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Aházigazda pedig a lapunkból és a gyor -
plusz.hu konyha rovatából is ismert Szar-
ka Zsófi gasztroújságíró, aki nemcsak főz,

hanem senkihez sem fogható, közvetlen stílus-
ban mesél is nekünk ízekről, tájakról, szokások-
ról, korokról és érzésekről. Tudni kell azt is, Zsófi
gyakran járja a vidéket határon innen és túl, hogy
tapasztalt idősek konyhájában tanulhasson
meg egy-egy fortélyt, féltve őrzött receptet.
„Borzalmasan sajnálom az elveszett fogáso-
kat, könyveket, azt gondolom, hogy ez is a kul-
túránk része. A sok ezerszer megfőzött recep-
tek is a kincseink közé tartoznak, amiket őrizni

Konyhatörténetek címmel indult el csütörtökön este a Győr+ Televízió
új főzőműsora, ahol valódi ételek és igazi receptek készülnek el a ka-
merák előtt. A műsorba minden alkalommal ismert és beszédes em-
berek érkeznek, de csak azzal a feltétellel, ha a hasukat is szeretik.

KONYHATÖRTÉNETEK
SZARKA ZSÓFIVAL

ÚJ FŐZŐMŰSOR INDUL

kell, hiszen benne vannak a szokásaink, gon-
dolataink is” – vallja.

A műsort azok figyelmébe ajánlja, akik szeretnek
főzni, de leginkább enni. „Klasszikus, magyar és
régi, féltett recepteket hozunk a nézőink számá-
ra, hogy ötletet adjunk a másnapi ebédhez vagy
csupán kedvet hozzunk a főzéshez, nagy családi,
baráti vacsorákhoz” – mondta el Zsófi a Győr+
Rádió reggeli adásában szerdán.

A gasztroújságíró rengeteg hasznos tippel ké-
szül most már a nézőknek is. Szeretné például,

ha mindenki jó ropogósra tudná sütni a kacsa-
combot, ha a rántott hús igazán szaftos lenne,
a tarja pedig csodálatosan krémes és fokhagy-
más. „Mi is nagyon szeretünk enni, gondolom,
nagy meglepetést nem okozok vele: a forgatás
végén megesszük az elkészített ételeket. Nem-
csak arra törekszünk, hogy csinosak legyenek,
hanem azt szeretnénk, hogy finom ételek ké-
szüljenek.” 

Zsófi minden adás előtt a Herman Ottó utcai vá-
sárcsarnokban vásárolja az alapanyagokat, mint
mondja, az ottani árusokban bízik, ami a minő-
séget illeti, ráadásul egy nagyon jó közösségi
helynek találja a csarnokot. A vásárlást követően
megy át aztán a stábbal a Placc konyhájába.

A műsor szlogenje pedig úgy szól: „A konyha azért
jó, mert egy jó étellel bárkit szóra lehet bírni.” Ér-
kezik tehát minden alkalommal egy vendég is, akit
faggat, és nincs menekvés, Zsófi be is fogja a
munkába. Egy feltétel van, hogy imádja a hasát.

„Én egyébként is egész nap főzök, most annyi
változott, hogy három kamera előtt teszem, és
közben beszélnem is kell, de tudjátok, hogy ez
nem okoz nehézséget” – mesélte nevetve Zsófi
a rádiós műsorvezetőknek. 

Premier tehát kéthetente csütörtökön, 19.25-
kor. Az első adás receptjét a 28. oldalon találják
olvasóink.

AJÁNLÓ
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Csütörtökön (lapzártakor) 301 újabb ma-
gyar állampolgárnál mutatták ki az új ko-
ronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel

6923 főre nőtt a hazánkban beazonosított fer-
tőzöttek száma. Meghalt egy idős beteg, az el-
hunytak száma így 620 főre emelkedett, 3930-
an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöt-
tek száma 2373 fő. Az aktív fertőzöttek 44 szá-
zaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak
42 százaléka budapesti. Száz koronavírusos be-

teget ápolnak kórházban, közülük heten vannak
lélegeztetőgépen.

Európában a járvány második hulláma érzékel-
hető, nő a fertőzések száma, a vírus behurcolá-
sának megfékezése érdekében ismét szigorod-
nak a külföldről való beutazás feltételei.

Békéscsabán, Budapest déli és központi terü-
letein, Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Pé-
csen, Székesfehérváron növekedő tendenciát
mutattak ki a SARS-CoV-2 vírus örökítőanya-
gának mennyiségében a 35. héten végzett
szennyvízvizsgálatok. A szennyvízben kimu-

tatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal
előzi meg a tünetes megbetegedések számá-
nak növekedését. Fontos hangsúlyozni, hogy
a módszer a behurcolt eseteket és az egyedi
gócokat nem méri, tehát az eredmények arra
utalnak, hogy az ország nagyobb részén meg-
indult a közösségi terjedés.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ál-
tal végzett szennyvízvizsgálatok eredményei
szerint várhatóan egyre több lesz a beteg Ma-
gyarországon. Számunkra jó hír, hogy Győrött a
koncentráció továbbra is alacsony, a tendencia
pedig stagnál. Budapest és Pest megye után
azonban megyénkben is nőtt a friss fertőzöttek
száma, s ezt a tendenciát komolyan kell venni.
A gyerekek, a fiatalok sokszor tünet nélkül, vagy
kevés panasszal élik át a fertőzést – tájékozta-
tott dr. Tamás László János. 

A győri kórházban naponta 70-100 tesztet
végeznek el, ebből 15-20 az utazásokhoz kö-
tött térítésköteles vizsgálat. A Széchenyi Ist-
ván Egyetemre érkező külföldi hallgatókat is
tesztelik.

A Győr+ Rádió műsorvezetői, Orosz Sándor és
Ferenczy Balázs megkérdezték a főigazgatót: a
tavaszihoz hasonlóan szükség lehet-e az egye-
temi kollégium bevonására a covidos vagy fer-
tőzésgyanús betegek kezeléséhez? A főigazga-
tó azzal kezdte a válaszát: óriási segítség volt
számukra a száz kollégiumi hely. Igaz, hogy az
emberek főként az ott kialakított járványügyi
ambulancia szolgáltatását vették igénybe, s ke-
vesen feküdtek be a kollégiumba, viszont a száz
ágy növelte a kapacitást. Ennek köszönhetően
a kórházban ennyivel kevesebb ágyat kellett
szabaddá tenni.

„Azt gondolom, most nem lesz szükség a kollé-
giumra, hiszen időközben a kórházban is száznál
több, oxigénvételi lehetőséggel ellátott ágyat
alakítottunk ki, ami elegendőnek bizonyulhat” –
osztotta meg reményét dr. Tamás László János.
Ráadásul, ha a mostani tendencia folytatódik,
akkor kezelés nélkül, vagy otthoni ápolással is
meggyógyul a betegek többsége. 

A főigazgató hangsúlyozta, nem marad el a más
betegségben szenvedő betegek vizsgálata, gyó-
gyítása, operációja a koronavírus-fertőzés nö-
vekedése miatt, jelenleg is 104 százalékon üze-
melnek a fekvőbetegeket ellátó osztályok.

A győri kórházban lapzártakor egyetlen súlyos állapotba került koro-
navírusos beteget sem kellett ápolni – tudtuk meg a Győr+ Rádióban
vendégeskedő dr. Tamás László Jánostól, a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház főigazgató főorvosától.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

KÓRHÁZUNKBAN JELENLEG 
NINCS SÚLYOS ÁLLAPOTÚ 
KORONAVÍRUSOS BETEG

NAPONTA 
70-100 TESZTET 
VÉGEZNEK EL
A PETZBEN
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„Az 1250. tanévet nyitjuk meg, az itteni oktatás
tehát régebbi, mint a magyar állam, a pannon-
halmi bencés iskola önmagában olyan értéket
képvisel, ami semmihez sem fogható” – emelte
ki Semjén Zsolt. Arról is beszélt, hogy Pannon-
halma mindig reményt jelentett a kereszténység
és a magyarság szempontjából, különösen
most, hiszen Szent Benedek kora kísérteties ha-
sonlóságot mutat a mai korunkkal. Szent Bene-
dek kora a hanyatló Róma időszaka volt, amikor
Szent Benedek kivonult, rendet teremtett és át-
mentette a klasszikus értékeket és a természe-
tességet, a normalitást, valamint a természet-
felettit képviselte. Ezeket a bencés jelmondat-
ban foglalták össze: imádkozzál és dolgozzál,
valamint a bencés küldetésnyilatkozatban is ol-
vasható, a keresztény emberképből kiindulva a
teljes személyt kívánják megszólítani, a test, a
szellem és lélek összetettségét. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

Az ország legősibb oktatási intézménye, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium
1025. tanévét kezdte meg hétfőn. Az idei rendkívüli tanévet Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterel-
nök-helyettes nyitotta meg, a diákokat Hortobágyi Cirill főapát köszöntötte.

„Pannonhalma az örök értékeket képviseli: a ke-
resztény természetfeletti értékeket és a klasszi-
kus világ bevált értékeit. A bencés iskolák ereje,
többlete, fölénye abból adódik, hogy nemcsak ok-
tathatnak, hanem nevelnek is. A bencések mindig
is tudták, hogy ők nem csupán bencések, hanem
magyar bencések” – emelte ki a politikus, hozzá-
téve, hogy a pannonhalmi intézményben tanulók
vállán jelentős részben ezért nyugszik a keresz-
tény Magyarország képviselete. Pannonhalmán
az egész Kárpát-medencéből tanulnak magyar fi-
atalok, akik itt az egyetemes kereszténység mel-
lett az egyetemes magyarságot is megélhetik. Ezt
a missziót a bencés rend vállalja, egyre több isko-
lával. Tíz év alatt az egyházi iskolák száma meg-
duplázódott – fűzte hozzá Semjén Zsolt.

„Rendkívüli tanévet nyitunk, talán nehezebb idők
jönnek, mint tavasszal volt a pandémia miatt. Re-
ménykedünk, hogy zökkenőmentes lesz az okta-
tás. 340 diák kezdi meg a tanévet, többen közülük
határainkon túlról érkeztek, ők a karanténszabá-
lyokat betartva és a teszteléseket követően kezd-
hetik meg tanulmányaikat” – mondta el kérdé-

sünkre Hortobágyi Cirill főapát. A pannonhalmi
gimnázium eddig is sajátos helyzetben volt, hi-
szen a diákok hétvégén nem járhattak haza, most
sem utazhatnak a családjukhoz. Abban remény-
kednek, hogy így elkülönítve zavartalanul, fertőzés
nélkül folyhat az oktatás. Már a diákok beköltözé-
se sem a szokásos módon zajlott, idén nem jöhe-
tett az egész család, csak az egyik szülő kísérhette
el a gyermekét.

„Az elmúlt tanév ráirányította a figyelmet sok ér-
tékre és lehetőségre, amelyeket korábban vagy
magától értetődőnek tartottunk, vagy nem is fi-
gyeltünk rá. Megtanultunk figyelni és vigyázni egy-
másra” – mondta Hortobágyi Cirill, majd arra intett,
hogy „ne lazuljunk ezután sem”, hanem tartsuk be
a járványügyi szabályokat, amelyekkel fékezni le-
het a vírus terjedését. „Az előző fél év próbára tett
tanárt, diákot, szülőt egyaránt. Mindannyian min-
taszerűen állták a sarat, a szükséghelyzetből ki-
hozva a lehetségest. Büszke lehet az ország a ne-
héz helyzetben helytálló pedagógusaira, diákjaira”
– idézte fel az elmúlt tanév nehézségeit a főapát.

