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Egy példás összefogásnak köszönhetően
társadalmi munkában újul meg a nyári
szünetben a szabadhegyi Radó Tibor Ál-

talános Iskola udvara. Húsz győri és Győr kör-
nyéki cég fogott össze annak érdekében, hogy
az intézménybe járó gyerekek szeptembertől
már egy modern placcon tölthessék a szünete-
ket és a testnevelésórákat.

A Radó-iskolában a nyári hónapokra sem állt
meg az élet. A tanításnak ugyan hetek óta vé-
ge, az udvaron mégis nagy a nyüzsgés. Igaz,
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TÁRSADALMI MUNKÁBAN 
ÚJUL MEG AZ ISKOLAUDVAR

nem gyerekekkel, hanem munkásokkal és
munkagépekkel telik meg az udvar. Hosszú
idő után válhat végre valóra az intézmény ala-
pítványának álma, mert teljesen megújul az
iskola udvara. „Erről már régóta álmodtunk, de
azt gondoltuk, sohasem válik valóra” – mond-
ta a Győr+ Televíziónak Peterka Kinga, a „Süss
fel Nap” Alapítvány kuratóriumi elnöke és
megköszönte a lehetőséget azoknak a cégek-
nek, akik felajánlották, hogy összefogva, tár-
sadalmi munkában modernizálják az udvaru-
kat, faltól falig.

Összesen húsz győri és Győr környéki vállal-
kozás fogott össze a jó cél érdekében. Körül-
belül százhúszan dolgoznak folyamatosan az

udvaron, hogy megvalósítsák a mintegy 19
millió forint értékű fejlesztést. Az udvar egy ré-
szén modern térkövet raktak le a szakembe-
rek, középen pedig egy minden igényt kielégítő
kosárlabdapálya készül. „Mi, mint egy építő-
anyag-gyártó cég, kezdetben csak a térkő
adományozására gondoltunk, de aztán látva
az udvar állapotát, két jó partnerünkkel to-
vábbgondoltuk a segítségnyújtást” – hangsú-
lyozta Brieber László, a Leier Hungária Kft.
díszburkolat üzletágának vezetője és hozzá-
tette, a kosárlabdapályát a legkorszerűbb spe-
ciális gumiőrleménnyel burkolják, körülötte pe-
dig szép és strapabíró térkő várja majd szep-
temberben a gyerekeket.

A kivitelezők keze alatt szinte ég a munka, a
június közepén indult fejlesztésnek ugyanis a
tervek szerint július végére el is kell készül-
nie. A teljesen felújított iskolaudvart valami-
kor augusztusban hivatalosan is átadják, a
tanárok és a diákok pedig először a szeptem-
beri évnyitón vehetik majd birtokba a modern
placcot.

Fotó: Marcali Gábor
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Kezdjünk néhány száraz és egyelőre fájdal-
mas adattal, hiszen az országos munka -
erőpiacról érkező számok érezhetőek a

győri diákmunkahelyzet alakulásán is: a Központi
Statisztikai Hivatal legfrissebb, májusi adatai
szerint az ipari termelés volumene 30,7 száza-
lékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat májusban
mintegy 298 ezer álláskeresőt tartott nyilván,
ebből megyénkben kicsit több, mint 10 ezren
kerestek munkát. Utóbbiak száma januárban
mindössze 3711 volt.

Az elmúlt években nem az volt a hír, hogy ilyen
kevés az állás nélküli, sokkal inkább az, hogy a
cégek nem találnak munkaerőt. Így a diákok előtt
több lehetőség nyílt, amivel éltek is. „Többször
elhangzott a diákoktól, hogy kevésnek érezték a
bért, amit az iskolaszövetkezet a cégeken ke-
resztül kínálni tudott, ez pedig felhajtó erőként
hatott a fizetésekre. Ez a trend most megfor-
dult: már a munkából van kevesebb, nem pedig
a dolgozni akaró diákból. A tavaly nyárihoz ké-
pest nagyjából a felére esett vissza a kínálat” –
kezdte Lacziné Csóka Judit, a Pannon-Work
győri kirendeltségének vezetője. 

Nem válogathatnak tehát idén a diákok. Az alap
órabérük bruttó 926 forint, érettségit igénylő
munkák esetén a garantált bérminimum pedig
bruttó 1211 forint. Az viszont nem változott, hogy
továbbra is főként a 18 évnél idősebb munkavál-
lalókat keresik a cégek. „Ők jóval kevesebben van-
nak, mint a 16–18 év közöttiek. Aki betölti a 16-
ot, szinte azonnal jön, hogy dolgozni szeretne. A
kiskorúak főként az élelmiszerboltokban tudnak
elhelyezkedni árufeltöltőnek, pénztárosnak vi-
szont nem” – mondta el Lacziné Csóka Judit és
hozzátette, az autóipari cégeknél érezhető a leg-
nagyobb visszaesés. Persze ez nem csak Győrre
jellemző, ahogy a rendezvények elmaradása, és a
mozik iránti kisebb érdeklődés sem, ami mind a
diákmunkák számának csökkenését eredménye-
zi. A vállalatok pedig elsősorban a saját dolgozói-
kat próbálják megtartani, illetve a nyári szabadsá-
golások sem okoznak az elmúlt évekhez hasonló
problémát, hiszen számos cég a veszélyhelyzet
alatt kiadta a szabadságot zömét – őket sem kell
helyettesíteniük a fia taloknak.

Megváltozott a motiváció is: jellemzően nyara-
lásra és fesztiválbelépőkre gyűjtöttek a diákok,
a világszerte váratlan pandémia viszont azt a
helyzetet hozta, hogy többeknek kell otthon
besegíteniük: a Pannon-Worknél olyan diákkal
is találkoztak, akinek mindkét szülője munka
nélkül maradt.

Ugyan nem kötődik a diákmunkához, de a mun-
kaerő-piaci változásokat jól mutatja, hogy a
munkásszállásokon is igyekeznek spórolni a vál-
lalatok, a környékbeliek jóval nagyobb előnnyel
indulnak az álláspályázatokon.

Jelenleg nincs betöltetlen álláslehetőségük sem,
Lacziné Csóka Judit azonban hangsúlyozta, ne
csüggedjenek, akik egyelőre nem tudnak dol-
gozni, inkább próbálkozzanak augusztusban, az
elmúlt évek tapasztalatai szerint akkor vissza-
esik a munkáért jelentkezők száma.

Július 1-jén országszerte, így megyénkben is el-
indulhatott a nyári diákmunkaprogram, amelyben
16–25 év közötti, nappali tagozatos tanulók ve-
hetnek részt. A foglalkoztatás támogatására, az
állam által biztosított hárommilliárd forintos ke-
retösszegből idén közel 28 millió forint áll a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal rendelke-
zésére, az összegből legalább kétszáz diák nyári
munkavállalása támogatható. A program két pil-
lérre épül: az önkormányzati, valamint a mező-
gazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén
végzett diákmunkára. A munkáltatók pályázhat-
nak, a diákok regisztrálhatnak, a hivatal pedig ösz-
szehozza a keresletet és a kínálatot – nagyjából
ez a program lényege, melynek népszerűségét
mutatja, hogy az első két napban húsz kérelem
érkezett be a Győri Járási Hivatalhoz.

VÁLTOZOTT A TREND: 
TÖBB A DIÁK, MINT A MUNKA

Idén nem válogathatnak a diákok, nagyjából a felére esett vissza a ko-
ronavírus-járvány miatt az álláslehetőségek száma. Jó hír viszont,
hogy ebben a szezonban is elindulhatott a nyári diákmunkaprogram.

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor

Lacziné Csóka Judit, a Pannon-
Work kirendeltségvezetője
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Már a fű is kinőtt a megújult területen,
a hivatalos átadóval ezt várta meg az
önkormányzat azért, hogy azt ne ta-
possák le idő előtt a park használói. A
keddi sajtótájékoztatón dr. Dézsi Csa-
ba András polgármester elmondta, a
tér felújításával a Zöld város kialakítá-
sa Győrben című európai uniós tá-
mogatással megvalósuló projekt
utolsó fejezete is befejeződött. „A ko-
rábbinál sokkal modernebb, elkerített
játszótér várja a gyerekeket, mellette
pedig szintén kerítéssel körbevett ku-
tyafuttatót alakítottunk ki. A lakosok
jelezték, hogy a fémcsúszda nem
szerencsés, hiszen felforrósodik,
ezért rögtön le is cseréltük műanyag-
ra. Ezután átvizsgáltuk az összes ját-
szótéren a csúszdákat, most olyan
technológiát keresünk, amivel a fém-
csúszdát be lehet vonni. Itt az emlí-
tetteken túl pedig táblajátékok, padok
és áramvételi lehetőség is várja a ki-
kapcsolódni vágyókat” – sorolta a

Játszóeszközök, kutyafuttató, áramvételi lehetőség, ke-
rékpárpumpa és ivókút is került az Ady-dombnál kialakí-
tott parkba, a Bartók Béla út és a Szigethy Attila út ke-
reszteződésénél. A korábban Matáv-játszótérként emlege-
tett területen állt az ideiglenes vásárcsarnok, annak lebon-
tása után kezdtek neki rögtön a munkának.

MEGÚJULT AZ ADY-DOMB
KIKAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉG AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor

polgármester és hozzátette, bízik
benne, hogy mindenki rendeltetésük
szerint használja majd az eszközöket,
és nem történik rongálás.

„Ezt egy kamera is felügyeli” – csat-
lakozott a gondolathoz Radnóti Ákos
alpolgármester és elmondta, közel
kétezer cserje és számos fa került ki
a parkba, sőt három fát sikerült át-
ültetni a korábbi játszótérről. Emel-
lett, ahogy a város több pontján, ön-
tözőrendszert is kialakítottak. 

Simon Róbert Balázs győri ország-
gyűlési képviselő felidézte, a közel-
múltban az Arrabona-udvarban talál-
kozhatott a sajtóval, ahol műgyanta
burkolatot kaptak a parkolókat elvá-
lasztó padkaszigetek. „Ott elmond-
tam, hogy egy modern, fejlődő nagy-
városhoz hozzátartoznak a kulturált
parkolóhelyek. Folytatva a gondola-
tot, hozzátartoznak a kulturált köz-
parkok is, ennek kitűnő példája a mai
átadás, ami a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében történhet meg. Ennek ke-

retösszege Győr esetében mintegy
húszmilliárd forint” – jelezte az or-
szággyűlési képviselő, és hozzátette,
jelen felújításhoz jelentős összeget
biztosított a győri önkormányzat is.

„Közel háromnegyed évvel a vásár-
csarnok teljes körű felújítása és átadá-
sa után újra egy fantasztikus beruhá-
zás átadásán lehetünk jelen. Talán
egyetlen vitatható kérdés van ezen a

területen a lakossági visszajelzések
szerint, méghozzá, hogy ez a rész Ná-
dor- vagy Adyvároshoz tartozik” – ezt
már Borsi Róbert önkormányzati kép-
viselő taglalta a sajtótájékoztatón, aki
képviselői keretéből egy ivókút kialakí-
tását is biztosította. Hangsúlyozta, a
jelen példa is mutatja, hogy a fejlesz-
tések kapcsán Győr egész területén
gondolkodik az önkormányzat, nem
csak a városmagban.
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Asárásiak régi problémája oldódott meg
egy csapásra a szilárd burkolatú út át-
adásával. A helyiek annak ellenére örül-

nek a beruházásnak, hogy egyelőre csak ideig-
lenes megoldásról számolhattak be az illetéke-
sek, hiszen ezt a burkolatot a terület csatorná-
zása miatt várhatóan az ősszel felbontják majd.

NEM NYELIK TOVÁBB 
A PORT A SÁRÁSIAK

„Megígértem, megcsináltuk” – jelentette ki dr. Dézsi Csaba András
polgármester a sárási Írisz és Hortenzia utca kereszteződésében,
amelyek nemrégiben új, ideiglenes burkolatot kaptak. A szilárd burko-
lat egy közel tízéves problémát old meg a városrészben.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester (Fidesz–
KDNP) figyelmét még a választási kampány
alatt hívták fel a sárási lakók az elhaladó autók
által felvert porra, ami szinte lakhatatlanná tette
a városrészt.

„A nagy por a nagy melegben egészségtelen
lenne, azért kerestük már most a megoldást,
hogy a lakók a nyarat kényelemben és komfort-
ban tölthessék el. A munka természetesen még
nem ért véget, árajánlatot kértünk a Pannon-

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor

ASzent Imre út burkolata a beruházással
érintett szakaszon kopott, töredezett, ká-
tyúsodott. A felújítás során az útpálya és a

parkolók meglévő aszfalt kopórétegét lemarják,
újraaszfaltozzák, a műszakilag szükségesnek ítélt
helyeken pedig a teljes pályaszerkezet cseréje
történik. Az érintett két autóbusz-megálló új be-
tonburkolatot kap, továbbá a buszmegállók előtti
járdaburkolatot is felújítják. A közműszerelvények
és aknák cseréje, valamint szintbe helyezése is

Víztől a csatornahálózat kiépítésére, amint
megkapjuk ezt és meg tudtunk egyezni, akkor
elkészítjük a csatornákat és végleges burkolatot
kapnak az utcák” – fejtette ki a polgármester.

