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Helyzetüket ne-
hezíti, hogy
számos felső-

oktatási intézmény a
következő tanévtől ke-
vesebb kollégiumi fé-
rőhelyet biztosít a diá-
koknak, a járvány elleni
védekezés miatt, ami
viszont növelheti az
igényt a kiadó lakások
iránt. A bérleti díjak
Győrött nyolc száza-
lékkal mérséklődtek, Pécsett, Szegeden és Mis-
kolcon stagnáltak, Debrecenben viszont nőttek
a februári szintekhez képest. „Egyelőre korai
pontos előrejelzést mondani arra, hogy Buda-
pesten és a vidéki egyetemi városokban miként
alakulnak a díjak a következő időszakban. A ko-
ronavírus-járvány hatásai miatt ugyanis bizony-
talan a gazdasági helyzet, a munkanélküliség és

Közeledik a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése, sokan várják a júli-
us 23-ai dátumot. Az izgalmas, örömteli pillanatok mellett a szülők
már most azon törhetik a fejüket, hogyan oldják meg gyermekeik lak-
hatását a választott egyetemi városban.

a fizetések alakulása is. A home office jelenség,
a digitális oktatás bevezetése a felsőoktatásba
az albérleti árakra is kihatott” – fogalmazott a
Győr+ Rádió Győr+ Este műsorában Farkas Mó-
nika vendégeként Balogh László, az in gat -
lan.com vezető gazdasági szakértője. 

A bérbeadók leginkább azokra a diákokra szá-
míthatnak ősztől, akik dolgoznak a tanulás
mellett, függetlenül attól, hogy a megszokott,
vagy a digitális formában indul majd számukra
a képzés. A fővárosban például arra lehet szá-
mítani, hogy a korábbi évekhez képest olcsób-
ban juthatnak kiadó lakásokhoz a felsőoktatás-
ba tartó fiatalok.

„A másik nagy átalakulás a rövid távú lakáskia-
dási piacról érkezett” – hívta fel a figyelmet a
szakértő. A pandémia miatt a hazai nemzetközi
turizmus szinte egyik hétről a másikra leállt. A
koronavírus-járvány lényegében lenullázta a

külföldi turisták számát, akik a legjelentősebb
keresletet generálták az Airbnb platformon
meghirdetett lakáskiadási piacon. 

„A bérbeadók áttértek a hosszú távú lakáskia-
dásokra, ennek köszönhetően, az árak a fővá-
rosban tíz százalékkal csökkentek. Érdemes te-
hát válogatni a bérlemények közül, a vírushely-
zet nem kedvez a befektetési célú ingatlanvá-
sárlásoknak.” Ehhez kapcsolódik, hogy az önkor-
mányzatok már évekkel ezelőtt felvetették a rö-
vid távú bérbeadási piac szabályozását. Beve-
zetnék a hibrid lakások fogalmát, a kiadások ide-
jét 120 napban szabályozná a kormányzat. „A
tanév alatt a diákok akár kedvezményesebb
bérleti díjakon megkaphatják a lakásokat, annak
fejében, hogy a nyári főszezonban a tulajdonos
kiadja turistáknak ugyanazt a lakást. Azt, hogy
ez a megoldás életképes-e, csak a részletsza-
bályok megjelenése után lehet megmondani” –
magyarázta a műsorban Balogh László.

A járvány várható második hulláma miatt, or-
szágszerte felerősödött a vásárlási igény a nya-
ralók iránt a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Ti-
sza-tónál is. A magyar tenger északi partján ta-
lálható ingatlanok iránti kereslet májusban 22
százalékkal, júniusban pedig már 47 százalékkal
haladta meg az egy évvel korábbit. 

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

VÁLTOZÓ KILÁTÁSOK 
A LAKÁSPIACON
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Az Ipar út és a Nagy Sándor József utca ke-
reszteződésénél nemrég egy, a megsza-
bott sebességet jelentősen túllépő sofőr a

sarkon álló fagyizó kerítésébe csapódott. „Az ille-
gális gyorsulási versenyeket meg kell szüntetni,
és meg kell értetnünk az emberekkel, hogy má-
sokért is felelnek vezetés közben” – kezdte Hajtó
Péter, a városrész önkormányzati képviselője, aki
azt is elmondta: sokan keresték meg őt is, hogy
az Ipar út és a Nagy Sándor József utca keresz-
teződése gócpont, és a környéken is sok a prob-
léma. Száguldozó autók veszélyeztetik a gyalo-
gosokat, illegális tuningkocsik hangja zavarja a pi-
henést és többen a kijelölt gyalogosátkelőkön
sem érzik magukat biztonságban. „A mai ellen-
őrzés az egyik első lépés,  szeretnénk, hogy több
hasonló baleset ne történjen. Bízom benne, hogy

HADAT ÜZENTEK
A SZABÁLYTALANKODÓ
AUTÓSOKNAK

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

A legutóbbi közgyűlésen a városvezetés határozottan kérte a rendőrség fokozott jelenlétét az utcákon,
ugyanis számos lakossági jelzés érkezett már azokról, akik versenypályának tekintik a város útjait. Az
egyik este Gyárvárosban találkoztunk Hajtó Péter önkormányzati képviselővel és a rendőrökkel. 

az emberek közlekedési viselkedése is befolyá-
solható a jó irányba” – zárta a képviselő.

Turi Gergely rendőr hadnagy, a Közrendvédelmi
Osztály alosztályvezető-helyettese a Győr+ Mé-
diának elmondta: „Jelen vannak a kollégák az uta-
kon, rendszeresen ellenőrizzük a sofőröket és a
gépjárműveket, hogy kiszűrjük a forgalomból azo-
kat, akik szabálytalanul haladnak, esetleg alkoholt
vagy más tudatmódosító szert fogyasztottak, és
az autók műszaki állapotát is ellenőrizzük. A se-
bességmérések alkalmával a gyorshajtókat kérjük
számon, s persze minden intézkedésnek preven-
tív célja is van. Az Ipar út közkedvelt helyszíne a
gyorshajtóknak, de a város többi részén is egyre
gyakrabban kell számítani az ellenőrzésekre.”

A rendőrség adatai szerint az ellenőrzések ideje
alatt 26 járművezetővel szemben sebességtúl-
lépés miatt intézkedtek, két sofőr esetében sza-
bálysértési feljelentéssel éltek, mivel egyikük
járművének műszaki paraméterei nem feleltek

meg a szabályoknak, míg a másik eltiltás hatálya
alatt vezetett. Ezen túl hét járművezetőnek köz-
lekedési szabályszegés miatt helyszíni bírságot
szabtak ki, míg egy embert bűncselekmény gya-
núja miatt állítottak elő a rendőrkapitányságra.

Az ellenőrzés során a járőrök egy 29 éves jár-
művezetőt igazoltattak a Knézich utcában, kide-
rült, a férfival szemben a Győri Törvényszék el-
fogatóparancsot adott ki, ráadásul eltiltás hatá-
lya alatt vezetett. A rendőrkapitányságra történt
előállítását követően az a gyanú is beigazoló-
dott, hogy a férfi drogot is fogyasztott. Az éjsza-
kát így már a fogdában töltötte.

Egy nappal később bejelentés érkezett a rendőr-
ségre, hogy a Rónay Jácint utcán lévő körforga-
lomban anyagi káros baleset történt. A szemta-
núk elmondták, a balesetet okozó BMW vezetője
a körforgalomban gyors tempóban körözött egy
másik gépkocsival, közben csikorgó gumikkal ki-
faroltatták a járműveiket. A veszélyes manővert
azonban a BMW sofőrje nem tudta végrehajtani,
ezért mutatványa végén egy, a körforgalom ki-
járatánál megálló gépkocsi hátuljának ütközött.
Az okozó jármű a vétlen autót egy harmadik,
szintén álló gépkocsinak is nekilökte.

A rendőrök a szemtanúk elmondása után meg-
állapították, hogy a járművezető szándékos ma-
gatartása miatt közúti veszélyeztetés bűncse-
lekményének gyanúja merült fel, ezért a felelőt-
len sofőrt elfogták, és a rendőrkapitányságra
előállították.
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ACOVID-19-járvány első hulláma komoly
gondokat okozott az ipar számos terüle-
tén. A Győrben működő vállalatok intéz-

kedéseinek fókuszában elsősorban a munkahe-
lyek megtartása állt. Az üzemegységek leállása
után sem az elbocsátások kerültek be a napi hí-
rekbe, a cégvezetők találtak megoldást arra,
hogy megtartsák a munkavállalóikat. A járvány
újbóli megerősödése azonban teljesen más
helyzetet teremthet.

Horváth Szabolcs, a Professio Fémipari és Szak-
képzési Klaszter elnöke szerint a győri ipari park-

VÉSZFORGATÓKÖNYVEKET 
KÉSZÍTENEK A CÉGEK

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor

Alig kezdődött meg a magyar gazdaság talpra állása a koronavírus-
járvány után, a környező országokból máris a vírus újabb támadásáról
érkeznek a hírek. Szerbiában, Romániában, Ukrajnában és Ausztriában
egyre több megbetegedést jelentenek. Körbekérdeztük a győri gazda-
sági élet több szegmensének képviselőit: számítanak-e a járvány új-
bóli megjelenésére és az ezzel járó megszorításokra.

ban működő cégek felkészültek a veszélyhelyzet
következő szakaszára. „A vírushelyzet kezelésé-
ben, úgy gondolom, elég rutinosak lettek az itt
működő cégek az elmúlt időszakban, jelenleg is
majdnem minden cégnél van valamilyen korláto-
zás: maszkviselés, fertőtlenítés, néhány helyen
lázat is mérnek vagy tesztet csinálnak. Ezzel te-
hát probléma nem lenne egy második hullám so-
rán. Nagyobb problémát látok a gazdasági követ-
kezményeiben, ami már most is komoly a cégek
életében. Ha újra le kell állnia cégeknek, és ez a
beszállítói láncra is kihat, az beláthatatlan követ-
kezményekkel lenne a gazdaságra. Nem tudom,
hogy hogyan élnék túl azok, akik eddig túlélték a
helyzetet. Ha egy újabb több hónapos leállás jön-
ne, nem hiszem, hogy lenne cég, aki saját erőből
meg tudná oldani a helyzetet.”

Horváth Szabolcs hozzátette, az eddigi ta-
pasztalataik szerint a cégek korrekten és lojá-
lisan álltak a munkavállalóikhoz, a nehézségek
ellenére sem az elbocsátásokban gondolkod-
tak a vezetők, ez azonban egy következő szi-
gorító csomag után megváltozhat. „Eddig a
munkavállalók megtartása volt a cégek, cég-
vezetők legfőbb törekvése. Egy második hul-
lám esetén ez már nem lesz megoldás, hiszen
a vállalatok már a rentabilitásuk határain mo-
zognak. Úgy gondolom, sok cég fog a munka-
vállalói elküldése mellett dönteni” – fejtette ki
a klaszter elnöke és hozzátette, több helyen
már készülnek vészforgatókönyvvel arra az
esetre, ha újabb szigorításokat léptet életbe a
kormányzat.

A járvány első szakasza megviselte az előadó-
művészeket is, hiszen a korlátozások miatt nem
tarthattak előadásokat. Velekei László, a Győri
Balett új igazgatója egyelőre bizakodóan néz a
jövő elé. „Dolgozunk és az eltervezett munka-
tervünk szerint haladunk. Bízunk abban, hogy
nem lesznek ennél durvább szigorítások. A
mostani szabályokkal együtt tudunk élni. Jelen-
leg nem változtatunk a terveinken. Ha komo-
lyabb szigorítások jönnek, akkor át kell gondol-
nunk a teljes évadunkat, ez azért nagyon nehéz,
mert szinte napra pontosan be vagyunk tábláz-
va a következő két évre. Erre egyelőre nincs B és
C tervünk, hiszen épp most kezdtünk a normális
kerékvágásba kerülni. Természetesen, ha meg-
jelennek az új intézkedések, megfelelően reagál-
ni fogunk rá.”

Velekei László szerint az elmúlt fél év nehéz
helyzetbe sodorta a Győri Balett társulatát,
hisz gyakorlatilag nullára esett a bevételük.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a vá-
ros önkormányzata teljes támogatását adta a
társulatnak a zökkenőmentes működéshez. Az
igazgató meglátása szerint, ha a helyzet to-
vábbra is fennáll, komolyan át kell gondolniuk
a társulat életét.

A járványhelyzet első hullámában elsőként az
oktatási ágazat tapasztalhatta meg a korláto-
zások hatásait. Egyik pillanatról a másikra kellett
átállniuk digitális formára. A következő tanévet
már frontális oktatási formában tervezik. „Az év-
kezdés csak digitális módon nagyon nehezen
tudna létrejönni – mondta Horváth Péter, a Ré-
vai Miklós Gimnázium igazgatója. – Vannak
olyan diákok, akik elsőként kerülnek az iskolába,
vannak olyanok, akik a 9. évfolyam után egy má-
sik iskolában folytatják a tanulmányaikat, hogy
ők azonnal, mindenféle személyes találkozás
nélkül digitális oktatással kezdjék az évet, azt én
nehezen tudom elképzelni. Amennyiben mégis
digitális oktatás lesz szeptemberben, annak va-
lamiféle vegyes változatban kell indulnia. Erre fel
kell készülnünk. Digitális eszközökben jól állunk,
az nem lehet akadálya az átállásnak, ennek el-
lenére mindenki abban bízik, hogy nem kerül er-
re sor” – zárta szavait az igazgató.