Hortobágyi Cirill beszélt arról is, hogy az oktatás
célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, ha-
nem hogy szilárd alapot teremtsen a továbbha-
ladásra. Az iskola arra való, hogy megtanítson
tanulni, felébressze a tudásvágyat, megismer-
tesse a jól végzett munka örömét, megízleltesse
az alkotás izgalmát, hogy megtaláljuk azt a
munkát, amit szeretni fogunk.

ZÖKKENŐMENTES TANÉVBEN 
REMÉNYKEDNEK

PANNONHALMA AZ ÖRÖK ÉRTÉKEKET KÉPVISELI

Hortobágyi Cirill főapát
köszöntötte a diákokat
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Ezerötszázhúsz tanszercsomaggal ked-
veskedett az általános iskolát most kezdő
gyerekeknek és családjaiknak a győri ön-

kormányzat. Az összességében 4,6 millió forint ér-
tékű ajándék húsz állami és hét egyéb fenntartású
intézménybe került. A csomagokat jelképesen dr.
Pergel Elza alpolgármester adta át a Győri Nádor-
városi Ének-zenei Általános Iskolában. Mint mondta,
ezzel az ajándékkal köszönti a város az elsősöket az
iskolások sorában, amely egy új és meghatározó
szakasz a gyermekek életében. Hozzátette, a cso-
magban csupa olyan eszköz van, aminek jó hasznát
veszik majd a kisdiákok: füzetek, írólap, órarend, író-
eszközök, radír, ecsetek, gyurma, számolókorong.
Az ajándékot a gyerekek verssel köszönték meg.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy iskolánkban
történt meg a jelképes átadás, köszönjük, hogy
bár már nem az önkormányzat az iskolák fenn-
tartója, továbbra is gondoskodó figyelemmel vi-
seltetnek irántunk” – mondta Szöllősi Zoltánné
intézményvezető.

Kérdésünkre kifejtette, az idén korántsem szoká-
sos tanévkezdésről van szó, de az iskola mindent

VÁROSI AJÁNDÉK A RENDHAGYÓ TANÉVKEZDETEN

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Az önkormányzat az idén is ingye-
nes tanszercsomaggal segítette az
elsősök iskolakezdését. Az ajándék
hagyományosnak mondható, az
évkezdet korántsem az...

megtesz a diákok és a pedagógusok biztonságá-
ért. „Megkaptuk mi is a biztonságot szolgáló át-
fogó intézkedési tervet. Ezen szabályok mentén
dolgoztuk ki azokat a lépéseket, amikkel az intéz-
mény tanulóit és dolgozóit is védjük a mindenna-
pokban. A tantermekben egyéni döntés a maszk-
viselés, de onnan kilépve az a gyerekeknek és pe-
dagógusoknak is kötelező. Mivel egy időben há-
rom-négy testnevelésóra is zajlik, ezért – csök-
kentve a zsúfoltságot – az öltözőket a felsősök
használják, míg az alsósok a tantermükben öltöz-
nek át. Az iskola három automata kézfertőtlenítőt
is kapott, a szünetekben viszont a rendszeres
kézmosásra helyezzük a hangsúlyt. Hogy a mos-

dókban se legyen tumultus, az órák befejezését
rugalmasan alakítják a tanárok, ez pedig lehetővé
teszi, hogy a különböző osztályosok ne egyszerre
használják a tisztasági helyiségeket” – sorolta a
példákat az intézkedésekre az intézményvezető.
Hozzátette, a legnagyobb kihívás a folyamatos
fertőtlenítés, hiszen több tantárgy is csoportbon-
tásban zajlik, a saját termeik tisztán tartásában
ezért a takarító személyzet mellett a gyerekek,
pedagógusok is nagy szerepet játszanak.

A tanév tehát szeptember 1-jén elkezdődött, az
iskolák pedig a tudás átadása mellett a bizton-
ságos környezetre helyezik a fő hangsúlyt.

Az idei tanév elején a járványhelyzet miatt foko-
zott figyelmet kell fordítani a tanulók és a peda-
gógusok biztonságára. Ennek fontosságát is-
merte fel az Innovatív Group vállalatcsoport, és
tette meg nemes felajánlását: automata, érin-
tésmentes fertőtlenítést biztosító berendezé-
seket, valamint az üzemeltetéséhez szükséges
fertőtlenítő folyadékot adományozott a győri
köznevelési intézményeknek. „Látva a statiszti-
kai adatokat, hogy fokozódik a járványügyi hely-
zet Magyarországon, úgy gondoltuk, hogy van
lehetőségünk, hogy valamilyen módon hozzájá-
ruljunk a védekezéshez. Amikor a gyerekek be-
jönnek az iskolába, nagyon fontos az azonnali
fertőtlenítés, ezért szereztük be ezeket a gé-
peket” – fejtette ki a cégcsoport álláspontját

KÉZFERTŐTLENÍTŐ GÉPEK ADOMÁNYBÓL

Győr harminchét köznevelési in-
tézménye kapott ajándékba auto-
mata kézfertőtlenítő gépet és a
hozzá tartozó fertőtlenítő folya-
dékot. Az adományt az Innovatív
Group társadalmi szerepvállalás-
ként, a COVID-járvány okozta
helyzet enyhítésére ajánlotta fel.

Szerző: Garamvölgyi Imre Lipovics Tamás, az Innovatív Transport Kft.
ügyvezető igazgatója.

A cégcsoport megközelítően hárommillió forint-
ból szerezte be a gépeket, mindezek mellett
ötezer szájmaszkot is adományozott az iskolák-
nak. Az adomány célba juttatásában pedig a tér-
ség országgyűlési képviselője, Simon Róbert
Balázs segített a vállalatcsoportnak.

Az adományozás során 87 készüléket szereltek
fel az iskolákban, amihez több mint 300 liter fer-
tőtlenítő folyadékot biztosított a cégcsoport.
Mindezek mellett vállalták a gépek állandó kar-
bantartását, és további fertőtlenítőszer beszer-
zését is.
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NEGYEDSZÁZADOS JUBILEUM:

ÜNNEPI TANÉVNYITÓ 
A JOGI KARON

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Ács Tamás

A győri jogi kar felnőtté vált, és elfoglalta méltó helyét a több száz éves
múltra visszatekintő társkarok között – hangzott el a 25. évfordulóját
ünneplő Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar tanévnyitóján.

Ahogy 25 évvel ezelőtt az első, úgy a jubi-
leumi tanév megnyitóját is a városháza
dísztermében tartották, amelyen dr. Per-

gel Elza alpolgármester a város és a Széchenyi
István Egyetem szoros kapcsolatáról beszélt,
majd a hallgatókhoz fordult: „Szeretnénk, hogy
Győr ne csak egy kitűnő egyetemmel rendelkező
város legyen, hanem valódi pezsgő életű egye-
temi város is. Egy olyan hely, ahol a felejthetet-
len egyetemi élet után elkezdhetik pályafutásu-
kat a frissdiplomások, családot alapíthatnak, jö-
vőt tervezhetnek.” 

Dr. Földesi Péter, az egyetem rektora hozzátet-
te, a következő 25 év sikerét az elmúlt negyed

század megfeszített munkája alapozza meg.
„Önök egy izgalmas időszak elé néznek, ami
egyben kemény munkával és rengeteg tanulás-
sal is jár majd, de megéri a befektetett energia”
– szólt az elsőévesekhez.

Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, a kar dékánja a
győri jogászképzés 1700-as évekig visszanyúló
hagyományaira és a Győrben végzett neves elő-
dökre emlékezett. Felidézte az összefogást,
amelynek révén 1995-ben az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Ka-
rának kihelyezett Intézeteként a jogászképzés
újra elindulhatott Győrben. 2002-től Jog- és
Gazdaságtudományi Karként, 2007 óta pedig az
egyetem önálló karaként működik a képzés, ami
ma már öt szakon, több mint 1200 hallgatóval
zajlik. Kiemelte, a jubileumi tanévet rekordszá-
mú, 368 elsőéves kezdheti meg.

A 25 éves jubileum alkalmából adták át az ün-
nepségen a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi
Kar Alapításáért elnevezésű elismerést. A díjban
részesült Bihari Mihály professzor emeritus,
Kukorelli István professzor, Szekeres Tamás pro-
fesszor, Szalay Gyula prodékán, Révész T. Mihály
címzetes egyetemi tanár, Lamm Vanda profesz-
szor emerita, Lenkovics Barnabás professzor
emeritus, Mezey Barna professzor, Balogh József
volt polgármester, Pardavi László egyetemi do-
cens. Az egyetem a győri önkormányzatnak elis-
merő oklevéllel mondott köszönetet.

Az eseményen Darák Péter, a Kúria elnöke tar-
tott ünnepi előadást, aki témájául a mestersé-
ges intelligenciában rejlő lehetőségeket válasz-
totta, amelyek a jogi területek, az igazságszol-
gáltatás és a közigazgatás terén is a hatékony-
ság növelését segítik, de egyben új kihívásokat
is felvet. Mindezekkel a mai hallgatók szembe-
sülnek majd, akiktől továbbra is személyes erő-
feszítés szükséges a tudás elsajátításához.

Az elmúlt 25 évben a győri jogászképzésért ki-
emelkedő munkát végző személyiségek részére
adták át a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi
Kar ,,Pro Facultate” emlékérmét Vízkelety Mari-
ann miniszterelnöki biztosnak, dr. Lipovits Szi-
lárdnak, Győr jegyzőjének, Havasi Dezsőnek, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara
elnökének és Kerényi Ervinnek, a kamara elnök-
helyettesének, Molnár Balázsnak, a Megyei
Közjegyzői Kamara elnökének, Simon Attilának,
a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigaz-
gatójának, Széplaki Lászlónak, a Győri Ítélőtábla
elnökének, Takács Józsefnek, a Győri Törvény-
szék elnökének, Tóth Eszternek, az Universitas-
Győr Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Turcsánné
Molnár Katalinnak, a Székesfehérvári Törvény-
szék elnökének, Kovács Gábor és Takács Péter
tanszékvezető egyetemi tanárnak, Lapsánszky
András tanszékvezető egyetemi docensnek,

Ferencz Jácint, Glavanits Judit, Horváth Gergely,
Karácsony Gergely egyetemi docenseknek, va-
lamint Deli Gergely, Gellér Balázs, Sulyok Gábor
egyetemi tanároknak.

A tanévnyitón a kar 2019/2020-as tanévében
évfolyamelsőként végzett hallgatói részére is el-
ismeréseket adtak át, majd az elsőévesek eskü-
tétele következett, amellyel a hallgatókat hiva-
talosan is egyetemi polgárrá fogadták.