Bárány István, Sárás önkormányzati képviselője,
aki a DK–Momentum–MSZP–Jobbik–LMP szí -
nei ben nyert a választáson, a lakók nevében kö-
szönte meg a polgármesternek a közreműkö-
dését a két utca gyors leburkolásában. „Tízéves
harcunk egy nagy lépése történt meg. A polgár-
mester úr még januárban tett ígérete vált valóra a
két utca pormentesítésével. A lakosságtól kérem,
hogy a türelmükkel és a pozitív hozzáállásukat az
őszi építkezést is támogassák” – tette hozzá.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet vezetője a
beruházással kapcsolatban kifejtette, hogy a most
elkészült utcák felületi zárását csak a nyári idő-
szakban tudták elkészíteni a szakemberek, hiszen
ahhoz, hogy a burkolat biztonságos maradjon,
nyári melegre volt szükségük. „Ez nem más, mint
egy bitumenemulzióba tett zúzalék, amit tömörí-
tettünk és két rétegben raktunk fel, de ahhoz, hogy
ez a bitumenben is maradjon, melegre volt szük-
ségünk. Ez csupán egy ideiglenes megoldás, hi-
szen a csatornázás és a csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítése még előttünk van” – mondta
Prédl Antal.

Az engedélyeztetési eljárás várhatóan augusztus-
ban befejeződik, ezért az utcák felújítása a csator-
názási munkálatokkal ősszel folytatódhat. A sárá-
siaknak azonban addig sem kell tovább nyelniük a
port, hisz a most elkészült ideiglenes burkolat
megfelelően gondoskodik a pormentesítésről.

LEZÁRÁSOK AZ ÁTÉPÍTÉSEK IDEJÉN
Felújítják a Szent Imre út
Mónus Illés utca és Vasvári
Pál utca közötti szakaszát, a
munkálatok idejére félpályás
sávlezárás várható. A felújí-
tás előreláthatólag szep-
tember végén fejeződik be.

megtörténik a 70 millió forintos összköltségű be-
ruházás során. A Jókai utcában megkezdődött a
szennyvízcsatorna-, majd a víznyelőbekötések,
tetőlefolyók, víznyelőaknák cseréje is. Ezen mun-
kák ideje alatt teljes szélességű útlezárás van ér-
vényben, egészen a beruházás befejezéséig, vár-
hatóan november végéig. A forgalomkorlátozás
idején az érintett helyi autóbuszjáratok terelő út-
vonalon, a Jókai utca helyett a Munkácsy Mihály
utcán keresztül közlekedek.

A MUNKA MÉG 
NEM ÉRT VÉGET, 
A CSATORNÁZÁST 
A VÉGLEGES 
ASZFALTOZÁS KÖVETI
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LEADEC INDUSTRIAL SERVICES
AZ AUTÓIPARI SZOLGÁLTATÁSOK SPECIALISTÁJA

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

A Leadec Kft. gyôri karbantartó csapatának bôvítéséhez
szakirányú végzettséggel rendelkezô

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

Nagyon nehéz időszakban vette át a hivatal
irányítását, hiszen a COVID-19-járvány a köz-
igazgatási szerveket is próbára tette…
Március elsejétől megbízással láttam el ezt a
feladatot, akkor még nem volt járványveszély,
azért akadtak olyan események, amelyek a nor-
mál működést meghaladóan jelentettek felada-
tot, de nyilván „megugrottuk” ezt is.

Az egyik legfontosabb feladatuk mostanság
az ügyfélfogadás rendjének helyreállítása le-
het. A járási hivatal felügyelete alá tartozó ok-
mányirodáknál mi a helyzet ez ügyben?
Nagyon sok hasznos tapasztalatot hozott ez az
időszak a kormányablakok működését érintően
is. A veszélyhelyzet idején csak időpontfoglalással
lehetett bejutni a kormányablakokba. Azt tapasz-
taltuk, hogy az embereket rá lehet arra beszélni,
hogy elektronikusan vagy egyéb úton foglaljanak
időpontokat, tehát ez egy hasznos tapasztalás
volt. Most, a veszélyhelyzet enyhülése után már
személyesen is fel lehet keresni az okmányirodá-
kat, az időpontfoglaló rendszereink jelenleg is
működnek. Arra biztatom az embereket, hogy
próbálják meg ezt a formát, hiszen nagyon sokat
nem kell várni akkor sem, ha időpontot foglalnak,
sőt sokkal biztosabb az ügyeik rendezése, mint
ha odamennek és várakozniuk kell.

HATÉKONY JÁRÁSI HIVATALT
TERVEZ AZ ÚJ VEZETŐ

Júniustól új vezető áll a Győri Já-
rási Hivatal élén. Dr. Tavaszi Virág
korábban a Nyugat-Dunántúli Re-
gionális Államigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatalánál
gyámügyi és gyermekvédelmi
osztályvezető pozíciót töltött be,
majd idén márciustól megbízott
hivatalvezetői feladatokat látott
el a Győri Járási Hivatalnál.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

Az elmúlt időszakban jelentősen átalakult a kor-
mányhivatalok szerkezeti felépítése. Az új struk-
túra adott pluszmunkát a járási hivatalnak?
Igazából nem pluszfeladatokat jelent ez nekünk,
hanem kevesebbet. A Győri Járási Hivatal egy
sokkal nagyobb kiterjedésű, kiemelt hivatal volt
március elsejéig. Nagyon sok olyan feladat került
el tőlünk, amit korábban mi végeztünk el. A régi
főosztályszerkezet eltűnt és most osztályszer-
kezetben lényegesen csökkentett feladatokkal
működik a járási hivatal.

Korábban a gyámhivatalnál látott el fontos
feladatot, az ott szerzett tapasztalatokat ho-
gyan tudja hasznosítani az új pozíciójában?
Nem szakadtam el teljesen a gyámügyi területtől,
hiszen a járási hivatalnak is van gyámügyi osztálya,
ezért annak ellenére, hogy természetesen az osz-
tályvezető végzi a szakmai irányítást, én is igyek-
szem ezt a területet is nyomon követni. Természe-

tesen nem volt idegen a többi terület sem, hiszen
gyámügyi vezetőként működési engedélyezési el-
járásokkal foglalkoztam a kollégákkal kapcsolat-
ban, ezért nagyon sok közigazgatási területtel
kapcsolatban voltam. Ezért nem volt idegen akár
a népegészségügyi, akár az élelmiszerlánc-bizton-
sági vagy az állategészségügyi terület sem.

Ez most azonban egy komplexebb feladat. Mi-
lyen tervekkel vág neki az új hivatalvezető?
Elsősorban szeretnék maximálisan megfelelni ennek
a feladatnak. Nagy szerencsém van, hogy egy kitű-
nően működő, jól strukturált hivatalt vehettem át az
elődömtől. Az osztályvezetők is a helyükön marad-
tak, tehát egy tapasztalt csapat áll mögöttem. A leg-
főbb feladatunk, hogy ki tudjuk szolgálni az ügyfél-
szolgálati tevékenységünkben az állampolgárokat,
illetve hogy egy törvényes, jogszerű, hatékony hiva-
tali működést tudjunk biztosítani akár a határozat-
hozatalok, akár a hatósági ellenőrzések révén.
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Egy családi alapon szerveződött csoportot si-
került felszámolni június 30-án hajnalban,
amelynek tagjai hazai és külföldi kapcsolatokkal

FELSZÁMOLTÁK A CSALÁDI DROGÜZLETET

Összehangolt rendőrségi akció zajlott június végén Győrszentivánon.
A részletekről a rendőrség számolt be múlt pénteken.

is rendelkeztek, s többnyire balkáni országok-
ból szerezték be a kábítószert. A családot már
jó ideje figyelte a rendőrség, és a nyomozói
munka eredményként kerülhetett sor az akció -
ra, amelybe több megyét, a Készenléti Rend-
őrség Nemzeti Nyomozó Irodát (KR NNI) és a
TEK-et is bevonták. A 368 rendőr 138 gépjár-

művel, drogkereső kutyákkal, talajradarral, fali
röntgennel csapott le a csoport vezető tagjaira
és dílerekre, illetve kutatást végeztek több in-
gatlanban. A kutatás során helyszínenként
több száz grammnyi kábítószergyanús anyagot
foglaltak le, különböző helyekre rejtve: plüss-
mackóban, lemezszekrényekben, gépkocsi ke-
rekében, vázák mélyén, illetve hűtőkben tárol-
va. A kutatás alkalmával a KR NNI nyomozói
egy 77 tőből álló kábítószer-ültetvényre, illetve
a termesztéshez szükséges eszközökre és be-
rendezésekre is bukkantak. Lefoglaltak több
mint 100 mobiltelefont és SIM-kártyát, 12
gépjárművet, elektronikus eszközöket, kész-
pénzt és egyéb vagyontárgyakat, valamint há-
rom ingatlant vettek zár alá.

A megyei főkapitányság vizsgálati osztálya a 37
éves V. Csaba, a 34 éves V. Lajos, a 30 éves V.
Roland, a 24 éves V. Róbert Lucián, a 46 éves V.
Róbert és a 74 éves M. Erzsébet győri lakosokat,
valamint P. Márk 30 éves nagyszentjánosi, Sz.
József 40 éves szombathelyi lakost jelentős
mennyiségű kábítószer-kereskedelem bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt –
őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként hall-
gatta ki. A bíróság az ügyészi indítványnak helyt
adva mind a hét gyanúsított letartóztatását el-
rendelte egy hónapra.

Az ügyről részletesen a gyorplusz.hu webolda-
lon olvashatnak.

BRAVÚROS RENDŐRSÉGI AKCIÓ

Szerző: Győr+
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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Colmar új polgármestere, Eric
Straumann július 4-én, az alakuló
közgyűlésen tette le esküjét. Az
ingolstadti képviselők évente
egyszer körbejárják a várost, hogy
meggyőződjenek határozataik
végrehajtásáról, idén busz helyett
kerékpárral. A lengyel elnökvá-
lasztás második fordulója július
12-én lesz. Hogy a szavazási ked-
vet növeljék, Poznan városa új fá-
kat ültet azokhoz az ingatlanok-
hoz, amelyeknek tulajdonosai el-
mennek szavazni.

Győrhöz hasonlóan Erfurt is törek-
szik arra, hogy minél virágosabb le-
gyen a város. Ennek jegyé ben  pá-
lyázhatnak az ott élők a virágdísz-
és előkertversenyben. Erfurtban
kampányt indítanak a csikkmentes
városért. Brassó már elérte a Le-
vegőminőségi Terv célkitűzéseit,
amiben közrejátszott, hogy 75 kör-

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP

ERFURT KAMPÁNYT INDÍTOTT 
A CSIKKMENTES VÁROSÉRT

„Országgyűlési képviselőként Győrért és a környező településekért dolgozva
a jövő évi költségvetés elfogadása és a jelenlegi fejlesztések sikeres megvaló-
sítása volt az elmúlt napok legfontosabb feladata” – mondta lapunknak Kara
Ákos. Az Országgyűlés a Fidesz–KDNP-s képviselők szavazatával elfogadta
a 2021. évi költségvetést, melynek kiemelt célja a gazdaságvédelem és a szük-
séges járványügyi kiadások biztosítása. „Megígértük és meg is kezdjük a 13.
havi nyugdíj visszaépítésének folyamatát. Jövőre tovább nő a családtámoga-
tások összege és jelentős források lesznek a Magyar Falu Programra. Fontos,
hogy a parlamenti munka mellett a helyi fejlesztések megvalósítását is segít-
sük” – tette hozzá Kara Ákos. Ennek jegyében a kezdeményezésére indult
Győr–Pannonhalma kerékpárút építésénél az általa javasolt biztonságot szol-
gáló kiegészítő fejlesztéseket egyeztették. Erre a helyszíni megbeszélésre a
képviselő meghívta a MÁV és a Magyar Közút szakembereit is, hiszen az ő vé-
leményük lesz a döntő a javaslatokkal kapcsolatban.

„A koronavírus-járvány az év első felében pél-
dátlan helyzet elé állította a világ összes orszá-
gát, mi, magyarok összefogtunk, időben meg-
hoztuk az intézkedéseket, így a járványt sikerült
megfékeznünk” – emelte ki Simon Róbert Ba-
lázs győri országgyűlési képviselő. Az orvosok
és a járványügyi szakemberek szerint azonban
a készültséget fenn kell tartani a járvány eset-
leges második hullámának megjelenése miatt.
„Most különösen fontos az emberek véleménye,
hiszen a szakemberek egyetértenek abban,
hogy csak azok a járvány elleni intézkedések ha-
tékonyak, amelyek nagy társadalmi támoga-
tottsággal bírnak” – hangsúlyozta a képviselő.

A nemzeti konzultáció első kérdése arról szól,
hogy a járvány újabb hulláma esetén milyen in-
tézkedéseket támogatnának az emberek. A ki-
lenc megadott lehetőség – a kijárási korlátozás
bevezetése, a távolságtartás elrendelése, a

MOST KÜLÖNÖSEN FONTOS
AZ EMBEREK VÉLEMÉNYE
Győrben is megkezdődött a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesí-
tése, a levelek július 15-ig országosan minden címzetthez eljutnak.

maszkviselés elrendelése, az országhatárok le-
zárása, az oktatási intézmények bezárása és át-
térés digitális oktatásra, a rendezvények korláto-
zása, a 65 éven felüliek külön vásárlási sávjának
fenntartása, a védekezéshez szükséges eszkö-
zök kivitelének korlátozása, valamint az ingyenes
parkolás – közül többet is meg lehet jelölni.

A kérdőíven az egészségügyben fenntartandó
járványügyi készültségről, az idősotthonok jár-
ványügyi védelmének erősítéséről, valamint a
védekezéshez szükséges felszerelések ma-
gyarországi előállításáról is szerepel kérdés,
valamint választ várnak arra is, hogy a járvány
alatt az iskolás gyereket nevelő családok és ta-
nárok számára legyen-e ingyenes az internet.
A gazdaságot érintő kérdések között szerepel,
hogy a járvány elleni védekezés idején a bankok
és multinacionális vállalatok is járuljanak-e
hozzá a védekezés költségeihez. „A kérdőíveket

augusztus 15-ig lehet ingyenesen visszakül-
deni. Arra biztatok mindenkit, hogy éljen a le-
hetőséggel” – mondta a képviselő, majd hoz-
zátette, hogy az interneten is ki lehet tölteni a
konzultációs kérdéssort, a nemzetikonzulta-
cio.kormany.hu oldalon. 