KOMOLY GONDOKAT OKOZHAT A MÁSODIK HULLÁM
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SZEMSZ      G

Garamvölgyi Imre

Beérni látszik a polgármesteri kezdeménye-
zés. Figyelem már néhány hónapja azt a kö-
zösségi médiában zajló vitát, ami a jelenlegi
színházépület sorsáról indult. Volt itt már
minden. Talán csak anyázás és konstruktív,
előremutató vita nem…
Mindenki saját, főleg érzelmektől vezérelt
gondolatait osztotta meg a kommentözön-
ben. A lebontáspártiak a szerintük ormótlan,
szocreál stílusú, „tájidegen” épület nyom
nélküli eltüntetésében, a felújításpártiak pe-
dig a győri polgárok kétkezi munkájával lét-
rehozott építészeti emlék teljes megmara-
dásában érdekeltek. Ment az „adok-kapok”
nyilatkozatháború heteken át, ám azt senki
sem vizsgálta meg, hasznosítható-e egyál-
talán még modern színházként a „sísánc”-
ként becézett épület, az sem érdekelt senkit,
ha nem, akkor mi legyen a helyén.
Mindeddig. 
A napokban két győri lokálpatrióta, szigorú-
an önszorgalomból és szabad idejében ter-
vet készített. Tervet, amely komplett meg-
oldást kínál a terület teljes hasznosítására,
vendéglátóhelyekkel, kilátóponttal, törté-
nelmi örökséggel, kerékpárúttal és busz-
megállóval, fákkal, bokrokkal, árnyas tera-
szokkal. Megkapó volt első pillantásra. Nem
is csak maga a terv, sokkal izgalmasabb a
gondolat, ami mögötte megjelent. Az ön-
zetlen tenni akarás. Segítő kezek, amit min-
denfajta ellenszolgáltatás nélkül nyújtanak
egy közösség felé.
Széchenyi jutott az eszembe. Az a mentali-
tás, amivel a birtokai egyéves jövedelmét
ajánlotta fel a tudomány házának létrehozá-
sára. Itt is hasonló történt. Megfelelő tudás-
sal rendelkező győri polgárok felajánlották a
tapasztalatuk gyümölcsét a köz hasznára.
Szerintem a polgármester ezt szerette volna
elérni ciklusának elején, mikor azt szorgal-
mazta, szóljanak bele a győriek környezetük
fejlesztésébe, szépítésébe.
Lehet, hogy a Martini és Szabó úr terveiből
nem lesz soha semmi, ám a konstruktivitás,
amivel együtt gondolkodásra hívta a polgár-
társait, mindenképpen megsüvegelendő.

(Velük készült cikkünket 
a 6–7. oldalon olvashatják.)

Konstruktivitás

Röviden és tömören: sehogy. Kö-
rülbelül egy óra alatt 27 kerék-
páros haladt el a szakaszon, ab-

ból öten voltak hajlandóak tolni a ke-
rékpárt. Ebből egy biciklis, Szabó Lajos
vállalta, hogy nevével és arcával is el-
mondja a véleményét: „Jó döntés volt,
mert ha sok az ember, veszélyes itt te-
kerni. Bármikor elém szaladhat egy
kisgyerek, és máris megvan a baj. Sze-
rintem a biciklisek érdeke is a rendel-
kezés. Ha sokan voltak előttem, én is
bizonytalanabban hajtottam, így vagy
elkerültem ezt a részt, vagy leszálltam
a bicikliről” – mondta Lajos.

Egy nagypapa jött szembe az unokájá-
val, a kezét nem fogta, sétálóutca. Egy
idős hölgy nyugodt tempóban ballagott,
amikor meglátott egy csinos nyári ruhát,
és hátranézés nélkül felé vette az irányt.
Egy fiatalember sietett, a füle bedugva,
egyik kezében kávé, a másikban telefon,
lehajtott fejjel azt bámulta. A világ meg-
szűnt körülötte... 

Augusztus 31-ig korlátozták a kerékpáros forgalmat a
Jedlik utcának az Apáca utca – Széchenyi tér közötti sza-
kaszán, és a Dr. Kovács Pál utcában, 9 és 20 óra között.
Utánajártunk, mennyire tartják ezt be az arra közlekedők.

KEVESEN TARTJÁK BE
AZ ÁTMENETI SZABÁLYT

Nem úgy Bella Ildikó körül, aki amolyan
Jolly Jokere a témának: gyalogol, brin-
gázik, és ezen a szakaszon van a mun-
kahelye. Látja, hogy van értelme a kor-
látozásnak, illetve lenne, csak sokan
még mindig nem tudnak róla. „Többek
veszélyesen közlekednek, nem a meg-
felelő sebességgel és cikázva. A korlá-
tozás jó, csak éppen a táblákat nem le-
het észrevenni. Túl magasan vannak,
nincsenek szem előtt. Szerintem egy
burkolati matrica hatásosabb lenne.
Amúgy simán kibírható ez a szakasz
tolva. Szerintem ez még a futároknak
sem jelenthet akkora időkiesést. Vi-
szont a gyalogosoktól is több figyelem
kell. Alkalmazkodás a kulcs, és talán
most nem lenne miről beszélgetnünk”
– búcsúzott Ildikó.

Nézelődtünk, és megdöbbentünk, ami-
kor egy férfi robogóval hajtott végig. Köz-
vetlen utána egy hölgy tolta a kerékpárt.
Szívesen beszélgetett, de csak név nél-
kül: „Ennyi séta senkinek nem eshet ne-
hezére. Ám látják, alig van, aki betartja! Le
kellene szállni! – kiáltott máris egy elsu-
hanó bicajos után, aki legalább válaszolt,
bár sokra nem mentünk vele: „Tudom!”
hangzott el, majd hajtott is tovább.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

TOLVA, NEM TEKERVE
Szabó Lajos
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Társadalmi vitát indított a közelmúltban a
Győri Nemzeti Színház épületének sorsáról
dr. Dézsi Csaba András polgármester. A fel-

vetése – és lehetőségei – szerint a belváros a
Rába-gyár volt területének irányába terjeszked-
hetne, mégpedig egy kulturális negyed kialakítá-
sával. Itt helyet kaphatna egy új színházépület,
ahol otthonra lelhet a Győri Balett társulata is,
valamint koncert- és konferenciaterem, illetve
egy nagy ifjúsági közösségi tér is megépülhetne.

Az önkormányzat érvei szerint ez nemcsak új, re-
leváns és izgalmas megoldásokat hozna Győr
kulturális életében, hanem végső soron az ész-
szerűséget is képviselné a költségvetést tekintve.
A színház jelenlegi épületének felújításával sem

RENESZÁNSZ TÉR, 
JELENKORI FUNKCIÓK

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor
Látványterv: Martini Gábor

Nemcsak városunkban, de világszerte egyedülálló koncepciót tett le Győr polgármesterének asz-
talára Martini Gábor és Szabó Gyula. Nem hagyta őket ugyanis nyugodni a gondolat, mi legyen a
színház épületének helyén, ha az önkormányzat úgy dönt, nem hasznosítja, hanem elbontja azt.
Például az egykori vár falai, Reneszánsz Kert, közösségi terek, növényalagút, fák, teremgarázs és
kerékpárút – szerintük. Ötleteiket önkéntes munkában digitálisan meg is valósították.

lehet az újhoz hasonló feltételeket teremteni az
ott játszók és a közönség számára, miközben a
költségei nagyon magasak volnának. Így szóba
került, hogy az épületet lebontanák, és parkot
alakítanának ki a helyén különböző funkciókkal.

A kérdés még korántsem dőlt el, és ez így lesz
valószínűleg még néhány évig – van tehát idő a
jelzett társadalmi vitára. Az eddig látszólag part-
talan vitatkozást törte meg néhány hete két
tősgyökeres győri szakember komplex terve,
amelyben Győr történelmi értékeire építik a mai
igények szerinti funkciókat. A magyarázatokkal
gondosan kiegészített grafikai elképzelés ön-
kéntesen, felkérés nélkül született, ez is az egyik
indok, ami miatt sokan felkaptuk rá a fejünket.
Martini Gábor és Szabó Gyula egyhavi munkáját
láthatjuk az interneten is megosztott látvány-
terveken. „A koncepcióval nem szeretnénk dön-
teni a színház sorsáról, és az ötlet nem is öncélú,
nem követel megvalósítást. Egy megjelenést,
polgári, kulturált vitát azonban, úgy gondolom,

megérdemel” – kezdte Martini Gábor, aki azt
szeretné, hogy a győriek ne csak szavakkal
küzdjenek az álláspontjuk mellett, hanem mu-
tassák meg, ami a fejükben van. A mű másod-
lagos célja pedig képviselni azt az egyedi, győri
reneszánsz hangulatot, ami egyébként a világon
alig pár helyen lehetséges. 

Szabó Gyula szerint a hozzáértők és jó szándékú
laikusok vitájából kerekedhet ki egy olyan meg-
határozható vélemény, amiből a városvezetők
biztos alapokon nyugvó döntést hozhatnak. Eh-
hez pedig kell a gondolatébresztés, vagyis ter-
vek, amihez ez esetben maximálisan felhasznál-
ták a terület valós adottságait. „Költő hazudj, de
rajt’ ne fogjanak” – írja Arany János. Nos, mi nem
vagyunk költők, mi megfagyott muzsikusok va-
gyunk, építészek. Azon gondolkodtunk, mi lehet-
ne a tér vezérfonala, amire hitelesen építhet-
nénk úgy, hogy tisztelgünk vele Győr nagyszerű
múltja előtt. Szeretnénk ezzel ide vonzani a fia-
talokat, a középkorosztályt, az időseket, a baba-

A SZÍNHÁZKÉRDÉSRE VÁLASZOLTAK A LOKÁLPATRIÓTÁK

Martini Gábor (balra)
és Szabó Gyula 
polgári, kulturált vitát
szorgalmaznak 
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kocsit tolókat, a kerékpárosokat, a gyalogosokat,
és általában a szabadidejüket eltölteni vágyókat.
Egy olyan valódi közösségi teret álmodtunk
meg, amihez hasonló nincs Győrben” – hangsú-
lyozta Szabó Gyula, az Arrabona Városvédő
Egyesület elnöke, okleveles építészmérnök.
Martini Gábor szintén az egyesület tagja, egy
szerkezettervező mérnökirodában dolgozik, és
építőmérnök hallgató. Az együtt gondolkodás
eredményét végül ő valósította meg látványter-
vek formájában.

Nézzük röviden az elképzelés fő elemeit. Adott
tehát egy tér különböző szintekkel, körülötte pe-
dig más-más stílusú és funkciójú épületekkel.
Ami pedig ennél is fontosabb: adott az egykori
vár, amely korának legfejlettebb reneszánsz
erődje volt, s amely az 1598-as visszafoglalá-
sáról vált híressé szerte Európában. Az elképze-
lések szerint a részben újraépített falai között
újra megelevenedhetne a reneszánsz élet a mai
városi léttel karöltve.

A Schweidel utca szintjét kiszélesítenék, ahol a te-
raszok mellett sétány is helyet kapna. Ez alatt egy
kisebb teremgarázs is elférne. A várfal ívsoros ki-
alakításával létrejönne egy nagy belső, fedett-nyi-
tott közösségi tér, és újra megjelenne a Császár
bástya, melynek felszínén megalkotnák a Rene-
szánsz Kert fan tá -
zia névre keresztelt,
a Medici-kertekhez
hasonló városi oá-
zist. A kert-hangula-
tot erősítené egy fa
pergolás növény-
alagút is, amely
szintén kuriózum-
nak számítana
Győrben. Kialakítanának egy szabadtéri színpadot
is nézőtérrel, a jelenlegi OTP parkoló nyugati falát
áttörve pedig átjárási lehetőség nyílna a Teleki
László utca alatt a szomszédos bástyához, előse-
gítve ezzel a gyalogosok és a kerékpárosok közle-
kedését, ami az élhető város egyik kulcsa Martini

Gábor szerint. Mivel a felső és az alsó szint közötti
magasságkülönbség jelentős, ezért a szakemberek
figyelmet fordítottak az akadálymentesítésre is.
Nem titkolt szándék a zöld felület növelése sem,
amit főként olyan fákkal és növényekkel oldanának
meg, amelyek a talajból táplálkozhatnak. A tér egé-

sze pedig a Czu -
czor utcai irodahá-
zak (zöld) tetejéről
tárulhatna elénk. A
koncepció a váro-
si-polgári életre
épít, nem az autós
forgalomra, ezt jel-
zi a kerékpárút is.
Emellett a turiz-

mus egyfajta új kapuja is lenne a tér az óváros felé,
„amit össze lehetne kapcsolni a kornak megfelelő,
jól szervezett új városrésszel, amiről most kulturális
negyedként beszélnek” – jelezték a koncepció ki-
találói, akik vallják: nem kell felkérés ahhoz, hogy egy
szabad polgár szabadon alkothasson.

A VÁRFALAK KÖZÖTT ÚJRA
MEGELEVENEDHETNE 
A RENESZÁNSZ ÉLET A MAI
VÁROSI LÉTTEL KARÖLTVE
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FELÚJÍTÁSOK AZ EGYHÁZI TURIZMUS ÉRDEKÉBEN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Szent Benedek szobra és a Pax (béke) felirat fogadja az érkezőt a Szé-
chényi téri Szent Mór Bencés Perjelség Rendházának bejáratánál, ahol a
megújult portát és boltot szerdán mutatták be a sajtó képviselőinek.

„Fontosak az első benyomások. Megújítottuk a
rendház portáját, hogy sugallja az itt élő közösség
lelkiségét” – kezdte Sárai-Szabó Kelemen perjel.
A modern tárolók és színvilág mellett a bolt be-
rendezéséhez, az egykori bencés múzeum nagy-
méretű szekrényei közül újítottak fel néhányat,
amelyek patinát adnak a helyiségnek. „Szerettük
volna, hogy látszódjon, hogy ez a hely közel 400
éves. Őrizzük és büszkék vagyunk a múltunkra”
– hívta fel a figyelmet az atya. Ezért is látható a
falon Pázmány Péter bíboros és Dalos Miklós
győri püspök arcképe, akik a jezsuitákat, a ház
alapítóit és építőit telepítették le itt 1626-ban. 

A fogadótérből a falat átvágva, átjárót nyitottak
a templomba. Innen lehet hétköznaponként be-
jutni, itt haladhatnak át a turisták és lehet majd
bemenni a koncertekre. A templom és rendház
felújítása két éve zajlik, az épületegyüttes teljes
megújulása 2021 tavaszára fejeződhet be.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő ki-
fejtette: a fejlesztések a kormányzati támogatás
mellett, a bencések saját forrásából, valamint a
bencés közösség támogatásával valósulhatnak
meg. A képviselő arról is beszélt, hogy a győri ben-
cés templom és rendház az egyházi turizmus je-
lentős helyszínévé válhat a megújulást követően. 

Brassóban konténerkórházat állíta-
nak fel a megyei kórház udvarán. A
mobil intézmény augusztus elejére
elkészül. Ugyancsak a koronavírus-
hoz kapcsolódó hír a franciaországi
Colmarból, hogy e hónap közepén
kinyitott az Aqualia uszoda. 

Erfurtban Andreas Bausewein pol-
gármester ismét felhúzta a „Pol-
gármesterek a békéért” kezdemé-
nyezés zászlóját. Erfurt 6. alkalom-
mal vesz részt a nemzetközi akció -
ban, aminek célja, hogy a világ
atomfegyvermentes legyen. Egész
Bajorországban, azon belül Ingol -
stadtban is lazítottak a koronavírus
miatti korlátozásokon. Ezentúl az
emberek részt vehetnek kulturális
rendezvényeken, igaz, létszámukat
szabályozták.