2007-BEN ÖNÁLLÓ KAR
5 SZAK
1200 HALLGATÓ
368 ELSŐÉVES
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SZEMSZ      G

Hajba Ferenc

Nem vágytunk és nem is számítottunk rá, de
átéljük, hogy sebezhető a világ. Az a világ,
amelyről azt gondoltuk, mi, emberek va-
gyunk a közepén, értünk bocsátanak ki oxi-
gént a fák, nekünk süt a Nap, számunkra te-
rem a föld. A többiek, az állatok, a növények
csak melléktermékei ennek a világegyetem-
nek. Aztán jött egy korábban is ismert vírus,
s itt, a 21. század huszadik évében, amikor
– kétségtelenül az emberi elme jóvoltából –
mesterséges intelligenciáról, robotizációról
és digitalizációról beszélünk, autóink rövide-
sen önmagukat vezetik, rálépünk a Marsra,
aktivizálódik egy, az emberi agy sokrétűsé-
géhez képest primitív vírus, aztán pár hónap
alatt teljesen átrendezi a világot.
Az emberiség nagy többsége nyilván túléli a
globális kórt, de akár évekig lassúvá teszi
lépteinket ez a járvány, melynek már máso-
dik hulláma csapkodja az otthonunk falát,
miközben még az elsőnek a maradványtü-
neteivel szenvedünk. Nincs kímélet, a helyi,
a nemzeti és a globális közösségek egyaránt
megtorpannak. Még az olyan jelentős, és
Magyarország számára különösen fontos
nagyhatalom, mint Németország nemzeti
jövedelme is rekordméretekben csökkent a
második negyedévben. Magyarországon is
nő a hiány, szeptemberben a gazdaság vé-
delmét szolgáló terv készül. Szembe kell
néznünk azzal, hogy kényszerűen kevesebb
forráshoz jutnak a települések, az önkor-
mányzatok, s maga az ország is. Munkahe-
lyek százezreit kell megvédeni, vagy újakat
létrehozni, miközben a nálunk letelepedő vi-
lágcégek teljesítménye, ezáltal az államnak
és az önkormányzatoknak befizetett adója
is nagymértékben csökken.
Lehet ebből politikát csinálni, lehet követe-
lőzni, lehet vitatkozni a lehetséges beruhá-
zások fontossági sorrendjén, de akarva-aka-
ratlanul tudomásul kell vennünk: pénzügyi
szempontból időlegesen szűkösebb lesz a
világ. Nagyobb szerepe lesz az öngondosko-
dásnak, az egyéni alkalmazkodó képesség-
nek, a kreativitásnak, a szolidaritásnak, a tü-
relemnek, a józanságnak. Ez nem jelenti sem
az önfeladást, sem saját nagyívű vágyaink,
céljaink végleges törlését a terveink közül.
Csak az átütemezést, az újratervezést.

HULLÁMAINK
HORDALÉKA

Teljes körű felújítás történt a Zöld utcai
Bölcsődében, amely 2019. augusztus
elsejével kezdődött TOP-os pályázat

keretében. Dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester a nyitás előtti átadáson köszöntőjé-
ben kiemelte, a külső-belső átalakítással, az
energetikai fejlesztéssel, az udvar parkosítá-
sával, modern játszóeszközökkel történő fel-
szerelésével egy korszerű intézmény nyitja
meg újra kapuit, ahol a kisgyermekek bizton-
ságban érzik magukat, a szülők biztonságban
tudják a gyermekeiket és modern körülmé-
nyek között folytathatják a legkisebbek fejlő-
dését segítő szakmai munkát. „Továbbra is
azon dolgozunk, hogy a városi bölcsődék és
óvodák felújítása folyamatos legyen a követ-
kező időszakban is” – mondta a városvezető. 

„A fejlesztés során felmerülő költségek össze-
ge 426 millió forint volt, az önkormányzat 110
millió forintot biztosított a város költségveté-
séből a munkálatokhoz” – tette hozzá dr. Per-
gel Elza alpolgármester. Simon Róbert Balázs
győri országgyűlési képviselő felidézte, hogy
az 1980-as években még magánkézben volt
a Zöld utcai Bölcsőde, a mellette lévő Tárogató

KOMPLEX FELÚJÍTÁS UTÁN NYITOTTA KAPUIT AZ INTÉZMÉNY

GYERMEKZSIVAJTÓL HANGOS 
A ZÖLD UTCAI BÖLCSŐDE
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

Az egy évvel ezelőtt kezdődő komplex felújítást követően szep-
tember elsejétől ismét birtokba vehették a kisgyermekek a Zöld
utcai Bölcsődét. 

úti Óvoda és a Kodály Zoltán Ének-zenei Álta-
lános Iskola területe, amelyet a város vásárolt
meg és hozta létre a három intézményt. 

A felújított épület és a korszerű eszközpark
segítségével a 0–3 éves gyermekek ellátási
körülményei javultak, a sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek felzárkóztatása, segítése ma-
gasabb színvonalon, jobb környezetben való-
sulhat meg. Hajszán Gyula önkormányzati
képviselő szerint a szabadhegyi új generáció
felnevelkedésében továbbra is nagy szerepet
kap a most átadott, újranyitott bölcsőde. 

A negyvenéves épületegyüttes felújítása so-
rán a három pavilonban hat csoportszobát
alakítottak ki. Az intézményen belül saját fő-
zőkonyha, a kicsik számára tornaszoba, pavi-
lononként előtér, öltöző, mozgáskorlátozott
gyermekek által is használható mosdóhelyi-
ség, a csoportszobákból nyíló kis raktárhelyi-
ségek mellett dolgozói étkező, mellékhelyisé-
gek és a vezetői iroda is található. A felszere-
lések lehetővé teszik a hallókészülékkel ren-
delkező kisgyermekek segítését is. Bartalné dr.
Tóth Györgyi, az Egyesített Bölcsődei Intéz-
ményhálózat igazgatója hozzátette, a meg-
újult épületben év végére 66 kisgyermeknek
tudnak elhelyezést biztosítani 22 fős gondo-
zói létszámmal.
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Tiszta lett a tér, felszámolta a város az Iszkápa közben évek során kialakult illegális szeméttelepet. Leg-
alább ötszáz patkánycsaládot kellett kiirtani, mielőtt a hulladékhegyet elkezdték elhordani. Lakossági ké-
résre Adyvárosban is rendkívüli patkányirtást rendelt el a város. 

FELSZÁMOLTÁK AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTHEGYET
„Egy évtized alatt magánterületen gyűlt össze,
nem éppen dicsőséges győri és környékbeli
polgárok, vállalkozások jóvoltából – mondta az
Iszkápa köz szakszerű megtisztítását bejelen-
tő sajtótájékoztatón  dr. Dézsi Csaba András
polgármester. – Eddig csak figyelmeztetni,
büntetni tudtuk a telek magántulajdonosát,
aztán behívtam az irodámba, és azt javasol-
tam neki: adja a területet az önkormányzat-
nak, s akkor nem őt terheli a szeméthegy fel-
számolásának hatalmas költsége. Megálla-
podtunk, a lehető legrövidebb idő alatt rend
lesz itt, és nyertünk egy telket is.” 

A szeméthegy felszámolása előtt ki kellett ir-
tani a patkányokat is az Iszkápa közben. Mára
a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
szakemberei teljesen megtisztították az Isz-
kápa közt. Különböző intézkedésekkel, hely-
színi jelenléttel megakadályozzák, hogy győ-
riek vagy idegenek újra megpróbálják odavin-
ni az illegális szemetet. 

Az elmúlt hetekben több lakossági bejelentés
érkezett a városházára az Adyváros egyes ré-
szein elszaporodott patkányok miatt. Radnóti

Ákos alpolgármester rendkívüli patkányirtást
kért a város csatornahálózatát üzemeltető Pan-
non-Víz Zrt.-től. „Több helyen is tapasztaltam,
hogy megszaporodtak a patkányok. Természe-
tesen ha ilyen gond felmerül, mindig jelezni fog-
juk az érintetteknek. Ha zöldterületeken látnak
rágcsálókat, akkor a Győr-Szolnak, ha a csator-
narendszert érinti, akkor pedig a Pannon-Víznek.
Hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy a hely-
színi bejárásaim során sok helyen láttam, hogy
etetik a macskákat, ami adott esetben pozitív
dolog, hiszen a kisállatokon próbálunk segíteni,
viszont ha kiteszünk húsmaradványokat, halda-
rabokat, ne csodálkozzunk azon, ha megjelen-
nek a patkányok is a közterületeken. A patkány -
irtás lakossági együttműködés nélkül nem fog
menni” – fejtette ki Radnóti Ákos.

Az adyvárosi patkánygyérítés során speci-
ális mérget juttatnak a csatornákban elhe-
lyezett úgynevezett etetőtálakba, amit a
patkányok táplálékként vesznek fel. Az ete-
tőtálak sem maradnak az akció után a csa-
tornákban, mert ezeket vízben oldódó
anyagokból készítik, így azok maradék nél-
kül feloldódnak a helyszíneken.

Előtte Utána

Rendkívüli patkányirtást
tartottak Adyvárosban 
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Tovább szépült a belváros a nyolc virág-
ládával, melyeket dr. Fekete Dávid ön-
kormányzati képviselő kezdeményezé-

sére helyezett ki a szolgáltató. „Eddig is igyekez-
tünk mindent megtenni annak érdekében, hogy
a belváros minél szebb, minél élhetőbb legyen, és
nemcsak az idelátogatókra, a turistákra, az itt dol-
gozókra gondolunk, hanem a belvárosban lakók
mindennapjait is szeretnénk minél komfortosab-
bá, élhetőbbé tenni” – fogalmazott a képviselő.

A virágládák mellett két padot is kihelyeztek,
valamint tovább vizsgálják annak a lehetősé-

KIZÖLDÜLT AZ ARADI VÉRTANÚK ÚTJA

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

Levendulával és zsályával, törzses örökzöldekkel, valamint évelő
növényekkel beültetett négy nagy és négy kis növényládát helyez-
tek ki az Aradi vértanúk útjára a Győr-Szol Zrt. munkatársai. 

gét, hogy az Aradi vértanúk útján hová lehet-
ne újabb virágládákat telepíteni.

A grafitszürke növényládák kialakításuk-
ban és színükben is megegyeznek a ko-
rábban a Szent István úton elhelyezett lá-
dákkal, így illeszkednek a városrész arcu-
latához. „Lépésről lépésre haladunk a vá-
ros felújításában, megújításában, zöldíté-
sében, a közelmúltban Adyvárosban ad-
tunk át egy felújított játszóteret, valamint
a belvárosi Arrabona-udvar is megújulha-
tott. A most átadott minőségi virágládák
és az abba telepített növények sokáig fog-
ják szépíteni a belváros ezen részét” –
emelte ki Simon Róbert Balázs győri or-
szággyűlési képviselő.

A beruházással kapcsolatos kivitelezési munkák már be-
fejeződtek. Elkészült a zöldterület rendezése, a növények
ültetése, az öntözőrendszer beüzemelése. Azonban a nö-
vényzet eredéséig, megerősödéséig a területet továbbra
is zárva tartják. A tanévkezdés miatt a park zárásáról a
környező iskolák igazgatóit értesítették, kérve, hogy a di-
ákok a parkot egyelőre ne használják. Ugyanezt kérik a
győri lakosoktól is. A felújítás kezdetén az önkormányzat
ötletpályázatra hívta a győri fiatalokat, hogy tervezzenek
a térre egy olyan VALAMIT, ami a többi fiatal számára is
érdekessé, vonzóvá teszi a parkot. Tucatnyi érdekesebbnél
érdekesebb pályamű érkezett a bírálóbizottsághoz, amiből
ki is választottak hármat. Ezek kombinációjából készül el
később a park új látványossága.

BEFEJEZODÖTT 
AZ EÖTVÖS PARK FELÚJÍTÁSA
A belvárosi Eötvös
park felújítási munká-
latai befejeződtek, ám
a park jelenleg zárva
tart, mert szükséges a
fűfelület és a növények
megerősödése.