Ha valaki nem kap kérdőívet, annak két oka le-
het: vagy kérte adatai titkosítását, vagy nem a
bejelentett állandó lakcímén tartózkodik. Ilyen
esetben a 1818-as a Kormányzati Ügyfélvona-
lon lehet érdeklődni.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ

FOLYTATÓDNAK
A HELYI FEJLESZTÉSEK

nyezetbarát tömegközlekedési
eszköz, troli- és elektromos busz
szállítja az utasokat.

Kuopióban augusztus 3-án adják
át Finnország második legnagyobb
fedett uszodáját. A jég- és uszoda-
komplexumot a Kuopio Fitness
Völgyben a lakókkal közösen ter-
vezték. Nof Hagalilba költöztetik a
jeruzsálemi botanikuskert egy ré-
szét, a planetárium és az állatkert
szomszédságába. Újraindulnak az
idegenvezetések, és a városi mú-
zeumokban az ingyenes tárlatve-
zetések Sindelfingenben.

Nyizsnyij Novgorodban egy hét
alatt újabb kétezer koronavírusos
beteget regisztráltak, ezzel
19.241-ra nőtt az igazolt fertőzöt-
tek száma. Wuhan térségében az
elmúlt napokban heves esőzések
voltak.
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Dr. Nemes Tibor András reuma-
tológia és fizioterápiás szakor-
vos, a Masszőrképzés A-tól Z-

ig tankönyvek társszerzőjének veze-
tésével mára a győri RQ Fizioterápiás
Centrum az elmúlt közel két évtized-
ben az egyik legkeresettebb gyógy-
hellyé vált a Győr-Moson-Sopron
megyeiek számára. A siker titka a be-
tegek igényeinek figyelése, az eszköz-
park és a kezelésformák fejlesztése,
és az a lelkes, jól képzett csapat,
amely a szakmai felügyelet mellett a
kezeléseket egyénileg betervezi és a
különböző kezelésfajtákat elvégzi.

PREVENCIÓ, GYÓGYULÁS, REGENERÁLÓDÁS 
A GYORI RQ FIZIOTERÁPIÁS CENTRUMBAN´́

Változnak az igények
Az utóbbi időben a betegek gyógyu-
lásra fordítható ideje lecsökkent. A
mozgásszervi betegek nagy része
szeretne gyors, szakszerű és haté-
kony kezelésformákkal gyógyulni.
Komplex gyógyászati csomagok, ke-
zelések sora áll rendelkezésre (pél-
dául masszázs, iszapkezelés, egyéni
gyógytorna, fizikoterápiás kezelések,
tape-technika, lézer, UH, elektrote-
rápia). A kezelések a TB által biztosí-
tottak számára részben OEP-finan-
szírozottak és részben önköltsége-
sek. Ezek díja a fürdőszakorvos által

felállított diagnózisra javasolt keze-
lésfajtáktól és azok számától függ.
Aktív dolgozók, táppénzen lévő be-
tegek számára olyan kedvező árú
csomagot állítottunk össze, mely-
ben a fürdőkezelések mellőzhetők
és két hét alatt lejárhatók. 

A kezelések 
igénybevételének menete
Elsőként kérjenek időpontot fürdő-
orvosi szakrendelésre személye-
sen a Fürdő tér 1. szám alatt mű-
ködő RQ Fizioterápiás Centrumban,
vagy a 96/514-905-ös telefon-

számon. Ezután dr. Nemes Tibor
András kiírja a vizsgálatokat és a
kezeléseket, majd a gyógyulásé és
a regenerálódásé a főszerep! (x)

Hogyan találkoztak Ennio
Morricone zeneszerzővel?
Tizenegy évvel ezelőtt a 80.
születésnapjára küldtünk
neki egy üdvözlőlapot. Két
nap múlva jött a válasz: kö-
szöni a jókívánságokat, s
egyben azt kérdezi, nincs-e
kedvünk vele együtt fellépni
egy távol-keleti turnén.

Morricone akkor már ismerte a győri együttest?
Egyszer már felléptek Budapesten a zeneszer-
zővel. Akkor még nem én voltam az igazgató,
részleteket nem tudok, de nyilván jó benyomást
tettek rá a győri zenészek.

Meghalt Ennio Morricone. Fűke Gézával, a Győri Filharmonikus Zene-
kar igazgatójával beszélgettünk az Oscar-, Grammy- és kétszeres Gol-
den Globe-díjas olasz zeneszerző és az együttes kapcsolatáról.

Szerző: Hajba Ferenc Milyen hosszú előkészületet igényelt a turné?
Csak az olasz ügynökséggel fél évet tárgyaltam.
Morriconét mindenütt világsztárként fogadták.
Ezt a bánásmódot a zenészeknek is kikövetelte.
Előfordult, hogy hatcsillagos hotelben laktunk,
minden zenészünk külön lakosztályt kapott. Királyi
sorunk volt. Nagyon megszerette a társulatot.

Hogyan zajlottak a próbák?
Nincs autentikusabb annál, mint amikor maga a
zeneszerző áll a zenekar előtt. Az az állapot már
a tökéletességhez közelít. Nem kell kitalálnunk,
mikor, mire gondolhatott a szerző. Karmester-
ként mindent elért, amit akart, de végig rendkívül
barátságosan viselkedett.

Mekkora sikere volt a koncerteknek?
Leírhatatlanul nagy. Ehhez a helyszínek is hozzájá-
rultak. Játszottunk például a gdanski hajógyárban,

ahonnan Lech Walesával az élén elindult a lengyel
szolidaritási mozgalom. Walesa beszédet is mon-
dott és 14 ezer emberrel együtt hallgatta végig a
koncertünket. De voltunk egykori görög amfiteát-
rumban, zenéltünk Kínában, Dél-Koreában, Tajva-
non, Moszkvában, s háromszor Olaszországban is.

Mi volt a zenéjének a titka?
A harmónia, a szépség, az olaszos tempera-
mentum és érzelem. Az örömtől a legmélyebb
bánatig minden benne volt az ő zenéjében.

Milyen ember volt Morricone?
Élmény volt együtt játszani vele. Felesége az elő-
adásokon a színpad oldalán ült, figyelte a koncertet.
Morricone minden reggel négykor kelt, egy órán át
tornázott, valószínűleg imádkozott is. Hihetetlenül
ráérzett a filmjelenetek hangulatára, nem illuszt-
rálta, hanem a zenével megfestette őket. A mint -
egy száz zenészből álló fellépő zenekarhoz csatla-
koztak a rock alapját megteremtő muzsikusok, ők
a mester állandó kísérőzenészei voltak.

Miért szakadt meg vele a 11 évvel ezelőtti ki-
váló kapcsolat?
A zeneszerző képviselete a hollandokhoz került. Ők
már más szemléletet képviseltek, főleg egy cseh
zenekarral dolgoztak. Minket maga Morricone vá-
lasztott ki, s ő és a közönsége úgy is bánt velünk,
mint alkotótársaival. Később előtérbe került a pénz,
a fellépésre ajánlkozók engedtek az árból. Ők is jó
zenészek voltak, de a menedzsmentnek elsősor-
ban a pénz számított. Sajnáltuk, hogy az együtt-
működésnek vége szakadt, bár az már kissé visz-
szatetsző volt számomra, hogy 85-90 évesen is
felléptették. Ennek már üzletszaga volt, s biztos
vagyok benne, hogy ennek nem a szorgalmazója,
inkább csak eszköze lett. A közös munka egy olyan
élményként maradt bennünk, ami tökéletes volt
és elvehetetlen tőlünk.

MORRICONE 
GYÖNYÖRŰ ZENÉVEL FESTETTE LE A FILMEKET
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és értesz
a gyerekek
nyelvén?

GRAFIKUS
VAGY 

Lenne kedved a kéthetente megjeleno,
gyermekeknek szóló oldalunkat

teljes egészében kitalálni, megrajzolni?

Inspirálódj a június 26-i számunk
19. oldalán található Zsebrébuszból!

Méret: 213*275 mm

Július 19-ig várjuk elképzelésedet 
a grafika@gyorplusz.hu-ra!

´́

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

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

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

ELŐZZE MEG
szeme túlterhelését
DuraVision® BlueProtect
rétegű lencsével!

Akció időtartama:
2020. június 30.

Úgy tudom, népművész még nem kapott
Szent László-díjat városunkban.
Hetvenhét éves vagyok, de eddig nem ta-
láltak meg a díjak. Gyanús volt, amikor meg-
hívtak a Trianon-videóklip forgatására és
odaült mellém dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester. Érdeklődött a munkám felől és
kipróbálta a szakajtókészítést. Ügyes volt.
Azt mondta, hasonló a szívkatéterezéshez.

SZALMA A SZÁRNYALÓ
KÉPZELETBEN

SZABÓ KAROLINA ALGÍRTÓL MONTREALON ÁT

Szakajtót fon éppen konyhájában Szabó Karolina, amikor megláto-
gatom. A nyugalmazott óvodavezető, szalmafonó kiváló intézmény-
vezetői, óvodapedagógusi és oktatói munkája, valamint Győrnek
hírnevet szerző, magas színvonalú szalmafonó népművészeti tevé-
kenysége elismeréseként a napokban vette át a Szent László-díjat.

Nemcsak a Trianon-videóklipben, hanem
több filmben is látható. 
Győrben, a Bécsi kapu téren forgatta Árpa
Attila a Magkereskedő nő című német film
néhány jelenetét. Abban piaci kofaként
statisztáltam, sőt a mozi nyitóképe az én
sátrammal indul. Aztán a Kőszegen forga-
tott, Rudolf Péter rendezte Kossuthkifliben
is feltűnök mint árus, korhű ruhába öltöz-
ve. Reviczky Gábor, a film egyik főszerep-
lője odajött hozzám, és a kellékként kiállí-
tott munkáim nagy részét megvásárolta,
annyira tetszett neki.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
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A SZIGETIG TANÍTJA MESTERSÉGÉT

Mestersége bemutatásával, termékeivel
számos helyre eljutott, ahol nem ismerik
a szalmafonást. Milyen élményekkel tért
haza ezekről az utakról?
A legemlékezetesebb az volt, amikor Algír-
ban képviseltem Európát a Népművészeti
Egyesületek Szövetségének küldötteként.
A reptéren tüzetesen átvizsgáltak, mert a
vámon furcsának találták a tárgyakat, ami-
ket vittem, és nem tudták, hogy azok mire
valók. A kiállításon kuriózumnak számítot-
tam, nem láttak még szalmát, szagolgatták
és érdeklődéssel figyelték, mit készítek be-
lőle. Aztán majdnem nem értem haza, a re-
pülőnkön egy terrorista volt, szerencsére
még felszállás előtt félreállították a gépet
és kimentettek bennünket. Svájcba kapok
gyakori meghívást tanítani, bemutatózni,
valamint Hollandiába, Szlovákiába, ahol
nincs hagyományos szalmafonás. Én kép-
viseltem hazánkat és nagy sikerem volt
többek között az esseni Fényfesztiválon, a
düsseldorfi Hungarikum-napokon, a milá-
nói EXPO-n, a montreali népművészeti
fesztiválon, Varsóban és Linzben a magyar
napokon, valamint Győr testvérvárosaiban
is gyakori vendég vagyok.

Úgy tudom, itthon a Művészetek Völgye
Fesztivál rendszeres résztvevője, már
csak azért is, mert Kapolcsról származik,
emellett a Sziget Fesztiválon is „fellépett.”
Kapolcson odajött hozzám az akkor éppen
egy napja kinevezett dr. Nagy István agrár-
miniszter, aki egyébként mosonmagyar -
óvári, és beszélgetésbe elegyedtünk, majd
megvette a legnagyobb magyar címeres
fonott díszemet. Elárulta, elődje, dr. Fazekas

Sándor búcsúajándéka lesz. A Sziget Fesz-
tiválra az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivá-
lon hívtak meg. Először hezitáltam, hogy
nem megyek a hippik közé. Első nap, amikor
kerestem, hová is kell pontosan mennem,
a bejáratnál utánam szóltak: Jó bulizást,
mami! Csak nevettem! Meglepetésemre a
standomhoz normális, intelligens fiatalok
jöttek, akikkel oroszul, franciául, németül
tudtam beszélgetni. Kalapdíszeket, arató-
díszeket fontunk, és volt, aki még másnap
is visszajött, olyan jól érezte magát. 

A bemutatózás mellett milyen fonott
tárgyakat visz magával ezekre az ese-
ményekre?
Az ünnepkörökhöz kötődő tárgyak igen ke-
lendőek, a húsvéti koszorúk, a karácsony-
fadíszek, a betlehemek, ezek mellett az aj-
tódíszek, az ékszerek, a virágok, az arató-
koszorúk, a madárkák, a kalapos babák, az
angyalkák, a nyuszik, a vékák, a szakajtók,
a kosárkák is mindig gazdára találnak.

Van kifejezetten győri szalmadísz?
Nincs, de a szakajtót például a megyénkbeli,
kőszegi Kupi Ferenc készítette csak, én az
utódjától, Kornhoffer Pétertől tanultam. Ez
nehéz és időigényes munka, a méretétől
függően 2-4 nap alatt készül el. Szalmafo-
nók is csak néhányan vagyunk az országban.

Nemcsak a népművészeti tehetsége ál-
tal vált ismertté Győrben, hanem mint
újító óvodapedagógus is.
Én voltam az első óvodavezető, akit a tan-
testület választott meg 1994-ben. Az At-
tila úti oviban kezdtem 1982-ben, majd a
Bartók Béla Óvodában voltam tagóvoda-
vezető ’92-től, ahol beindítottuk az ének-
zenei képzést. Vezetésem alatt arra töre-
kedtem, hogy kollégáimat beiskolázzam,
minél több ismeretet szerezzenek, vala-
mint népi mestereket hívtam, akiktől meg-
tanulhatták a szalma- és a csuhéfonást.

