.

NEM CSAK FOGYÓKÚRÁZÓKNAK 

Teaidő
A zöld tea szuper ital. Naponta érdemes
elfogyasztani 1-2 csészével étkezések
között. Egyensúlyban tartja a vércukor-
szintet, segíthet a koleszterinszint és a
trigliceridszint jó szinten tartásában is.

Kikapcsolódás
Világszerte emberek milliói fekszenek
a tévé előtt. Még akkor is tévét néznek,
ha ebédelnek vagy vacsoráznak. Ha té-
vézés közben eszünk, hajlamosabbak
vagyunk több ételt elfogyasztani: egy
kutatás szerint akár 70 százalékkal
többet is!

Öntetek
Használjunk a salátákhoz öntetet – de
ne majonézt, hanem eceteket. Az ecetek
javítják az emésztést azáltal, hogy az
élelmiszer a gyomorban hosszabb ideig
emésztődik. Ráadásul az ecet is meg-
akadályozza a vércukorszint ingadozá-
sát, így az étel utáni sóvárgást több órá-
val is kitolhatjuk.

Cseréljük a zsírt!
Töltsük fel háztartásunkat és szerveze-
tünket jó zsírokkal, mint például a halak,
az avokádó, a nyers diófélék, a magvak
és a hidegen sajtolt olajok. Ezek lassan,

hosszú időn át bocsátják a cukrot a vér-
áramba, ezáltal hosszabb ideig érezzük
telítettnek magunkat.

Légy okos nassoló!
Nassolni lehet, az nem mindegy, hogy
mit. Nem muszáj állandóan csipszet,
egészségtelen dolgokat rágcsálni, ha
éhesek vagyunk. Együnk például man-
dulát! Gazdag fehérjében és egészséges
zsírokban, így energiabombaként műkö-
dik. Ráadásul lecsökkenti a szénhidrát
utáni vágyat.

Leves
Aki nagyon éhes, kezdje levessel az ét-
kezést, így a főételből kevesebbet fog
fogyasztani. A leves telítettségérzetet
biztosít, így elégedettséget is, mivel
hosszabb ideig marad a gyomorban.

Egy órával többet!
Az alváshiány hatással van a szerve-
zetünkre. Aki fáradt, az pedig képes
naponta 300-500 pluszkalóriát is be-
vinni a szervezetébe, mint amennyire
valójában szüksége lenne. Próbáljunk
mindennap egy órával többet aludni,
ezzel helyreáll a szervezet energia-
szintje, és távol marad tőlünk az evési
kényszer.
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A portrékötet már címében is karinthys, az uno-
ka is mondhatná ezt híres felmenőinek, bizo-
nyítva tehetségét, ami nem volt könnyű nagy-
apja és édesapja mellett. A Na, pupák! című
könyv szerzője arra kereste a válaszokat, milyen
ember volt és miért küzdött, hogyan találta meg
lelki békéjét Karinthy Márton, a második világ-
háború utáni első magánszínház igazgatója. 

Czeiner-Szücs Anita még egyetemistaként gyűj-
tött bátorságot ahhoz, hogy a színházba kopog-
tatva megkérdezze a legilletékesebbtől: Milyen Ka-
rinthynak lenni? Az első találkozás hatása és az
„interjúalany” kedvessége, őszintesége alapozta
meg az évek alatt formálódó barátságot, amit bi-
zonyít, hogy színházának legkisebb zugába, a leg-
kedvesebb szobájába engedte be őt Karinthy Már-
ton, hogy kitárja a szívét és beszéljen magáról és
pályájáról. Nem Friciről, nem Ciniről, nem Gabiról,
hanem Marciról. Arról az életről, amely egy nemes
teher alatt alakult „mártonosan egyedivé”.

Czeiner-Szücs Anita izgalmas, kihívásokkal teli
folyamatnak nevezte első kötetének kiadását.

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Mayer Csaba József

Czeiner-Szücs Anita újságíró most
megjelent Na, Pupák! című köteté-
vel a tavaly elhunyt Karinthy Már-
ton előtt tiszteleg, aki egész életé -
ben hordozta karinthysága terhét,
ugyanakkor abból merítette erejét
és lelkesedését is ahhoz a munká-
hoz, amellyel létrehozta és sikerre
vitte az első magyarországi
magán színházat. 

Nemcsak a színházigazgatóval készült inter-
júk összegzése, hanem e könyv születése is
azt tanította meg számára, soha ne adjuk fel
az álmainkat. Szakdolgozatát is Karinthy Már-
tonról írta, aki viccesen kérdezte is: Ugye, eb-
ből majd egyszer könyv születik? A színház-
igazgató 2019 őszén bekövetkezett halála
„jelet adott” az addig fiókban őrzött kötet
megjelenéséhez. „Éreztem, tartozom neki
annyival, hogy egy csak róla szóló műben
megmutatom elhivatott munkásságát és ví-
vódásait” – emlékezett a szerző. 

A sorok között átszűrődik a családi örökség ter-
he, évtizedeknek kellett eltelnie, hogy a folyto-
nos bizonyítás után az unoka túllépjen a szoron-
gáson és az életművéért kapott Kossuth-díj
szorításával megbékéljen karinthyságával. Meg-
elevenedik előttünk a színházcsináló Karinthy
Márton, aki létrehozta, és a politikai viharok el-

lenére is sikerre vitte az első magyarországi ma-
gánszínházat. Megmaradva középen, kitartva az
elvei mellett, ugyanakkor másokat is hagyva
szabadon szárnyalni. A sors iróniája egyben a
megnyugvást is hozta számára, a tehetséges
fiúörökösök sorát megtörve lánya és két lány-
unokája született, ők viszik tovább nem csak a
nevet, lányára bízta féltett kincsét, a színházát,
az ő Karinthy-örökségét. 

Czeiner-Szücs Anitában is az álmok megvaló-
sításába vetett hit erejét erősítette, a szerző
kislánya, Mira születése óta verseket ír. „Tudom,
hogy rögös az út, de kitartóan járom a maga-
mét, a gyermekverseim, verses meséim kötet-
be rendezése és anyósom, Bellai Eszter opera -
énekesnő életrajzának megírása megvalósí-
tandó álom előttem. Karinthy Márton életével
példát mutatott nekem is” – tekintett előre a
szerző, Czeiner-Szücs Anita.

PORTRÉKÖTET
A SZÍNHÁZCSINÁLÓ KARINTHYRÓL

NA, PUPÁK! 
EZT CSINÁLD

UTÁNAM!



Az egyik legújabb
magyarországi
natúrpark a győ-

riek szívének is kedves
Szigetköz. 2005-ben
alakult meg idehaza a
Magyar Natúrpark Szö-
vetség alulról jövő kez-

deményezésekből, azóta egyre nagyobb területeken vannak
már natúrparkok Magyarországon. A célok az elmúlt évek
során nem változtak, csak a vezetőség cserélődött ki az or-
szágos szövetségben, amelynek elnöke dr. Pető Péter lett.