A FŰRE LÉPNI EGYELŐRE NEM SZABAD

´́

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

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

ÉRDEMES
tanulóbiztosítást
KÖTNI

Talán bölcsôde, óvoda és iskola kezdésekor a legak-
tuálisabb a Szimba tanulóbiztosítás, amely szolgálta-
tások széles körét nyújtja a gyerekekkel elôforduló
speciális balesetekre, problémákra. Varga László el-
mondta, kollégái kiszállították már az intézményekbe
az igénylôlapokat, amikkel kapcsolatban az osztály-
fônököket, iskolatitkárokat kereshetik a szülôk, és ter-
mészetesen a Megoldások Fiókja Kft. munkatársai is
segítenek, válaszolnak a felmerülô kérdésekre.

Szintén az iskolakezdéshez köthetô a megnöveke-
dett forgalom. „Fél éve nem mentek iskolába a gye-
rekek, elôfordulhat a figyelmetlenség. Vigyázzunk
egymásra, hogy minél kevesebb baleset történjen”
— hangsúlyozta Varga László, aki a Gyôr+ Rádió-
ban bemutatta a cég egy új munkatársát is, abban
bízva, hogy a tehetséges fiatalt még többen követik
a Megoldások Fiókja Kft.-hez. Szabó Vivien másfél
hónapja a csapat tagja. „Képzésekre járok, renge-
teget kell tanulni, de segítenek mindenben. Nagyon
jól érzem magam így, hogy én oszthatom be az idô-
met és emberekkel foglalkozhatok” — mesélte a
Megoldások Fiókja Kft. friss munkatársa.

Hatféle lehetôség közül választhatnak a szü-
lôk, akik gyermeküknek Szimba tanulóbizto-
sítást kötnek. A speciális csomagok a nap 24
órájában érvényesek a gyermekek védelmé-
re — hívta fel a figyelmet Varga László, a
Megoldások Fiókja Kft. ügyvezetôje.
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HÉT ÉV UTÁN BÚCSÚZIK 
A RENDŐRFŐKAPITÁNY

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság első embere
szeptember 1-jétől már nem Csizmadia Gábor rendőr vezérőrnagy,
hanem dr. Urbán Zoltán László rendőr dandártábornok. A vezérőr-
nagy hét év után búcsúzik, életkora elérte a szabályok szerint meg-
engedettet. Mostantól főszerepben a család lesz.

Csizmadia Gábor hivatalos búcsúztatása
augusztus 31-én, ünnepélyes állo-
mánygyűlésen történt, ahol utódját is

kinevezték. A rendőrség kötelékében 46 évet
szolgált volt főkapitány a Győr+ Médiának
adott interjút utolsó szolgálati napjai egyikén. 

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás

„Mindig szerettem rendőr lenni, soha nem ta-
gadtam vagy szégyelltem ezt. Egyébként ha-
tárőrként kezdtem, akkor még Győr-Sopron
megyében – kezdte Csizmadia Gábor. – Mire
rendőrfőkapitány lettem, már Győr-Moson-
Sopron megyének hívták a szolgálati helye-
met. Keretbe foglalja a pályafutásomat. Aki
szereti a munkáját, annak ez akkor is nehéz,
ha előre ki lehet számolni, mikor jön el a nap-
ja. De majd csak megszokom a rendőrségen
kívüli életet is” – mosolygott.

A rendőri vezető hét évét nem kímélték az
olyan szokatlan és váratlan események sem,
amelyek nemcsak szakmailag, hanem embe-
rileg is próbára tették rátermettségét. A máig
emlékezetes 2013-as tavaszi árvízzel rögtön
az első évben kellett szembenéznie, ami
ugyanakkor szép emlékeket is jelent számá-
ra. „Hihetetlen volt az összefogás, amit akkor
tapasztaltunk. Rendőrként és emberként,
mert a kettő soha nem szétválasztható.
Olyan kihívást kapott mindenki, aminek akkor
és ott kellett megfelelni. Szinte senkin nem
látszott a fáradtság, erőt adott, hogy meg
kellett menteni a gátat. Nekünk, rendőröknek
kellett Győrújfalut kitelepíteni, emlékszem, az
akkori rendészeti igazgató, Németh Lajos ez-
redes kijelentette, ez a gát ugyan nem fog át-
szakadni, ha ennyien tesznek ellene! Szeren-
csére igaza lett, tényleg megmenekült több
ezer otthon. Ezt az eseményt mindenképp si-
kersztorinak könyvelem el, akkor is, ha félel-
metes és megrázó is volt egyben.” 

Az országos migráció csúcsát 2015-ben él-
tük, 310 ezer ember ment át Hegyeshalmon
és az egész megyén keresztül Ausztriába.
„Ahogy semmit, az állomány hozzáállása,
szakértelme és elhivatottsága nélkül ezt a
helyzetet sem tudtuk volna megoldani. A
társszervekkel, önkormányzatokkal – és még
lehetne sorolni – közösen sikerült úgy kezelni
a kialakult feladatot, hogy nem történt komo-
lyabb atrocitás a megyében. Pedig volt olyan
is, hogy a győri vasútállomáson egyszerre
4000 migráns tartózkodott.” 
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A leköszönő főkapitány azt sem felejtette el
megemlíteni, hogy a Szövetség utcai kollégák
több mint 16 ezer illegális migráns papírjait
kezelték, emellett intézték az elszállásolásu-
kat, az étkeztetésüket. S bizony még a sokat
látott rendőri vezetőt is meglepte, hogy a vég-
számlán több tucat pelenka is szerepelt, hi-
szen jöttek komplett családok is. A helyzet
mindenkit felkészületlenül ért, de a legjobb tu-
dásuk szerint igyekezték azt kezelni.

Az elmúlt hét évről rengeteget lehetne be-
szélni, számos sajtótájékoztatót kellett ösz-
szehívni, ahol megoldott bűnesetekről tudtak
beszámolni a különböző osztályvezetők. Mind
közül talán a legemlékezetesebb és legmeg-
rázóbb a Tompa Eszter-gyilkosság megoldása
volt, amely technikai és emberi bravúrnak is
köszönhető. „Amikor az a gyilkosság történt,
még nem a megyében dolgoztam. Ám máig
roppant büszke vagyok azokra a kollégákra,
akik dolgoztak ebben az ügyben. A technika
fejlődésének és a nyomrögzítők precíz mun-
kájának köszönhetően sikerült a bálazsinegről
mintát venni, s meglett az elkövető. Megol-
dódott egy olyan ügy, amely sok ember életét
tette tönkre” – emlékezett vissza, azt sem ki-
feledve, hogy igen, a rendőrségi munkában a
szomorú események kapcsán is vannak kife-
jezetten sikersztorik. Sokszor olyanok is, ame-
lyekről a közvélemény nem tud, de hihetetlen
munka rejlik a felgöngyölítés mögött. 

Nehéz, de szép feladatként gondol vissza a
2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra,
amely amellett, hogy egyedülálló volt Ma-
gyarországon, sok-sok kihívást is tartogatott
a rendőrség számára. S ha 2020 felé közeled-
ve Csizmadia főkapitány úr arra gondolt, hogy
a nyugdíjig lesz egy nyugodt éve, most már
tudjuk, hogy tévedett volna. Hazánkat is elérte
a COVID-19-világjárvány, ami a rendőrségnek

ismét olyan feladatokat adott, amikre előze-
tesen nem lehet felkészülni. El kellett látni a
megye határszakaszának komplett védelmét
és a határátkelőket is újra üzemeltetni kellett,
lehetőleg a legrövidebb időn belül. Megdöb-
bentő számot osztott meg velünk: 1 millió
300 ezer embert léptettek be Magyarország-
ra a szigorú védekezés idején. 

Ha maradt is hiányérzete valamiben, az a
megyebeli rendőrségi épületek felújítását il-
leti. Sok terve volt, aminek az anyagi lehető-
ségek szabtak gátat. De ahogy fogalmazott:
most már jöjjenek a fiatalok, ez már legyen
az ő feladatuk.

Csizmadia Gábor rendőr vezérőrnagynak
keddtől már nincs tele a naptárja, a felesége,
a gyermekei és az unokák is többet lehetnek
a családfővel. Mint mondja, furcsa lesz meg-
szokni, de ez az élet rendje. „Feltalálom ma-
gam, ebben biztos vagyok. Akkor is, ha na-
gyon szokatlan lesz. Az unokákat szívesen
elviszem és hozom majd az óvodából, isko-
lából, rendezem a sokáig elmaradt ház körüli
teendőket is. A feleségem már nagyon várja
a családi lomtalanítást is, amikor végre
megszabadulunk a felesleges holmijainktól,
s megcsináljuk a helyet az újnak”– mesélte
a terveket nevetve, sőt azt is elárulta, hogy
a fűnyírást eddig is nagyon szerette, most
majd ennek a pihentető és hasznos kerti
munkának is gyakrabban hódolhat. Szeret
horgászni, vízparton lenni és szívesen be-
szélget bárkivel. Utazni belföldön szeret,
most erre is több ideje jut. A jövőre nézve
sok terve van, akkor is, ha egy kicsit még fu-
ra, hogy szeptember 1-től már nem gyakor-
ló rendőrként, hanem 46 év hivatásos szol-
gálat után főállású férjként, apaként és
nagypapaként. A feladat és a kihívás így is
nagy, s talán a legszebb.

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• 
TAKARÍTÓ

SZOCIÁLIS GONDOZÓ
ÁPOLÓ

VILLANYSZERELŐ
FESTŐ

KARBANTARTÓ
•

munkakörben.

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

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

hr@eeszi.hu

Csizmadia Gábor 
dr. Urbán Zoltán Lászlónak

adta át csapatzászlót
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Akoronavírus-járvány miatt hamarabb
ért véget a tanév klasszikus formája,
mint az a megszokott, a digitális ok-

tatás miatt a tanulók jobban kieshettek a
mindennapi közlekedési helyzetekből. Éppen
ezért a szeptemberi becsengetés nemcsak
a kötelező óvintézkedések betartása miatt
lesz most kicsit másabb, hanem előfordul-
hat, hogy több időbe telik, míg a gyermekek
visszaszoknak a biztonságos közlekedéshez. 

A rendőrség – ahogy megszokhattuk – idén
is felkészült a tanévkezdésre, a forgalma-
sabb szakaszok mellett álló iskolák, óvodák
mellett az első hónapban gyakrabban fel-
ügyelik a forgalmat egyenruhások. Az ő
munkájukat segítik a polgárőrök is, akik szin-
tén számos esetben tettek már sokat a biz-
tonságért. Ezeken a helyeken óhatatlanul
megnövekszik a gépjármű- és a gyalogos
forgalom is, elkel tehát a segítség a zebrán
való átjutásban, de figyelmeztetés is jókor

HOSSZABB KIHAGYÁS UTÁN 
NAGYOBB FIGYELMET!

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

Csaknem fél év telt el azóta, hogy az iskolásoknak utoljára be-
csengettek. Érthető tehát, ha egy kicsit nehezebben szoknak visz-
sza a reggeli és délutáni közlekedési fegyelembe. Az autósoktól is
több türelmet, nagyobb odafigyelést kért a rendőrség.

érkezik, ha néhány szülő nem a megfelelő
helyen tenné ki csemetéjét az autóból. 

Mindenkitől nagyobb odafigyelést és tole-
ranciát kíván ez az időszak, különösen azért,
mert a megnövekedett forgalom miatt
hosszabb menetidővel is kalkulálnia kell a
munkába igyekvő autósoknak. A cél pedig
mindenkinek ugyanaz kell, hogy legyen:
egyetlen gyermekbaleset se történjen! 