Beszélgetésünk alatt is jár a keze, fonja
a szakajtót. Mit csinál szabad idejében?
Nyugdíjas vagyok, ezzel foglalom el magam.
A vírus miatt néhány hónapig nem tudtam
sehova menni, de már jönnek a felkérések.
Völcsejben egy táborban kézműves foglal-
kozást tartok, majd a felpéci tájházban be-
mutatózok, készülök a Mesterségek ünne-
pére, ahová a lányom is elkísér. Szukits Éva
Veszprémben tanítónő, gyakran járunk kö-
zös kiállításokra, ő viszi tovább a szalmafo-
nás művészetét. Azt szoktam mondani,
hogy az értéktelennek tűnő szalma a szár-
nyaló képzelet segítségével csodálatos al-
kotássá válhat hozzáértő kezek között.

Egy pécsi bemutatón mutatja, 
hogyan készül a szakajtó

Biztosításról tabuk nélkül 
a Megoldások Fiókja Kft., 
a Generali hivatalos partnere
támogatásával.

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

Hívjon: 30/936-1957
Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.

AKÁR 25 MILLIÓT IS 
fizethet a biztosító
A Generali biztosítója a nem várt láthatatlan
ellenség, a COVID-19 vírus megjelenésére
is reagál az utasbiztosítás keretében — jelen-
tette be Varga László, a Megoldások Fiókja
Kft. ügyvezetôje a Gyôr+ Rádióban.

„Megfelelô biztosítás nélkül senki ne vágjon neki a vi-
lágnak, fôként most ne, amikor nagyobb eséllyel tör-
ténhetnek váratlan események, amelyek következmé-
nyei súlyosan megterhelhetik a pénztárcánkat” — fej-
tette ki a szakember. Hozzátette: az utasbiztosítási kár-
tya, az európai kártya, illetve a taj az alapellátási utas-
biztosításra alkalmas konstrukció. Minden más baj,
beavatkozás azonban sok pénzbe kerülhet.

A Generali biztosítója a június 26-a utáni utasbiz-
tosítási szerzôdésekben pluszszolgáltatásokat vállal,
így akár 25 millió forintig megtéríti a COVID-dal
kapcsolatos orvosi, mentési költségeket.

Milyen típusú biztosításról van szó? A Storno bizto-
sítás akkor nyújt védelmet, ha egy lefoglalt és kifi-
zetett szolgáltatást a résztvevôk a szerzôdésben
meghatározott okok (pl. elôzmények nélkül, várat-
lanul bekövetkezô betegség, baleset) miatt nem tud-
nak igénybe venni. A biztosító a vevôt terhelô bá-
natpénz, módosítás esetén a módosítási költség
vagy az útmegszakítás miatt igénybe nem vett szol-
gáltatások idôarányos részének megtérítését vállal-
ja, a szerzôdésben meghatározott önrészesedés és
szolgáltatási limitek figyelembevételével.  Ez Európa
országaira (Horvátország és Szlovénia külön elbírá-
lással), illetve a Világ1 kategóriába soroltakra  ér-
vényes. A külügy által tiltólistás országok kizárva.
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KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

Sajnos ez az év nagyon csapadékszegény. Kiala-
kultak az országban kritikusan száraz területek,
például olyan helyek, ahol az átlagcsapadék fele
sem hullott le. Nem is beszélve az altalajok jelentős
vízkészletének csökkenéséről, a nyári vagy akár
tavaszi forróságról és a légköri aszályról.

téve a viccet, egyáltalán nem teszünk jót nekik,
hacsak az öntözést nem reggel vagy kora dél-
előtt végezzük, mert így még akár pára is van,
és még talán forróság sincs.

Az esti locsolásnak
nem vagyok híve,
hiszen a talaj és a
növények felhevült
állapotban vannak,
a víz hideg, arról
nem is beszélve,
hogy az éjszaka
során a növények
nem fotoszinteti-
zálnak, így a vizet
sem veszik fel. Te-
hát egész éjjel pá-
rában, vízben áll-
nak, ami akár a gombás fertőzések melegágya is
lehet. De ha nincs más megoldás, főleg annak, aki
munka mellett gondozza a kertjét, még ez is jobb
megoldás, mintha napközben locsolna.

Amit tényleg ne tegyünk, még a gyep esetében
sem, hogy a nagy melegben elindítjuk a locsoló -
rendszert. Ne gondoljuk, hogy ezzel lehűtjük a
környezetet vagy a növényt. Sajnos nem, de a
gombás fertőzéseknek kedvezünk ezzel.

Kertfenntartóként
nem egyszer ta-
pasztaljuk, hogy
már nemcsak a tu-
jákat, de a gyepfe-
lületet is permetez-
nünk kell gombaölő
szerekkel, hogy ne
a gombás foltok-
ban, hanem a szép
zöld gyepfelületben
gyönyörködjenek a
megrendelőink.

Igen, sajnos ma már itt tartunk, a gyümölcsös-
kert mellett a díszkertben is elengedhetetlen a
növényvédelem. 

Száraz időszakokban a növényeink nem-
csak a vizet, de a tápanyagot sem tudják
felvenni, így romlik a kondíciójuk és jóval

fogékonyabbak lesznek a rovarok és gombák
általi fertőzésekre.

Jó megoldás lehet a lombtrágyázás, azaz per-
metezővel való tápanyagkijuttatás, amit akár
növényvédelemmel összekapcsolva, vagy csak
magában is megcsinálhatunk. Figyeljünk rá,
hogy 25 Celsius-fok felett ez sem végezhető,
mert perzselést okozhat, sőt a gyártó általi hí-
gításra is figyeljünk. A legjobb megoldás pedig,
ha növényeinket tudjuk locsolni.

Sajnos már az előző években is jól látszott, hogy
csak azon kertek, nyaralók növényei, zöldfelületei
tarthatók fenn, ahol megoldott a vízutánpótlás.
Például van kiépített víz vagy fúrt kút, mert az
esővíz összegyűjtése egyre reménytelenebb fel-
adat, hiszen nagyon ritkán esik. Ha pedig mégis
elered, előfordul, hogy annyi csapadék zúdul le,
hogy nincs mibe felfogni, összegyűjteni.

Locsolás vagy öntözés? 
Mikor, mivel, hányszor?
Ezek a kertbarátok által leggyakrabban feltett
kérdések, amiket megpróbálok „elmagyarázva”
megválaszolni. A legjobb lenne az összegyűjtött
esővíz vagy az állott víz, amely legalább levegő
hőmérsékletű, de ehhez nagy víztartályokra, hor-
dókra vagy öntözőmedencére lenne szükségünk.
Ezzel napközben is bátrabban öntözhetünk, mert
nem forrázzuk (hűtjük) le növényeinket.

Gondoljunk csak bele, hogy a levegő 35 Celsius-
fokos, a talaj és a növény is közel ilyen hőmér-
sékletű, de a kútból feljövő víz 5-10 Celsius-fok
közötti, és ezt „szórjuk” rá a növényeinkre. Cso-
da, hogy nem kezdenek el tüsszögni. De félre-

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: MNStudio/Shutterstock.com

MOST A LEGFONTOSABB DOLOG: 

AZ ÖNTÖZÉS

ÖTLET: EGY 100-200 LITERES
HORDÓT BEVISZÜNK
A FA KORONÁJA ALÁ (NEM
A TÖVÉHEZ), FELENGEDJÜK
VÍZZEL, ÉS 4-5 
KIS FURATON KERESZTÜL 
ELSZIVÁROGTATJUK A VIZET

1. RÉSZ
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Szent Benedek elképzelése nyomán a
bencés monostorok a vendégfogadás
és a találkozás helyei. Pannonhalma

szándéka szerint a vendégség mélyebb az egy-
szerű találkozásnál: annak felfedezése, hogy a ta-
lálkozás és a befogadás tapasztalata átformál
vendéget és vendéglátót egyaránt. A kifinomult
borok, a minőségi gasztronómia, a természeti-
épített környezet és az igényes jazz-zene össz-
hangzatát megteremtő Pannonhalmi Jazznyár az
elmúlt csaknem másfél évtizedes történetében
igyekezett mindvégig betölteni ezt a küldetést
egy olyan emlékezetes koncertsorozattal, ame-
lyek mindenkiben maradandó élményt hagynak. 

A Pannonhalmi Főapátságban felfedezhetjük a
sokszínű vendégség tapasztalatát magunkban

VENDÉGSÉGBEN
A PANNONHALMI
JAZZNYÁRON

s egymásban, és kivételes találkozásokban le-
het részünk. Ehhez kínál 2020 „még megma-
radt” nyarán összesen hat estét a Pannonhalmi
Jazzterasz az apátság pincészetének kóstoló-
teraszán nagyobb zenekarokkal, illetve hangtö-
megben és látványban egyaránt exponáltabb
eseményekkel: a Viator Jazzvacsorák a benső-
ségesebb hangulattal, intimebb előadásokkal a
színvonalas tányérszervizes vacsora „főétele-
ként”, valamint a  Pannonhalmi Jazz- & Gaszt-
romajor a Pausa Apátsági Kávéház és a Pan-
nonhalmi Apátsági Galéria közös udvarán mu-
zikális-kulináris utazásokkal.

Elsőként, július 10-én 19.30-tól a Viator tera-
szán a Hajdu Klára Quartet játszik, vendég-
ségben: Szakonyi Milán. 
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10.575 PCR-tesztből 3 lett pozitív a
csaknem 18 ezer fő bevonásával
májusban végzett országos, repre-
zentatív koronavírus-szűrővizsgála-
ton – jelentette be prof. dr. Merkely
Béla, a Semmelweis Egyetem rekto-
ra. Ismertette: a PCR-teszttel igazolt
aktív fertőzöttek aránya 0,029 szá-
zalék, a fertőzöttek becsült száma a
vizsgálat idején 2421 volt. A mintát
adók közül 70 szeropozitív esetet ta-
láltak, ez alapján a magyar lakosság
0,68 százaléka, 56.439-en eshettek

A KISZÁRADÁS okai

tőződésének rizikója 1,8-szor magasabb volt, ám
a prosztatarák miatt androgénmegvonásban ré-
szesülő betegek fogékonyságát alacsonyabbnak,
a betegség lefolyását enyhébbnek találták.

BCG-oltás és a koronavírus
A koronavírus kapcsán szintén középpontba ke-
rült, vitatott szerepű BCG-oltásnak is van uroon-
kológiai vonatkozása. Felmerül a kérdés, hogy a
hólyagdaganatra alkalmazott BCG-instilláció,
mintegy emlékeztető oltásként védelmet nyújt-e
a koronavírus-fertőzéssel szemben, illetve csök-
kentheti-e a végzetes kimenetel kockázatát. Bár
a WHO szerint az oltás védő hatása jelenleg nem
kellően alátámasztott, az elmúlt hónapokban több
prospektív vizsgálatot indítottak a témában.

TMPRSS2 jelenlétét a tüdőben és ezzel párhuza-
mosan a Sars-CoV-2-re való fogékonyságot, va-
lamint a fertőzés súlyosabb lefolyása összefügg-e
a TMPRSS2 gén férfi nemi hormonok általi sza-
bályzásával? Egy tanulmány a koronavírus által
egyik leginkább érintett olaszországi Veneto tar-
tomány több mint 4500 igazoltan koronavírus-
pozitív férfi betegét vizsgálta. Eredményeik alap-
ján a daganatos betegségben szenvedők megfer-

RÖVIDEN

Országos PCR-teszt-
EREDMÉNYEK

át a fertőzésen május 16-ig. Tízezer
emberből 2,9 az aktív megbetegedé-
sek száma és 68 ember esett át a
fertőzésen. A vizsgálat részét képező
kérdőívet 12.236-an töltötték ki, a
vírus antitestét és RNS-ét kimutató
vizsgálatra 10.575-en mentek el. 

Testünk 80 százaléka víz. Ha ennek a
mennyiségnek akár csak a másfél
százalékát is elveszítjük, már csök-
kenhet a teljesítmény, romlik a han-
gulat, az agytevékenység. A cukorbe-
tegek, különösen azok, akik nem is
tudnak betegségükről, fokozott koc-
kázatnak vannak kitéve. Amikor fel-
megy a vércukorszint, a szervezet fo-
kozott vizeletürítéssel reagál, mely
kiszáradáshoz vezethet. Stressz ha-
tására a mellékvesék stresszhormo-
nokat választanak ki. Folyamatos
stressztől a mellékvesék kimerülnek,

működésük elégtelen lesz. Mivel a
mellékvesék termelik a szervezet fo-
lyadék- és elektrolitszintjét szabályzó
hormont is, kiszáradás és csökkent
elektrolitszint lehet a következmény.
Rövid távon segít a fokozott folya-
dékbevitel, de igazi megoldást csak a
stressz kezelése hoz.

Prosztatarákban hormonmegvonás esetén
A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának ku-
tatói az Essen-Duisburgi Egyetem munkatársai-
val közösen tudományos összefoglalót jelentet-
tek meg a koronavírus-kutatás uroonkológiai vo-
natkozásairól az International Urology and Neph-
rology című lapban, a klinikán pedig kutatás indul
arról, hogy a prosztatadaganat esetén alkalma-
zott hormonmegvonásos terápia a tüdőben is
csökkenti-e a szóban forgó fehérje jelenlétét. Az
Urológiai Klinika munkatársai is felvetették a kér-
dést, vajon az androgénmegvonás csökkenti-e a

KORONAVÍRUS-MEGBETEGEDÉS
PROSZTATARÁK ESETÉN

Forrás: Semmelweis Egyetem, Dobozi Pálma

Egy korábban a prosztatarákkal
összefüggésben felfedezett, férfi
nemi hormonok által szabályozott
fehérje (TMPRSS2) kulcsszerepet
játszik a koronavírus sejtbe való
bejutásában. Uroonkológus kuta-
tók felvetették a kérdést: ez ösz-
szefüggésben áll-e a férfi COVID-
19-betegek magasabb számával,
és a súlyosabb kórlefolyással.