Az új elnöknek nemcsak országos szinten, de itt, a Sziget-
közben is rengeteg terve és elképzelése van. Ilyen például a
szúnyogkérdés megoldása a Szigetközben és a hódok pusz-
tításának visszaszorítása. Azt mondja, egyre több partner-
ségi megállapodást kötnek társszervekkel és egyre többet
is pályáznak közösen másokkal a különböző fejlesztésekre. 

„A következő egy évet arra szánjuk, hogy eljuttassuk a na-
túrparki mozgalmat a megfelelő társadalmi szereplőkhöz.
A civilekkel mindenképpen együtt szeretnénk dolgozni, raj-
tuk keresztül pedig be szeretnénk vonni a társadalom szá-
mos korosztályát, felnőtteket, fiatalokat és gyerekeket
egyaránt” – mondta el dr. Pető Péter.

ÚJ ELNÖK A MAGYAR NATÚRPARK SZÖVETSÉG ÉLÉN
A SZIGETKÖZ IS PROFITÁLHAT

2020. június 19.24

Tisztújítás volt a Magyar Natúrpark Szövetségnél, a testület új
elnöke dr. Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés
alelnöke lett. Nagy elánnal vetette bele magát az elnöki munká-
ba és rengeteg terve van országos szinten, de a Szigetközben is. 
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A MI

UTCÁNK
Révfalu (9026) –  5. rész

Nagymegyeri út
A 14-es út Árkád-körforgalomtól a Galántai utcáig
terjedő szakaszát 2013-ban nevezték el, utalva a
csallóközi Nagymegyer felé vezető irányra. 

Németh László János utca
Németh László János (1923–1945) költő. A Révai
Miklós Gimnáziumban tanult, és szerkesztette az
Iránytű című diáklapot. 1943-ban jelent meg ver-
seskötete Senki földjén címmel. Részt vett az ellen-
állási mozgalomban, majd miután behívták katoná-
nak, letartóztatták és Sopronkőhidán kivégezték.
Posztumusz verseskötetei, a Kegyelmet senkitől
sem kérek és a Csak értetek, 1959-ben és 1960-
ban jelentek meg. A mai Tulipános Általános Iskola
1959 és 1991 között viselte a nevét. A győri közte-
mető díszsírhelyén nyugszik. Emléktáblája van a Ré-
vai Miklós Gimnáziumban, a róla elnevezett utca ele-
jén és a Tulipános Általános Iskolában. 1948-ban
nevezték el az utcát.

Pataházi utca
A valamikori Pataháza község emlékére 1908-
ban kapta a nevét.

Pöltenberg utca
Pöltenberg Ernő (1807?–1849) honvéd tábornok,
aradi vértanú. Az utca 1948-tól viseli nevét.

Rónay Jácint utca
Rónay Jácint (1814–1889) bencés tanár, termé-
szettudós, az MTA tagja. A darwinizmus magyar-
országi megismertetője, terjesztője. 1840-től
Győrött a bencéseknél bölcseletet tanított. 1848-
ban a győri nemzetőrség lelkésze, majd a forra-
dalom leverése után Londonban 17 évet töltött
emigrációban, ahol Kossuth Lajos fiait is tanította.
A kiegyezés utáni hazatérését követően pozsonyi
prépost, valamint Ferenc József leányának, Mária
Valéria főhercegnőnek a nevelését is vállalta.
1913-ban nevezték el a Kossuth hídról Révfaluba
vezető utcát.

Szabadrév utca
1994-ben a Körtöltés utca folytatásaként nyitot-
ták meg a Bácsai úttól a Dózsa György rakpartig.
A 13. században a mai Révfalut Szabadrév néven
is feljegyezték, innen a név. 

Szent-Györgyi Albert utca
Szent-Györgyi Albert (1893–1986) Nobel-díjas or-
vos, biokémikus, a C-vitamin (aszkorbinsav) felfede-
zője, kimutatója, előállítója. A közterületet a Mayer
Lajos utca folytatásaként, de önálló utcaként 1994-
ben alakították ki ezzel a névvel. A Mayer Lajos Víz-
ügyi (később Ipari) Szakközépiskola viselte először
Szent-Györgyi Albert nevét, majd „Audi Hungaria”

Szerző: 
Czvikovszky Tamás iskolává válása után Marcalvárosban a korábbi Jókai

Mór-iskola kapta nevét mint Szent-Györgyi Albert
Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola.

Tábor utca
Nevét onnan kapta, hogy az utca valamikori he-
lyén és közelében katonai tábor működött 1594-
ben, III. Miksa főherceg horvátországi hadjárata
előtt, valamint az első világháború idején ideigle-
nes táborként is funkcionált.

Újfalusi országút
Még az 1950-es években földút volt a töltés ol-
dalán. Mára, Szigetköz felől az egyik a városba ve-

zető legforgalmasabb útvonal. Iránymutató nevű
utca, Győrújfalu felé.

Vásárhelyi Pál utca
Vásárhelyi Pál (1795–1846) vízépítő mérnök. Fő ter-
vezője volt az al-dunai vízi út (vaskapui szakasz) ki-
alakításának, a Fertő tó lecsapolócsatornája megépí-
tésének, és a Tisza folyamszabályozásának.

Víztorony utca
A hajdani Felfalu település helyén alakult ki az utca és
1964-ig ezt a nevet viselte. Majd a „KISZ”-lakótelep
felépülésével Kilián György utca volt. 1992-től az utca
mellett levő műemlék víztoronyról kapta mai nevét.
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Emlékezzünk 
SZILÁGYI ISTVÁNRA,

a Gyôr+TV péntek és szombat
esti filmjeivel!

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

TE 
RONGYOS

ÉLET
06. 19. 20:30
06. 20. 20:30

BUDAPESTI 
MESÉK

PITYI bácsira

Akerékpár-regisztráció célja a biciklik azo-
nosíthatósága, értékeink védelme, a bűn-
cselekmények megelőzése, a kerékpárlo-

pások számának csökkentése. A jelölést meg-
előzően a kerékpár tulajdonjogát a tulajdonos-
nak hitelt érdemlően igazolnia kell. (Vásárláskor
kapott számlával, adásvételi szerződéssel.)
Amennyiben a tulajdonos ezekkel nem rendel-

Most először a rendkívüli járványhelyzet
miatt adódott, hogy az ,,Aludj máskor!”
24 órás vetélkedőt idén online formá-

ban tartotta meg a Városi Diák Fórum (VDF) az
önkormányzat támogatásával. A vetélkedőre
országosan lehetett jelentkezni. A helyzethez ké-
pest tíz csapat jelentkezett: öt településről kétszáz
fiatal. A segítőikkel együtt csaknem ezer fő játszott,
ezen belül Győrből öt iskola, a Révai, az Apor, a
Krúdy, a Págisz és a VDF csapata nevezett be. A fi-
atal diákok nagyon kreatívak és lelkesek voltak, a
győri csapatok szép helyezéseket értek el. Az első
a Krúdy, a második a Szolnok csapata lett, a har-
madik helyen pedig a Révai-gimnázium végzett.