Az Egészségügyi Minisztérium enge-
délyezte egy sürgősségi ellátást biz-
tosító intézmény felépítését Nof Ha-
galilben. Bár a környező helységek

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP

POLGÁRMESTEREK A BÉKÉÉRT
kórházai közel vannak, mégis meg-
nyugtató lesz az ott élőknek, hogy
helyben is lesz sürgősségi ellátás.

Egy üdítő kis színes Kuopióból: a
Természettörténeti Múzeum fel-
szerelt egy kamerát, ami a repülő
mókus odúját figyeli. A közvetítés
követhető a múzeum YouTube csa-
tornáján és weboldalán. 

Nyizsnyij Novgorod átalakítja közle-
kedését. Már 9 nagyvárosi trolibusz
érkezett hozzájuk, ezeket Moszkva
adományozta a városnak. Egyelőre
30 trolira szól a megállapodás, de
folynak az előkészületek további 40
jármű üzembe helyezéséről. 

Poznanban modernizálják a Warta
folyó partját. Az építkezés 2021 de -
cemberéig tart. Sindelfingenben a
június 8-i nyitás óta egyre több a
vendég a strandon. Wuhanban to-
vább emelkedett a Jangce folyó szint-
je, ezért parklezárásokra is sor került. 

MÚLT ÉS JELEN A BENCÉSEKNÉL

Nagy az érdeklődés a nem-
zeti konzultáció iránt, és bár
még messze a feladási ha-

táridő, de a hétfő reggeli összesítés
alapján már közel 400 ezren töltötték
ki az íveket. Fontos és mindannyiunk
életét érintő kérdésekről van szó,
amelyekről érdemes véleményt
mondani – mondta el Kara Ákos,
Győr egyik országgyűlési képviselője.

Szerinte a koronavírus-helyzetben
Magyarország az egyik legjobban és
legeredményesebben védekező or-
szág, és a kormány szeretné, ha ez
így is maradna, ezért a vírust a hatá-
rokon kívül kell tartani. A kormány, a
szakemberek javaslatait figyelembe
véve, a napokban emiatt beutazási
korlátozásokról döntött, és három,

KARA ÁKOS: 
GYŐRNEK IS 
FONTOS
A NEMZETI 
KONZULTÁCIÓ

vagyis vörös, sárga és zöld kategó-
riába sorolja az országokat. „Ezzel
kapcsolatban különböző szabályo-
kat kell betartani, de ezek mindany-
nyiunk biztonságát szolgálják” – tet-
te hozzá a Kara Ákos.

„Érthetetlen és felháborító, hogy a
baloldali pártok miért akarják aka-
dályozni, hogy az emberek el-
mondják a véleményüket a jár-
ványról, a járvány elleni küzdelem-
ről. Mindannyian emlékezhetünk
arra, hogy amikor a legnagyobb
szükség lett volna a parlamentben
a teljes összefogásra, a baloldal ak-
kor is akadályozta a védekezést” –
zárta mondandóját a képviselő.
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A121 megváltozott munkaképességű dolgo-
zót foglalkoztató nonprofit gazdasági társa-
ságnál a járvány idején sem állt le a munka.

Bár még érződik náluk is, hogy az autóipar nem állt
vissza a korábbi termelésre, de más területekről
már érkeznek a megrendelések. Varrodájukban
német és osztrák megrendelésre varrnak népvi-
seletes blúzokat, igaz, hogy kisebb arányban a ko-
rábbiaknál, hiszen a nagyobb rendezvények adta
igények most csökkentek, de emellett készítenek
munkaruhákat is a dolgozóik. „A megváltozott
munkaképességűeknél figyelünk arra, hogy a fo-
lyamatokat úgy szervezzük, hogy mindenkinek
megtaláljuk a neki legjobban megfelelő tevékeny-
séget. Egy balatoni szálloda berendezéséhez
szükséges lakástextíliákat is mi varrjuk már hetek
óta” – beszélt a harmadik negyedév kezdetéről az
ügyvezető, Farkasné dr. Lukácsi Zita.

AZ ESÉLY KFT.-HEZ VISSZATÉRNEK A MEGRENDELŐK

A MINOSÉG ELADHATÓ
A megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő munkavállalókat
foglalkoztató Esély Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai a kiemelke-
dő minőséget tartják elsődlegesnek, hiszen a megrendelőiket megtar-
tani és újakat szerezni a versenypiacon csak kiváló termékekkel lehet.

´́
A Lajta úti telephelyen a kartonlemezek összesze-
relése mellett a nyomdában és a központi üzem-
ben már tavasz óta összedolgoznak a munkatár-
sak. A szám- és betűkártyákat, a számolókoron-
gokat a nyomdában nyomják, ahogy a jegyzetfü-
zetek, valamint a technikai foglalkozáshoz szük-
séges színes kivágólapok előlapjait is. Egy-egy ter-
mékből 10-12 ezer csomagot kell összeállítani. A
teljes vagy részmunkaidős munkaviszony kereté-
ben foglalkoztatott megváltozott munkaképessé-
gű és fogyatékkal élő munkavállalójuk szorgalmára
és ügyességére van szükség, hogy az iskolakez-
désre a füzetcsomagok elkészüljenek. (x)
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Tej vagy ét?
Inkább ét.

Hoztam ajándékba, mert a betegeknek tanácso-
kat, tudást szolgáltató Tudásépítők oldalán azt
írja magáról: „csokoládéval lekenyerezhető”.
Köszönöm. Kell valamit „bűnözni” az embernek.
Bár a lányaim néha megtalálják a csokit, és
megszabadítanak ettől a bűntől.

Gratulálok a Szent László-díjhoz. Meglepe-
tés volt?

TUDÁST ÉPÍT 
AZ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ

CSORDÁS ADRIENN A TAPSOS ERKÉLYJELENETEK UTÁN SZENT  

Abszolút. A férjem szólt otthon, hogy levelet kap-
tam a polgármester úrtól. Gondoltam, meghívó
valamilyen szakmai rendezvényre. Arra nem szá-
mítottam, hogy kitüntetnek, de nagyon jólesett.

A koronavírusos betegek ápolásáért is kitün-
tették: esténként szólt a köszönő, elismerő
taps az erkélyeken.
Nagyon örültünk neki, bár tudtam, hogy ha
megnyílik a kórház, akkor lehet, hogy a tapsolók
közül néhányan pfújolni fognak, hiszen az elma-
radt vizsgálatokat, halasztható kezeléseket pár
hét alatt lehetetlen pótolni. Persze az is érthető,
hogy elfogyott az emberek türelme, mindenki
azonnali időpontot akart. Helyreállt a világ rend-
je, most már újból szidják is az egészségügyet.

Pályafutása során a koronavírus a legnagyobb
kihívás?
Mindenképpen. A legelső, Kínából érkező hírek
nem rémisztettek meg bennünket, de aztán
gyorsan beláttuk: ezt a járványt nem ússza meg
a világ. Olyan működésre kellett felkészülnünk,
amelynek keretében fogadni tudjuk a vírusgyanús
betegeket, miközben a halaszthatatlan beavat-
kozásokat, például az onkológiai kezeléseket, a
baleseti műtéteket, az infarktusos vagy a stroke-os
betegek ellátását a fertőzés veszélye nélkül le-
szünk képesek folytatni. Mindenekelőtt a saját
dolgozóinkra kellett vigyázni, hiszen, ha ők töme-
gesen lebetegednek, nem lesz, aki gondozza,
ápolja a fertőzötteket. Más osztályokról csopor-
tosítottunk át kollégákat a vírusfertőzöttek keze-
lésére.  Ők is féltek, tartottak attól, hogy idősebb
családtagjaiknak hazaviszik a kórokozót. Néhá-
nyan benn is aludtak, de a többségük azért na-
ponta hazament.

Hány koronagyanús betegnek lett pozitív a
lelete?
Negyven embert szűrtünk ki a közel hétszáz
gyanús esetből. Ketten sajnos nem élték túl a
fertőzés szövődményeit.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Egyetemet végzett diplomás ápolóként
dolgozott a sebészet szubintenzív részle-
gén, a minőségbiztosítási osztályon a kór-
házi fertőzésekkel foglalkozott, jelenleg
pedig a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
ápolási igazgatója. Csordás Adrienn ápo-
lásirányítói munkáját, oktató tevékenysé-
gét, konferenciaszervezéseit Szent Lász-
ló-díjjal ismerte el a győri önkormányzat.
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 LÁSZLÓ-DÍJAT IS KAPOTT
Ön hogyan lett diplomás ápoló?
Általános iskola után elsőként az egészségügyi
szakközépiskolát jelöltem meg, és jól jártam
vele. Megszerettették és megértették velünk
ezt a hivatást, egy 15 éves gyerek számára ré-
misztő kórházi közegbe is tanári gondossággal
vezettek be bennünket. Érettségi után a pécsi
egyetem szombathelyi főiskolai karán diplo-
máztam, utána visszajöttem Győrbe a sebé-
szeti osztály szubintenzív részlegére.

Miért éppen oda?
Pörgős volt ez a munkaterület, sokszor kellett
önállóan dönteni, ott megtanulta az ember sa-
ját hatáskörének és tudásának a határait.

A sikerből vagy a kudarcélményből jutott
több?
Kiegyenlítették egymást. Minden héten
volt legalább egy sikeres újraélesztés. Ápo-
lási igazgatóként kevesebb a siker, hiszen
az asztalomra tett pa-
pírok mindegyike vala-
milyen megoldandó
problémát ír le.

Ha vállalta ezt a meg-
bízatást, bizonyára
megtalálta benne a
szépséget is.
Ez így van, nem is pa-
naszkodni akarok. A főis-
kola után Pécsett az
egyetemet is elvégez-
tem. A győri kórházban
akkor alakult meg a mi-
nőségbiztosítási osztály,
a szakterület igazgató-
helyettese Tamás László János főorvos úr lett,
ő hívott azzal az ígérettel, hogy ez egy új, fon-
tos lehetőség, alkalom nyílik értelmes felada-
tokra. A kórházi fertőzések okainak vizsgálata,
ellenőrzése, a megelőzés lehetőségeinek a
kontrollja volt a fő szakmai feladatom. Be kell
látnunk, hogy a kórház sajnos veszélyes üzem,
ahol csak addig szabad maradni, ameddig fel-
tétlenül muszáj. A látogatók gyakran plázázni
jönnek, együtt ebédelnek a beteggel, bevonják
a szomszéd ágyon fekvőt is, nem mosnak ke-
zet. Természetesen esetenként a kórházi sze-
mélyzet is hibázhat. A legjobb, ha a fertőzések
forrásait a lehető legjobban kiszűrjük, s meg-
előzzük a bajt.

Mi az ápolási igazgatói munka kihívása?
Kórházi szinten megszervezhetem, vezet-
hetem az ápolási munkát, mindemellett ta-
nítani is tudok, átadni az új eljárásokhoz, mű-
szerekhez kapcsolódó új ismereteket. Sajnos
ápolóból most is hiánnyal küzdünk, úgyhogy
a mindenkori létszámmal kell ellátni felada-
tainkat, miközben dolgunk a szakma nép-

szerűsítése is. Tanítok az egyetemen is,
szervezek szakmai napokat, konferenciákat.

Kezdeményező részese a Tudásépítőknek
is. Milyen igényre alapozva jött létre ez a
vállalkozás?
Egyre több az olyan ember, aki szeretné
megőrizni egészségét, vigyázni akar rá, mert
tudja, hogy az egzisztenciális érték is. Őket
az egészséges étkezéshez, a szükséges
mozgáshoz értő szakemberek segítik. Ma
már az is természetes, hogy a lelki bajaival
küszködő ember pszichológushoz fordul, a
fiatalok pedig egyre tudatosabban készülnek
a gyerekvállalásra. Jönnek szülési tanácso-
kért, de van, aki az újszülött otthoni ápolását
akarja megtanulni. Többen az idősebb, beteg
hozzátartozójuk ápolásának legfontosabb
szakmai fogásait szeretnék elsajátítani, pél-
dául arról érdeklődnek, hogyan kell ellátni egy
lábszárfekélyt.

A szakmai munkán kívül
mire jut ideje? Van vala-
milyen szenvedélye?
Imádok otthon lenni,
soha nem unatkozom.
Sokat olvasok, kertész-
kedem, meg horgolok.

Mit horgol?
Azt szoktam mondani,
kendőt. Mert akármi si-
kerül, kendőnek használ-
ni mindig lehet. Két lá-
nyom van, 13 és 15 éve-
sek, imádnak főzőcskéz-
ni, sokat vagyok velük a

konyhában. A bezártság után jólesik kirándulni,
a férjem – akivel már 27 éve élünk együtt – in-
formatikus, az ő munkája is irodához kötött, így
aztán örömmel lélegzünk fel a szabadban.

A virágaik mellett állataik is vannak?
Igen.

Ezt nem mondta túl lelkesen. 
Dehogynem. Mindenért lelkesedem, amit a
lányaim szeretnek.

És mit szeretnek?
Kutyát, macskát, teknőst, halat, a legújabb
szerzeményünk pedig egy kispatkány. Azt
ígérte az eladó, hogy ha nem etetjük túl, nem
nő meg nagyon nagyra.

Vajon a lányai követik az ön példáját,
egészségügyi dolgozók lesznek?
Nem tudom, még sok minden érdekli őket.
Ha az egészségügyet választják, biztosan
nyelek egy nagyot, de természetesen min-
denben segítem őket.

„BE KELL
LÁTNUNK, 

HOGY A KÓRHÁZ 
SAJNOS 

VESZÉLYES 
ÜZEM”
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Az Art Flexum Művészeti Társaság hu-
szonkettedik művésztelepét idén Héder-
vár helyett Ravazdon tartotta, hét alko-

tóművész részvételével: Binter Elisabeth festő-
művész Klagenfurtból, Kovács-Gombos Gábor
festőművész Budapestről, Mórocz István grafi-
kus Bajról érkezett, Borbély Károly festőművész
és fia, Borbély Máté szobrászművész Ravazdon

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Mekli Zoltán

A koronavírus-járvány utáni első győri kiállítást a Torula Művésztér-
ben rendezték vasárnap. A felszabadultság érzete és a jövőbe vetett
reménykedés dominál azon a több tucat alkotáson, amelyek az Art
Flexum Nemzetközi Művésztelepen születtek az elmúlt héten.

élnek, Kurcsis László grafikusművész és Sudár
Éva festőművész győriek. 