ANDROGÉNMEGVONÁS
ESETÉN A BETEGSÉG 
LEFOLYÁSÁT
ENYHÉBBNEK TALÁLTÁK 
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Gyakrabban kell
ellenőrizni a vérnyomást
Szív- és érrendszeri betegségek
fennállása esetén a szervezet ho-
meosztázisa még sérülékenyebb.
Magasvérnyomás-betegség fenn-
állása esetén a meleg és a vérnyo-
máscsökkentő gyógyszerek hatása
egyszerre érvényesül, melynek ha-
tására túlzott vérnyomáscsökke-
nés jöhet létre. Szédülés, álmosság,
rossz esetben ájulás is előfordulhat.
Készüljünk fel: bő folyadékbevitel
mellett gyakrabban ellenőrizzük a
vérnyomást. Ha szükséges, a keze-
lőorvossal konzultálva csökkenteni
kell a gyógyszerek dózisát, illetve
arra is sor kerülhet, hogy átmene-
tileg elhagyjuk valamelyik készít-
ményt. Ezt kellő óvatossággal ke-
zeljük, mert a nyári melegek múltá-
val a vérnyomás emelkedhet, ami a

JÓ TUDNI

Koszorúér-betegség esetén
Koszorúér-betegség esetén nyara-
lás előtt ajánlatos konzultálni a ke-
zelőorvossal, egyeztetve, milyen ter-
helés megengedett, mekkora legyen
a folyadékbevitel, milyen gyógyszer-
változtatás szükséges. A szívinfark-
tuson átesett betegek koszorúér-

gyógyszerek visszaállítását, dózis-
növelését kívánhatja meg. A meg-
felelő folyadékbevitelt illetően az
egyébként ebben az időszakban
kedvelt, koffeintartalmú tea és a sör
fogyasztása nem megfelelő folya-
dékpótlási technika, mert vizelet-
hajtó tulajdonságuk van.

véráramlása változó fokban, de va-
lamilyen mértékben károsodott. A
vérellátásában korlátozott szívizom
ritmuszavarra, sokszor rosszindula-
tú, akár életveszélyes ritmuszavarra
hajlamos. Gyakran károsodott a szív
pumpafunkciója, szívelégtelenség áll
fenn. Emiatt a koszorúérbetegek a
melegben fokozottan veszélyezte-
tettek. A nyári időszakban kerülni kell
a napon végzett munkát. Fontos a
megfelelő folyadék- és ionpótlás,
mert ezek egyensúlyzavara rosszin-
dulatú ritmuszavart, akár hirtelen
szívhalált okozhat.

Szívelégtelenségben szenvedők
Szívelégtelenség fennállása esetén
a folyadék- és ionháztartás zavara
még komplexebb helyzetet ered-
ményez. Ilyenkor a szív csökkent

pumpafunkciója eleve alacsonyabb
vérnyomásra hajlamosít, másrészt
csökken életfontosságú szervek,
többek között a vese véráramlása.
Az egyébként egyensúlyban lévő
szívelégtelen betegek nyaralás so-
rán, hőségben megerőltetés, na-
gyobb fizikai aktivitás mellett sokkal
sérülékenyebbek. Egy kimerítő
úszás, túra könnyen rosszullétet,
akut szívelégtelenséget okozhat.
Mindezek nem azt jelentik, hogy a
szívbetegek nem élvezhetik a nyári
hónapokat. A COVID-pandémia mi-
atti korlátozások enyhülésével,
megszűnésével igenis ki kell moz-
dulni, mozogni kell, de ezt észszerű-
en megtervezve, a korlátokat tiszte-
letben tartva szabad végezni. 

Helyszín: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,
Kardiológiai szakrendelő, 
C1 épület, I. emelet.

Dr. Fi Zsolt
Kardiológiai

magánrendelés

Hamarosan NYÍLIK!
RENDELÉSI IDŐ: 
hétfő 15:30–20:00 óra

Időpont-előjegyzés már most! 
+36-70/626-9677
drfizsolt@gmail.com

SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI 
BETEGSÉGEK 
ÉS A NYÁRI IDŐJÁRÁS

A nyári meleg és a hozzá társuló magas páratarta-
lom fokozott terhelést jelent az egészséges szerve-
zet számára is. Az izzadás okozta folyadékveszte-
ség, valamint a meleg hatására táguló erek hatásá-
ra csökken a vérnyomás. Emiatt nagy jelentőségű
az elvesztett folyadék pótlása.

Szerző: Dr. Fi Zsolt 
belgyógyász, 
kardiológus főorvos

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

A hőség okozta izzadás a szervezet ionháztartásának zavarával járhat.
Azoknál, akik ritmuszavarra hajlamosabbak, hőségben fokozott izzadás
és nem kellő hidrálás mellett könnyen ritmuszavar léphet fel. Ha ehhez
adott esetben hasmenéses betegség társul, ami fokozza a folyadékvesz-
teséget és ionvesztést eredményez, még nagyobb lesz a ritmuszavar le-
hetősége. A sokáig meleg vízben tartózkodás a vérnyomás csökkentése
révén, a szauna a hirtelen hőmérséklet-változás miatt okozhat ritmus -
zavart. A beteg megfelelő hozzáállása (folyadékpótlás, ionpótlás, gyógy-
szerek) jelentős tényező abban, hogy a nyaralás ne váljon rémálommá. 

FONTOS
A MEGFELELŐ 
FOLYADÉK- ÉS
IONPÓTLÁS, MERT
EZEK EGYENSÚLY-
ZAVARA AKÁR SZÍV-
HALÁLT IS OKOZHAT
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Igazi győri karrier az övé. Szülei a vagongyár-
ban dolgoztak, István is Győrben született, s
bár másfél éves koráig Öttevényen laktak,

utána beköltözött a család az Ifjúság körútra,
ahonnan mindennap rálátott a kórházra. A Révai
Miklós Gimnáziumból vezetett útja a budapesti
Semmelweis Egyetemre. Amikor eldöntötte,
hogy orvos lesz, azt is pontosan tudta, hogy az
onkológiát választja szakterületének. 

Talán a kihívás ereje, meg a szenvedőkön, kiszol-
gáltatottakon való segítség szándéka vitte erre
a pályára, melyről azóta sem tért le. Kérdezem
tőle, mennyire kudarctűrő, hiszen a rákgyógyá-
szatban sokszor szembesülni kell a kevés re-
ménnyel kecsegtető esélyekkel. „Ha az ember a
kezelés kezdetén tudja, kit lehet meggyógyítani,
s kit nem, akkor a realitásokhoz méri a remé-
nyeit – válaszolja. – Sajnos előfordul, hogy csu-
pán meghosszabbítani tudjuk az életet, de ha
adni tudunk három-négy minőségi esztendőt a
betegnek, az már sikernek számít ahhoz képest,
hogy régebben fél éven belül elvesztettük őket.”

Sipőcz főorvos szerint ő a legjobbkor lépett erre a
pályára. Akkor kapott nagy lendületet az onkológia,
új terápiák születtek, új kemoterápiás szerek kerül-
tek a gyógyszerpiacra. Tudakolom tőle, emlékszik-e
az első betegeire. Bólint. „Van egy páciensem, akit
1996-ban emlőrákkal kezeltünk, nem sokkal ké-
sőbb pedig egy másik rákfajta támadta meg a szer-
vezetét. Huszonnégy év után ma is él, jól van. Az
ilyen sikerek persze nem mindennaposak, de ma
már sokkal több hatékony szer, eszköz, terápia van

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL: 
DR. SIPŐCZ ISTVÁN 
ONKORADIOLÓGUS, 

OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

A RÁKGYÓGYÍTÁS
REMÉNYSUGARAI

Dr. Sipőcz István sugárterápiás,
onkológus főorvos vette át a győri
onkoradiológiai osztály vezetését
a nyugdíjba vonuló dr. Pintér Ta-
mástól, aki gyakorlatilag kialakí-
totta, honosította ezt a szakmát a
Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
házban. Ő választotta ki és készí-
tette fel leendő utódját a feladat-
ra, egyeztette személyét is az or-
voskollégákkal.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

az orvosok kezében, mint régen volt. Korábban pél-
dául egy májrákkal nem tudtunk mit kezdeni, ma
viszont képesek vagyunk a kezelésére.”

Dr. Sipőcz István szerint a
daganatok gyógyításának
első lépése leggyakrab-
ban az operáció. A győri
kórház sebészei élen jár-
nak a daganatok műtétei -
ben, egy ilyen centrum-
ban nyilván jobbak a rák-
betegek kilátásai, mint
egy kisebb kórházban,
ahol nem koncentrálódik
ennyi tudás, tapasztalat,
gyakorlat, teszi hozzá. 

Az onkológus osztályvezető
nem tagadja, az ő fejében is
megfordult, hogy sebész
lesz. „Nem tudtam megítélni, hogy képes leszek-e
jó sebésszé válni. Közepes vagy rossz sebész pedig
nem szerettem volna lenni. Végül jól választottam
szakmát, úgy gondolom, a helyemen vagyok.”

A főorvos sugárterápiával is foglalkozik. Egy-két
nagy intézményben – például az Országos Onko-
lógiai Intézetben – különválik a sugárkezelés az
onkológia más részterületeitől, például a kemo -

terápiától. „Nálunk átjárás van a kezelések között,
és én ezt tartom hatékonynak. A betegnek az a jó,
ha ugyanaz az orvos dolgozza ki számára a kemo-
terápiát, mint aki a sugárterápiát megtervezi” –

osztja meg tapasztalatát a
szakember, akinek a felesé-
ge ugyancsak sugárterápiá -
val is foglalkozó onkológus.
Különösen a fej és a nyak
daganatainak radiológiai
gyógyításában ért el kiváló
eredményeket.

A Sipőcz család egy ideje
Felpécen lakik, de ízig-vé-
rig győriek. Amit a vidéki
létben szeretnek, az min-
denekelőtt az erdő. A főor-
vos hobbija a gombászat.
„A feleségem székely, ott
szinte mindenki gombá-

szik, csak a medvével kell vigyázni” – jegyzi meg.

Ikergyerekeik – egy lány, egy fiú – hétévesek. Ha
egy kocsiban utazik a család, sokszor rászólnak
a szüleikre, hogy ne csak a betegeikről beszél-
jenek. „Pedig néha még álmodom is velük” –
árulja el a nyáron kinevezett, ötvenéves osztály-
vezető főorvos, aki nagyon szeretné megterem-
teni, felfejleszteni a hospice-ellátást Győrött.

„VÉGÜL JÓL
VÁLASZTOTTAM
SZAKMÁT,
ÚGY GONDOLOM,
A HELYEMEN
VAGYOK.”
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Pénzes András büszke győrinek vallja magát, és na-
gyon szereti szülővárosát. Csak találgatok, de lehet,
hogy éppen a megyeszékhely hangulata tölti fel ál-
landóan az energiaraktárait. „Nagyon pörögtünk
már az iskolában is. Tagja voltam a diákönkormány-
zatnak, és a versmondás is központi szerepet töltött
be akkori életemben” – meséli Pénzes András, aki
ezüst és bronz fokozatot is kapott az egykori Kisfa-
ludy Napokon. Saját bevallása szerint a legtöbb ide-
jét az iskolában töltötte, ahol nagyon jó és össze-
tartó közösség alakult ki. Állandó mozgásban voltak,
így a sport elengedhetetlen részét képezte a min-
dennapoknak. „Karatéztam is, majd a labdarúgással
kezdődött egy nagy kaland, ami elvezetett a foot-
baghez. Rendszeresen szerveztünk nemzetközi
versenyeket, számos iskolába és rendezvényre
meghívtak minket. Még az osztrák–magyar bajnoki
címet is elhoztam amatőr kategóriában.”

Pénzes András saját bevallása szerint pro-
jektszemlélettel éli az életét, és ez éppúgy igaz
a munkájára, mint a magánéletére. Ahhoz, hogy
a kreatív, szárnyaló fantáziájú, de mégis fegyel-
mezett győri vállalkozót megértsük, vissza kell

A TÁRSAS-JÁTÉKOS

Szerző: Kaszás Kornél 
Fotó: Marcali Gábor

Bizonyára mindenki ismer olyan embert, aki tele van energiával, a fá-
radtságot pedig hírből sem ismeri. A Pénzes Andrással folytatott be-
szélgetésem után napokig azon töprengtem, hogy ez a tősgyökeres
győri vállalkozó miből merít ennyi erőt? 

utaznunk két évtizedet az időben. „Tizenhárom
éves voltam, amikor elveszítettem édesapámat.
Akkor fejben el kellett döntenem, hogy hogyan
tovább, csinálom vagy összeesek. Én pedig a cé-
lok mellett döntöttem” – idézi fel akkori gondo-
latait Pénzes András.