,,A fiatalok Győrért, Győr a fiatalokért!” ifjúságért
tenni akaró szervezet szintén a győri önkor-
mányzat támogatásával tartotta meg évzáró
vacsoráját, ahol a fiatalok a veszélyhelyzet eny-
hítése után személyesen is találkozhattak. Be-
számoltak a karantén ideje alatt otthon töltött
időről és elmondták, hogy már izgatottan várják
a szeptembert, amikor is, mint minden évben, új
elnököt választanak a VDF élére.

GYORI FIATALOK ´́
AZ ONLINE 24 ÓRÁS VETÉLKEDŐN

A Győri Rendőrkapitányság ismét meghirdeti a kerékpárok speciális
pasztával történő megjelölését, mely az önkormányzat támogatásával
a győri kerékpár-tulajdonosok számára ingyenes.

kezik, a helyszínen kitöltött nyilatkozattal is le-
hetőség nyílik a kerékpárok regisztrálására.

A kerékpárjelölés helyszíne a Győri Rendőrkapi-
tányság udvara (Zrínyi u. 54.) a következő idő-
pontokban: június 21., vasárnap 9–17 óráig, jú-
nius 28., vasárnap 9–17 óráig, július 4., szombat
9–17 óráig, július 5., vasárnap 9–17 óráig.

KERÉKPÁR-REGISZTRÁCIÓ ISMÉT 
LESZ
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Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a
Széchenyi Kártya Programban új hitelkonstruk
ciókat vehetnek igénybe a vállalkozások.

Az 1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat értelmé
ben a koronavírusvilágjárvány negatív gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében a hazai mikro,
kis és középvállalkozások likviditási nehézségei
nek enyhítése, valamint beruházásaik megvaló
sítása érdekében a Széchenyi Kártya Program
keretében a következő, államilag kamattámoga
tott hitelek jelentek meg:

• Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz 
ügyleti kamat: 0,1%,

• Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel
ügyleti kamat: 0,1%,

• Széchenyi Likviditási Hitel 
ügyleti kamat: 0,2%,

• Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
ügyleti kamat: 0,5%.

Vegye igénybe Ön is! 

Keresse munkatársainkat Győrben, Moson magyar 
óváron, Csornán, Kapuváron és érdeklődjön
a részletekről!

Tel.: +36 96 520-226, +36 96 520-229
www.gymsmkik.hu/ugyfelszolgalat
www.gymsmkik.hu/regionalis-kepviseletek 

Új
Széchenyi Kártya hitelek
ELÉRHETŐK 

a kamarában is!

KÖZLEMÉNY

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 érdek-
lődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01. 25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:

1) Állami főépítészi eljárás SZTM 2020-018
Győr, Kunszigeti út szabályozási vonal korrekció

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 egyezte-
tési eljárásáról szóló 42/A.§ szerinti állami főépítészi eljárás, partnerségi egyeztetés anyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2020. június 19-től július 6-ig.

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.

SZABAD AZ ÚT 

Szerdától megszűnt a karanténba vonulási
kötelezettség a Magyarország és Románia
közötti határátlépés esetén a két ország ál-
lampolgárainak. A sokak által régóta várt hírt
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisz-
ter jelentette be. Az enyhítés természetesen
testvérvárosunkat, Brassót is érinti. Az in-
golstadti Donaukurier újságban a miénkhez
hasonló körkép jelent meg, amelyben dr. Dé-
zsi Csaba András polgármester nyilatkozott
többek között a győri járványügyi helyzetről
és a meghozott intézkedésekről.

Erfurtban a múlt hétvégén jelent meg egy
cikk arról, hogy a város „koronamentes”, ám
azóta egy újabb fertőzöttet találtak, Sindel-
fingenben is mindössze két aktív eset van.
Június 15-én újabb 209 koronavírusos esetet

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP

MAGYARORSZÁG ÉS ROMÁNIA KÖZÖTT

találtak Nyizsnyij Novgorod régiójában, de az
aktív esetek száma itt is csökkenő. Wuhan-
ban kinyitott az uszoda, de használatához
online regisztráció szükséges.

Colmarban önkormányzati választásokra ké-
szülnek, amelyre június 28-án kerül majd sor. A
Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériuma
400 ezer zlotyt ad tervezésre és 90 ezer zlotyt
virtuális sétára a poznani Wielkopolska Függet-
lenségi Múzeumnak az új Nagy Lengyelország
Felkelés Múzeumának létrehozására. Győri
szemmel különlegességnek számíthat, hogy
Kuopióban épp a Puijo sífelvonó felújításának
tervezése zajlik. Nof Hagalilban régi, már nem
használt nyilvános telefonfülkék helyén hoztak
létre életmentő állomást, amelyekben defibril-
látorokat helyeztek el összesen tíz helyen. 
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Elkészítés
A cseresznyét alaposan megmosom és felte-
szem a magjával együtt főni (a magban sok íz ta-
lálható) a narancslével együtt. Egy órán keresztül
főzöm, majd egy krumplinyomóval összetöröm a
cseresznyéket. Ezután egy nagyobb lyukú szűrőn
átpasszírozom, hogy a magokat kiszedjem belőle.
Ennél a folyamatnál egy evőkanállal is rásegítek,
és válogatom a magokat, így sem tart túl sokáig,
csoportosan ki lehet szedni őket.

Visszaöntöm a fazékba levével, húsával együtt,
hozzáreszelem a narancs héját és kifacsarom a
levét, majd kihűtöm teljesen. Másnap hozzáke-
verem a zselésítőszert és felforralom. Hozzá -
adom a cukrot és újra felforralom. Az üvegeket
előkészítem, alaposan elmosom és a sütőt 100

#szarkazsófi

Roskadoznak a fák a cseresznyé-
től, de ennyit nem tudunk megenni
egyszerre. A lekvár azonban nem
olyan ízes belőle, ha csak nem ta-
lálunk mellé egy jó partnert.

Bevásárlólista

2 kg ropogós cseresznye

1 db narancs (leve+héja)

400 g nádcukor

700 ml narancslé (100%)

2 csomag 4:1-ben befőzőpor 

vagy pektin

CSERESZNYE EGY CSEPP
ARANNYAL

Nem meséltem még a családom német szár-
mazásáról, akik a mai Felvidéken telepedtek le a
19. században. Erdész ükapámnak köszönhető-
en hatalmas konyhát vezettek, így a kutatásom
a régi receptjeik után máig tart. Nagymamám
azonban sokat mesélt a narancslekvárról, ami
igaz, egy kicsit később készült már, de hatalmas
kincs volt az ükmamánál. Nagyon drágán és rit-
kán jutottak narancshoz, éppen ezért minden
részét felhasználta és tartósította. Nagyon ér-
tett a kandírozáshoz, a lekvártartósításhoz és az
ízesítéshez. Minden zöldségnek és gyümölcsnek

egy füzetben volt felírva a szedési dátuma, hogy
ne maradjanak le róla. Egy csepp narancslekvár
tökéletes volt egy kalácsba, egy kenyérbe, vad-
disznóhoz, és csak úgy kenyérre kenve is. Ne-
kem azonban nagyon intenzív csak úgy önma-
gában, viszont egy kis narancs a cseresznyéhez
szintén igazi manna volt. Minél érettebb, fekete
cseresznyéket kell használni, hogy kevés cukor-
ral is édes legyen a lekvár, a narancs pedig az il-
latról, savanykásságról gondoskodik. Kóstolás-
nál a vérnarancs jut eszünkbe, intenzív piros, iz-
galmas citrusos és édes.