„A bezártság után a felszabadultság érzése, és annak
az öröme töltött el bennünket – ami látszik a mű-
vésztelepen született gazdag termésen –, hogy vég-
re együtt lehetünk, beszélgethetünk és szabadon al-
kothatunk művésztársainkkal, barátainkkal” – fogal-
mazott Borbély Károly, a művésztelep szervezője.

A napi alkotói munkát követően a ravazdi táj, a fi-
nom ételek és a pincelátogatások adtak újabb

inspirációt a művészeknek a másnapi munka
folytatásához. „Mindenki hozta a maga világát,
ami éppen foglalkoztatja, néhányan az elmúlt hó-
napok lenyomatát, a szorongást, a megrendülést
is kifejezték alkotásaikon” – emelte ki a szervező. 

Binter Elisabeth álomszerű festménysorozatán
gyümölcsöket láthatunk, lebegő szárakon csüng-
ve. Sudár Éva nagyméretű vásznakon dolgozott,
atmoszférikus hangulatú festői világát mutatja
meg. Kovács-Gombos Gábor a szakrális térben
megjelenő fényeket festette meg, a lélekutakat a
földi és az égi világ között. Kurcsis László szintén

szakrális jellegű grafikákat készített, angyalokkal,
lépcsőkkel a túlvilágba, 30 centiméter széles, egy
méter magas kartonokra, ceruzával és kis pasz-
tellel kombinálva születtek meg a sorozat darabjai.
Mórocz István az általa kedvelt rézkarc-akvatinta
technikával dolgozott, érdekes hangulatú „utca-
panorámát” alkotott. Borbély Károly kísérletezett,
festői grafikákat nyomtatott, a tőle ismert Föld té-
mákban. Az új művek a festészet és a grafika kö-
zött szinte lebegnek. Borbély Máté plasztikáinak
régi témája a kapu, két világ határa, két világ kont-
rasztja. Ezúttal dió- és cseresznyefát használt az
üveg társításához, a forma által új dimenziók nyíl-
nak a szemlélő számára.

A művésztelep díját az alkotók egymás között
szavazzák meg, melyet idén megosztva Sudár
Éva és Mórocz István kapott. A díj egyben meg-
hívás a jövő évi művésztelepre. 

A tárlat a Torula Művésztérben (Győr, Budai u. 7.)
július 26-ig látogatható.

GAZDAG TERMÉS 
SZÜLETETT 
A MŰVÉSZTELEPEN

KIFESTETTÉK MAGUKBÓL 
AZ ELMÚLT HÓNAPOK LENYOMATÁT
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Tíz évvel ezelőtt, 2010-ben, a biodi-
verzitás évében fogant a kis tölgy:
a kisalföldi Rábaközben, egy 25

méteres tölgyfa ágán látta meg a napvi-
lágot. Később, az erdők nemzetközi éve
alkalmából a Kisalföldi Erdőgazdaság 500
tölgyfacsemetét osztott szét a győriek kö-
zött, köztük volt a kis csemete is, aki párt-
fogoltjától, Iványi Ákostól a Robur nevet
kapta, a kocsányos tölgy latin elnevezése
(Quercus Robur) után. 2012. április 18-án
a Püspökerdő lett az otthona. Élete majd-
nem derékba tört vandál kezek által, de a
róla gondoskodók időben megmentették.
Ma is bárki láthatja, aki az erdei tornapá-
lyán az utolsó előtti állomáshoz érkezik.

A BLOGOLÓ TÖLGYFA
PÜSPÖKERDEI KALANDJAI

Egy kocsányos tölgy életét követhetjük nyomon a születésétől
egy blogon, amelyből megismerhetjük, eddig mennyi viszon-
tagságon esett át, pedig csak tízéves és négy méter magas.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: tolgyfa.blog.hu

Körbekerítve, kis emléktábla hirdeti, ő az
első blogoló tölgyfa. A bejegyzések nagy
része közérthetően meséli el a fával kap-
csolatos biológiai, élettani, természettu-
dományos történéseket, az élővilágra vo-
natkozó ismereteket, sőt, a fa még az ér-
zéseiről is blogol.

A kocsányos tölgy őshonos faj, a Püspök-
erdő ideális helyszín számára, lassú növe-
kedésű, hosszú életű, jól ellenáll az időjárás
viszontagságainak, csersavat termel, ezál-
tal ellenálló a kártevőkkel szemben is. Akár
700-800 évig is elélhet, mint hazánk leg-
idősebb fája, a hédervári Árpád-tölgy. A
tölgy ősidők óta az erő, a kitartás és a hosz-
szú távú gondolkodás jelképe. „Robur a blog
által egy időutazó tölgyfa lehet, amelynek
az az üzenete: a ma embere gondol a hol-
napra” – fogalmazott Iványi Ákos. A blog a tolgyfa.blog.hu címen található.
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Aszakember kifejtette, több kiváltó tényező
erősítheti a szülés utáni depresszió kiala-
kulását. Ilyen a genetika vagy a korábbi érin-

tettség: hangulati zavarok, depresszió és még sok-
sok egyéb, sorolta, néhányat azonban – amit jelen-
ség szintűnek nevezett – fontosnak tart kiemelni. 

Domonics Gyöngyi rámutatott: „a gyermek
megszületésével minden megváltozik, megszű-
nik a megszokottság, eltűnik a komfortzóna a nő
életéből. Végre kezdte megszokni, hogy váran-
dós, erre hirtelen anyuka lesz hatalmas felelős-
séggel. Új dolgok tömege árasztja el: a gyermek

merősök, internet, közösségi oldalak, könyvek),
ugyanúgy jelenthet kiváltó faktort, ahogy segítséget.
Domonics Gyöngyi kifejtette, tudományos kutatások
bizonyítják, hogy a túl sok információ, a túl nagy „vá-
laszték” elbizonytalanodást, feszültséget, szoron-
gást, akár pánikot is okozhat. „Egy anya vállát azért
is nyomja jobban az információáradat súlya, mert fe-
lelősségteljesen, jól szeretne dönteni, hiszen úgy érzi,
a gyermeke sorsa, egész élete határozódik meg a
választásaival. Ezek a tényezők azonban csak akkor
válnak depressziót okozó faktorokká, ha jelentősé-
güket eltúlozzák” – hangsúlyozta a szakember.

Erősítő ok még, ha az anyuka a gyermekvárás
előtt is aggodalmaskodó volt, és/vagy ha a vá-

randósság alatt is szorongott, félt az új helyze-
tektől, komfortzónájának elhagyásától. Fokozza
a tüneteket az is, ha a családi működés alapját
szolgáló párkapcsolat nem megfelelő, ha a pár
nem tud jól kommunikálni, ha nem támogatják
egymást, ha nem figyelnek a másik igényeire –
vette sorra a példákat Domonics Gyöngyi. Nyo-
matékosította: nemcsak a babának lehetnek jo-
gos szükségletei, hanem a szülőknek is műkö-
dőképességük megőrzéséhez!

A pszichológus szerint kulcs lehet a helyzet kezelé-
sére, ha tisztában vannak a nők a Donald Winnicott
alkotta fogalommal, lehetnek „elég jó anyák”. A tö-
kéletességre csak törekedni lehet, és mint bármilyen
egyéb helyzetbe, ebbe is elég azt beletenni, amit és
amennyit tudnak. A választásaik során bízhatnak
ösztöneikben is, sajnos erről manapság sokan elfe-
lejtkeznek, mindig és mindent tudni akarnak.

A szorongó, bizonytalan, aggodalmaskodó gondol-
kodásmód azonban pszichológus segítségével old-
ható, lecserélhető. Már a gyermekvállalás tervezé-
sekor beléphet a szakember, hogy az anyukák, a
családok megélhessék azt a csodát, amit egyébként
a gyermekvállalás, a gyermeknevelés jelent!

Szerző: Nagy Dóra
Fotó: Tolikoff Photography/shutterstock.com

ellátásának teendői, a sok eddig ismeretlen fel-
adat, a napirend átrendeződése, a párjához kap-
csolódó viszony változása, társas kapcsolatai-
nak leszűkülése, saját énjének eltűnése a babá-
val való szimbiózisban, testének újbóli átalaku-
lása, hormonháztartásának változása…”

A pszichológus részletezte, ha az első gyermek
született, akkor ezekben a helyzetekben ráadásul
tapasztalat, jártasság, rutin nélkül, ismeretlen te-
rületeken járva kell boldogulnia az anyának, és leg-
többször még arra a személyre sem számíthat, aki
eddig sok esetben támasza volt: a párjára, mert ez
a helyzet az ő számára is ismeretlen lehet.

Az, hogy a világ tele van információval (babagondo-
zás terén is: WHO-ajánlások, orvosok, védőnők, is-

„A szülést követően a nőknek mintegy 50-85
százaléka enyhén lehangolttá, instabillá,
érzékennyé válhat. Ez jó esetben hamar 

oldódik, azonban fennmaradásakor 
gyermekágyi depresszióról beszélhetünk” –

mondta a jelenségről 
Domonics Gyöngyi pszichológus. 

FENYEGETO ÁRNYÉK 
GYERMEKÁLDÁS UTÁN

´́

ANYÁK! 
BÍZZATOK JOBBAN 
AZ ÖSZTÖNEITEKBEN!
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„Határtalan szeretet, végtelen boldogság, örök
szerelem” – így jelentette be Balsai Móni színész-
nő közösségi oldalán anyává válásának hírét. A
győri kötődésű művésznő (2001-től játszott a
Győri Nemzeti Színház társulatában, egyebek
mellett a Portugál Masniját alakította, a szerepben
2015-ben Fridrik Noémi váltotta) családjába nyílt
örökbefogadással érkezett újszülött gyermeke.
Annyit meséltek lapunknak magukról, hogy sokat
vártak erre a hihetetlen boldogságra, s most meg-
hitt, összecsiszolódó napjaikat élik.

Életre szóló döntés
Egy vér szerinti szülő dönthet úgy, hogy lemond
gyermekéről, hozzájárul az örökbefogadáshoz tit-
kosan vagy nyíltan. De a gyermeket a gyámhivatal

is nyilváníthatja örökbe fogadhatónak (ez a gya-
koribb). Erre akkor kerül sor, ha a szülő önhibájából
nem tart kapcsolatot a gyermekkel és életvitelén,
körülményein – ami miatt a kicsit kiemelték a csa-
ládból – nem változtat. Akkor is örökbe fogadha-
tóvá válik a gyermek, ha a szülője fél éven át (a
változtatások érvénybe lépésétől, azaz 2020
szeptemberétől három hónapon át) nem tart
semmilyen kapcsolatot a gyermekkel, vagy ha el-
költözött úgy, hogy felkutatása nem jár ered-
ménnyel. A szülői felügyeleti jogot a bíróság szün-
teti meg – ezt már a Győr-Moson-Sopron Megyei
Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyer-
mekvédelmi Szakszolgálat örökbefogadási ta -
nács adója, Inotai Márta mondta lapunknak.

Egymásra várva
A megyében jelenleg körülbelül 90 alkalmassági
határozattal rendelkező szülő vár örökbefoga-
dásra, és nagyjából 55 alkalmasság van folya-
matban. A jelentkezők száma egyre magasabb,

Szerző: Nagy Dóra
Fotó: Inara Prusakova/shutterstock.com

zhu difeng/shutterstock.com

Az örökbefogadás nagyon sok érzelemmel járó folyamat, amiben családdá válik egy gyermek
és az őt örökbe fogadó szülők. A gyerekek számára ez hihetetlenül nagy dolog, hiszen tartoz-
hatnak valahová, sorsuk véglegesen rendeződhet.

egyre több szándéknyilatkozat érkezik – össze-
sítette Inotai Márta.

És hogy hány gyermek vár örökbe fogadó szü-
lőre? A tavaly év végi adatok alapján a megyé-
ben 57 örökbe adható gyermek volt, közülük
11-en 3 év alattiak (ebből 2 fogyatékkal élő vagy
tartós beteg), 23 a 3–10 év közötti (ebből 10 a
fogyatékkal élő, tartós beteg) és 23 a 10 év fe-
letti (ebből 13 sérült vagy tartós beteg). Jellem-
zően a három év alatti gyermekek száma a leg -
alacsonyabb, hiszen örökbefogadásukra na-
gyobb a szülők részéről a fogadókészség – tette
hozzá Inotai Márta. Kifejtette azt is, a megyében
3-4 év a várakozási idő, annak függvényében,
hogy az örökbe fogadó szülőknek milyen „elvá-
rásai” vannak a gyermekkel szemben.

Mi történik a hosszú idő alatt a várakozáson kívül?
A tanácsadó elmondta, ahhoz, hogy valaki örökbe
fogadhasson, a jelentkezése után meg kell állapí-

SZÍVEKBEN SZÜLETO CSALÁD´́
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tani az arra való alkalmasságát. Először egy álta-
lános tájékoztató beszélgetésen vesznek részt a
leendő szülők. Ezt követi egy pszichológiai vizsgá-
lat, ahol már mélyebb, komolyabb kérdéseket be-
szélnek át, s megvizsgálják, megfelelő körülmé-
nyeket tud-e biztosítani egy egyébként is hátrá-
nyos helyzetből induló gyermeknek. Ezenkívül
szükséges egy környezettanulmány, valamint az
örökbe fogadni szándékozók egészségi állapotá-
val kapcsolatban a háziorvosi igazolás is.

Már 2003 óta az alkalmassághoz tartozott a fo-
lyamat végén egy felkészítő tanfolyam kötelező
jelleggel. A kormányrendelet hatályba lépésétől
ez már csak választható és ingyenes. 

Egymásra találva
Amennyiben egy gyermek örökbe adhatóvá válik,
a szakszolgálat kompetenciája minden tényezőt
szem előtt tartva dönteni, hogy a gyermek számá-
ra ki a legmegfelelőbb szülő a várakozók közül.

A döntést követően a leendő szülőknek mesélnek
a gyermekről, akik majd a személyes találkozás
után nyilatkoznak, hogy szeretnék-e őt örökbe fo-
gadni. Amennyiben igen, kezdetét veszi a barátko-
zás, majd a gyermek egy hónapra a családba köl-
tözhet. A szakemberek figyelemmel kísérik a folya-
matot, s ha az eredményes, engedélyezi a gyám-
hivatal az örökbefogadást. Létrejön az egész életre
szóló kötelék a szülők és a gyermek között.

A szakemberek még másfél évig utánkövetik a
családot, ha szükséges, további tanácsokkal lát-

ják el a tagokat, segíthetik – különösen nagyobb
életkorú gyermekeknél – a beilleszkedés kitel-
jesedését, a kötődés megerősítését, vagy akár
a szülővé válás folyamatát.