A 2010-es évek első fele
komoly változásokat ho-
zott a győri fiatalember
életében, hiszen a zala -
egerszegi főiskolán és a
győri munkaerőpiacon meg-
szerzett tudással egyéni
vállalkozásba kezdett.
„Rendezvényszervezéssel
és pályázatírással foglalkozom azóta is, mellette
pedig a Royal Club Kulturális és Sport Egyesület
elnöke vagyok nyolc éve. Az egyesületnél a tár-
sasjátékon van a hangsúly, ami nagy szerelem az
életemben.” Elsőre talán meglepő lehet, hogy a
társasjáték hogyan lehet egy egyesület fő terüle-
te. De a társasjátékok a szociális és digitális kom-
petenciák, valamint a szövegértés és probléma-
megoldás fejlesztésében is segítséget nyújthat-
nak. „Mára már eljutottunk oda, hogy saját társas-
játékot fejlesztünk. Egy mesekönyv témáját fel-

használva készítettünk egy szövegértést fejlesztő
játékot” – mondja az egyesület elnöke. Ráadásul
az egyesület az év végére szeretné tovább erősí-
teni pozícióját, többek között azzal, hogy a tagok
írásos formában is összegyűjtik azokat a módsze-
reket, amiket eddig alkalmaztak. A társasjátékkal
fejleszthető pedagógiai területeket tanulmány
formájában szedik össze, amihez egy nyolcrészes
filmsorozatot is forgatnak.

Elmondása szerint Pénzes András fél évvel elő-
rébb jár fejben, ami segíti a tervezést és a meg-
valósítást is. „Ha nem tervezünk előre, akkor sok
minden megakadhat, én pedig szeretem magam-
nak és másoknak is megteremteni a lehetőséget”

– hangsúlyozza a győri vál-
lalkozó, aki máig rácsodál-
kozik a kishitű emberekre.
„Az önbizalmamból adhat-
nék sokat. Soha nem vol-
tam féltékeny senkire. Sőt,
inspirál, hogy mások mit ér-
nek el, mert ha nekik sike-
rült, akkor nekem is sikerül-

het.” Ezzel az egészséges önbizalommal felvér-
tezve, idén például három OKJ-s tanfolyamra is
beiratkozott, hátha egyszer még hasznát veszi a
megszerzett tudásnak. 

A végére pedig jöjjön egy szokás, amihez Pénzes
András hosszú évek óta tartja magát. „Minden
egyes év végén a két ünnep között rászánok egy
délutánt és frissítem az önéletrajzomat. Így nyomon
követhetem, hogy a céljaimat megvalósítottam-e.
Nagyon jó elszámolás magammal szemben.” 

„INSPIRÁL, 
HOGY MÁSOK 
MIT ÉRNEK EL”

KÖZTÜNK ÉLNEK
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Illatok, ízek és egyben gondolatok jelennek meg
egyszerre, ha belekóstolunk egy islerbe, egy
barackos lepénybe vagy egy csokis piskótába.

AZ ÉTEL TÖBB, MINT TÁPLÁLÉK

Egy csokis piskóta sokunknak egy jó kis gyerekkort, menzát idéz, amikor az óvó
néninek kivételesen nem kellett noszogatni, hogy együnk. Ezután egy általános
sulis étkezést, amikor már kevésbé örültünk ennek a főételnek – főként a fiúk –,

hiszen farkaséhesek lettek estére egy piskótaebéd után. Az én kedves emlékem az első
születésnapom, amit már ,,nagyszabású” bulival ünnepeltem a barátaimmal. Meghívtam
az egész osztályt és hatalmas tortaevést terveztünk, ami egy kis tortadobálásba is tor -
kollott a megmaradt részekből. Innen maradt meg a biztos emlék, hogy az bizony csokis
volt sötét málnakrémmel. Erre jobban csak anyukám és a többi anyuka emlékezhet. Az
első szelet közben végigpörgött az egész szülinap, aminek már pontosan húsz éve. Az
étel ezért jóval több egy étkezésnél, mert a személyes történelmünket írja.

MÁLNÁS-CSOKIS 
PISKÓTA
Elkészítés
A tojásokat kettéválasztom. A fehérjét habbá ve-
rem, amikor fehéredik, hozzáadok 1 evőkanál cuk-
rot és kemény habbá verem. Ezután egy másik
edényben a tojások sárgáját a cukorral, sóval, sü-
tőporral világossárgára keverjük kézi mixerrel. Spa-
tulával hozzákeverem a kakaót és a lisztet, majd
óvatosan összeforgatom a fehérjével. Egy sütő-
papírt bevizezek és formára vágva kibélelek egy
tortaformát vagy bármilyen más formát. Ebbe be-
letöltöm a szép csokoládés, sűrű masszát és elő-
melegített sütőben, 170 fokon 50 percig sütöm. 

A málnakrémhez a málnát elkeverem a zsela-
tinporral, cukorral és felforralom. Amikor felforrt,
rögtön leveszem a tűzről és villával összetöröm
a málnát, ami még egyben maradt. 

Bevásárlólista (20 cm-es tortaformához)

Piskóta: 4 db tojás, 2 ek. holland kakaópor,

2 púpozott ek. liszt (BL 55), fél mk. só, 3 ek.

cukor vagy eritrit, 1 kk. sütőpor

Málnakrém: 300 g málna, zselatin, 

1 ek. cukor, 1 kk. porzselatin

Csokihab: 400 ml habtejszín, 

50 g olvasztott étcsokoládé, 

1 kk. cukor

A csokihabhoz a tejszínt habbá verem a kiska-
nál cukorral és az egyharmadát félreteszem,
ezzel vonom majd be a torta külsejét véko-
nyan. A többit összeforgatom a langyos, ol-
vadt étcsokival.

A piskótát, miután kihűlt, háromfelé vágom és
megkenem a málnakrémmel, a csokis habbal. A
torta tetejét megkenem a félretett tejszínhab-
bal, amit díszítek.

#szarkazsófi
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ
TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO
Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. 
Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., 
vagy munkaugy@gyorszol.hu. 

A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában 
tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

´́ ´́

´́ ´́

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

KÉZI PARKGONDOZÓ

Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony, 

folyamatos munkavégzés 
• versenyképes fizetés+cafetéria 
• vidékieknek bejárási költség térítése
• szakmai képzések támogatása 
• hosszú távú munkalehetőség 
• munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat, 

gépeket biztosítunk

Vannak a városban olyan vízterületek, ahol nem
biztonságos a vízben tartózkodás, így tilos fürdeni
az adyvárosi tározótóban, a József Attila-lakótelep
területén létesített kettő tározótóban, az Iparcsa-
torna teljes hosszában, a Rába folyó mindkét felén,
a bácsai vízáteresztő zsilip környékén (Holt-Duna-
ágban), a pinnyédi híd győri hídfőjénél, a püspöker-
dei átvágás teljes hosszában, Újvárosban a Má-
kos-dűlői volt kavicsbányában, Gyirmóton a Mar-
calban, a bácsai bányagödrökben, a Holt-Marcal-
ban (rabkerti tóban) és a győrszentiváni volt sza-
badstrandon. A Kovalter pihenőpark területe kizá-
rólag napozásra használható.

Győr Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi
Önkormányzata július 11-én, szombaton 10
órakor nyárnyitó ünnepséget tart a 9025 Győr,
Festő u. 37. szám alatt, melyre minden érdek-
lődőt várnak. A rendezvény ingyenes.

A nyári hónapokban városszerte megszapo-
rodnak a ház körüli munkák, az ingatlanfej-
lesztési beruházások, sokan kezdenek épít-
kezésbe, felújításba, vagy csak egyszerűen a
jó időt kihasználva szeretnének megszaba-
dulni az összegyűlt lomtól, különböző hulla-
déktól, a munkafolyamatok során keletkezett
szeméttől. Ebben sokat segíthet vállalkozá-
soknak és magánszemélyeknek egyaránt a
Győr-Szol Zrt. szolgáltatása, a hulladékgyűjtő
konténer biztosítás és házhoz szállítása.

Győr legnagyobb közszolgáltatója ebben a
szegmensben számos előnnyel rendelkezik a
piac más szereplőivel szemben. Az igényel-
hető 3, illetve 6 köbméteres konténerek bér-
leti díja a legolcsóbbak közé tartozik, s a meg-
rendeléstől számított 48 órán belül biztosan
házhoz érkezik a kívánt hulladékgyűjtő. Az
ügyfelek a kiszállított edényt akár 8 napig díj-
menetesen használhatják, s ha már nincs rá
szükség, a megrendelő igényeihez igazodva a
kért időpontban elszállítja a szolgáltató.

EZEKEN A HELYEKEN 
TILOS A FÜRDÉS

NYÁRNYITÓ

TEGYÜNK KÖZÖSEN 
A TISZTÁBB GYORÉRT!

A Győr-Szol által biztosított konténerekben –
elkülönítve – szinte minden elhelyezhető, az
építési törmeléktől a zöldhulladékon keresztül
a lomokig, mintegy 400 (!) különböző hulla-
dékfajtát gyűjt be a szolgáltató.

A nyári időszakban az ügyfelek extra előnyhöz
is jutnak, hiszen most a szállítási díjból 10 szá-
zalék kedvezményt is biztosít a Győr-Szol Zrt.! 

A környezettudatosan gondolkodó megrende-
lő – legyen az vállalkozás vagy magánszemély
– biztos lehet abban is, hogy a Győr-Szol által
összegyűjtött szemetet legálisan helyezik el,
annak kezelése az előírások betartásával tör-
ténik. Ajánlat kérhető a 06-96/50-50-50-es
telefonszámon, a kontener@gyorszol.hu
e-mail címen, illetve személyesen, a vállalat
Orgona utcai vagy Jókai utcai ügyfélszolgálati
irodájában. Az akció augusztus 31-ig tart.

Tegyünk közösen a tisztább Győrért! Rendeljen
konténert a legmegbízhatóbb szolgáltatótól!

´́

AKKOR GYOR-SZOL!
HA KONTÉNER,

´́

RENDELJEN KONTÉNERT A LEGMEGBÍZHATÓBB SZOLGÁLTATÓTÓL!

ELŐNY AZ ÜGYFELEKNÉL:
• Alacsony bérleti díj
• Kiszállítás 48 órán belül
• Ingyenes konténerhasználat 8 napig 
• Rugalmas, a megrendelő igényeihez

igazodó elszállítás
• 400 (!) különböző hulladékfajta

begyűjtése – az építési törmeléktől
a zöldhulladékon keresztül a lomokig

• Garantáltan legális elhelyezés, 
szabályos hulladékkezelés

EXTRA ELŐNY MOST: 10 SZÁZALÉK
KEDVEZMÉNY A SZÁLLÍTÁSI DÍJBÓL! 
Igényelhető 3, illetve 6 köbméteres 
konténer, ajánlat kérhető a 06-96/50-50-50-es
telefonszámon, a kontener@gyorszol.hu
e-mail címen, illetve személyesen, 
a vállalat Orgona utcai vagy Jókai utcai 
ügyfélszolgálati irodájában.

Az akció 2020. augusztus 31-ig tart.

TEGYÜNK KÖZÖSEN A TISZTÁBB GYORÉRT!´́
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ÁLLÁSHIRDETÉS ÁLLÁSHIRDETÉS

Víz világnapi pályázatunk díjátadó ünnepségére
hagyományosan a szabadhegyi víztorony látoga-
tásán került volna sor. Sajnos az ünnepség, a kiál-
lítás és a víztorony-látogatás is elmaradt a járvány
miatt. A rajzokat egyébként a Pannon-Víz Zrt.
Honvédelmi Irányító Törzsének irányítóközpontjá-
ban állítottuk ki ideiglenesen. A győri díjazott ver-
senyzőinknek házhoz vittük a nyereményeket. 

Borbély Hanna Bartók-oviból érkezett rajza a környe-
zetvédelemre hívta fel a figyelmet. Ügyes kis hajto-
gatós játékot is készített hozzá, minden lapon egy-
egy jó tanáccsal, miszerint hordóba gyűjtsd az eső-
vizet és abból öntözz, újabb PET-palack vásárlása
helyett pedig saját kulacsodat töltsd újra tiszta vízzel.

Tóth Zalán nyolcadik osztályos tanuló, a felső
tagozatos kategória első helyezettje a győr-
szentiváni Váci Mihály Iskolából küldte rajzát.
Gyönyörű, precíz kidolgozású ceruzarajzot ké-
szített a marcalvárosi víztoronyról és a föld alatti
csővezetékekről. 

A győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár
úti, újvárosi, Malomsori, Koroncói úti közteme-
tőkben az 1995. december 31-ig megváltott
sírhelyek 25 éves bérleti ideje 2020. december
31-én lejár. 

A nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti,
Szabadi úti köztemetőkben a 2010. december
31-ig megváltott urnahelyek 10 éves bérleti ideje
2020. december 31-én jár le. A nádorvárosi, rév-
falui, Sugár úti, Malomsori köztemetőkben az
1995. december 31-ig megváltott urnakripták 25
éves bérleti ideje 2020. december 31-én lejár. A
sírhelyek, urnahelyek, kripták, urnakripták újravál-
tására 2021. december 31-ig van lehetőség a te-
metőgondnoki irodákban, ügyfélszolgálati időben.
A  sírhelyeknél az utolsó koporsós temetéstől
számít a 25 év, az urnatemetés a sírhelyet nem
hosszabbítja meg. Urnahelyeknél, kriptáknál, ur-
nakriptáknál a megváltástól számít a lejárati idő.

Kérjük, akinek a tulajdonában nyolc hónapnál ré-
gebben szétszedett vagy düledező síremlék van,
2020. december 31-ig gondoskodjon a helyreál-
lításról, egyébként  ezeket a temető üzemeltetője
elszállíttatja, költségei a tulajdonost terhelik.

ÉRTESÍTÉS
SÍRHELYEK BÉRLETI
IDEJÉNEK LEJÁRATÁRÓL

RAJZOLTAK ÉS NYERTEK
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

A napokban vehették át a Pannon-
Víz pályázatának nyertesei jutal-
maikat.

Székely Alexandra szintén a Váci-iskolából pá-
lyázott, ő is ezt a víztornyot választotta, de Ale-
xandra a formáját is újratervezte. Az alsó szintről
egy hatalmas kivezető csövön át közvetlenül
egy virágoskertbe jut a víz. Mindkét vácis diák
felkészítő tanára Baranyai Anita. 