„Ilyenkor elsősorban a zebrán való átjutást
segítjük és az autósok figyelmét is jobban
felhívjuk a jelenlétünkkel” – kezdte Rosta
Roland rendőr őrnagy, a Megyei Baleset-
megelőző Bizottság titkára. „A sofőröknek a
nagyobb forgalom miatt többször meg kell
adnia az elsőbbséget a gyalogosoknak.  Rá-
adásul arra is figyelniük kell, hogy sajnos a
gyermekeknél előfordulhat, hogy kiszalad-
nak az autók elé, vagy nem a megfelelő he-
lyen próbálnak átkelni a túloldalra” – zárta az
őrnagy, majd azt azért még hozzátette: az
iskolákkal való együttműködés egyébként is
jó, a gyermekek felelős közlekedésre való
nevelése jó irányba halad. 
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Simon Róbert Balázs elmondta, a járvány
első hullámának tapasztalatai alapján a
kormányzat időben meghozta a szüksé-

ges intézkedéseket. Kedden éjféltől 67 határát-
kelőnél ellenőrzik a forgalmat. Arra törekednek,
hogy mindenki minél gyorsabban jusson át a
határátkelőkön, illetve a gazdaság teljesítőké-
pességének megőrzése érdekében továbbra is
akadálymentes legyen az áruk mozgása.

„Minden területen, így az oktatásban is összefo-
gásra van szükség a járvány második hullámának
megfékezéséhez. Most még inkább vigyáznunk
kell egymásra, hogy zavartalanul működhessen a
hagyományos oktatás” – emelte ki Simon Róbert
Balázs. Jó hír, hogy óvintézkedésekkel, de a normál
menetrend szerint indult el a tanév szeptember
1-jén. Az iskolák protokollt kaptak a járvány elleni
védekezést segítő teendőkről. „Alapfontosságú

AZ EGYÉNI FELELŐSSÉG A LEGFONTOSABB
A koronavírus miatt szeptember 1-jén életbe lépett korlátozó intézkedéseknek a magyar emberek egész-
ségének és biztonságának védelme a célja. A szakemberek szerint a második hullám küszöbén vagyunk,
eddig a vírus külföldről való behurcolása jelentette a legnagyobb veszélyt, ezért van szükség az óvintézke-
désekre – indokolta a döntést Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő.

kérés, hogy beteg, a koronavírus tüneteit mutató
gyermeket ne engedjenek a szülők közösségbe.
Felelős szülői magatartással, az alapvető óvintéz-
kedések betartásával elkerülhető lesz az iskolákat
és óvodákat érintő korlátozások bevezetése” – je-
lezte a képviselő. Továbbra is alapelv, hogy az a
szülő, akinek a gyermeke a koronavírus-fertőzés
tüneteit mutatja, telefonon hívja fel a háziorvost
vagy gyermekorvost, és ne vigye a rendelőbe a
gyermeket.

„A legfontosabb az egyéni felelősség, ezért oda
kell figyelni a szájmaszk megfelelő használatára
az üzletekben és a közösségi közlekedésben” –
emelte ki Simon Róbert Balázs és hozzátette,
aki a koronavírus tüneteit észleli magán, min-
denképpen maradjon otthon, ne menjen közös-
ségbe. Háziorvosát pedig ne személyesen ke-
resse, hanem telefonon hívja fel.

Avízszint-rehabilitációról lapunk már több-
ször is írt, hiszen ezáltal nemcsak árvíz-
védelemben, hanem a turisztikai és a

sportolási lehetőségek területén is bővülnek a
győriek és a térségben élők lehetőségei. Ezt a
beruházást várhatóan a jövő év végén fejezik be.

Dr. Palkovics László emellett megbízta egy másik
fontos területtel is Kara Ákost. Szeptember 1-jétől
a miniszteri biztosi feladatai közé tartoznak a Győr
és térségének szakképzési fejlesztésével össze-
függő koordinációs feladatok is. Régi szakmai te-
rületén kapott tehát újra feladatot Kara Ákos, hi-
szen 2010 és 2014 között ő volt az egyik felelőse
a Fidesz-frakcióban a szakképzési és foglalkozta-
tási területnek. Így részt vett például a Munkahely-
védelmi Akcióterv kidolgozásában, amely annak
idején több százezer munkavállaló munkahelyé-
nek megmaradását segítette.

Kara Ákos országgyűlési képviselői munkája mellett eddig a „Mosoni-
Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja” elnevezésű pro-
jekt miniszteri biztosa volt. Szeptember 1-jétől egy további fontos fel-
adatot is ellát.

BOVÜLTEK KARA ÁKOS
MINISZTERI BIZTOSI FELADATAI

„Nagyon örülök az új feladatomnak is, ugyanaz-
zal a szorgalommal szeretném ellátni ezt a
munkát is, mint az eddigieket. Az első utam ez-
zel a megbízással kapcsolatban a marcalvárosi
Pattantyús-Ábrahám Géza Technikumba veze-
tett. Szimbolikus lépésnek is szántam ezt a lá-
togatást, hiszen abban az intézményben tanul-
tam felső tagozaton, amikor az még általános
iskolaként működött.

Aztán államtitkár voltam, amikor kezdemé-
nyeztem az intézmény energetikai korszerű-
sítését, de akkor már a középfokú oktatás
meghatározó iskolája volt a Pattantyús. Jelen-
leg 568 tanulója, nagyszerű vezetője Hatos
Hajnalka személyében, és remek tanárai van-
nak az intézménynek, amely a régióban az első
számú villamosipari technikum” – számolt be
az országgyűlési képviselő.

A jövőre nézve elmondta, munkájának fő irá-
nya a piacképes tudás megszerzése és gya-
korlatorientált képzés a diákoknak, innováció
és együtt gondolkodás a tanárokkal, oktatók-
kal, a Győri Szakképzési Centrummal, így Gede
Eszter kancellárral és a megyei kereskedelmi
és iparkamarával.

´́
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Miért pont Bécs?
A nővérem akkor már két éve ott élt, így volt le-
hetőségem hozzá költözni. Mindössze tizenöt
éves voltam, amikor 1998-ban Albániában sú-
lyos politikai válság robbant ki. Beláttam, hogy
ott már nem lenne jövőm. 

És úgy érzi, Ausztriában megtalálta a helyét? 
Igen, persze ez nem ment könnyen. Nyelvtudás
nélkül kerültem a Bécsi Állami Operaházba. Az ál-
talános iskolában angolul tanultunk, de akkor még
a bécsi balettiskolába nem járt annyi külföldi nö-
vendék, mint manapság, így muszáj volt megta-
nulnom németül. Klasszikus balett szakon végez-
tem, ám rájöttem, ez nem az én stílusom. 

Szerző: Némedi-Tóth Zsófia
Fotó: O. Jakócs Péter

Eno Peci albán táncos, koreográfus 1998-ban érkezett Bécsbe, a poli-
tikai válság elől menekült el hazájából. Nyelvtudás nélkül került a Bé-
csi Állami Operaházba, ma már kitűnően kommunikál, és családjával
továbbra is az osztrák fővárosban él. Városunkban a Győri Balett Kör-
forgás című estjének egyik koreográfusaként mutatkozik be. A szep-
tember 19-i premier apropóján beszélgettünk vele.

„SZÁMOMRA A SZABADSÁGOT
A KORTÁRS BALETT JELENTI”

PREMIERRE KÉSZÜL A GYŐRI BALETT

Pedig táncolt több olyan híres klasszikus da-
rabban, mint a Don Quijote és a Hattyúk tava.
Ezek a szerepek kellettek ahhoz, hogy ráébred-
jek, ez nem az én irányom. Az én stílusom a mo-
dern, kortárs balett, amivel igazán ki tudom ma-
gam fejezni. A táncművészetben a legfonto-
sabb, hogy mindenki ismerje és fogadja el a saját
testét. Előfordul, hogy valakinek nincs tökéletes
„első pozíciója”, ám a modern balettel kiválóan
tudja prezentálni, hogy mire képes. Természe-
tesen a klasszikus balett mindennek az alapja,
de úgy érzem, hogy a kortárs tánccal sokkal job-
ban meg tudom mutatni, át tudom adni azt a
közönségnek, amit valójában érzek. Fontos,
hogy egy művésznek legyen szabadságvágya és
bátorsága mindig valami újat kipróbálni. Szá-
momra ezt a kortárs balett jelenti.

2009-ben lett a Bécsi Állami Operaházban
szólista...

Igen, és azóta koreografálok ott, valamint több
európai országban is, de Magyarországon ez az
első alkalmam. 

És hogy tetszik Győr, mit gondol a Győri Ba-
lettról? 
Győr szép város, szeretem a hangulatát. A Győri
Balettról pedig már hallottam, ám ezelőtt so-
sem láttam őket táncolni. Velekei László igazga-
tó és Lukács András (művészeti vezető – a
szerk.) – akit egyébként már tizenöt éve isme-
rek, még a Bécsi Operából – hívott meg, hogy
készítsünk közösen egy darabot. Ennek nagyon
megörültem, mert bár nem ismertem a társulat
előadásait, tudtam, hogy a fő irányzat itt is a
kortárs balett. A győriek kiváló alappal rendel-
keznek, és szimpatikusak voltak már az első pil-
lanattól kezdve, láttam rajtuk, hogy nyitottak az
újra. A kommunikációval sincs gond, jól megért-
jük egymást angolul. Persze vannak félreérté-
sek, de a tánc mindig a közös nyelv marad.

Az új alkotása a magányról szól.
A magány nem egyenlő az egyedülléttel. Vannak
pillanatok, amikor az ember a családjával vagy a
párjával él, ennek ellenére magányosnak érzi
magát. Én is éreztem már magam magányos-
nak, és az teljesen természetes, hogy vannak
olyan időszakok az életünkben, amikor elkap a
magányérzet. Ám van, aki ezzel megbékél egye-
dül, míg mások megosztják mással, másokkal.
A magányra pedig a gyógyír az összetartozás.
Ezt szeretném ábrázolni. 

Hogyan lehet ezt az érzést szemléltetni a szín-
padon?
A megfelelő zene kiválasztása és a világítás-
technika elengedhetetlen. A balettosok jelmeze
is tükrözni fogja ezt a hangulatot: egyszerű, fe-
kete balettruhában táncolnak majd. A magá-
nyosság teljes atmoszféráját próbálom szín-
padra varázsolni a tánc nyelvén, a hozzáillő kel-
lékekkel: egy házikóval, amely a családot és az
összetartozást szimbolizálja, valamint órákkal,
melyek az idő múlását jelképezik. Bízom benne,
hogy a nézőknek átjön a koncepció, amit elkép-
zeltem. 

A Körforgás című darab szakmai bemutatója
szeptember 18-án, premierje szeptember 19-
én lesz: az első felvonását Eno Peci, a másodikat
pedig Lukács András koreografálja. 