fokra előmelegítve, 10 percig fertőtlenítem őket.
A lekvárt azonnal az üvegekbe töltöm, lezárom,
fejjel lefelé fordítva egy kosárba teszem őket,
amit jól betakarok konyharuhával, pléddel. Más-
napig hagyom őket kihűlni. Reggelire rozske-
nyérrel, natúr krémsajttal isteni a lekvár. 
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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

Az elsők között az új belvárosi távhőelosztó
hálózat munkaterületét adják át: az ez évre
tervezett első ütemben a Liszt Ferenc ut-

cától a Nefelejcs közön keresztül a Gyógyszer kö-
zig új távhővezetéket építik ki. A vezeték egy rövid

NÉHÁNY HELYEN A FORGALOM KORLÁTOZÁSÁRA, ELTERELÉSEKRE SZÁMÍTHATNAK A KÖZLEKEDŐK

FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI MUNKÁK 
A GYŐRI TÁVHŐRENDSZERBEN
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága nyáron végzi a távhő-
rendszer karbantartási és fejlesztési munkáit, hogy a következő fűtési
időszakban lehetőleg semmilyen üzemzavar ne zavarja a felhasználókat.
A szolgáltató idén is jelentős összeget fordít a primer távhővezeték-
rendszer karbantartására, felújítására, és új fogyasztók bekötésére.

szakaszt leszámítva új nyomvonalon fut, korszerű,
előszigetelt csővezetékrendszer elemeinek fel-
használásával készül. Várhatóan június 22–30-ig,
a Pannon-Víz Zrt. hibaelhárítási munkáit követő-
en, forgalomkorlátozásra és terelésre kell számí-
tani a Teleki László utcában. Július 20–14-ig a Ne-
felejcs köz környezetében a Liszt Ferenc utcát is
lezárják. A Liszt Ferenc utca Újkapu utca, Teleki
László utca irányú forgalmát a Lukács Sándor ut-

ca–Pálffy utca szervizút irányba terelik. A Lukács
Sándor utcában egyirányú forgalmi rendet vezet-
nek be a Liszt Ferenc utca és a Pálffy utca szerviz -
út között déli irányban. A Liszt Ferenc utcában a
Lukács Sándor utca–Liszt Ferenc utca 16. közötti
szakasz zsákutca lesz. A kivitelezési munkákkal
augusztus közepén végeznek a szakemberek.

A Jókai utcát érintő útfelújítás, és az ahhoz kötődő
egyéb közmű-rekonstrukciók munkálataihoz kap-
csolódóan végzi el a szolgáltató a belváros távhőel-
látása szempontjából nagy fontosságú,  belvárosi
hurkolóvezeték egy részének cseréjét. A felújítandó
távhővezeték nyomvonala a Szent István úti NAV
belső udvarán található bakos vezetéstől a Szent
István út 19–25. szám alatti lakóépület belső udva-
ráig terjed, és a nyomvonal középső szakasza a Jókai
utat is lekeresztezi. A távhőt érintő munkarészek
várhatóan június 19–augusztus 19-ig zajlanak. A Jó-
kai utca távhő által érintett szakaszán félpályás for-
galomkorlátozással a hivatalok, intézmények meg-
közelíthetősége a célforgalomnak biztosított lesz.

Szintén a belváros forgalmát érintő beruházás-
ként valósítja meg a Győr-Szol Zrt. két új építésű
társasház távhő-bekötővezetékének kivitelezé-
sét. Az Árpád út 9. szám alatti ingatlan ellátását
a Nagy Jenő utca felől, a Bajcsy-Zsilinszky út 47.
szám alatti épületet a Lukács Sándor utca irá-
nyából, új távhővezetékek kiépítésével biztosítja.
A közúti forgalom számára mindkét helyszín
esetében félpályás forgalomkorlátozás lesz. A
június végén, július elején kezdődő munkák elő-
reláthatóan 4-6 hetet vesznek igénybe.

Mindezeken kívül több új épület távhőrend-
szerre kötése is megtörténik év végéig, ám
ezek a munkák a forgalmat nem fogják jelen-
tősen zavarni.

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor
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Győrszentivánon június 22-től érdemes
lesz ivóvizet tartalékolni, ugyanis vízve-
zeték-öblítés kezdődik. A karbantartás ide-

jén, munkanapokon 8–16 óráig rövid idejű vízhi-
ányra, nyomásváltozásra, átmeneti ivóvíz-elszíne-
ződésre számíthatnak. A szakemberek sűrített le-
vegős eljárással utcáról utcára mosatják át a veze-
tékeket. Egymás után négy körzetben zajlik majd
az öblítés, mindenhol egy-egy hétig. Az ütemterv
a pannon-viz.hu weblapon olvasható. Várhatóan
július közepére végeznek. Mosás előtt érdemes
szemrevételezéssel ellenőrizni a víz átlátszóságát,
a fehér ruhák mosását pedig célszerű estére vagy
hétvégére halasztani. A győrszentivániakat hirdet-
ményeken is tájékoztatjuk a várható változásokról.

A Jókai utcai közműcsere a Zechmeister utca irá-
nyából kezdődik majd. Először a víz- és csatorna-
bekötéseket cserélik a szakemberek. Amíg el nem
érik a Bajcsy-Zsilinszky úti csomópontot, addig
csak félpályás lezárás és parkolási korlátozás vár-
ható. Vízelzárásokra is szükség lesz, ezekről elő-
zetes értesítést küldünk. Révfaluban is indul egy
felújítás, a Mayer Lajos utcában is a jövő héten
kezdődik a vízcsőcsere. Első ütemben az Audi-

Fôbb feladatok:
• lakosság által beszállított hulladék 

elhelyezésének teljes körû koordinálása, 
• konténercserék rendelése, 

nyomon követése,
• adminisztratív feladatok elvégzése

A munkakör betöltésének feltételei:
• min. szakmunkás végzettség,
• számítógépes ismeret, 
• „B” kategóriás jogosítvány 

és saját gépjármû

Munkavégzés helye: 
• Gyôr, Pápai úti hulladékudvar 

mûködési területe, 
nyitvatartási rend szerint

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

iskola irányából kezdve 150 méteres szakasz újul
meg. Előbb megépül az új ivóvíznyomócső, majd
nyomáspróba és fertőtlenítés után egyenként
kötjük át fogyasztóinkat az új vezetékre.