Feldolgozni a múltat
A felkészítő tanfolyamon
beszélik át a szakembe-
rek a szülőkkel azokat a
kérdéseket, esetlegesen
felmerülő problémákat,
amik a hagyományos
családokban nem fordul-
nak elő.

A tanfolyam kerül ki szep-
tembertől az alkalmasság
kötelező feltételei közül. A
minisztériumnál úgy nyi-
latkoztak, bíznak az örökbe
fogadni szándékozókban,
hogy felelősséggel dönte-
nek, részt vesznek-e ezen.

Inotai Márta elmondta, a tanfolyamon beszélnek
az örökbe fogadó szülőkkel arról, hogy a gyermekek
honnan, milyen lehetséges hátrányokkal érkeznek
a családokba, milyen nehézségeik vannak, milyen
veszteségeket éltek már meg és ezek feldolgozá-
sára milyen lehetőségek, technikák léteznek, miben
és hogyan tudnak ezeken segíteni. A tanácsadó
hangsúlyozta, fontos és alapvető kérdés az, hogy
a gyermek legyen tisztában örökbefogadottságá-
val, érezze, hogy erről nyíltan, tabuk nélkül lehet be-

szélni. A szülők szintén a képzésen beszélhetik át
ennek a lehetséges megoldásait. Lényeges, hogy
az örökbe fogadó szülők is önismereti munkát vé-
gezzenek, legyenek tisztában saját veszteségeikkel,
hogy azok feldolgozásában ők hol állnak. Gondolják

végig, hogy milyen szűkebb
és tágabb környezetbe
szeretnék beilleszteni a
gyermeket és még a gyer-
mek érkezése előtt készít-
sék fel a rokonokat, isme-
rősöket a befogadásra, az
elfogadásra.

A felkészítő tanfolyam
baráti kapcsolatokat hoz-
hat létre, olyan közössé-
geket, amiben támaszai
lehetnek egymásnak az
örökbe fogadó szülők,
majd később az örökbe
fogadott gyermekek is –
mutatott rá Inotai Márta. 

Úton
Eszternek sosem volt idegen az örökbefogadás
gondolata. Első gyermeke után egészségügyi
probléma miatt nem szülhetett többet. Tudta,
ha gyermeket szeretnének, csak az örökbefoga-
dás jöhet szóba. Jelentkeztek a szakszolgálatnál
titkos örökbefogadásra, aztán az élet úgy hozta,
hogy nyílt mellett döntöttek. Így aztán másfél év
után karjukban tarthatták újszülött fiukat. Eszter
gyermeke szülőjét a várandósság negyedik hó-
napjában ismerte meg, s a vizsgálatokra is kí-
sérhette. Amikor a baba világra jött, már Eszter
kezébe adták és férjével együtt örülhettek. „Csak
az utolsó hónapban vásároltunk, mert mindig
mondtam a hölgynek, hogy bármikor meggon-
dolhatja magát, semmi gond nem lesz. Erre az-
tán nem került sor” – mesélte az anyuka. 

Eszter hangsúlyozta a felkészítő tanfolyam fontos-
ságát. „Sokan úgy gondolják, ez a tanfolyam a gyer-
meknevelésről szól. Az örökbefogadással kapcso-
latos hozzászólásokban is gyakran írják: bárki szül-
het, minek egy ilyen tanfolyam? Hát azért, mert ez
nem arról szól. Rengeteg könyvet, cikket olvastam
a témában, de amit a négy napon tanultam, sem-
milyen tanulmány nem tudta volna megadni.

Eszter rámutatott, mankókat kaptak, módsze-
reket tanultak, hogyan kezeljék a váratlan hely-
zeteket, például ha a gyereket azért piszkálják
társai, mert örökbefogadott. Kívülállónak talán
az egyik legnehezebbnek tűnő időszak, amikor
a gyermek elkezd érdeklődni a vér szerinti szülei
iránt. Mert mindenhol eljön ez a pillanat, s erre
jól fel lehet készülni. A tanfolyamon ezt is meg-
tanítják. Eszter optimista embernek vallja ma-
gát, azt mondja: „ha a fiam megismeri vér sze-
rinti szülőjét, örülni fogok, hogy lesz még egy
ember, aki szereti őt. Ha nem olyan jól alakul a
helyzet, a gyermekem akkor is tudni fogja, hogy
mi mindig itt leszünk neki.”

A MEGYÉBEN
JELENLEG 
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90 
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APüspökerdő talán a legismertebb kirán-
dulóhely, ha autóval érkezünk, az egye-
temnél parkolhatunk, majd kezdhetjük a ki-

rándulást a „hajós” játszótéren. A töltésen né-
hány száz méter séta után jobbra fordulva, az
erdőben hamarosan egy újabb játszótéren ta-
láljuk magunkat. Amennyiben még nem fárad-
tak el a gyerekek végigmehetünk a kilencállomá-
sos erdei tornapályán, a feladatokat végrehajtva,
vagy sétálhatunk az egy kilométeres tanösvé-
nyen, amelyen megismerhetjük az itt élő növé-
nyeket, állatokat. A Püspökerdő közepén, 5 ezer
négyzetméteren kalandpark is várja a családo-
kat, a gyerekeket kétéves kortól, de ha oda ké-
szülünk, pénztárcát is vigyünk magunkkal, mert
az élményekért fizetni kell. 

Révfaluban, a Mosoni-Duna menti töltésen Bá-
csa felé is elindulhatunk, a Bácsai legelőn találjuk
a Szent Vid-dombon az emlékhelyet, amelyet az
egykori Szent Vid település helyén alakított ki a
Zölderő Egyesület, ökoturisztikai tájékoztató és
pihenőhellyel. Itt több védett növénnyel és ál-
lattal is megismerkedhetünk, ha szemfülesek
vagyunk, láthatunk vízisiklót, varangyot vagy
kecskebékát. A Bácsai tó partján láthatjuk a hu-
szonötszörös nagyításban fából készített lápi
póc halszobrot, a tó védett halát.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Kisgyerekes szülők gyakori gondja, hogy akár hétköznap délutánon-
ként, vagy hétvégénként, hová mehetnének el a játszótereken kívül
Győrben, vagy a környéken, ahol lehet sétálni, esetleg játszani is egy-
két órát. A teljesség igénye nélkül adunk néhány tippet.

Visszafelé betérhetünk a Szitásdomb füvész-
kertbe, ahol a sétautakat járhatjuk be a bekerí-
tett 6,4 hektáros területen, megismerve a terü-
let élővilágát. A füvészkert melletti dimbes-
dombos részen a gyerekek kiélhetik a terepi ke-
rékpározás iránti vágyukat is.

A Szigetköz felé indulva meglátogathatjuk a Mo-
rotva-tavi tanösvényt Dunaszegen. Az 1,5 kilo-
méteres táv gyalogosan bejárható, az útvonalon
elhelyezett táblák a nádasok élővilágát mutatják
be, a parton madármegfigyelő torony áll.

Gönyűn, a Duna-parton nézhetjük a hatalmas
uszályokat, ahogy elsiklanak, a gyerekek játsz-
hatnak a játszótéren, végigmehetünk a Duna-
panoráma tanösvényen, a sétányon elolvashat-
juk, kik Gönyű szülöttei, valamint betérhetünk a
Horgásztanya Látogatóközpontba is. 

Az öt állomást felfűző Holt-Rába tanösvény
Gyirmót határából indul és a Holt-Rába egyik
ága mellett, valamint ennek árterén vezet végig.
A 6 kilométer hosszú útvonalon pihenőhelyek,
megfigyelőtornyok találhatók, a kihelyezett in-
formációs táblákról pedig megismerhetjük a
Holt-Rába növény- és állatvilágát. 

Nyúl is megér egy kirándulást, ha a templom-
tól indulunk, a Kökörcsin úton bejárhatjuk a
nevezetességeit. Végigmehetünk a Szurdik-
ban, amely Európa egyik legnagyobb homok-
kőben kialakult szurdokvölgye. Az út melletti

homokfalból borospincék nyílnak. A pincesor-
tól néhány száz métert kell sétálni, hogy elér-
jük a Lila-hegyi kilátót, amelynek 14 méteres,
felújított tornyából körpanoráma nyílik.

Ravazd és Sokorópátka között is találunk bemu-
tató útvonalat, a tanösvény 15 kilométer hosszú
és inkább kerékpárral ajánlott. Az útvonal elején
és végén is ismertetőtábla van, így két irányból
is bejárható. A kihelyezett táblák a tájra jellemző
természeti értékeket mutatják be. 

Pannonhalmát nem nagyon kell bemutatni, a
gyerekek bizonyára élvezik a lombkorona kilátót,
és a 18 méter magas Boldog Mór-toronykilátó
megmászását is. A tanösvény a Pannonhalmi Fő-
apátságból indul és három kilométeren át mutatja
be a természeti értékeket. A gyógynövénykertet
sem érdemes kihagyni Pannonhalmán.

Győrújbaráton a Kilátó-hegyen, a Napóleon-ki-
látóhoz látogathatunk el, amely nevét egy le-
gendának köszönheti: állítólag Napóleon a kö-
zelből nézte a kismegyeri csatát. Megkereshet-
jük a Rákóczi-emlékkövet is, mely II. Rákóczi Fe-
rencről Rákóczi-fának elnevezett szilfa helyén
áll, környezetében emlékparkot találunk.

Olvasóinktól további ötleteket is várunk Face -
book-oldalunkra kommentben.

KALANDOK GYEREKKEL 
GYŐR KÖRNYÉKÉN

LÁPI PÓC, SZURDIK, LOMBKORONA TANÖSVÉNY

A GYÓGYNÖVÉNY-
KERTET SEM 
ÉRDEMES KIHAGYNI 
PANNONHALMÁN
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UTCÁNK
Szabadhegy (9028) –  3. rész

József Attila utca
József Attila (1905–1937) költő, műfordító, a ma-
gyar költészet egyik legjelentősebb alakja. Az
1947-ben elnevezett utca (korábban Városra né-
ző szer, majd gróf Nádasdy Ferencz utca) a város-
rész fő gerincét adja. Az 5/A számú házon tábla,
a Jereváni úton pedig Rieger Tibor Kossuth-díjas
szobrászművész kompozíciója emlékezik rá.

Kakashegy utca
Már az 1700-as évek térképein is fellelhető a „Ka-
kas hegyi dűlő” név. A mostani utcát 1856-ban
nevezték el. Védett utcanév.

Király-hágó utca
A név folytatása az erdélyi nevek szabadhegyi
csoportjának (Brassói, Erdélyi, Tusnádi). Az utcát
2015-ben nevezték el arról az 582 méter magas-
ságban található, festői szépségű hágóról, amit
Erdély kapujaként is neveznek. 

Kopja utca
A szabadhegyi lovas-, huszár- és tüzérlaktanya ha-
tására néhány utcát hadászattal kapcsolatos nevek-
kel láttak el. Így a Kopja utca mellett a Gábor Áron,
Lovarda, Mozsár, Röppentyű, Salétrom, Üteg utcák
nevei is ezt őrzik. A kopja – amit a magyarok a 17.
században is használtak még – egy 2,5 méter hosz-
szúságú szúró fegyver. Az utcát 1953-tól nevezik így.

Koppány utca
Koppány (?–998) nemzetségfő. Géza fejedelem halálát
követően, az örökösödési viszályok után Koppány a
győztes István haladó eszméi ellen fellázadt. A Sóly (ma
Veszprém megye) közelében történt ütközet Koppány
vereségével és halálával végződött. Az utcát 1953-ban
nevezték el. Az 1. szám alatt tábla emlékezik rá.

Lovarda utca
A második világháborúban elpusztult lovassági,
majd később tüzérségi laktanya emlékét idézi az
1953-ban elnevezett utca. 

Máté Mária
Máté Mária (1936–1956) 1956-os győri mártír. 1956.
október 25-én azok között volt, akik a városházáról
leszedték a vörös csillagot és a népköztársasági cí-
mert, majd ezt követően a börtön előtt agyonlőtték.
Emlékét az utca elnevezésén kívül (2007) a halálának
helyszínén, a Révai utcában kopjafa és emléktábla őrzi,
mártírtársaival együtt (Halász Ödön, Szabó Béla).

Móra Ferenc tér
Móra Ferenc (1879–1934) író, újságíró, muzeo-
lógus. Ifjúsági műveihez gyermekkori élményeit
használta fel. Írásai közül néhány ismertebb: Az
aranyszőrű bárány, Kincskereső kisködmön, Han-

Szerző: 
Czvikovszky Tamás nibál feltámasztása, amiből Hannibál tanár úr cí-

men 1956-ban film készült. A teret a korábbi
Sztálin park névről 1961-ben nevezték át Móra
Ferenc térré. Az íróra a nevét viselő iskola, vala-
mint a parkban 1991-ben felállított bronz mell-
szobor (Török Richárd alkotása) is emlékezik.

Mozsár utca 
A mozsár, meredek lövedékröppályán lévő tűz-
fegyver, és viszonylag kis hatótávolságra volt al-
kalmas. Nevét rövid csöve miatt kapta az ágyú, hi-
szen hasonlított egy háztartásban használt réz-
mozsárra. Természetesen ez az utcanév is a va-
lamikori tüzérlaktanyát idézi 1961-től.
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Pándzsa utca
Az utca a Pándzsa patakról kapta nevét, arról a
folyamról, ami számos kis érből, patakból áll
össze, míg a Holt-Marcalba ömlik Győrnél. A So-
koró-alján ered Tarjánpuszta környékén, és töb-
bek között a ravazdi Béla-forrás is táplálja. (A
Béla-forrás – Béla király kútja – legendája sze-
rint IV. Béla király a tatárok elől menekülve itt
ivott a forrásból). A pándzsa név a latin Pannosa
szóból eredhet, ami szakadozottat, töredezettet
jelent, utalva arra, hogy a patak néha igen kis
vízhozamú. Az utcát és a köré épült családi há-
zas csoportot, a Pándzsa-lakótelepet 1986-
ban nevezték el.
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Petrezselymes újburgonyával és friss, hagymás paradicsomsalátával tálalva, 
az egyik kedvenc nyári étel. Ráadásul nagyjából húsz perc alatt elkészül.