A MAGÁNYOSSÁG 
ATMOSZFÉRÁJÁT 
TEREMTI MEG 
A SZÍNPADON 
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A rangos zenei eseményen évről évre az új
operasztár-generáció világszerte ünnepelt
művészei lépnek közönség elé. Az idei sza-
badtéri koncerten a Párizsi Operaház szop-
ránja, az Operalia Opera Világverseny 2019
első díjas énekese, Adriana Gonzalez először
lép színpadra Magyarországon. A művészt
korosztályának egyik legjelentősebb szoprán-
jaként tartják számon, aki többek között a Zü-
richi Opera és a Madridi Királyi Opera közön-

Győrben ez évben is megrendezik a Széchenyi téren az Európa-
szerte népszerű „The Voices!” koncertet. A járványügyi helyzetre
tekintettel a szeptember 5-én 20 órakor kezdődő rendezvényt,
Győr város ajándék koncertjét előre, a Látogatóközpontban igényelt,
korlátozott számban elérhető belépőjeggyel lehet megtekinteni.

ségét is meghódította, és 2019-ben a Plácido
Domingo’s Operalia Opera Világverseny első
díját vette át Prágában. A közönség ismét ta-
lálkozhat az olasz zenés színpadok ünnepelt
sztárjával, Stefan Pop tenoristával is, aki nap-
jaink egyik legkeresettebb énekese. A fiatal
művész többek között Angela Gheorghiu kon-
certjeinek is állandó vendége, és 2019-ben az
olaszországi Verdi, valamint Puccini Fesztivál
nyitóestjein „A két Foscari”, illetve a „Bohémélet”

produkciók tenor főszerepeit énekelte. Az es-
ten fellép Miller Zoltán is, aki színházi sikerei
mellett az Emberek zenekarral lett a közön-
ség egyik kedvence.

A „The Voices!” koncertsorozatot Győrben
2012-től láthatjuk. A világon egyedüli rendez-
vény évről évre az operasztárok új generációjá-
nak tagjait mutatja be. Az világszerte ünnepelt
énekesekben közös, hogy karrierjükben meg-
határozó szerepet játszott a Plácido Domingo
által alapított Operalia Opera Világverseny.

A musical-, opera- és operettslágereket kínáló
eseménynek a Győri Filharmonikus Zenekar az
állandó közreműködője, Vörös Ádám a hang-
szeres szólistája, és Mesterházy Gyula színmű-
vész a moderátora. A zenei esemény házigaz-
dája dr. Dézsi Csaba András polgármester. 

GYŐR MEGHÍVJA ÖNT!

MEGTARTJÁK EURÓPA EGYIK
KEDVENC NYÁRI KONCERTJÉT

Stefan Pop

A szervezést a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vállalta,
mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Civil Közösségi Szolgáltató
Központ címbirtokosa, a köszöntők sorát pedig Radnóti Ákos al-
polgármester kezdte, aki kiemelte: Győrnek  fontosak a civil
szervezetek. „Dr. Dézsi Csaba András nyitott városházát hirde-
tett és aktív munkát kért mindenkitől. A civil szervezetek ebben
mindig élen jártak, továbbra is ezt kérjük tőlük.” Németh Zoltán,
a megyei közgyűlés elnöke is a civilek fontosságát hangsúlyozta.
„A járványhelyzet a személyes kapcsolatokra is nagy veszélyt
jelent, átveszi a szerepet a digitális tér. Ez a helyzet azt vetíti elő,
hogy a civilekre még nagyobb szükség lesz” – zárta az elnök. 

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társa-
dalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára hangsúlyoz-
ta, 2021-ben a civil szervezetek támogatási keretösszege 9,3
milliárd forint lesz. A pályázatokat októbertől várják. Kiemelte,
hogy Győr-Moson-Sopron megye jelenleg az első helyen van
a beküldött és a megnyert pályázatok tekintetében, szám sze-
rint: 456 beérkezett anyagból 341-et hirdettek nyertesnek.

VEZETO HELYEN 
A MEGYE CIVIL SZERVEZETEI

´́ A Nemzeti Együttműködési Alap 2021. évi pá-
lyázati támogatásairól tartottak szerdán tájé-
koztató fórumot Győrben, amelyre a civil szer-
vezetek képviselőit várták. Az is kiderült, hogy
jövőre közel tízmilliárdra nő a pályázati keret.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás
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Benczéné Timár Irén tanácsadó szakpszi-
chológus szerint a karanténhelyzet kü-
lönböző reakciókat váltott ki a kiskorúak-

ból is, életkoruk szerint is más-más kihívással ta-
lálták magukat szembe. A szülők stációkon estek
át, megélve azt, hogy a mindennapokban történt
változásból ki kellett hozni a legtöbbet. Jó esetben
eljutottak annak felismeréséig, hogy a megválto-
zott élethelyzetben a munka mellett a család vált

A szülők járvány alatti stresszkezelése példaként szolgált a gyerme -
keknek, akik különbözőképpen élték meg az otthon tanulást. Az elkez-
dődött iskolaév pedig lehetőséget kínál a pedagógusoknak is, hogy át-
beszéljék az elmúlt fél év tapasztalatait a diákokkal. 

STRESSZHELYZETBEN
A SZÜLŐK VISELKEDÉSE A MINTA

elsődlegessé, teret adva a kapcsolatokban az
összefogásra, az odafigyelésre, a pozitív hozzáál-
lásra. A gyermekekre „rázuhant az idő”, ami ko-
moly problémát okozhatott az iskolába járás he-
lyett. Voltak, akik gyorsan alkalmazkodtak a kör-
nyezet elvárásaihoz, de azoknak a gyerekeknek,
akik akkor teljesítenek jól, ha a pedagógus is ott
van mellettük, akik a tanórákon „szívják magukba
a tudást”, nehézséget okozhatott az online okta-
tás, ami nagyobb önállóságot követelt tőlük.
Azoknak a diákok, akik befelé fordulóbbak, lehet,
hogy „csúcs” volt az otthoni tanulás, jobban ki tud-
tak bontakozni, kevésbé szorongtak.

Egyes családokban a változás krízishelyzetet te-
remtett, a megszűnő anyagi biztonság a gyere-
kekre is hatással volt, van. „Stresszhelyzetben a
szülők viselkedése mintaként szolgál. A legjobb,
amit a gyerekeinkkel tehetünk, hogy kimutatjuk az
irántuk érzett szeretetünket, ha önállóságra és
függetlenségre neveljük, a túlféltő nevelés nem
teszi boldoggá őket” – emelte ki Benczéné Timár
Irén. Mivel a túlzott stressz negatívan befolyásolja
az egészségi állapotot, ezért a gyermekek szem-
pontjából kiemelt jelentőségű, hogy a szülő haté-
konyan oldja a stresszes szituációkat. „Bármilyen
helyzet is adódik az életben, az anyának, apának
figyelnie kell, hogyan tud a legrosszabb helyzetben
is biztonságot adni a gyermekének. Leginkább
úgy, ha önmaga is képes a stressz csökkentésére,
érzelmi önszabályozásra. Ezzel példaként is visel-
kedik, és hatékonyabbá válik, mert stresszmen-
tesen jobban tud gyermekének megfelelő segít-
séget nyújtani” – vallja a szakember.

A szülői példamutatás mellett a kortársakkal va-
ló együttlétből tanulnak a legtöbbet a gyerme kek,
mindezek a szociális kapcsolataikban később
segíteni fogják őket. A szakpszichológus szerint
az új tanév kezdete lehetőséget kínál arra is,
hogy a diákok beszélhessenek az órákon arról,
hogyan élték meg a járvány hónapjait, ezáltal
még inkább ventilálni tudják magukból a megélt
feszültségeket. A tanárokkal és kortársaikkal
együtt beszéljék át, ki hogyan készült, mit élt
meg, és ezáltal erősödik bennük az, hogy ami
zajlott/zajlik, az egy közös sors, ami mindannyi-
ukat érintette. Vegyék sorra, hogy a tapasztala-
tokból mi az, ami a folytatáshoz felhasználható,
mire kell figyelni, milyen lehetőségek vannak a
rendkívüli helyzetben. A kudarcokról, a bizony-
talanságról, a veszteségekről nem könnyű nyi-
latkozni egy gyermeknek, de az iskolakezdés
után ezen témáknak elő kell kerülnie az osztály-
főnöki órákon. A pszichológus hozzátette, a kis-
iskolások különösen, de a nagyobbak is a szülő-
től remélik a feltétlen szeretetet, megerősítést,
biztonságot, bizalmat. Ha ezeket érzik és meg-
tapasztalják otthon, nyugalommal vágnak neki
az iskolának, ahol pedig várják a szeretetet a ta-
nítótól, tanártól, érdekességeket, játékos tanu-
lást, új barátokat, fokozatosságot, türelmet és
segítséget. Mindezek pedig a szülői háttértámo-
gatás mellett további biztonságot és nyugalmat
jelentenek a tanévet kezdő iskolásoknak.

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Halfpoint/shutterstock.com
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„Ha több különböző korú gyerek
van a családban, akkor érdemes
egy szobát, ha erre nincs lehető-
ség, akkor egy kis tanulósarkot ki-
alakítani, hiszen egy óvodás és egy
iskolás gyerkőc igényei és napi-
rendje már eltér egymástól. Az is-
koláskorú testvérek szépen meg-
férhetnek egymás mellett, de ekkor
is figyelni kell a magánszférájukra
és biztosítani kell az elvonulás le-
hetőségét, elkerülve ezzel az eset-
leges vitákat” – magyarázta Táp-
ler-Kapinya Tünde. 

A látványtervező kifejtette, az isko-
lát kezdő gyerekek szobáját érde-
mes minél hamarabb berendezni,
hiszen ez is segíthet jó hangulatban
indítani az iskolát. Viszont az sem
baj, ha az utolsó pillanatokra marad
a rendezkedés, így a szülők figye-
lembe tudják venni az iskola taná-
csait, ami ebben a nehezen kiszá-
mítható helyzetben jól jöhet.

Hol tanuljon a fiatal?
A belsőépítész szerint érdemes ki-
kérni a fiatalok véleményét szobá-
juk kialakításakor, ha beleszólhat-
nak, látják, hogy megvalósulnak az
ötleteik, jobban magukénak érzik az
új környezetet. Az pedig a legjobb,
ha a kivitelezésbe is bevonhatók,

mert egy-két kreatív faldíszt, mat-
ricát vagy képet saját maguk is el
tudnak készíteni.

Ha nincs lehetőség külön szobát ki-
alakítani, akkor a tanulósarok a la-
kás egy nyugodtabb szegletében
kapjon helyet, de fontos, hogy jól
megvilágított, természetes fénnyel
rendelkező pontja legyen az ott-
honnak. Oldalfénynél figyelembe
kell venni, milyen kezes a gyerek.

„Praktikus megoldásnak tűnhet kis
gyerekszobáknál a galériaágy hasz-
nálata, de az alatta elhelyezett író-
asztal nem kap elég fényt, így egy sö-
tét zugban kell tanulnia a gyereknek”
– figyelmeztet Tápler-Kapinya Tünde.

Berendezés
„Egy gyerekszoba tervezésénél
fontos, hogy időtálló, jól variálható
alapdarabokat válasszunk, hogy
majd kiskamasz korban ne kelljen

teljesen lecserélni a bútorzatot. En-
gedjük, hogy beleszóljanak a gye-
rekek a szobájuk kialakításába, de a
darabok gondos kiválasztása a
szülő feladata” – mondta a lát-
ványtervező. Hozzátette, a legfon-
tosabb, hogy legyen a szobában
egy kényelmes ágy, valamint egy
strapabíró íróasztal. Utóbbi leg-
alább 60-szor 120 centiméteres
legyen, s tartozzon hozzá fiókos,
polcos rész a tanuláshoz szüksé-

A gyerekekben 6-7 éves
korukra már kialakul az
igény, hogy „nagylányo-
sabb” vagy „nagyfiú-
sabb” környezetet sze-
retnének. Ilyenkor kezdik
az iskolát, ami szintén
okot ad arra, hogy a ko-
rábbi „babaszobát” újra-
gondolja a szülő. Hogyan
alakíthatunk olyan mili-
őt, amiben a játék és a
tanulásra való ösztönzés
is elfér egymás mellett?
Tápler-Kapinya Tünde
belsőépítész, látványter-
vező segített ebben.