Végül egy nagyon fontos tudnivalóra szeretnénk
felhívni a figyelmet. Tartsák szabadon a víznyelő-
ket, hogy azok eső esetén működni tudjanak. Ha

eldugult víznyelőt látnak, a 06-80/20-40-86-os
zöld számon tehetnek bejelentést. Ingatlanokon
belül, a térszint alatti helyiségekben érdemes el-
lenőrizni a csatornavezetékeket, hogy nem csú-
szott-e valahol szét a vezeték, rögzítve vannak-e
a tisztítónyílások fedelei. Az elöntések nagy része
egy kis odafigyeléssel megelőzhető. További rész-
leteket a pannon-viz.hu oldalon olvashatnak. 

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint a végzettséget
igazoló bizonyítványokat bérigény-megjelöléssel az alábbi e-mail címre kérjük
küldeni: munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, szíveskedjen az e-mail tárgyaként fel-
tüntetni: „Hulladékudvar-felügyelô” pozíció.

A

HULLADÉKUDVAR-
FELÜGYELÔ
munkakörbe munkatársat keres
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

ÁLLÁS

Dolgozzon otthonában! Koz
metikai dobozok hajtogatá
sa stb. Elérhetőségek, érd.:
0690/603607 (audio 
press.iwk.hu 635 Ft/min,
0620/9104517)

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557

Tetőfedő, lapostetőszigete
lő, kőműves és burkoló
munkát vállalunk garanciá
val, ingyenes helyszíni fel
méréssel: 0670/4281785. 

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

robogók kárpitjainak javítá
sa, áthúzása. Érdeklődni le
het telefonon: 0670/884
6838

Szobafestés, tapétázás, pad
lólerakás. 15 éves szakmai
tapasztalat. Megbízható,
tiszta munkavégzés. Nyugdí
jasoknak kedvezmény! Tele
fonszám: 0630/9122266

Kerítések, kapuk javításaké
szítése, lakatosmunkák, költ
ségkímélő megoldások. Tel.:
0670/2237957

Cseréptetők javítása, beázá
sok megszüntetése, eresz
csatorna tisztítása, javítása,
cseréje. Tel.: 0670/223
7957

Növényvédelem, gyomirtás
parkokban, kertekben, szak
embertől, garanciával. Tele
fonszám: 0670/3848217

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falap javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. 0630/3762712

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198

Duguláselhárítás, víz
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Külbeltéri
burkolatok javítása. 06
70/3636633

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

Nagytakarítási akciót hirdet
a győri TippTopp Mosoda.

Lakások, irodák, lépcsőhá
zak takarítását, szőnyegtisz
títást is vállalunk. Júniusi
megrendelőnknek 20%os
árengedményt biztosítunk.
Érdeklődni: 0670/670
8268.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, kertásás, famet
szés, faültetés, fű nyírás, ka
szálás! Érdeklődni lehet te
lefonon: 0630/4036810;
96/826322.

Lomtalanítást vállalok. In
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06
70/8826590

Vállalom limlomjának elszál
lítását, megbízható csapat
vagyunk. Hívjon bizalom
mal, ár megegyezés szerint.
Igény szerint számlát biztosí
tok.  0670/5146990

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

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen
elszállítom felesleges holmi
ját. Telefon: 0620/996
7268

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

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól

a pincéig. Érd.: 0670/265
7643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, relu
xa, szalagfüggöny, gurtnicse
re, redőnyjavítás. Ingyenes
felmérés! Tel.: 0670/233
9213.

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

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! 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés!

Felment a tört arany ára!
9000 Ft/gtól. Régiségfelvá
sárlás!  Győr, Hotel Rába, jú
nius 24én, július 1jén, júli
us 8án, július 15én. Min
den szerdán 9–14 óráig. Fa
zonarany 11.000 Ft/gtól.
Antik és briliánssal díszített
9000 Ft/gtól. Festmények,
régi pénzek, kitüntetések,
képeslapok, Zsolnayk, He
rendik, karórák. 0670/381
6345, www.dunagaleria.hu

Magas áron vásárolok bizsut,
órákat, kitüntetéseket, ne
mesfémet, könyveket, varró
gépet. 0620/5567141

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satukat,

GÁZKAZÁNOK!

HELP 24 Assistance                    24 éve

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• készülékcsere • telepítés • beüzemelés • szerviz

TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉS

MÁR

199.000

Ft-tó
l!2–5 ÉV GARANCIÁVAL!

KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOK

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

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



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
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műhelyberendezéseket, ker
ti szerszámokat vásárolnék.
Tel.: 0620/4153873.

Saját részre vásárolok antik
tárgyakat, órákat. Magas
áron vásárolok arany és
ezüsttárgyakat. Érdeklődni:
0670/6708268, személye
sen a Győr, Árpád utca 53.
sz. alatti TippTopp Mosodá
ban vagyok megtalálható.
Diszkrét ügyintézés, azonna
li készpénzfizetés.

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érd.: 0620/5299861

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 4960
nmes, 2 szobástól, határo
zotthatározatlan idejű bér
leményre. Sziget és Újváros
kizárva. (Hirdetési szám:
723)

Adyvárosi, 36 nmes 1,5
szobás, összkomfortos, táv
fűtéses, határozatlan bér
leti szerződéses lakást cse

rélne nádorvárosi vagy
adyvárosi, 2, 1+2 fél szo
bás vagy 3 szobás, távfűté
ses, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hir
detési szám: 115)

Marcalváros IIn 55 nmes,
2 szobás, összkomfortos,
távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne adyvárosi, össz
komfortos, nagyobb 3 szo
bás, távfűtéses, határozat
lan bérleti szerződéses bér
lakásra vagy tulajdonra,
Sziget, Újváros és Bán A. u.
kivételével. (Hirdetési
szám: 117)

Gyárvárosi, 51 nmes, 1+fél
szobás, határozott bérleti
jogviszonyú, felújított, erké
lyes lakás adyvárosi, marcal
városi, 1+2 fél szobás vagy
2+fél szobás, magántulajdo
nú lakásra cserélné.
(Hirdetési szám: 121)

Szabadhegyi, 2+fél szobás,
távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+fél2 szobás,
távfűtéses, nádorvárosi
vagy adyvárosi, határozat
lan bérleti szerződéses la
kásra lift nélküli házban
maximum 2. emeletig. (Hir
detési szám: 128)

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Harmónia Akupunktúra Centrum
Győr, Bartók Béla út 5. • +36 30 391 8648

PROBLÉMÁJA VAN A GERINCÉVEL?

PRÓBÁLJA KI 
SPECIÁLIS 
ÁGYGÉPÜNKET! 

Derékfájdalom, alsó végtagok gyengesége és zsibbadása, az ágyéki
izomtörzs fájdalma vagy mozgásszervi problémák gyötrik?

Gyógyuljon természetesen, 
mellékhatások nélkül!

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

Apróhirdetések

MÁR

ONLINE
IS!

35 órás, uniós támogatású,
IKER 1 számítógép-kezelôi tanfolyam
2020. július 1-jén szerdán és
IKER 2 tanfolyam 2020. július 2-án
csütörtök délután. 