FÜSTÖLT SAJTOS CSILLAGTÖK
Apatisszon az egyik ezerarcú, egészséges,

kalóriaszegény nyári zöldségünk. Ránthat-
juk, bundába forgathatjuk, pörköltnek is ké-

szíthetjük, tölthetjük és savanyúságnak is meny-
nyei. Mindez attól függ, mikor szedjük le, vagy mi-
lyen méretűt választunk a piacon. Csábítóak a
szép, kifejlett, csillag alakúak, de minél zsengébb,
annál könnyebb vele bánni. Amennyiben savanyú-
ságnak tesszük el, érdemes 3-4 centis, pici dara-
bokat vásárolni, szedni, vagy megkérni az árust,
hogy a következő alkalomra így szedje le nekünk
– ínyenc falatokat eredményez! Nálunk az apró
savanyúságok még érnek a pácban itthon, de
akadtak a csomagban kissé nagyobb, narancs mé-
retűek is. Ezekből van a legjobb rántott, gyors fi-
nomság. A bundájába reszelt, füstölt sajt került,
amitől egészen izgalmas sült érkezik a burgonya
és a friss saláta mellé. 20-25 perc alatt elkészül a
fogás minden része, ami tökéletes a nyári meleg-
ben. Az ínyencek készíthetnek mellé tejfölös, fok-
hagymás, petrezselymes szószt, mártogatóst is.

Bevásárlólista (2 főre)

2 bébi csillagtök (patisszon), 100 g liszt 

a forgatáshoz, 3 dl olaj a sütéshez

Bunda: 50 g reszelt, füstölt sajt, 150 ml tej

2 kk. só, 2 ek. liszt, 2 db tojás

Paradicsomsaláta: 5 db nagy paradicsom

2 ek. cukor, 1 kk. só, 1 ek. ecet (10%), 

1 fej lila hagyma

#szarkazsófi

a forró olajba. Mindkét felét 5–5 percig sü-
töm, közepes lángon. 

Közben a salátához felszeletelem a zöldsé-
geket, beízesítem és a hűtőben 10 percig ér-
lelem. A burgonyát héjában megfőzöm,
meghámozom, olajban petrezselymet pirítok
és lesütöm rajta a felkarikázott burgonyát.

TIPP: A PANÍR KULCSA, 
HOGY ELŐTTE LISZTBE 
FORGASSUK A ZÖLDSÉGET, 
ÍGY SZÉPEN RÁTAPAD 
ÉS ROPOGÓSRA SÜL.

Elkészítés
A tököket meghámozom, felszeletelem és a
magházát benne hagyom. Szerintem még
több ízt ad az ételhez, és ilyen apró tökökben
zsengék még a magok is. Egyesével és ala-
posan beleforgatom őket a lisztbe, különben
nem tapad rá a bunda. A bundához egy tál-
kában összekeverem a tojást, sajtot, sót, te-
jet, lisztet. Az olajat közepes lángon hevítem,
mikor meleg, forró, ekkor teszem bele egye-
sével a bundázott tököket. Villával felszúrom
a lisztes tökszeletet, belemártom a bundába,
kicsit leütögetem a felesleget és beleteszem
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„Több mint orgona, több mint zenetörténet.
Lélek és kultúra” mottóval 20:30-kor Rákász
Gergely orgonaművész varázslatos koncertje
látható az állatkert kőszínpadán.

Rövid nyakú zsiráf? Hosszú lábú teknős?
Papp Norbert homokanimációival a koncert
alatt mindannyian életre kelnek.

18 órától a merészebbek kipróbálhatják a bá-
torságpróbát, simogathatnak kígyót, csó-
tányt és egyéb „nemszeretem” állatokat. To-
vábbá a tapiZOO asztalnál különböző állatok-
tól származó dolgokat tekinthetnek meg az
érdeklődők, akik megtudhatják például, hány
darab és mekkora nyakcsigolyája van a zsi-
ráfnak, vagy mekkora a víziló agyara.

19 órakor állatbemutató show kezdődik az
arénában. Miért köp a láma? Mennyire színes
egyéniségek a papagájok? Mi az összefüggés

a teve és a Tyrannosaurus rex között? Az ál-
latbemutatón mindenre fény derül!

Pillants be a kulisszák mögé! Rózsaszínre
festett flamingó? Mikor térnek nyugovóra a
zsiráfok? Hányféle takarmány található az ál-
latkert takarmánykonyhájában? A csoportve-
zetés keretein belül ezt is megtudhatod.

A rendezvény az állatkert jelenleg érvényes
jegyáraival látogatható. Jegyek válthatók a ren-
dezvény ideje alatt az állatkert pénztárában 21
óráig. Belépőjegyek már online is megvásárol-
hatók a shop.zoogyor.com oldalon.

A kulisszák mögötti csoportvezetés az állatkerti
belépő megváltása után ingyenes, de regisztrá-
cióhoz kötött. Jelentkezőket július 16-ig a zoo-
gyor@zoogyor.com címen tudunk fogadni. 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Nézd meg a naplementét és az azt követő életet a Xantus János
Állatkert kapuin belül! Most szombaton az éjszakai dzsungel
hangulatát megelevenítve, meghosszabbított nyitvatartással
(22 óráig) és kalandos programokkal várjuk a látogatókat. Sé-
tálhatnak a hangulatosan megvilágított utakon, és betekinthet-
nek az állatok esti programjába, a kijelölt időpontokban pedig
megfigyelhetik, hogyan vacsoráznak a kisebb és nagyobb lakói.

TÖBB MINT ORGONA
„A 250 éve született Beethoven V. (Sors) szimfó-
niájának nyitánya arra keresi a választ, vajon vál-
toztathatunk-e a sorsunkon: ránk zuhan, mint a
főtéma négy hangja és nincs előle menekvés?
Vagy a saját kezünkbe vehetjük a sorsunkat,
ahogy a 75 éve elhunyt Bartók utal rá, amikor
éppúgy feldolgoz román népi táncokat, mint a
magyarság legősibb dallamait? Vak végzet, vagy
ember és a nemzet is tettein keresztül lehet a
sorsának kovácsa? Különösen érdekes a zene
erejével merengeni a kérdéseken a Trianon 100-
as évforduló kapcsán. Gustav Holst Mars tételével
adós vagyok a közönségnek, a tavalyi koncerteken
elhangzott Jupiter és Vénusz után. Tartom magam
az ígéretemhez, megszólal a háború istene, a vö-
rös bolygó hangulata, amely egyaránt inspirálta a
Gladiátor és a Csillagok háborúja filmzenéjét” –
adott ízelítőt a műsorból Rákász Gergely.
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Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint a végzettséget igazoló bizonyítványokat
bérigény-megjelöléssel  az alábbi e-mail-címre kérjük küldeni: munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, szíveskedjen 

az e-mail tárgyaként feltüntetni: „Hulladékudvar-felügyelô” pozíció

A HULLADÉKUDVAR-FELÜGYELÔ munkakörbe munkatársat keres

Fôbb feladatok:
• lakosság által beszállított hulladék 

elhelyezésének teljes körû koordinálása, 
• konténercserék rendelése,

nyomon követése,
• adminisztratív feladatok elvégzése

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

és saját gépjármû

Munkavégzés helye: 
• 9028 Gyôr, 

Külsô Fehérvári u. 1.

AKKOR GYOR-SZOL!
HA KONTÉNER,

´́

RENDELJEN KONTÉNERT A LEGMEGBÍZHATÓBB SZOLGÁLTATÓTÓL!

ELŐNY AZ ÜGYFELEKNÉL:
• Alacsony bérleti díj
• Kiszállítás akár 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!´́

*A konténer kiszállításának határidejét az árajánlat elfogadásától számítja a szolgáltató.

KINYITOTT A „VIZES” JÁTSZÓTÉR

ÁLLÁSHIRDETÉS

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.

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

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés
• versenyképes fizetés+cafetéria
• vidékieknek bejárási költség térítése
• szakmai képzések támogatása
• hosszú távú munkalehetőség
• munkavédelmi eszközöket, kézi szerszámokat, 
gépeket biztosítunk

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ
KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPKOCSIVEZETO
Feltétel: C kategóriás jogosítvány

TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség

CSOSZERELO
Feltétel: szakirányú végzettség

ASZTALOS
Feltétel: szakirányú végzettség

FESTO
Feltétel: szakirányú végzettség

KERTÉSZ
Feltétel: szakirányú végzettség

´́

´́ ´́

´́ ´́

´́

Múlt szombaton újra kinyitott a Bisinger sétá-
nyon található „vizes” játszótér. Az üzemeltető
Győr-Szol Zrt. munkatársai elvégezték a szük-
séges karbantartási munkálatokat. A játszótér
mindennap 10 és 20 óra között várja a látoga-
tókat. Az eszközök kedvezőtlen időjárási körül-
mények esetén automatikusan leállnak. A ját-

Szöveg: Győr-Szol Zrt. szótéren a gyerekek különböző, vízzel kapcso-
latos játékszerekkel játszhatnak, méghozzá úgy,
hogy közben a víz útját maguk irányítják. A játék -
elemek között találhatóak nyitható-zárható zsi-
lipek, ugrálókövek, vízkiemelő spirál, tekerős kút,
vízköpő kakashinta, csónak, ivókút, emellett több
csobogó, vízköpő, fúvóka teszi még érdekeseb-
bé a parkot. A játszótér közelében nyilvános il-
lemhely található.
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Március 19-én reggel a Pannon-Víz Országút
utcai központjában is megjelent a Honvé-
delmi Irányító Törzs háromfős csapata, két

honvéd őrnagy és egy tűzoltó hadnagy személyében. 

Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója
szerint az első pillanattól példás összhang és segítőkész-
ség jellemezte a közös munkát. „Segítettek bennünket
abban, hogy a kormányzat és a társaságunk között köz-
vetlen kapcsolat alakuljon ki, gyorsult az információáram-
lás, hatékonyan hozzájárultak a pandémiás krízis keze-
léséhez” – hangsúlyozta és hozzátette, a honvédek elő-
segítették a vállalat biztonságos, zavartalan működését.
Velük együtt alkották meg azokat a szabályokat és pro-
tokollokat, melyeket sikerrel alkalmaztak a folyamatos
szolgáltatás biztosítása, az ügyfelek és a dolgozók egész-
ségének megőrzése, végső soron pedig a járvány cégre
gyakorolt káros hatásának csökkentése érdekében. „Az
eredményes munkánkat igazolja, hogy társaságunk min-
den dolgozóján elvégeztettük a koronavírustesztet és
egyetlen megerősített fertőzöttet sem találtunk.” 

Szöveg: Pannon-Víz Zrt.

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetése után a Pannon-Víz
Zrt. első körben került be az ország működése szempontjából létfontosságú
140 legfontosabb vállalat közé.

A veszélyhelyzet megszűnését követően a Honvédel-
mi Irányító Törzs megbízatását a honvédelmi miniszter
visszavonta. A Pannon-Víz Zrt.-nél szolgálatot teljesítő
háromfős csapat a napokban jött vissza értékelni a kö-
zös munkát és elbúcsúzni. „A találkozón köszönetet
mondtunk az irányító törzs tagjainak az érdekünkben
kifejtett értékes és fontos munkájukért. A honvédek
mellett dicséret illeti a Pannon-Víz összes dolgozóját
is, hiszen a rendkívüli helyzetben rendkívüli feladatot
jelentett nap mint nap a közel 300 ezer fogyasztó
egészséges ivóvízzel való ellátása és a szennyvíz el-
vezetése. A járvány idején különösen fontos volt, hogy
mindenhol rendelkezésre álljon a kézmosáshoz, fer-
tőtlenítéshez szükséges friss ivóvíz és rendben mű-
ködjön a szennyvízelvezetés” – mondta el Tőke László,
aki a fogyasztóiknak és az ügyfeleiknek is megköszön-
te, hogy a személyes találkozások helyett egyre töb-
ben választották az elektronikus ügyintézést és a szá-
mítógépes utalásokat. A most elsajátított gyakorlatok
sikerrel alkalmazhatók később is. 

„A veszélyhelyzet megszűnt, de továbbra is vigyáz-
zunk magunkra, vigyázzunk egymásra!” – hangsú-
lyozta végül az elnök-vezérigazgató.

A GYHG Nonprofit Kft.
Hajtó Péter önkormányza-
ti képviselő kérésére és tá-
mogatásával a háztartá-
sokban felhalmozódott
lom jellegű hulladékok el-
helyezésére gyűjtőpontot
üzemeltet egyszeri alka-
lommal. A hulladék átvé-
telére kizárólag a gyűjtő-
helyen van lehetőség.

Itt elhelyezhet elektronikai,
fém, papír, műanyag hulla-
dékot, nyesedéket, építési
törmeléket, csomagoló-
anyagokat, bútorokat, be-
rendezési tárgyakat stb. (Ki-
véve a veszélyes hulladék-
nak számító anyagokat!).

Az ideiglenes 
gyűjtőpont nyitvatartása:
2020. JÚLIUS 18. 
SZOMBAT 8 ÉS 16 
ÓRA KÖZÖTT

Helyszín: 
ETO PARK 
PARKOLÓJA

A hulladék elhelyezéséhez
HOZZA MAGÁVAL:
• korábban kiadott 

Győr Kártyáját,
• vagy lakcímkártyáját,
• vagy hulladékdíj- 

számláját.

A lomtalanítás a rendőr-
ség és a közterület-fel-
ügyelet kiemelt biztosítá-
sa mellett zajlik. 

2020. július 18-án 
a Reptéri úti hulladék-
udvar zárva tart.

MOST DÍJMENTESEN 
megszabadulhat feleslegessé vált
holmijától, kihelyezett szelektív
HULLADÉKGYŰJTŐ PONTUNKBAN!
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CSA PANNON-VIZET IS VÉDTÉK

Rendbe hozták Marcalváros II-n azt a kopjafát,
mely újrafestve méltóan állít emléket az aradi
vértanúknak – tájékoztatta lapunkat Rózsavöl-
gyi László, a körzet önkormányzati képviselője.

MEGÚJULT 
A KOPJAFA



bővítése, szaniterek, csap
telek cseréje. Külbeltéri
burkolatok javítása. 06
70/3636633

Kárpitozás! Ülő, fekvőbú
torok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingyenes
felmérésszállítás. Autók,
robogók kárpitjainak javítá
sa, áthúzása. Érdeklődni le
het telefonon: 0670/884
6838.

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszige
telést, falap javítását, fes
tést garanciával, enged
ménnyel vállalok. 06
30/3762712

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes
felméréssel, vidéken is.
Nagy szövetválasztékkal.
Telefonszám: 0620/239
9198.

Fűkaszálást, kertek rende
zését, elhagyott kertek, tel
kek gondozását, fakivágást,
tuják nyírását vállalom.
+3620/5172701

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

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

Eladó használt Ford Focus
1,6 TDCI, 202 ezer km, fe
kete színű, 2007/11. havi.
Friss műszakis, új turbóval
és új akkumulátorral, fék
tárcsa és fékbetét cserélve.
Nyári gumi alufelnin, téli
gumi acélfelnin. Kihaszná
latlanság miatt eladó,
950.000 forint. Érd.: +36
70/3139506.