Csiza Laura, a győri Tulipános-iskola kisbácsai
tagiskolájának tanulója egyénileg küldte díjnyer-
tes rajzát. A környezetszennyezésre hívja fel a
figyelmet. Laura egyébként „régi motoros” pá-
lyázatainkon, két évvel ezelőtt küldött rajzával is
jól szerepelt.

Korábik Bendegúz a Széchenyi István Egyetem
Öveges Kálmán Gyakorló Iskolájából pályázott.
A víztakarékosságra hívja fel a figyelmet, jel-
mondata: fürdés helyett inkább zuhanyozz! Fel-
készítő tanára Lovró Dóra.

A díjnyertes rajzok a Pannon-Víz Facebook-ol-
dalán megtekinthetők, a képekre szavazók kö-
zött július 14-én három pannon-vizes kulacsot
sorsolunk ki. 

Tóth Zalán és Székely Alexandra, 
a Váci Mihály-iskola tanulói

Fő feladatok:
havi/negyedéves/éves zárásban való részvétel 
terv–tény eltérések kimutatása 
rendszeres és ad hoc jelentések készítése
projektek alakulásának követése
gazdaságossági számítások készítése 
hatósági adatszolgáltatásokban való részvétel

Elvárások:
felsőfokú szakirányú gazdasági végzettség
mérlegképes könyvelői szakképzettség
magas szintű Excel- és Word-ismeretek
logikus gondolkodás, kiváló problémamegoldó képesség
felelősségteljes munkavégzés

Előnyt jelent:
további szakirányú végzettség (controlling szakirányú
oklevél, controlling szakközgazdász)
controlleri gyakorlat

A pozícióra pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezési határidő: 2020. július 21.

A fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, ezenfe-
lül a végzettségeket igazoló bizonyítványokat, valamint az adat-
kezelési nyilatkozatát – amelyben hozzájárul a pályázattal kap-
csolatos személyes adatainak kezeléséhez az alábbi e-mail címre
várjuk: munkaugy@gyorszol.hu. Kérjük, szíveskedjen az e-mail
tárgyaként feltüntetni: Controller pozíció.

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi 
munkakörök betöltésére:

A Győr-Szol Zrt. Controlling csoportja
felvételt hirdet az alábbi munkakör 
betöltésére:

CONTROLLERFeltétel: autogén, AWI és bevont 
elektródás hegesztő vizsga
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

Feltétel: szakirányú végzettség,
PLC-programozás alapismerettel

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség,
elektrikusi minősítő vizsga

Bérezés megegyezés szerint.

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

FUTÉSSZERELO

CSOSZERELO

MUSZERÉSZ

VILLANYSZERELO

HEGESZTO

VILLANYSZERELO–
ELEKTRIKUS

´́
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húzása. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0670/8846838.

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.

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

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

Vállalom limlomjának elszál
lítását, megbízható csapat

ÁLLÁS

Édesanyám mellé 24 órás
gondozót keresek heti váltás
ban, Pápára. 0630/4051380

Hegeszteni tudó szerkezetla
katost felveszünk CO Smith
Group Kft.hez, győrújbaráti
munkahelyre, azonnali kez
déssel: 30/3775805.

Előkészítő, porfestő, szem
cseszóró kollégákat kere

sünk cégünkhöz. Jelentkezni:
info@acelplusz.hu email
címen lehetséges. Azonnali
munkakezdés, egy műsza
kos munkarend, fiatalos csa
pat, családbarát környezet,
versenyképes fizetés.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Nagytakarítási akciót hirdet
a győri TippTopp Mosoda.
Lakások, irodák, lépcsőhá
zak takarítását, szőnyegtisz
títást is vállalunk. Júliusi
megrendelőnknek 20%os
árengedményt biztosítunk.

Érdeklődni: 0670/670
8268.

Duguláselhárítás, vízszenny
vízvezeték javítása, bővítése,
szaniterek, csaptelek cseréje.
Külbeltéri burkolatok javítá
sa. 0670/3636633

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérésszállítás. Autók, robo
gók kárpitjainak javítása, át

2020. július 10.24

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



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

POLIFARBE VAKOLATAKCIÓ!

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

KÜLTÉRI HÔSZIGETELÔ RENDSZER!

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

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

BOMBAÁR MINDEN MÉRETRE!

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

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

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

• 7 cm ..........1.120 Ft/m2

• 10 cm ........1.600 Ft/m2

SZUPER
AKCIÓ!

Beltéri inntaler, 15 l
és elfogadóhely

kártya-

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

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
a

m
i elhivatottságunk!

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

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang

vagyunk. Hívjon bizalommal
ár megegyezés szerint.
Igény szerint számlát biztosí
tok.  Érdekődni lehet:
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. Telefonszám: 0620/996
7268

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

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

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól a
pincéig. Érd.: 0670/2657643.

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron an
tik bútort, festményt, Herendi
porcelánt, Zsolnayt, kristályo
kat, ezüsttárgyakat, ékszert, ré
gi órákat, könyveket, dísztár
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Chi mester relaxálókészülék
eladó. Irányár: 32.000 Ft.
Érd.: 0696/413823

Kiemelkedő magas áron vásá
rolok tört vagy fazonaranyat,
ezüstöt. 0620/5567141

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

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

ELADÓ

GyőrSzabadhegyen eladó
első emeleti, kétszobás pa
nellakás. Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/6136941

Eladó használt Ford Focus
1,6 TDCI, 202 ezer km, fekete
színű, 2007/11. havi. Friss
műszakis, új turbóval és új
akkumulátorral, féktárcsa és
fékbetét cserélve. Nyári gumi
alufelnin, téli gumi acélfelnin.
Kihasználatlanság miatt el
adó, 950.000 forint. Érd.:
+3670/3139506.

Adyvárosi, 2 szobás, felújí
tott tulajdonomat eladnám
vagy elcserélném 1 szobás
ra. Tel.: 0696/812753, 06
30/5849085.

LAKÁSCSERE

96/505050

Marcalváros Ien 3 szobás,
62 nmes, összkomfortos,

határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne 3
vagy több szobás, 62 nm
nél nagyobb, határozat
lanhatározott idejű, bel
városi bérleményre. Felújí
tásra szoruló, illetve mini
mális tartozás átvállalása
lehetséges. (Hirdetési
szám: 724)

Marcalvárosi, 2 szobás, 53
nmes, távfűtéses, határo
zatlan bérleti jogviszonyú,
felújított lakást cserélne 3
szobás, marcalvárosi, bel
városi, nádorvárosi, adyvá
rosi bérleti szerződéses la
kásra. Tartozás átvállalása
lehetséges. (Hirdetési
szám: 137)

Belvárosi, 1 szobás, 39
nmes, komfortos, gázfűté
ses, határozatlan bérleti

szerződéses lakást cserél
ne másfél vagy 1+2 szo
bás, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra 60
nmig. Révfalu, Jancsifalu,
József A.ltp., illetve Mar
cal III. területére. (Hirde
tési szám: 143)

Szigeti, 1 szobás, 31 nmes
gázfűtéses, határozott bér
leti szerződéses lakást cse
rélne 2 szobás, 3045 nm
es, komfortos lakásra. Bán
Aladár u. kizárva (Hirdetési
szám: 160)

Adyvárosi, 2 szobás, 54
nmes, távfűtéses, erké
lyes, határozott bérleti
szerződéses lakást cserél
ne 1+2 fél szobás vagy 3
szobás, belvárosi, nádorvá
rosi vagy adyvárosi lakásra.
(Hirdetési szám: 168)
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Puskás Profil
SZAKÜZLET és SZERVIZ

átvizsgáltan  

szárítógépekHASZNÁLT és BEMUTATÓ készülékek

mosógépek

mosogatógépek1 év garanciával,

25.000 Ft-tól. Gyõr (ETO Park), Nagysándor J. u. 31.  Infó: • 06-30/904-3520, 06-30/947-3535
Nyitva: hétfőtől péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig

A MI

UTCÁNK
Szabadhegy (9028)  – 2. rész

Brassói utca
Az Új utca mellett beépült rész közterületeit 2000-
ben Erdélyhez kapcsolhatóan nevezték el. Brassó
az erdélyi szászok központja volt, ma Brassó me-
gye székhelye, 1993-tól pedig Győr testvérvárosa.

Csortos Gyula
Csortos Gyula (1883–1945) színész. A 20. század
egyik legnagyobb formátumú magyar színművé-
sze, a magyar néma-, majd hangosfilmgyártás

Szerző: 
Czvikovszky Tamás sztárja. Filmjeiből néhány: Hyppolit, a lakáj, Lila akác,

Légy jó mindhalálig. A Szabadi utcából nyíló utca
2017-ben kapta nevét.

Dobó utca
Dobó István (1502?–1572) nagybirtokos nemes,
katona. 1552-ben az egri vár kapitányaként védte
meg a várat a törökök ostromától, 38 napig tartó
hősies csatában. A Szalmatelepen lévő, 1933-ban
elnevezett utca első épületén emléktábla is van.

Farkas Márton utca
Farkas Márton (?–1789) városi szenátor. Szabad-
hegy fejlődését segítette elő azzal, hogy végrende-
letében a városrészre hagyta vagyonát, házát. Eb-
ből épült a plébánia, és népiskolát is felállítottak. Az
utcát 1995-ben nevezték el. Emlékét a szabadhe-
gyiek által, a római katolikus plébánián 2000-ben
elhelyezett táblával is őrzik.

Fuvaros utca
Szabadhegyen számos fuvarozással foglalkozó család
élt. Az 1953-ban elnevezett utca rájuk emlékezik.

Gábor Áron utca 
Gábor Áron (1814–1849) honvéd őrnagy. Az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc ágyúöntője, tü-
zértisztje. Az erdélyi küzdelmek segítéséhez vagyonát
pénzzé téve lőszer- és ágyúgyárakat hozott létre. Né-
hány hónapon belül 70 ágyút öntött. Ágyúiból csak
egy darab maradt, amit a Székely Nemzeti Múzeum-
ban őriznek. A kökösi ütközetben, 1849. július 2-án
egy orosz ágyúgolyó találta el és életét vesztette.

Gurdony utca 
Az 1858-ban elnevezett utca a védett utcanevek kö-
zé tartozik. Valószínűleg az akkor gyarapodó Szabad-
hegy szélén levő gazos, burjánnal benőtt terület miatt
kapta ezt a régi, ómagyar eredetű nevet az utca.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

„A Mágus teljesen más stílust képviselt, mint az
előző edző, Kovács Imre bácsi. Sokkal lazább
volt, mindenkivel úgy beszélt, mint a legjobb ha-
verjával. Voltak páran, akik a rangsor elején áll-
tak, ők tegezhették is. Amikor először lépett az
öltözőbe, fetűrt ujjú ingben, rövidnadrágban,
klumpa-zokni kombóban, és cigivel a szájában,
az első mondata az volt: „Remélem, tudjátok,
hogy nincs nálatok jobb csapat”. Előtte hülyére
vertek bennünket mindenhol, ritka volt, hogy
meccset nyertünk, így aztán csak néztünk, hogy
milyen bolondot hoztak a nyakunkra” – mesél a
zöld-fehér klub történetének egyik legjobb csa-
tára, Hajszán Gyula Verebes József belépőjéről.

A játékosok többsége ekkor még nem gondolta,
hogy az ETO legsikeresebb időszaka kezdődik.
Köszönhetően annak is, hogy a focistái tűzbe
mentek volna edzőjükért. „Maximálisan játékos-
párti volt, nem szerette a kötelező dolgokat, főleg,
aminek semmi értelmét nem látta. Központilag
elrendelték, hogy az első alapozó edzés előtt
Cooper-tesztet kellett futni a magyar focistáknak.
Félrehívott bennünket: „gyerekek, ezt valami hü-
lye találta ki, nem most kell megszakadni, kényel-
mesen fussatok, vágjátok le a kört, én majd szó-
val tartom a felügyelőket, aztán beírom minden-
kinek, hogy megfelelt.” Persze, ha kellett, kemény
volt, mi pedig vakon bíztunk benne.”

A Mágusról az terjedt el, hogy a fizikai és taktikai
felkészítés mellett remek pedagógus volt, és úgy
tudta motiválni a játékosait, mint senki más az
akkori edzők közül. Hajszán egyszer kételkedett
Verebes tervében, amikor a saját testi épségével
játszott, de kiderült, a Mesternek volt igaza.

„1982 áprilisában az Üllői úton a Fradi elleni
meccsnek óriási tétje volt, ha nyerünk, bajnokok
vagyunk. Pokoli hangulat várt minket a stadion-
ban, a szakadó esőben. Verebes azzal küldött ki
bennünket, hogy „mutassátok meg ennek a har-

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

A futballszurkolók mindig is sze-
rették a vagányokat, azokat, akik
klasszisok, egyben csibészek is
voltak a pályán, és nem akartak
kimaradni semmi jóból a stadio-
non kívül sem. Hajszán Gyula, „a
világ ura” ilyen volt. Nevét a Verebes-
 korszak idején ismerte meg az
ország. A legendás balszélsővel
sztorizgattunk.

lett, a végén nyertünk 4–3-ra. Én lőttem egy
gólt, adtam egy gólpasszt, és bekerültem a for-
duló válogatottjába.”