16 és 65 év közöttiek
jelentkezését várjuk.

Információ és jelentkezés: 
30/157-9447

Gyôri SzC Pálffy Miklós Kereskedelmi
és Logisztikai Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája (Gyôr, Földes G. u. 34—36.)

GINOP-6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése”

INGYENES számítógép-kezelői tanfolyamok indulnak Győrben
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy, a Gusto Delicate által felajánlott, 2 főre szóló
ajándékutalvány 5.000 Ft értékben, amely szendvicsmenüre érvényes. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben,
illetve postán értesítjük.
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„Megtisztelő ez a díj, és úgy gondolom, nagyon sok
edző kollégám ugyanúgy megérdemelné ezt,
ahogy én megkaptam” – mondja a mesteredző,
miközben a legendás győri Vízitelep stégjéről sé-
tálunk az irodájába, ahonnan jó vezetőedzőként
szemmel tarthatja a „nyugalom szigetét”. A szem-
bejövő fiatalok megállnak és hangosan köszönnek.
„A klub egyik első edzőjétől, Igazvölgyi Lajosról ma-
radt ránk az „Erő! Egészség!” köszönés, amibe
semmi militarista gondolatot nem kell belemagya-
rázni. A gyerek ha bejön hozzánk tízévesen, még
köszönhet úgy, hogy csókolom, de felnőttként ez
hülyén hangzik. A köszönésünk áthidalja ezeket a
problémákat, ráadásul az idők során annyira jel-
legzetesen győri lett, hogy a világon mindenhol be-

TÖBB AZ ÁLMOM, MINT A MÚLTAM
SZTANITY LÁSZLÓ KAPTA A GYŐR SPORTJÁÉRT DÍJAT

Testvére a világ legjobb kajakosai közé tartozott, ő pedig bajnokokat nevelt.
Próbálkozott versenyzéssel, de az átütő siker elmaradt, az edzői pálya azon-
ban mindenért kárpótolta. Idén ötvenhárom éve, hogy szeretett sportága
körül forog az élete. Sztanity László Győr Sportjáért díjat vehetett át. 

azonosít minket. Köszöntek már rám úgy Milánó-
ban, hogy Erő! Egészség! Laci bá’. Meg se kellett
fordulnom, azonnal tudtam, hogy győri az illető, és
kajakozott vagy kenuzott.”

Sztanity Lászó is
gyorsan otthonra
lelt a kajakosok kö-
zött. Győri, Gabona-
vásár téri gyerek-
ként került be az
ETO focicsapatába,
mert egy toborzón
több száz gyerek
közül őt is tehetségesnek találták, ám a labdát
gyorsan a kajakoslapátra cserélte. „Nem tartott
sokáig a focikapus pályafutásom, konkrétan
1967-ig. Ekkor a szüleim kitalálták, hogy kaja-
kozzak én is, mert milyen szép lenne, ha a két

Sztanity gyerek párosban elverné a világot. Ez a
valóságban úgy nézett ki, hogy ha edzésen ki-
mentünk együtt evezni, ötből ötször valamelyi-
künk hozta vissza a hajót, a másik duzzogva
gyalogolt kilométereket. Egyetlen versenyen ül-
tünk egy hajóban, ott is kizártak bennünket. A
versenybíró motorossal ment előttünk és húzta
a vizet, az öcsém kiabált neki, majd káromkodva
elküldte melegebb éghajlatra. Nyertünk, de
sportszerűtlen viselkedésért a saját edzőnk ja-
vaslatára törölték a győzelmet. Havasréti Béla
bácsi, a Népsport tudósítója is ott volt a futa-

mon, másnap az-
tán óriási címmel
megjelent a lap-
ban: A testvérpár
nyert, de kizárták
őket” – meséli ne-
vetve Laci bá' a si-
kertelen próbálko-
zások történetét.

Az élet úgy hozta, hogy öccse, Zoltán világbajnok,
olimpiai ezüstérmes lett. Az idősebb Sztanity
testvér pedig edzőként bizonyított. „1973-ban
még létezett sportállás, én is munkaidő-kedvez-
ményes kajakos voltam, és behívtak az irodába,
hogy edzősködni kellene. Mondtam, hogy nem
biztos, hogy én ezt akarom. „Jó, akkor ugrik a napi
két óra is”, mondta Vén Lajos, de ha elvállalom, ak-
kor napi négyet kajakozhatok munkaidőben, csak
tartsak edzést. Így csöppentem bele.”

A sikerek azóta is jönnek, az utóbbi időben inkább
az utánpótlás terén. A Győrből indult bajnokok so-
ra hosszú, vannak köztük olimpiai és világbajnokok
is. „Legutóbb Csay Renáta huszadik világbajnoki
címe volt egy igazán megható pillanat. Ahogy állt
a dobogón, mögötte a kivetítőn az addigi tizenki-
lenc aranyérmes futam képei, a versenyzőtársak,
a nézők tapsolnak. Egy évben maximum két vi-
lágbajnoki címet nyerhetsz maratoni távon. Tíz
évig kellene folyamatosan a csúcson lenned, úgy,
hogy rajtad kívül nem nyer más. Reni húsz éve van
az elitben, nagyon büszke vagyok rá.”

A mester úgy érzi, energiájából kitelik, hogy sok ka-
jakost, kenust indítson el a bajnokok útján, de egy-
szer a visszavonulásnak is eljön az ideje. „Két do-
loghoz akarok erős lenni. Az egyik, hogy észreve-
gyem, amikor már elefánt vagyok a porcelánbolt-
ban, mert nem akarok mindenbe bele okoskodó
öreg partizán lenni. A másik pedig az, hogy legyen
erőm a nagymotorra azt mondani, hogy már nem
ülök fel rá, hiszen most még a motorosok táborába
tartozom. Most azonban még, közel a hetvenhez
is úgy érzem, több az álmom, mint a múltam.”

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

GYORSAN 
OTTHONRA LELT 
A KAJAKOSOK KÖZÖTT
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

A Győri Atlétikai Club (GYAC) tenisz szakosztálya új rendszert vezet be
a Kálóczy téri és az Olimpiai Sportpark teniszpályáinak használatában.
Június 1-től a palyafoglalas.gyac.hu oldalon lehet időpontot foglalni.

„A koronavírus-járványt követő lazítási időszakban
a sportágak közül a tenisz volt az, amely a legha-
marabb elérhetővé vált az emberek számára, hi-
szen a partnerek távol állnak egymástól, nincs
közvetlen kontaktus és a megfelelő biztonsági in-
tézkedések mellett minimális a vírus terjedésének
veszélye” – mondta Szombati-Serfőző Eszter, a
GYAC tenisz szakosztályának vezetője.