Szerző: Nagy Dóra
Fotó: Tápler-Kapinya Tünde

TANULÁSRA ÖSZTÖNZÓ́
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ges kellékek tárolásához. Aszta-
lokból bőséges a választék a pi-
acon: vannak az egyszerűbb,
klasszikus darabok mellett mo-
dern dönthető, állítható magas-
ságú változatok is, amik nagyon
kényelmesek tudnak lenni. 

Az asztal mellett a jó szék kivá-
lasztása is nélkülözhetetlen.
„Mindenképpen próbálja ki a kis-
gyerek, melyik kényelmes szá-

mára: ne legyen magas, a lábát
le tudja letenni írás közben, jól
párnázott, ergonomikus, és
könnyen takarítható darab le-
gyen” – sorolta a látványterve-
ző. Rámutatott, a gurulós székek
nagyobb gyerekeknek valók, hi-
szen a szék mozgása el is terel-
heti a figyelmet a tanulásról.

Ez a korosztály már tud és sze-
ret olvasni, ezért célszerű az ágy
mellé olvasólámpát tenni és pa-
kolási lehetőséget biztosítani,
például éjjeliszekrényt vagy ra-
kodóasztalkát.

Inspiráló környezet
Az íróasztal körül mindenképp
érdemes kialakítani olyan felüle-
teket, amiket a gyerekek maguk
dekorálhatnak. Kedveltek a fali
rendszerezők, parafa és mág-

nestáblák, ahol az éppen aktuá-
lis képeket, jegyzeteket lehet
tartani. Az íróasztalon vagy a fa-
lon elhelyezett tárolók segítik az
apró dolgok rendszerezését, így
sokkal könnyebben tud rendet
tartani maga körül a gyerkőc. A
tanulósarok környezete legyen
barátságos, színes és inspiráló,
hogy minél nagyobb kedvvel
használja a gyermek.

Még egy csipet játék
Mivel egyre több tudást szerez-
nek a gyerekek az iskolában,
ezért a szükséges könyvek is
több helyet foglalnak el. A lát-
ványtervező szerint érdemes
kombinált tárolók mellett dönte-
ni. A szobában kialakított játszó-,
sport- és olvasósarok is jó ötlet,
hiszen így el tudjuk különíteni a
tanulás és játszás funkcióját. Egy
párnázott sarok, vagy kényel-
mes babzsákfotel mindig fel-
dobja a szobát és az olvasáshoz
is nagyobb kedvet hoz. Ha a
szoba mérete engedi, szerelhe-
tünk fel bordásfalat, vagy terít-
hetünk ki tornaszőnyeget.

MILIŐ

ÉRDEMES KIKÉRNI 
A FIATALOK VÉLEMÉNYÉT
SZOBÁJUK 
KIALAKÍTÁSAKOR 
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AGyőr-gyárvárosi Baba-Mama Egyesület
szeptember 6. és 12. között rendezi meg
az első Győri Születés Hete Fesztivált. A

hét nap alatt 23 helyszínen 114 program várja
a családokat, aminek célja, hogy a párkapcsolat-
tal, fogantatással, várandóssággal, szüléssel,
gyermekágyas időszakkal, kisgyermekgondo-
zással kapcsolatban hiteles információkat adjon
az érdeklődőknek. 

„Győr rengeteg programot kínál a várandósoknak,
kisbabás, kisgyermekes családoknak, de nem min-
dig könnyű ezekre rábukkanni, ezért idén bemu-
tatjuk és ,,kihangosítjuk” mindazokat, akik a váran-
dósokkal, a szülő nőkkel és a kisbabás, kisgyerekes
családokkal foglalkoznak” – mondta Hidvégi-Vas
Éva szervező. A fesztivál keretében szeretnének
minél több, a témában tevékenykedő klubot, fog-
lalkozást, intézményt, szolgáltatást felvonultatni. 

Hidvégi-Vas Éva részletezte, a fesztivál szep-
tember 6-án egy – kecskeméti programból át-
vett – babakocsis felvonulással indul, de lesz
többek között zenebölcsi-foglalkozás, kisma -

A SZÜLETÉS 
FESZTIVÁLJA

máknak, anyukáknak szóló tornabemutató,
hozzátáplálási tanácsadás, és szó lesz a pozitív
fegyelmezésről is. 

A fesztivál keretében új gazdára talál a Három
Királyfi, Három Királylány Mozgalom győri ván-
dorbölcsője.

A program részletei a Győri Születés Hete Fesz-
tivál közösségi oldalán olvashatók. A rendezvény

szeptember 12-én pedig egy ajándéksorsolás-
sal egybekötött forgataggal zárul, amit az
Aranykapu zenekar koncertje színesít. 

„Igyekszünk egy színvonalas rendezvénysoro-
zatot megalkotni, hogy az elkövetkezendő évek-
ben öröm legyen hozzánk csatlakozni, ugyanis
hagyományteremtő, közösségkovácsoló és kö-
zösségfejlesztő célzattal valósítjuk meg” – zárta
Hidvégi-Vas Éva.

Sok felsorolást olvasni arról, mit kell tud-
nia egy gyermeknek, mire iskolába megy.
A skillo.hu oldal is összeállított egy listát,
ami nem a bal-jobb megkülönböztetésé-
ről, számokról, betűkről szól, hanem
praktikus ismereteket gyűjtött össze a
szerző, Sárosdi Virág gyógypedagógus-
logopédus.

Még a legokosabb gyerek is rosszul érez-
heti magát az iskolában, ha éhes marad,
mert nem tudja kinyitni az uzsonnásdo-
bozát, vagy lemarad, mert nem tudja ki-
hegyezni a ceruzát. Ugyan a tanév már
elindult, de még nem késő behozni a le-
maradást.

Mit nem tudtak az elsős gyerekek?
Kinyitni az uzsonnásdobozt, elcsomagolni
a maradék tízórait.
Felismerni a saját dolgaikat.
Rendben tartani a tolltartót.
Ceruzát hegyezni.
Papír zsebkendőt használni.
Önállóan öltözni (zoknit húzni, gombok,
csatok, cipzárak gondot okoznak).
Kulacsra, tubusra rátekerni a kupakot.

MIT TUDJON EGY ISKOLÁBA INDULÓ?
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A szakember a rá jellemző közvetlen stí-
lusban mondja el véleményét az emberi
függőségekről. Ezen az estén elsősorban
a digitális eszközök személyiségre gyako-
rolt hatása lesz a fő téma.

A rendezvény díjtalan, ám regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni az info@mvbmk.
gyor.hu e-mail-címen lehet.

DRAKULA 
A TELEFONBAN
Drakula a telefonban, avagy
a digitális vérszívás! címmel
tart előadást dr. Zacher Gá-
bor, az ország legismertebb
toxikológusa szeptember
18-án 18 órától a Molnár
Vid Bertalan Művelődési
Központban.

Összesen 64 díjat adtak át a tehetséggon-
dozásban kiemelkedő munkát végző hazai
és határon túli pedagógusok és tehetség-

segítő szakemberek számára az augusztus 24-i
gálán, a fővárosi Akvárium Klubban. 

Mészáros Péter pedagógiai hitvallása: „A tanítvá-
nyainkban a kérdezés képességét kell fejleszteni
és a kérdezés bátorságára kell nevelni őket. Mivel
a természeti és társadalmi környezetet kísérletek-
kel, mérésekkel kérdezzük, így hamar rájöhetünk,
hogy minden összefügg mindennel, különösen a
fizikával.” Mészáros Péter középiskolai tanárként is
arra törekedett, hogy látványos kísérletek segítsé-
gével alátámassza az elméleti ismereteket, és így
„fogyaszthatóbbá” tegye tantárgyát.

KIVÁLÓ TEHETSÉGFEJLESZTO:
MÉSZÁROS PÉTER, A NÉPSZERŰ FIZIKATANÁR
Szerző: Földvári Gabriella

„Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért”, azon belül is a Kiváló Tehetség-
fejlesztő díjat vehette át a napokban Mészáros Péter győri fizikatanár, a
Mobilis-központ egyik megálmodója, valamint a Krúdy-középiskola Fizi-
ka Napjának ötletgazdája, az Öveges-hagyaték feldolgozója. 

´́

Meghalt az az ember, aki tudását haláláig az életnek szentel-
te. Mások életének. Több mint ötezer gyermek fogantatását
segítette elő orvos-igazgatóként a győri Kaáli Intézet élén.
Mind az ötezer baba fotója ott van a falán. Gyászolják ők is,
akár a város, melytől júniusban Szent László-díjban részesült.
Dr. Kőrösi Tamás a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba járt.
Utána orvosegyetemet végzett, s szülész-nőgyógyászként
Debrecenben gyógyított. A Kaáli Intézet élére annak alapítója
hívta Győrbe. Teremtő ember volt, aki azonban soha nem ját-
szott Istent. Reményt adott és vigaszt.

Embersége naprakész tudással párosult. Szakmai teljesít-
ményével nemzetközi rangot ért el. Amikor a Kaáli-intézetek
létjogosultságát vitatni, megkérdőjelezni kezdték, írt a Ma-
gyar Nemzetnek egy cikket, amelyből hitvallása, életfilozófi-
ája egyértelműen kiderül. Így fogalmazott: „Ha a családok ku-
darcot vallanak, a nemzet is kudarcot fog vallani. Ám soha
ilyen eltökélt kormányzati szándék és társadalmi összefogás
nem volt a rendszerváltoztatás óta arra, hogy olyan ország-
ban éljünk, ahol több a bölcső, mint a koporsó.” 

Emlékét megőrzik „utódai”, megőrzi a város. 
Nyugodjon békében.

Ingolstadt városa szeptember 1-től ismét megnyitja a korona-
vírus-tesztközpontot, ahol többek között a külföldről hazatérő-
ket és az I-es kategóriájú kontaktokat tesztelik. Kuopióban ha
egy gyermeknél felső légúti betegség tünetei jelentkeznek, akkor
nem mehet óvodába, iskolába, s ha felmerül a koronavírus gya-
núja, tesztelni kell. Colmarban a koronavírus-járvány miatt le-
mondták a jazz- és a filmfesztivált is. Sindelfingen köszönetet
mondott az önkénteseknek a koronavírus elleni küzdelemben
való helytállásért. Wuhanban járványellenes témájú jótékony-
sági film forgatása kezdődött. 

Augusztus 27-én Brassóba, több fontos fejlesztés helyszínére lá-
togatott Ludovic Orban miniszterelnök mellett az egészségügyi
miniszter, a közmunkák, fejlesztések és adminisztráció minisztere,
valamint a közlekedési miniszter is. Nyizsnyij Novgorod online
kézműves versenyére 250 pályázat érkezett, Győrből Szabó Karola
szalmafonó és Tóth Ildikó kékfestő, Győr-Moson-Sopron megyéből
pedig Bendesné Vörös Ildikó, a höveji csipkevarrás mestere küldött
pályázati anyagot. Nof Hagalilban a napokban két új iskolaépületet
is avattak. Poznanban több mint 80 ezer diák kezdte meg a tan-
évet, az egyetemek egy része távoktatással működik. Augusztus
utolsó napján három oroszlánbébi született az erfurti állatkertben,
akik az anyjukkal elkülönítve élik első napjaikat.