Hajszánnak pályafutása alatt voltak olyan edzői
is, akikkel nem szeretett együtt dolgozni, közéjük
tartozott Haász Sándor, akinek leginkább furcsa
nyilatkozataira emlékeznek az ETO drukkerei. „Sa-
nyi bácsi extrém eset volt. Előfordult nála kapura
lövés labda nélkül, húzódásokkal tarkítva. Meccset
akkor nyertünk, amikor elmondta a taktikai utasí-
tásait, kiment, mi a legfiatalabbat kiállítottuk a fo-
lyosóra, hogy figyelje, mikor jön vissza. Addig
megbeszéltük, hogy tökéletesen az ellenkezőjét

A MAGYAR GIV
„HAJSZÁN GYULA, A VILÁG URA”

mincezer birkának, mi a foci”. A játékoskijárónál
félrehúzott, és kérte, hogy idegesítsem fel már
a kezdés előtt a védőmet, amennyire csak tu-
dom, repkedtek is a válogatott szitkozódások.
„Ha az első cselednél a fenekére ül, nyert ügyed
van”, mondta halálos nyugalommal. A Fradi hír-
hedten kemény hátvédje, Jancsika Károly fel-
adata volt, hogy engem kivegyen a játékból, de
így is hiába mondtam Verebesnek, hogy el se
kezdődik a meccs, eltöri kezem-lábam. Jó tíz
percig labdába se értem, annyira féltem. Aztán
egy passznál nagy lendülettel jött, én átléptem
a labdát, ő pedig elcsúszott a semmibe. Ettől
kezdve óvatos volt, én hergeltem, idegesebb
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csináljuk annak, amit követelt. Védekezni akart, mi
támadni, és itthon simán elvertük 4–1-re a Hon-
védot. Utána azt nyilatkozta, hogy a csapata az el-
ső szótól az utolsóig betartotta a taktikai utasítá-
sait, és szenzációs győzelmet aratott.”

Hajszán harminchét alkalommal játszott a magyar
válogatottban, az 1986-os mexikói világbajnoksá-

gon azonban egyszer sem léphetett pályára. En-
nek, úgy érzi, megvolt az oka. „Turbék Istvánnal
együtt lejárt a szerződésünk, és annyi volt a kéré-
sünk a hosszabbításhoz, hogy ne több pénzt, ha-
nem lakást adjanak, erre azonban nemet mondtak.
Közben megkeresett bennünket a Honvéd, persze
nem akartunk elmenni, de jól jött az érdeklődésük,
hogy az ETO-nál lépjenek lakásügyben. Komora
Imre, a fővárosiak vezetője eljött Győrbe, mi az
ÁFOR-kúthoz szerveztük a találkát, hogy tudjon
róla a városban, akinek tudnia kell. Komora kirakta
a diplomatatáskát az asztalra, tele volt pénzzel, de
mondtuk, nekünk lakás kellene. Végül nem írtunk
alá, amit ő zokon vett, mert mindenkinek beharan-
gozta, hogy a Honvéd játékosai leszünk. Aztán
hogy-hogy nem, Mexikóban egy percet sem ját-
szottam és a vb után mehettem katonának.”

A világbajnokságra nagy reményekkel utazott
a magyar csapat, azonban kudarc lett a vége.
A csapat a szovjetek elleni hatgólos vereség el-
lenére is továbbjuthatott volna, ha eggyel jobb
a gólaránya a csoportmeccsek alatt. „A franciák
ellen találnunk kellett volna egy gólt. Ők már
továbbmentek, nem hajtottak, én cserére várva
melegítettem, és egyszer csak szóltak, hogy
üljek vissza a padra, Bognár Gyuri megy be.
Hogy mi történt, azt én is csak Mezey György-
től tudtam meg a repülőn. Buda István állam-
titkár üzent a páholyból, hogy Hajszán nem
léphet pályára.”

A kiesés után évekig
gyártották a szurko-
lók a különböző ösz-
szeesküvés-elméle-
teket arról, hogy Ira-
puatóban mi történt.
„Túledzettek bennün-
ket. A mexikói tévék
egész nap a csapa-
tokkal foglalkoztak. A
felvételeken láttuk,
hogy a franciák este
kilenckor alsógatyá-
ban dekázgatnak, ka-
pura rúgnak, egyéb-
ként meg óvják őket a
naptól is. Minket tel-
jesen elzártak a külvilágtól, délelőtt tizenegykor
edzettünk a tűző napon, egy gramm felesleg
nem volt rajtunk, nem volt tartalék. Becken -
bauer is figyelmeztette a stábot, hogy ez így sok
lesz. A Szovjetunió elleni meccsen a kispadról
azt láttam, mintha a társaimat a pályán valaki
húzta volna vissza a mezüknél fogva. Semmi
erőnk nem volt.”

Az ötvenes évek Aranycsapatának tagjai sokszor
meséltek arról, hogy az állam elnézte nekik a
csempészést, ezzel kereshettek pluszpénzt. A
külföldi utakról hozták a nyugati árut, és itthon
eladták. Ez, egy kicsit másként, még a nyolcva-
nas években is működött a sportolók között.
„Sok edzőmecset játszottunk Ausztriában, ahova
akkoriban nem volt könnyű átjutni. Az egyik csa-
pattársam egy ismerőse butikjába hozott vagy
ezer darab üres körömlakkos üveget, amit aztán
a boltban feltöltöttek, és eladták mint Givenchy-t,
de tíz ezresével hoztuk a Donald rágót is. Az
orosz pezsgőt itthon megvettük kartonszámra,
telepakoltuk a busz alját, és schillingért árultuk.
Amíg mi játszottuk a barátságos meccset, a busz
oldala fel volt hajtva, kiírtuk, hogy „Russischer
sec”, két tartalék és a buszsofőr árulták. Verebes
a lelkükre kötötte, hogy addig nem jöhettek el
onnan, amíg az összeset el nem adták. Ötven-
hatvan kartonnal elment egy meccs alatt.” 

Az élet persze nem csak a fociról szólt, a fiúk
tudtak mulatni is, ám mindennek megvolt a he-
lye és az ideje. „Csak meccs után mentünk bele
jobban az éjszakába, és akkor sem volt senki
hülye. Kedden a Betérőbe ültünk be, mert ott
olyan pincepörkölt volt, hogy valami álom, me-
leg kenyérrel kitunkolva, négy-öt kisfröccsel.
Csütörtökön a Kartács volt a soros, a gyúrónk,
Orosz „Fater” kedvenc helye, ahol füstölt csánk
várt ránk, ettünk-ittunk, de tízkor már otthon

voltunk. Meccsek
után a Motor Presz-
szó lett a szokásos
állomás a vagon-
gyárnál, ott most
benzinkút van. Sok-
szor rendőri kíséret-
tel mentünk innen a
Jerevánba, ahonnan
aztán hazataxiztunk.
Amikor a kilencvenes
évek elején visszajöt-
tem Győrbe, a Sop-
ron ellen nyertünk
tavasszal 1–0-ra,
ünnepeltünk, és egy
kicsit ott ragadtunk a
Pálffy pincéjében.

Szép időben mentünk le, mire feljöttünk, har-
minccentis hó esett, jót nevettünk, hogy így el-
ment az idő. Elment, de szép volt.”

Az az idő nem múlt el csak úgy, Győrben minden
ETO-szurkoló emlékszik rá, vagy hallott róla. A
legtöbben még hiszünk is benne, hogy jön újra
valami hasonló.

ENCHY

NÉVJEGY
Név: Hajszán Gyula, válogatott labdarúgó,
edző, győri önkormányzati képviselő. Szü-
letett: 1961. október 9., Sopron. Poszt: csa-
tár, balszélső. Eredményei: Magyar bajnok:
1982, 1983 • ezüstérmes: 1984, 1985 •
bronzérmes: 1986 • Magyar Kupa-döntős:
1984 • Győr Pro Urbe-díjasa: 1983. Profi
klubjai (mérkőzés/gól): 1979–1989 Rába
ETO 247/61 • 1989–1991 MSV Duisburg
37/2 • 1993 Tennis Borussia 3/0 • 1993–
1996 Rába ETO 53/7 Válogatottság:
1982–1994-ig 37 mérkőzésen 4 gól
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BAJNOK A GYAC
A CÍMVÉDŐT GYŐZTÉK LE A DÖNTŐBEN

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

A Somogyi Electronic–GYAC a címvédő
MTK elleni 4–1-es sikerrel bajnoki cí-
met ünnepelhetett a férfi Szuperliga
tenisz csapatbajnokság döntőjében. A
tavaly is döntős győriek ugyancsak 4–
1-gyel bizonyultak jobbnak az elődön-
tőben a Kőszegi SE-nél is a Nemzeti
Edzés Központ salakpályáin. A GYAC
korábban a Diego SC-t, a Siófokot és a
Római Teniszakadémiát is legyőzte.

A fináléban az MTK-t erősítő Fucsovics Márton nem
vállalta a játékot, nélküle pedig csapattársai közül
Nagy Péter Marozsán Fábiántól, a szintén Davis Ku-
pa-válogatott Piros Zsombor Valkusz Mátétól, Füle
Mátyás pedig az idei fedett pályás országos bajnok
Fajta Pétertől kapott ki, így a győriek – akiknél Ba-
lázs Attila hiányzott – csakhamar 3–0-ra elhúztak.
A negyedik csatában a szintén ob-aranyérmes
Makk Péter két szettben nyert Szintai Dávid ellen,
ezzel a GYAC behozhatatlan előnyre tett szert. A 4–
1-es végeredményt Cseresznyés Máté állította be
azzal, hogy legyőzte Trapli Szabolcsot.

„Hosszú volt az út a bajnoki címig, bár csak egy hétig
tartott a csapatbajnokság, de ebbe az időszakba öt
meccset kellett belesűríteni. A játékosok felkészült-

ségét jelzi, hogy nem fáradtunk el, és a formaidőzí-
tés is nagyon jól sikerült a négyesdöntőre. A fiata-
labb és a tapasztalt játékosaink is megmutatták,
hogy nem véletlenül lett miénk a bajnoki cím. A vá-
logatott játékosaink jól használták ki a koronavírus
okozta három hónapos kényszerszünetet, edzettek
keményen, és ez meg is látszott a teljesítményü-
kön” – nyilatkozta a bajnokok győri köszöntésén
Somogyi Zsolt csapatkapitány.

„Facebookon élő közvetítésben követtem a dön-
tőt, és a meccslabda után azonnal hívtam a fiú-
kat. Nagy volt az öröm, főleg egy ilyen hosszú,
versenyek nélküli időszak után. A GYAC férfi fel-
nőttcsapatában jelenleg a magyar utánpótlás
legjobbjai játszanak, és reméljük, hogy ez a jövő-
ben is így lesz, hiszen sok tehetséges gyerek edz
nálunk. Nem véletlen, hogy az éremátadón is itt
voltak a legkisebbek, és a meccsekre is kijöttek
megnézni, hogyan játszanak a példaképeik” –
tette hozzá Szombati-Serfőző Eszter, a GYAC
szakosztályvezetője. 

„Óriási rang akár egyesben, párosban vagy csa-
patban magyar bajnokságot nyerni. Azért is nagy
boldogság számunkra ez a győzelem, mert a mi-
énk egy nagyon összetartó társaság, lehet, hogy
máshol mások több pénzért játszanak, de itt a
legjobb a közösség. Többségünknek a fiatal ko-
runk ellenére komoly tapasztalata van nagy
nemzetközi versenyekről, ennek most hasznát
vettük. Mindenki sokat hagyott ki a vírus miatt,
nekem ez a kényszerpihenő egy sérülés miatt
hosszabbra nyúlt. Köszönöm a többieknek, hogy
bíztak bennem, és egyes játékosként számítot-
tak rám” – nyilatkozta a Győr+ Médiának Valkusz
Máté, a GYAC játékosa.

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: július 10—16.

kartonos ár

179 Ft/db

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

Sertéslapocka

Marhalábszár

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.

2400 Ft/kg

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

229 Ft/db

325 Ft/db helyett

999 Ft/kg

Marhacomb 2.990 Ft/kg

Sertéskaraj csont nélkül 1.249 Ft/kg
Sertés rövidkaraj 1.199 Ft/kg
Helyben készített, sütni való
grillkolbász

1599 Ft/kg

Tiltott csíki sör
0,5 l, 6%-os, 638 Ft/l

319Ft/db
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Hétfőn éppen nyár volt, így
gondoltuk, mi is kinézünk az
Aranypartra. Főként azokra
voltunk kíváncsiak, akik egy
ideje furcsa deszkákon suhan-
nak a vizeinken. Ők a SUP-
osok, és éppen egy tizedik
szülinapot ünnepeltek 
a Mosoni- Duna holtágán.

Így is lehet, nemcsak a gyorséttermekben
vagy a számítógépek előtt, vágtuk rá
egyből, amikor megtudtuk, a tizedik szüle-

tésnapját ünneplő fiú az Aranypartra hívta a
barátait először vízipisztolycsatára, aztán
SUP-ozásra, majd a töltés másik oldalán pizza-
partival koronázták meg az aktív délutánt. 

A gyerekek rögtön ráéreztek a SUP techni-
kájára, hiszen a deszka viszonylag stabilan
fekszik a vízen, és semmilyen előképzettsé-
get nem igényel, hogy aztán rajta állva, egy
evezővel a kezünkben nézelődhessünk fo-
lyóvízen vagy tavakon. Győrben négy éve je-
lentek meg az állószörfösök, tavaly már
több mint háromszázan szálltak ilyen mó-
don vízre. Az itt látható deszkák nyolc kilót
nyomnak, és egy hátizsákban is elférnek,
mert felfújhatók. A gyerekek a holtágon ka-
landoztak, de Győrből két-három órás túrá-
kat is szerveznek.

A SUP-ozás kardioedzésnek is kiváló, de ahogy
írtuk, ráérősen is élvezhetjük a vízről a termé-
szetet vagy a várost. Terápiás céllal is használ-
ják egyébként, merthogy oldja a depressziót,
és még sportsérülések gyógyításában is se-
gítség lehet. Ne lepődjünk meg akkor sem, ha
a deszkán furcsa pózokban tornászókat látunk.
Ők jógáznak, igen, a holtág közepén.

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor
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