„A Kálóczy téri hatsalakos pálya méltán híres ar-
ról, hogy Magyarország egyik legszebb helyén
fekvő létesítménye. A hozzá kapcsolódó klubház-
ban szép, tiszta öltözők és a hangulatos Panorá-
ma bisztró várja a játék után felfrissülni vágyókat.
Az Olimpia Sportpark öt szabadtéri és négy fedett,
kemény borítású teniszpályája hazánkban a leg-
modernebbek közé tartozik. Nagyszerű élmény a
salakhoz szokott teniszezőknek kipróbálni az
amerikai teniszpályák hangulatát idéző létesít-
ményt” – tette hozzá a szakosztályvezető.

Szezonbérletekről és GYAC-klubtagságról bő-
vebb információt a palyafoglalas@gyac.hu
email-címre érkezett kérdésekre ad a klub. 

BEINDULT A TENISZÉLET,
INTERNETEN IS LEHET PÁLYÁT FOGLALNI

Ha valakiről, akkor rólad biztosan azt gondoltuk,
Tibor, hogy győzni fogsz.
Mert bebizonyítottad már gyerekként is, hogy nem
lehet akadály gerincferdülés vagy kevesebb labda-
érzék, nincsenek fizikai, szellemi gátak, képes vagy
felülírni a földi törvényeket, képes vagy akkor is a
víz felszínén maradni, ha alulról százak rántanának
a mélységbe, mert ha mindent elkövetsz érte, a
legjobbá tudsz válni, kiemelkedni a többiek közül.
A földi törvényeket meghazudtoltad, most az is-
tenivel is hadakoztál – végül nem maradhattál
tovább, el kellett menned. Talán azért, hogy el-
kísérd a nálad majd' négy évtizeddel idősebb,
szintén háromszoros olimpiai bajnok Kárpáti
Györgyöt egy másik, számunkra még ismeretlen
uszoda felé.
Itteni létedet legendás győzni akarásoddal meg-
hosszabbítottad, s ahogy korábban reményt adtál
egy egész nemzetnek, most utolsó erőddel min-
den tudásodat igyekeztél átadni tizenéves fiatal
vízilabdázóknak, akik talán már nem is emlékez-
nek balkezes bombáidra, de testközelből ismerték

Szerző: Bobory Balázs
Fotó: UVSE

IN MEMORIAM BENEDEK TIBOR (1972–2020)

meg azt a fajta mentalitást, amelynek köszönhe-
tően a legnagyobb lettél. A vezér, a bálvány.
Nagyon kevés tökéletes sportembert ismerünk.
Gyarlók vagyunk, hibákkal tele, és már nem is
nagyon hiszünk a példaképekben, már nem ta-
pétázzuk ki poszterekkel a szobánk falát, mert
manapság a jóban is mindig ott lapul a rossz, s
a tévedések sokkal könnyebben és gyakrabban
kiderülnek, bálványaink sorra ledőlnek.
És ezért lehetünk boldogok, hogy ismertünk, lát-
tunk Téged. Mert gyermekeinknek is őszinte
szívvel elmesélhetjük, hogyan éltél és alkottál,
mennyit dolgoztál és főleg milyen értékek men-
tén. A legnagyobb „sztárság” közepette is sze-
rény, barátságos ember maradtál, mellette pél-
dás családfő, igazi nemzeti ikon.
Ezért is baj, Tibor, hogy ennyire fiatalon mentél
el, mert egyre kevesebben vannak, akikben eny-
nyire vakon lehet hinni, megbízni, feltétel nélkül
elismerni, csodálni.
Nincs más dolgunk, csak hirdetni, megőrizni
azokat az elveket, amelyek mentén felépítetted
fájdalmasan rövid, de annál tartalmasabb, pél-
damutató életed.
Köszönjük Neked!
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„Még 2011-ben volt egy elég csúnya esésem.
Konkrétan arcra érkeztem, a felső fogsorom elöl
egy az egyben leszakadt. Úgy hozta utánam szal-
vétába csomagolva egy srác. A szájsebészeten
szerencsére vissza tudták műteni, de napokig egy
tál levest sem tudtam megenni, őrjítően fájt. De
még ekkor sem fordult meg a fejemben, egy pilla-
natra sem, hogy abbahagyom” – mondja a győri
BMX-es. „Ezek után talán nem is csoda, hogy az
édesanyám nem jár a versenyeimre, azt mondja,
nem bírja nézni. Videóról azért kíváncsi a trükkje-
imre, olyankor ott ülök mellette, így biztosan tudja,
hogy nem esik bajom” – meséli nevetve. „Volt
olyan trükk, aminek ötvenötször álltam neki. Vide-
óztuk, és közben már a kamera is lemerült, akkut
kellett cserélni, de folytattam, mert dolgozott ben-
nem az adrenalin, és meg akartam csinálni. Ötven-
hatodszorra aztán sikerült. Nem az a típus vagyok,
aki feladja. Hiszek a céljaimban, és meg is valósí-
tom azokat.”

Ennek az elszántságnak köszönhető, hogy
2015-ben létrehozta élete egyik nagy álmát: a
saját tervezésű és építésű győri BMX-pályát,
amit a családi neve angolra fordítása után „Tai-
lorland”-nak nevezett el. A pálya – a győri brin-
gás mennyország-projekt – 2018-ban elnyerte
a Highligths of Hungary nagydíját. A programban
olyan kiemelkedő kezdeményezéseket díjaztak,
amelyeket egyediségük miatt a nagyközönség-

Két „World First”-je, vagyis két
olyan trükkje van, amit előtte
korábban még senki nem csinált
a világon. Hosszú éjszakákon át
tervez meg egy-egy hajmeresz-
tő mozdulatsort, fejben minden
apró részletét kidolgozza. Az
egyik legjobb magyar BMX-es,
profi világbajnoki hetedik. Mi-
közben a bringájával a magassá-
got ostromolja, ha kell, két láb-
bal a földön áll. Hétközben csa-
ládja vállalkozásában dolgozik,
menyasszonyával pedig már ki-
tűzték az esküvőjük időpontját.

nek is érdemes megismerniük. „Ha csak tehe-
tem, munka után kijövök, hét napból hatot biz-
tos itt vagyok, mert ez jelenti számomra a ki-
kapcsolódást és a feltöltődést.”

Miközben a BMX-ével szédítő magasságokban
repked, ha kell, két lábbal a földön áll. Három vég-
zettsége van (közgazdasági, logisztikus, marke-
ting), napközben a családja vállalkozásában dolgo-
zik, menyasszonyával pedig már a szeptemberi
esküvőjükre készülnek. Amióta 2013-ban – 19

éves korában – minden komoly
magyarországi BMX-versenyt
megnyert, csak külföldön ver-
senyzik és tart bemutatókat, de
ki nem költözött, hiába is hívták:

„Itt vannak a barátaim, ők inspirálnak, itt van a csa-
ládom, itt tervezem a jövőmet, egyáltalán nem
bántam meg, hogy így döntöttem” – jelenti ki ha-
tározottan. Lehetett volna akár focista is, hiszen
hétéves korától az ETO-ban futballozott, nem is
akárhogy: korosztályos válogatott lett, és kapus-
ként is megválasztották az év játékosának. Ám ő
mégis inkább a „bicózás” mellett döntött. „Sokan
máig azt hiszik, hogy ez az utcagyerekek sportja,
miközben hivatalos versenyszám lesz a tokiói
olimpián. Nekem külön tetszik, hogy a BMX free -
style-sport, itt senki nem mondja meg, mit és ho-
gyan csinálj, a pályán a magad ura vagy, csak ma-
gadra számíthatsz. Lehet, hogy furcsa, de soha-
sem próbáltak meg erről lebeszélni. Se a szüleim,
se a barátaim nem mondták, hogy hagyjam abba,
talán mert látták, mennyire elszánt vagyok, és
mennyire szeretem. Számomra a bringázás a sza-
badság és az önmegvalósítás!”