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,

ÁLLÁS

Előkészítő, porfestő, szem
cseszóró kollégákat kere
sünk cégünkhöz. Jelentkez
ni: info@acelplusz.hu e
mail címen lehetséges.
Azonnali munkakezdés, egy
műszakos munkarend, fia
talos csapat, családbarát
környezet, versenyképes fi
zetés.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést, villanyboj
lerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Ki
sebb munkát is! Tel.: 06
70/3846557.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, relu
xa, szalagfüggöny, gurtni
csere, redőnyjavítás. Ingye
nes felmérés! Tel.: 06
70/2339213

Nagytakarítási akciót hirdet
a győri TippTopp Mosoda.
Lakások, irodák, lépcsőhá
zak takarítását, szőnyegtisztí
tást is vállalunk. Júliusi meg
rendelőnknek 20%os áren
gedményt biztosítunk.  Ér
deklődni: 0670/6708268.

Duguláselhárítás, víz
szennyvízvezeték javítása,

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Telefonszám: 0670/675
0654.

Vállalom limlomjának el
szállítását, megbízható csa
pat vagyunk. Hívjon biza
lommal! Ár megegyezés
szerint. Igény szerint szám
lát biztosítok. Érdeklődni le
het: 0670/5146990.

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

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen
elszállítom felesleges hol
miját. Telefonszám: 06
20/9967268.

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

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltá
sa, SZÁLLÁSFOGLALÁS. Ér
deklődés telefonon:
0670/5642280.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, köny
veket, dísztárgyakat, hagya
tékot vásárolunk. Hívjon bi
zalommal! 0670/640
5101. Díjtalan értékbecs
lés!

Kiemelkedő magas áron vá
sárolok tört vagy fazonara
nyat, ezüstöt. Érdeklődni le
het telefonon: 0620/556
7141

Bioptron lámpát, színterá
piát, állványt, dobozt, légte
rápiát, Ceragem ágyat vásá
rolok! 0620/5299861

Kéziszerszámokat, kulcso
kat, fogókat, kalapácsokat,
satukat, műhelyberendezé
seket, kerti szerszámokat
vásárolnék. Érdeklődés az
alábbi telefoszámon: 06
20/4153873

ELADÓ

GyőrSzabadhegyen eladó
első emeleti, kétszobás pa
nellakás. Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/613
6941.
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• 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

határozatlan bérleti jog
viszonyú, felújított lakást
cserélne 3 szobás, mar
calvárosi, belvárosi, ná
dorvárosi, adyvárosi bér
leti szerződéses lakásra.
Tartozás átvállalása le
hetséges. (Hirdetési
szám: 137)

Belvárosi, 1 szobás, 39
nmes, komfortos, gázfű
téses, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cse
rélne másfél vagy 1+2
szobás, határozatlan bér
leti szerződéses lakásra
60 nmig. Révfalu, Jancsi
falu, József A.ltp., illetve
Marcalváros I–II. terüle
tére. (Hirdetési 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 nm
es, távfűtéses, erkélyes, ha
tározott bérleti szerződé
ses lakást cserélne 1+2 fél
szobás vagy 3 szobás, bel
városi, nádorvárosi vagy
adyvárosi lakásra. (Hirdeté
si szám: 168)
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PATENT STORY

Harminc éve alapították a győri
központú, magyar tulajdonú Pa-
tentet, amely mára Magyarorszá-
gon a tíz legnagyobb vagyonvédel-
mi cég között található.

Kocsis Róbert szinte az első pillanattól patentos
dolgozó. Volt elfogó, csoportvezető, mára az egyik
nagy tulajdonos, és a Patent vezérigazgatója.
Mindig büszke volt a cégre és a városra, ahol a Pa-
tent megszületett. „Győri vagyok. Itt születem, itt
nőttem fel. Itt lehettem sikeres kenus, és sikeres
vállalkozó. Büszke vagyok Győrre. Ez a város ked-
ves nekem, és fontos a cégünknek. Ezért van
Győrben a Patent központja, közel ezer munka-
társunkból ezért dolgozik a többség Győrben, és
ezért támogatjuk a városban a sportot, a kultúrát,
az oktatást és az egészségügyet kiemelten.”

A harmincéves Patent Csoport több évre vissza-
tekintve is Győr közösségi életének egyik legna-
gyobb mecénása. Évente negyvenmillió forintot
fordít arra, hogy a társadalmi felelősségvállalást
jó példaként felmutatva, segítse a vízilabdázó-
kat, a kajakosokat, kenusokat, a bokszolókat, a
labdarúgókat és a női kézilabdacsapatot. „Az ok-
tatás területén számos iskola élvezhette már
eddig is a patentos támogatás előnyeit, akár-
csak a kultúra területén a Vaskakas Bábszínház,

30 ÉVES A RÉGIÓ LEGNAGYOBB VAGYONVÉDELMI VÁLLALKOZÁSA

PATENT-ÜNNEP GYŐRBEN
a Győri Nemzeti Színház, a Győri Balett, a Győri
Filharmonikusok – mondja Kocsis Róbert, majd
hozzáteszi: – A folyók városának népszerű fesz-
tiváljait, a Győri Nyár nyitóját és záróját, valamint
a Győrkőcfesztivált is több millióval segítette
évente a Patent.”

Az egészségügy számos alapítványát, a kórházi
ellátást segítő kezdeményezéseket, és 2020-
ban a koronavírus győri veszélyeit csökkentő
alapítványt is támogatta a cég. Miért költött el a
győri közösségi élet támogatására az elmúlt öt
évben közel kétszázmillió forintot a Patent?
„Győr gondoskodik a vállalkozóiról. Fontos a vá-
rosnak, hogy a helyiek jussanak lehetőséghez,
egy egészséges verseny után. A cégünk Győrtől
munkát, lehetőséget kapott és kap, magától ér-
tetődik, hogy vissza is adtunk, amikor csak tud-
tunk. A járvány miatt idén nem tartunk évfordu-
lós ünnepséget, de a támogatásainkat szeret-
nénk fenntartani. Ha valamikor, most van igazán
szükség arra, hogy a helyiek figyeljenek, vigyáz-
zanak egymásra.” (x)

Kocsis Róbert, a Patent Csoport vezér-
igazgatója a Mosoni-Duna partján gyakran
feltűnik, munkája mellett ő a GYVSE elnöke is.
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közterület-felügyelői 
munkakör betöltésére.

Illetmény és egyéb juttatás: A köztisztviselŐk jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a belsŐ szabályzatai alapján. A pályázat beérkezési
határideje: folyamatos, elbírálásának határideje: folyamatos, benyújtásának helye (postai úton): Önkormányzati Rendészet GyŐr, 9024 GyŐr, Kálvária u. 4–10.,
elektronikusan: koztfeltitkarsag@kabelnet.hu. Az álláshely – hathavi próbaidŐ kikötése mellett – várhatóan az elbírálást követően betölthető.

Munkakörbe tartozó feladatok: A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött
tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, meg-
akadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében, közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében, közreműködés a köztisztaságra vonat-
kozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• középfokú iskolai végzettség (érettségi)
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat vállalása.

Az elbírálás során előnyt jelent:
• közterület-felügyelői vizsga
• közigazgatási gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány
• kiváló kommunikációs készség
• jó problémamegoldó- és konfliktuskezelő készség
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
• idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
• motivációs levelet, fényképpel
és telefonos elérhetőséggel ellátott 
részletes szakmai önéletrajzot,

• iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok) 
másolatát,

• három hónapnál nem régebbi bővített 
erkölcsi bizonyítványt.

Az Önkormányzati Rendészet Győr

PÁLYÁZATOT HIRDET
határozatlan időre szóló 

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

NINCS KÖZÖS FAL! Gyôrújbarát és
Ménfôcsanak határán csendes lakó-
parkban eladó új építésû, 91 nm-es
ikerház. Elosztása: amerikai konyhás
nappali+3 hálószoba, 901 nm saját
terület tartozik hozzá. 

Búza Tímea: 
70/425-5590 Ár: 39,9 M Ft

Gyôrtôl 10 percre, Nagyszentpálon
ELADÓ amerikai konyhás nappali+3
szobás, 91 nm-es ikerház 15 nm-es
terasszal. A telekrész 461 nm. A há-
zat ikerpárjával tárolóhelyiségek kötik
csak össze. Átadás: 2021 tavasza.

Búza Tímea: 
70/425-5590 Ár: 31,9 M Ft 

Megújuló energiás lakások Révfalu-
ban! Ez az 59 nm-es lakás az elsô
emeleten található. Elosztása: nap-
pali+2 szoba+21 nm-es erkély. A
házra napelemeket helyeznek ki, me-
lyek az elektromos áram felhasználá-
sát segítik.
Búza Tímea: 
70/425-5590 Ár: 36,972 M Ft 

Pannonhalmán panorámás lakások
eladók. A 6 lakásos házban mind-
egyik lakás 73 nm-es, az emeletiek
erkéllyel, a földszintiek terasszal és
kertkapcsolattal rendelkeznek, ame-
rikai konyhás nappali+3 szobásak.  
Búza Tímea: 70/425-5590

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban újszerû, földszinti, kertkapcso-
latos lakás eladó. A 40 nm-es lakás
elosztása: nappali+konyha+1 szoba.
A nappaliból nyílik a 9 nm-es terasz,
melyhez 55 nm saját kert kapcsolódik. 

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 28,5 M Ft 

Gyôrtôl 10 percre, Nagyszentpálon
ELADÓ amerikai konyhás nappali+3
szobás, 77 nm-es ikerház 11 nm-es
terasszal. A telekrész 311 nm. A há-
zat ikerpárjával tárolóhelyiségek kötik
csak össze. Átadás: 2021 tavasza.  

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 29,9 M Ft L1-es lakás ára: 27,5 M Ft

4 SZOBA+NAPPALI ELOSZTÁSÚ
HÁZAT KERES? MEGTALÁLTA! Gyôrúj-
baráton, a Százszorszép lakóparkban
épül ez az ikerház. Közös fala a má-
sik házzal nincs, a telek 729 nm, a
ház 110 nm+garázs+terasz.

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 45 M Ft 

Igényes, szép, nagy panellakás el-
adó! Gyôr-Marcalváros II-n eladó
négyemeletes házban 68 nm-es la-
kás. Az ingatlan háromszoba-hallos.
Az erkélyrôl szép a kilátás, parkos
részre néz!

Cser Tibor: 
70/507-6717 Ár: 25,8 M Ft 

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu
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Elsőként is: Isten hozta Győrben!
Nagyon szépen köszönöm!

Milyenek az első benyomásai a városról, illet-
ve a klubról?
A városról az, hogy Győr nem csupán szép, ha-
nem nagyon hangulatos és szerethető hely. A
mindig nyüzsgő Budapest után jólesik most ez
a nyugodtabb környezet. A klub pedig… Soha-
sem gondoltam volna, hogy ilyen kedvesen fo-
gadnak, és ilyen könnyen indul a beilleszkedés.

Az érkezés tehát jól sikerült. Na és a távozás?
Mit szólt a váltáshoz például a családja?
Fővárosi lány vagyok, Budapesten születtem, ott
is nőttem fel, de egy pillanatra sem próbáltak le-
beszélni, mindvégig támogattak. Tudták, olyan
helyre jövök, ahol megvalósíthatom a céljaimat.

Kérem, mesélje el, milyen érzés volt először
belépni az arénába úgy, hogy nem a vendég-,
hanem a hazai öltözőbe érkezett!
Köszönhetően az elmúlt éveknek, a vendégöl-
tözőbe akár csukott szemmel is betalálok (ne-
vet), viszont az első nap tényleg nem tudtam
volna, merre van a hazai (újra nevet). De nem így
történt, természetesen körbevezettek, és meg-
mutatták az egész komplexumot: a gyúróhelyi-
séget, a kezelőt, az irodákat, gondoskodtak róla,
hogy az első pillanattól otthon érezzem magam.

És az új győri csapattársak? Hogy fogadták?
Kezdettől fogva mindenki nagyon kedves, a múlt
heti balatonboglári edzőtábor pedig fantasztikus
volt. Egyedül talán az angol nyelvtől tartottam
egy picit. A Fradinál is vannak külföldi játékosok,
de itt az öltözőben is mindenki angolul beszél,
sokat kell használni az idegen nyelvet. Számí-
tottam erre, ezért pluszórákat vettem, mielőtt
idejöttem. Azt pedig már ennyi idő után is látom,
amiről olyan sokat hallani: az Audi ETO-nál va-
lóban fantasztikus a csapategység és a játéko-
sok mentalitása. Azt hiszem, hosszú távon leg -
inkább azzal tudom megszolgálni a mostani bi-
zalmat, ha kőkeményen megdolgozom a klub
további sikereiért.

LUKÁCS VIKTÓRIA: SZERETNÉM
MEGHÁLÁLNI A BIZALMAT

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Győri Audi ETO KC 

Túl van már jó pár edzésen. Különbözik vala-
miben a munka a Ferencvárosnál és a Győrnél? 
Az erőnléti rész más: eddig itt Győrben délelőtt
csak futás vagy kondi volt, a Fradinál mindkettő.
A labdás edzés viszont majdnem ugyanolyan,
kis különbségek vannak csupán a feladatokban.
De igazából ez sem teljesen új, hiszen Danyi Gá-
bor vezetőedzővel az utánpótlás-válogatottnál
korábban dolgoztunk együtt.

A győri szurkolóktól érkeztek már visszajelzések?
Igen, sőt! Többen is írtak, örülnek, hogy itt foly-
tatom. Mielőtt pedig elkezdődött volna a felké-
szülés, apukám újságolta, hogy létrehoztak ne-
kem egy szurkolói oldalt a Facebookon a győri
drukkerek. Remélem, szimpatikus leszek nekik.
Azon leszek, hogy az legyek.

Mik a távolabbi célok?
Sosem titkoltam, hogy a Final Fourban szeret-
nék játszani. A Ferencvárosnál csodálatos éve-
ket töltöttem, voltam magyar bajnok, Magyar
Kupa-győztes, KEK-győztes, de a Bajnokok Li-
gájában érmet eddig még nem akasztottak a
nyakamba.

És a legközelebbi tervek? 
A legközelebbiek? Szeretnék végre minden
dobozomból kipakolni. (Megint csak nevet.) A
párommal ugyanis mostanra jutottunk el odá-
ig, hogy teljes értékűen beköltözhető lett a la-
kás. Tényleg csak apróságok vannak hátra, és
mindennel elkészülünk. Ennek már csak azért
is örülök, mert így végre a kiskutyámat, Csokit
is elhozhattuk magunkkal, akivel biztosan na-
gyokat sétálunk majd, és közösen fedezzük fel
a várost. 