Szabó Konrád 25 éves, amikor arról kérdezzük,
meddig tervezi naponta ásóval (télen

csákánnyal) a kézben a pálya érke-
zőit mélyíteni, aztán bringára
pattanva nekirugaszkodni a
szédületesen magas és mere-
dek gyorsítóknak, újra csak
mosolyog: „Múltkor itt volt
velünk a pályán egy negy-

venhét éves srác. Miközben
közösen bicóztunk, eszembe ju-

tott, milyen jó, hogy ennyi idősen
is azt csinálja, amit szeret. Azt hiszem,

én is valahogy így tervezem a folytatást...”

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Jósa Dániel, Szigeti Sándor

SZABÓ KONRÁD: „SZÁMOMRA A BRINGÁZÁS

A SZABADSÁG ÉS AZ ÖNMEGVALÓSÍTÁS”
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Akarantén már a múlt, de a sok online ala-
pozó edzés nagyon sikeres versenyidényt
hozhat Kovács János vezetőedző szerint.

A Vitál Judo Klub versenyzői a vírusjárvány idején
a kezdetektől otthon, online edzésterv alapján ké-
szültek. A judo kontaktsport, partner nélkül nem le-
het mindent gyakorolni, de szerencsére a klubba
több testvér és szülő-gyermek is jár, akik tudtak
együtt otthon edzeni, amihez tatamit is biztosítot-
tak. A sportágban használt mozgáskoordinálásra,
dinamikára, erőfejlesztésre irányult az otthoni ed-
zés, hiszen a judoküzdelmek sajátossága az impul-
zív energia kiadása, szükséges hozzá a pulzáló
kondicionáló terhelés. A Messengeren keresztül
majdnem két hónapig edzettek így a csapattagok,
a korlátozások enyhítésével az edzőtermi gyakor-
lások is elkezdődhettek. Szigorúan betartva az
egészségügyi ajánlásokat, a fiatalok és felnőttek
kinti és benti edzésein a klub teremlehetőségeit is
kihasználva – bár a klubedzők munkája meghá-
romszorozódott –, termenként 8-10 gyermeket
tudtak fogadni ez idő alatt. „A legkitartóbb, legszor-
galmasabb gyerekek Karantén hőse feliratú pólót
kapnak ajándékba” – tette hozzá a klub vezetője.
A Magyar Judo Szövetség engedélyezte már a hi-
giénés szabályok betartásával a csoportos edzé-
seket, ahol az edzések közötti és utáni alapos fer-

„Minden rosszban van valami jó” – mondta Kovács János, a Vitál Judo
Klub vezetője, hiszen a vírusjárvány miatt a versenyek elmaradásával a
legfontosabbra, az alapozásra viszont rengeteg idejük maradt a judo -
káknak. Sűrű versenyidény következik, és bíznak abban, hogy a sok hó-
napnyi gyakorló alapozás érmeket hoz a klub versenyzőinek. 

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Vitál Judo Klub

tőtlenítésből a fiatalok is kiveszik részüket. „A ta-
valyi japán edzőtáborban is azt látták, hogy az ot-
tani olimpiai bajnokok is takarítottak, és azt hiszem,
ez a tapasztalat jót tett a mi judósainknak is” –
árulta el Kovács János. 

Pár hete reggel és délután is járnak már a ver-
senyzők edzésre, a magyar válogatott edzőtábo-
ra is kezdődik. Nagyon sok verseny volt az elmúlt
években, a sok megmérettetés miatt azonban
kevés idő jutott az alapozásra. Kihasználták ezt a
pár hónapot, amelyben a biztos alapok lerakása
állt az első helyen. A nyári küzdelmi táborokban,
a magyar élmezőny mellett már külföldi ellenféllel
is edzhetnek a versenyzők, ami nagyon fontos a
judóban, azaz a versenyek előtt minél több ellen-
félen kipróbálni a tanult technikákat. A saját nyári
táborokat pedig élményszerűvé teszik minden
évben, a kajak-kenusokkal például évek óta jó a
kapcsolatuk, a fiatalok kipróbálhatják magukat
sárkányhajózásban is az edzések mellett. „A má-
sodik negyedév elmaradt versenyeit is pótolják
az őszi versenyidőszakban, minden hétvégén
lesz megmérettetés: magyar bajnokság, magyar
kupa, diákolimpiai versenyek. Sok korosztályunk
van, erős versenyidőszaknak nézünk elébe. Ami
nagy öröm is, hiszen a valódi terhelést ott kapják
meg a legjobban a fiatalok. Jó eredményekben bí-
zom, felkészült versenyzőink vannak, akik bizo-
nyíthatnak a járványidőszak adta erős alapozásra
építve” – zárta a vezetőedző.

JUTOTT IDŐ AZ ALAPOZÁSRA
A KARANTÉNEDZÉSEKTŐL A NYÁRI EDZŐTÁBOROKIG

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 19—25.

kartonos ár

179 Ft/db

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

Helyben készített
grillkolbász

1599 Ft/kg

Sertéslapocka

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.

1199 Ft/kg

369 Ft/kg

Csirkecomb farrésszel

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

Csirkefarhát 229 Ft/kg
Csirkeszárny 549 Ft/kg
Csirkemáj 599 Ft/kg

Kristálycukor

229 Ft/kg

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

229 Ft/db

325 Ft/db helyett

Újburgonya

199 Ft/kg
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Győr egyik legszebb utcája a Kossuth, az „öt templom” utcája. Gyermekkoromban itt
siettem bringával sportolni, majd az edzés végeztével vissza a belvárosba. Kossuth ut-
ca, Ráth Mátyás tér, Radó-sziget, elöl a székesegyház sziluettje, alant a Rába arany-
csíkja a júniusi, kora reggeli napfényben, és szemben a reneszánsz építészeti műremek,
a Bécsi kapu tér, az óváros nyugati kapuja. Megannyi vallás és felekezet, különböző
társadalmi csoportok évszázadok óta élnek itt nagy egyetértésben, miközben háborúk
és aranykorok váltogatták egymást a történelem viharaiban. Volt erőnk talpra állni, és
tovább építeni gyönyörű városunkat a legnagyobb megpróbáltatások közepette is.
Büszke vagyok rá, hogy győri lehetek!

UTCA A TÖRTÉNELEM VIHARAIBAN
Szöveg és fotó: Nagy Ferenc