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának idei első
sajtónyilvános edzése előtt sorban álltak érte az újság -
írók és a tévéstábok: új érkezőként mindenki Lukács Vik-
tóriával szeretett volna interjút készíteni. A ötvennégy-
szeres válogatott, KEK-győztes jobbszélső a rivális Fe-
rencvárostól igazolt Győrbe, és a célja egyértelmű: a Fi-
nal Fourba szeretne jutni a Bajnokok Ligájában.

NÉVJEGY
Név: LUKÁCS VIKTÓRIA
Született: 1995. október 31., Budapest
Posztja: jobbszélső
Mezszám: 22
Klubjai: Budapesti Spartacus (2005–
2009), Pénzügyőr SE (2009–2010),
Ferencváros (2010–2020), Siófok KC
(2013–2014), Győri Audi ETO KC (2020–)
Válogatottságainak száma: 54
Kiemelkedő eredményei: Magyar bajnok
(2015), Magyar Kupa-győztes (2017),
KEK-győztes (2012).
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„Egy ilyen nagy múltú és szép jövőjű klub ese-
tében már az is óriási megtiszteltetés, ha fel-
merül az ember neve lehetséges elnökként. Dr.
Dézsi Csaba András polgármester és Petrov
Iván polgármesteri biztos személye számomra
garancia arra, hogy a sport, így a klubunk is ki -
emelt figyelmet kap a városban, nagy tervekkel
vágok bele a feladatba” – mondta Papp Oszkár,
aki sportolói sikerei után vezetőként is megállta
a helyét, tizennégy éve irányítja a GYAC evező-
seit. „Éppen harminc éve lettem utoljára országos
bajnok, pár éve pedig rábeszéltek, hogy a masters
korosztályban újra üljek hajóba. Ez komoly feladat

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

A klub evezőseinek eddigi szakosztályvezetőjét, Papp Oszkárt válasz-
tották a Győri Atlétikai Club (GYAC) elnökévé az egyesület küldöttgyű-
lésén. A korábbi elnök, Simon Csaba június 1-jével mondott le posztjá-
ról, ezért kellett kiírni új választást. 

volt, mert a súlyom kicsit elszaladt. Diétába kezd-
tem, és az első versenyemen rögtön aranyérmes
lettem, jól sikerült a visszatérés. Amikor szakosz-
tályvezető lettem, még Győri Vízügy voltunk, aztán
beolvadtunk a GYAC-ba, nem bántuk meg, az
utóbbi időben vidéki klubként ötször voltunk az év
legeredményesebb egyesülete” – meséli az eve-
zősök „mindeneseként” ismert Papp Oszkár, aki
eddig sem volt egy íróasztal mögött ülő vezető.

„Nem azért, mert elvált vagyok, de nem esik le a
karikagyűrű az ujjamról, ha lótifutinak kell lenni.
Mindig én voltam a „valaki”, amikor arról volt szó,
hogy valakinek ezt meg azt meg kellene csinálni.
Ha el kellett húzni a hajószállítót Athénig, vagy
Svédországig, akkor már ültem is az autóba, és in-
dulhattunk. Nyilván mostantól nem csak az eve-

zésre koncentrálódik a munkám, ami más jellegű
is lesz, mint eddig. Profi, hozzáértő csapattal dol-
gozhatok, és van egy kiváló elnökségünk is.”

Az 1919-ben alapított klubban hét szakosztály
működik, de nem titok, országos szinten is ki -
emelt egyesület lesz a GYAC, nagyobb támoga-
tással, lehetőségekkel, de nagyobb felelősséggel
is. „Annak, hogy ebbe a státuszba kerüljön a klub,
feltétele, hogy több szakosztályunk legyen. Rövid
időn belül az ökölvívók, a parasportolók és a sak-
kozók is csatlakoznak hozzánk, de ez a sor foly-
tatódik majd. Egyes sportágakban a széthúzás
volt a jellemző, többen is a GYAC-on kívül képzel-
ték el a jövőjüket. A vélt, vagy valós sérelmeket
félre kell tenni, szeretném elérni, hogy a legjobb,
legtehetségesebb versenyzők és edzők a mi klu-
bunkban, egy zászló alatt küzdjenek a nagy célo-
kért. Reméljük, néhány éven belül a felnőttek kö-
zött is lesznek meghatározó, világbajnokságokon,
olimpiákon induló versenyzői a GYAC-nak. Több
fiatalt szeretnénk a városba csábítani úgy, hogy
tökéletes lehetőséget adunk nekik arra, hogy a
legjobb helyen, a Széchenyi István Egyetemen
folytassák tanulmányaikat, és mellette egy olyan
klubban sportolhassanak, amelyik egyedülálló az
országban” – tette hozzá a GYAC új elnöke. 

Papp Oszkár munkáját három elnökségi tag – Sze-
les Szabolcs alpolgármester, Gyömörei Tamás, a
Széchenyi-egyetem testnevelési és sportközpont-
jának tanszékvezetője, valamint Hoffmann Judit,
Győr polgármesteri biztosi referense – segíti.

ÚTON A LEGNAGYOBB EGYESÜLETEK KÖZÉ

PAPP OSZKÁR LETT 
A GYAC ELNÖKE
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Amakói diákolimpián tizenhárom éve, 2007.
március 25-én szenvedett súlyos sérülést
az akkor 17 éves Virág Zsolt. A győri tor-

nász egyik nyakcsigolyája mozdult el egy rosszul
kivitelezett szaltó közben. Azonnal lebénult, azóta
kerekesszékben éli napjait. Számos próbálkozás
történt fizikai állapotának javítására, de a külön-
böző műtétek, kezelések nem hoztak javulást
Zsolt állapotában. 

Az egykori válogatott tornász korábban is szá-
míthatott külső segítségre, ám családtagjai
azok, akiktől a mindennapi életben a legtöbb tá-
mogatást kapja. Az autós közlekedés az utóbbi
időben nehezebbé vált számára, ezért egy spe-
ciális gépkocsira van szüksége. „Az autó cso-
magtartó részének padlólemezét úgy alakítot-
ták át, hogy a kerekes székkel fel tudjak rá gu-
rulni egy rámpán, a kocsim pedig rögzíthető a
helyére. Így tudok be és kiszállni az autóból anél-
kül, hogy emelni kellene” – mesélte Virág Zsolt.

Az autó ára több, mint hárommillió forint, a torná-
szok ezt szeretnék összegyűjteni, így akcióba

Az egykori válogatott győri tornász, Virág Zsolt tizenhárom éve szenvedett súlyos sérülést, élete azóta ke-
rekesszékhez kötött. Zsoltnak most egy speciális autóra van szüksége, amelyhez sportágának győri képvi-
selői, az edzők, sportolók indítottak gyűjtést. 

GYUJTÉST 
SZERVEZTEK
A TORNÁSZOK

kezdtek. A követhető példát a legkisebbek mutat-
ták, akik egy szülő ötletét valósították meg: játé-
kos versenyen gyűjtöttek Zsoltnak pontokat, ezzel

együtt pedig pénzt az alapítvány számlájára. „Az
egyik nálunk versenyző kislány szülei felajánlották,
hogy Balatonkenesén eltölthet náluk a kezdő és

haladó csapatunk egy hétvégét, ahol játékos tor-
naversenyt rendeznek. Az eredményekért pontok
jártak, ezeket pedig pénzre válthatták. A lányok

250 ezer forintot gyűjtöttek
össze Zsoltnak” – mondta
Szűcs Róbert, a GYAC veze-
tőedzője.

A kicsik az egyik edzésük
közben adták át Virág
Zsoltnak az általuk össze-
gyűjtött pénzt, a speciális

autó árának egy részét. A jótékonysági akcióhoz
bárki csatlakozhat, kisebb-nagyobb összeg fel-
ajánlásával. 

´́

A FELAJÁNLÁSOKAT A GYŐRI 
TORNASPORTÉRT ALAPÍTVÁNY 
SZÁMLASZÁMÁRA VÁRJÁK:
58600300-11123868-00000000
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: július 17—23.

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

Görögdinnye 
július 17—19.

179 Ft/kg

Kovászolni való uborka
július 17—19.

399 Ft/kg

A „magyar kosárlabda halhatatlanja” valószínűleg
bármely csapat kispadjára eséllyel pályázott volna.
Miért éppen a Győr lett az első NB I-es csapata?
Már egy éve érlelődött bennem a gondolat, hogy
lassan szeretném magam kipróbálni felnőtt csapat
élén is, és jókor talált meg a győri klub. Fűzy András
elnök korábban is keresett lehetőségekkel, de akkor
még nem éreztem érettnek magam erre. Elsősor-
ban szakmai döntést hoztam, ez egy olyan kihívás,
lehetőség, amit nem szabad elengedni. Az érzelmi
része, eljönni Pécsről, új városban, új életet kezdeni
azért keményebb volt. Tele tervekkel, izgatottan vá-
rom ezt az időszakot.

A feladat nehéz lesz, új játékosokból kell csapa-
tot építeni. És minden idők legrosszabb bajnoki
szereplése után felhozni a győri kosárlabdát a
megfelelő szintre.
Nézhetjük onnan is, hogy nehéz újat alkotni, összerakni
a sikert az alapoktól. De én inkább úgy gondolok az
egész folyamatra, hogy türelmesen, fiatalokkal, az ala-
pokat lerakva kezdhetek el mindent a saját elképzelé-
seim szerint, rengeteg munkával. Az utánpótlás-edzők
közül jövök, rutinom van abban, hogy fiatalokat hogyan
építsünk fel. Biztos, hogy rengeteg váratlan szituáció
vár ránk, amit le kell reagálni, amihez alkalmazkodni kell,
de mindenki motivált. Miénk a szép küldetés: vissza-
hozni a győri kosárlabdát az azt megillető helyre. 

VISSZAVEZETNÉ AZ ELITBE
A GYŐRI KOSARASOKAT

A magyar női kosárlabda történetének egyik legjobb játékosa, Iványi Dalma
az UNI Győr MÉLY-ÚT csapatánál kezdi edzői pályafutását a felnőtt együttes
élén. A tízszeres magyar bajnok, 134-szeres válogatott legendára vár a fel-
adat, hogy a Győr újra versenyben legyen a bajnoki címért.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: MKOSZ/Pókász Endre

Férfi edzők voltak az elődei Győrben, lehet, hogy
épp egy törékenynek látszó nő rak rendet a csa-
pat háza táján?
Bízom benne, hogy azt a lendületet, alázatot és
munkabírást, valamint a játék szeretetét át tudom
adni a csapatnak, és a körülöttünk lévő embereknek
is, ami rám jellemző. Nem rögtön az első évben kell
látványos dolgokat véghezvinni.

Az Euroligában és az amerikai bajnokságban
összegyűjtött tapasztalatok miben segíthetnek?
Az a világon mindenhol érvényes, hogy aki felké-
szült, és száz százalékot nyújt, le tudja aratni a
gyümölcsét. Amerikában a fizikai felkészítésre he-
lyezik a hangsúlyt, nálunk a taktika van előtérben,
az, hogy hogyan járjunk túl az ellenfél eszén. En-
nek a kettőnek az egyvelege lehet a legcélraveze-
tőbb. Ki kell használni azt, ha én példakép is vagyok
egy játékosnak. A pályafutásom abban segít, hogy
hitelesebb legyek. 

Mivel lenne elégedett az első győri idénye végén?
Persze, szeretnénk minél több meccsen győzni,
mert az a legtényszerűbb visszajelzés, de most
nem ez lesz a legfontosabb. Nálunk az elején abban
lehet lemérni a munka hatékonyságát, hogy egyé-
nileg mennyit fejlődnek a tehetséges fiatalok.

Névjegy
Név: IVÁNYI DALMA
Született: 1976. március 18., Békéscsaba.
Posztja: irányító. Válogatottságainak szá-
ma: 134. Klubjai: Mezőberényi SDSE
(1986–1990), Kecskeméti SC (1990–
1994), Pécsi VSK (1994–2011), Florida Uni-
versity (1995–1999), Utah Starzz (1999–
2000), Phoenix Mercury (2003), San Anto-
nio Silver Stars (2005–2006), Botașspor
Adana (2012), PINKK-Pécsi 424 (2012–
2014). Legjobb eredményei: 10x magyar
bajnok (1995, 1998, 2000, 2001, 2003,
2004, 2005, 2006, 2010, 2014), 11x Ma-
gyar Kupa-győztes (1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006,
2009, 2010), 2x Euroliga-bronzérmes
(2001, 2004), magyar kosárlabda halhatat-
lanjai-tag (2005), az év magyar kosárlabdá-
zója (2001, 2003, 2004, 2006, 2007)
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Akis piac – amit egyébként el is neveztek
Fekete macska boltnak –, vasárnap óta,
leginkább délelőtt és az esti órákban várja

a vásárlókat. A gyerkőcök többek között saját
maguk által készített origami hajtogatásokat –
például masnit, pillangót és tulipánt – festett
kavicsokat, karkötőket, ásványokat, levendulát
és maszkot árulnak.

A négy kisgyermek, Luca, Kata, Boti és Bence szomszédok Szabad-
hegy egyik utcájában. A két testvérpár olyan jó barátok, hogy közösen
nyitottak egy mini kézművesboltot.

Megtudtuk tőlük, hogy egyszer egy tanár néni
is megcsodálta a kézzel hajtogatott origami-
kat. Nagyon megtetszettek neki, vásárolt is
belőlük, így el tudta lesni a különböző hajtoga-
tási módszereket, amelyeket az iskolában már
ő is megmutathat majd a tanítványainak. Csoki
is volt a készleten, ám az hamar elfogyott, de
az árut folyamatosan töltik. Szüleik elárulták,

hogy a délutáni hőséget is kihasználják a lur-
kók, ugyanis akkor készítik a különböző hajto-
gatott díszeket.

A gyermekek boldogan mesélték, hogy a napok-
ban arra járt egy hölgy is, aki, miután meglátta a
kézzel készített tulipánokat, rendelt tőlük egy
csokrot az esküvőjére.

A kis boltosok a tárgyak mellett házi készítésű
szörppel is várják az oda látogatókat. Elmond-
ták, hogy péntekig még biztos kint lesznek az
utcában, a bevételükből pedig fagyit szeretné-
nek venni.

NÉGY BARÁT, 
KÉT TESTVÉRPÁR,
EGY MINIBOLT