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP

INGOLSTADTBAN 
ÚJRA MEGNYÍLT
A TESZTKÖZPONT

ELHUNYT DR. KŐRÖSI TAMÁS

TÖBB BÖLCSOT AKART 
A KOPORSÓKNÁL

´́
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Egy állatkerti séta kellemes kikapcsolódást
nyújt a mindennapokban. Hétvégén és ün-
nepnapokon látványetetési programjaink és

Zoo Show elnevezésű állatbemutatónk is látható,
a pontos időpontok közvetlenül az állatkert kapuján
belépve, egy nagyméretű táblán olvashatóak.

Érdekes állatokból ősszel sincs hiány nálunk! A közel-
múltban foglalhatták el kifutójukat a Dahomey-tör-
pemarhák. A különleges megjelenésű, apró, fekete
szarvasmarhafajta Magyarországon csak Győrben
látható. A fajta különlegessége fekete szőrzetén kívül
kék színű nyelve és nyálkahártyája. Különös nevét egy
időközben megszűnt afrikai országról kapta, ahol ki-
tenyésztették. Egykor úgy tartották, hogy ő a világ
legkisebb szarvasmarhafajtája, napjainkban azonban
már nála kisebb fajták is élnek. Mindenesetre a Da-
homey továbbra is az afrikai kontinens legkisebb
szarvasmarhája: a kifejlett példányok marmagassága
mindössze 80-105 cm közötti!

A Xantus János Állatkert kiemelt figyelmet szentel
Afrika állatvilágának bemutatására, éppen ezért is
örvendetes, hogy hazánkban csak nálunk láthatók
a fekete kontinens kis fekete szarvasmarhái. A kis
csapatunk (egy bika, egy tehén és a már nálunk
született nőstény utóduk) a galléros páviánokkal
közös kifutóban várja az érdeklődő látogatókat.

Már hullnak a fák levelei, és az iskola is elkezdődött: visszavonhatatla-
nul beköszöntött az ősz. A győri Xantus János Állatkert ebben az idő-
szakban is sok szeretettel várja a pihenni, kikapcsolódni vágyókat!

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

A LEGKISEBB
SZARVASMARHÁK
CSAK GYŐRBEN
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#szarkazsófi

Bevásárlólista

Krumpligombóc: 500 g főtt, 

reszelt burgonya (,,C” típusú)

1 db egész tojás

250 g BL 55 finom búzaliszt

fél kk. só

További hozzávalók

1 kg sárgabarack

3 ek. kristálycukor (a szóráshoz)

3 kk. őrölt fahéj

Krémhez:

400 ml zsíros tejföl, 3 ek. kristálycukor

1 db tojás, csipet vaníliaőrlemény

Tetejére: 2 szikkadt briós

Bármelyik gyümölccsel elkészíthető a mél-
tán népszerű barackos gombóc ebben a
formában. Idén a sárgabaracktermés

egészen kevés volt, vagy esetleg éretlen, kemé-
nyebb és jóval nagyobb is, mint ami gusztuso-
san egy gombócba férne. Éppen ezért egy egy-

SÜTŐBEN SÜLT BARACKOS

KRUMPLIGOMBÓC
Amikor kevés az országban a gyümölcs vagy esetleg kevésbé érett,
akkor jól jöhet egy új módszer a régi receptjeinkhez. Nem kell tölteni,
morzsába forgatni, mégis isteni.

szerűbb eljárást alkalmaztam, ami kíméli a há-
ziasszonyokat, a családot viszont alaposan jól-
lakatja. A gombócokat elkészítem, megformá-
zom, kifőzöm pár perc alatt, a felezett gyümöl-
csökkel pedig rétegezem egy sütőtálban. Mind-
ezt nyakon öntöm egy adag krémes, vaníliás tej-
föllel és megsütöm. Az alsó réteg gyümölcsből
lekvár lesz, a felső rétegből pedig kompót a sü-
lés során. A gombócok habkönnyűek, nem es-
nek szét, az étel pedig melegen és hidegen is tá-
lalható. Elkészíthető szilvával, szőlővel, birsal-
mával és még sok más gyümölccsel. 

Elkészítés
A kihűtött, héjában főtt burgonyát lereszelem,
hozzáadom a tojást, a lisztet és gombóccá for-

mázom. Lisztes felületen apró kis golyókat
formázok belőle (kb. 30-35 darab), majd for-
rásban lévő, enyhén sós vízben 5 perc alatt ki-
főzöm őket. 

A sütőtál aljára 2 evőkanál cukrot és 1 kiskanál
fahéjat egyengetek el, amire belsejükkel lefelé
ráfektetem a kimagozott gyümölcs felét. Erre
jönnek rá a gombócok, majd a vaníliával, cukor-
ral, tojással kikevert tejföl. Erre rakom sorba a
gyümölcs másik felét, belsejükkel felfelé. Cu-
korral enyhén hintem, majd újra egy kis fahéjjal.
A szikkadt briósokat a barackok tetejére resze-
lem – ez lesz a ropogós zsemlemorzsa.
Amennyiben nincs szikkadt briósunk, tegyük be
a péksüteményeket 10 percre a sütőbe, magas
hőfokon, így ropogósra sülnek és hidegen re-
szelhetőek lesznek. 

A gombócokhoz a sütőt előmelegítem 190 fokra
és fedés nélkül 45 percig sütöm. Azonnal tálal-
ható friss tejföllel. 

CSÜTÖRTÖKÖN INDULT TELEVÍZIÓS
FŐZŐMŰSORUNK AKTUÁLIS RECEPTJE
MINDEN ALKALOMMAL MEGTALÁLHATÓ
MAJD A GYŐR+ HETILAPBAN. 

A FŐZŐMŰSOR ÚJ ADÁSA 
KÉTHETENTE CSÜTÖRTÖKÖN 
19.25-TŐL LÁTHATÓ 
A GYŐR+ TELEVÍZIÓBAN. 
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Lázasan zajlik a szüret a Pannonhalmi Bor-
vidéken. A pincészetek a korai fajtának
számító Irsait már le is szüretelték, és a

megkérdezett borászok egybehangzó vélemé-
nye szerint sem a must minőségére, sem a

A NAPISTENHEZ FOHÁSZKODNAK
A BORÁSZOK

SZÜRET: AZ IRSAI MÁR A TARTÁLYOKBAN

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

Elkezdődött, sőt az első etapja már le is zárult az idei szüretnek a Pan-
nonhalmi Borvidéken. A korán érő Irsai Olivért már betakarították a
szőlősgazdák és a minőségére sem lehet panasz, ám az elmúlt idő-
szak heves esőzései nem tesznek jót a későn érő fajtáknak. A borá-
szok napsütéses őszre vágynak.

mennyiségére nem lehet panaszuk. Az idei szü-
ret nagyja azonban még hátravan, hiszen a bor-
vidék fő fajtájának számító olasz- és rajnai riz-
ling még a tőkéken érlelődik, és ennek a folya-
matnak nem tesz jót a sok eső, ami az elmúlt
időszakban áztatta a térség dombjait.

A Cseri Pincészetben is sok szó esik manap-
ság az esőről. „Pincészetünk fő fajtája a rajnai

rizling. Ez a szőlő még nem érett meg a tőké-
ken, így esélyünk sincs egy gyors szüretre. A
sok eső nem tesz jót a bor minőségének, így
nagyon szurkolunk egy kis jó időért. A híreket
figyelve talán naposabb időszak jön, így bízunk
benne, hogy idén is kiváló minőségű borokat
tehetünk a vendégeink asztalára. Egyelőre
azonban megjósolni sem lehet, hogy milyen
lesz az idei rizlingünk” – mondta Cseri Norbert
borász.

A Cseri Pincészetben kézi szüretet végeznek,
így legalább nem kell aggódniuk a gépek által
járhatatlan földek miatt, más a helyzet azon-
ban a Babarczi Szőlőbirtokon. Babarcziék a
Pannonhalmi Borvidék legnagyobb szőlőbir-
tokán gazdálkodnak, a szüret nagy részét
géppel végzik. Egyelőre nem tartanak attól,
hogy nem tudnak a gépekkel az ültetvényre
menni. „Ekkora területet kézzel már nem tud-
nánk leszüretelni, ezért gépeket bérlünk. Ak-
kor tudjuk folytatni a betakarítást, ha fel tu-
dunk menni a földekre. Egyelőre úgy néz ki,
nem lesz komoly gond. Harminc milliméter
esőt mértünk a hét elején és nagyon nem
örülünk neki. Ha további eső esne, az nem
tenne jót a bor minőségének, de talán jobbra
fordul az idő. A már behordott tételeink meny-
nyisége és minősége is jó, talán csak a sav-
szint magas egy picit. Remélem, rajnaiból és
olaszrizlingből is remek termésünk lesz idén”
– fejtette ki Babarczi Zsuzsanna borász.

Herold Ádám borász sem elégedett az időjárás-
sal. A pandémia miatt pincészete folyamatos
csúszásban volt a szőlővel kapcsolatos zöld-
munkálatokkal, és a nyár eleji idő sem kedvezett
a termésnek. „Júniusban olyan időjárás volt,
amelynek során a korai fajták megfáztak, így egy
30-40 százalékos terméskieséssel kell számol-
nunk. Mindezek mellett az évjárat nagyon szép-
nek mutatkozik, persze ehhez az is kell, hogy az
ősz hosszú, napsütéses, kevés csapadékos le-
gyen. A szőlő egyelőre nagyon ígéretes, de hát
mi tervezünk, ott fönn pedig végeznek...” – zárta
Herold Ádám.

A pannonhalmi borászok tehát a napsütésért
imádkoznak és valljuk be, mi, borkedvelők is,
hogy a hagyományos Márton-napi libavacsora
mellé ismét kitűnő minőségű újbort fogyaszt-
hassunk a borvidék kedvelt fajtáiból.

Bôvebb információ
ÉS KEDVEZMÉNYEK 
drsamson.hu

Megrendelhetô: 
30/966-7326 • 96/425-998
beothy@gyoriek.hu

Tanácsadás: 
30/790-6952

HAJPROBLÉMÁJA VAN,

HULLIK A HAJA, 
KOPASZODIK?

SZEDÉSE ONKOLÓGIAI KEZELÉS ELÔTT, ALATT ÉS UTÁN IS AJÁNLOTT HAJVESZTÉS MEGELÔZÉSÉRE

Hatását kórházi tesztelés igazolta.
POR
DR. SÁMSON

Kapható a gyógyszertárakban
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ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

FUTÉSSZERELO

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

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

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkásbizonyítvány
CSOSZERELO´́ ´́

Feltétel: szakirányú végzettség,
PLC-programozás alapismerettel

MUSZERÉSZ´́

Feltétel: szakirányú végzettség
VILLANYSZERELÓ́

Bérezés megegyezés szerint.

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony, folyamatos
munkavégzés • versenyképes fizetés + cafetéria • vidéki-
eknek bejárási költség térítése • szakmai képzések támo-
gatása • hosszú távú munkalehetőség • munkavédelmi
eszközöket, kézi szerszámokat, gépeket biztosítunk

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 tár-
gyában tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

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

TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség

CSOSZERELO
Feltétel: szakirányú végzettség

ASZTALOS
Feltétel: szakirányú végzettség

FESTO
Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

´́ ´́
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Amérésügyről szóló törvény végrehajtá-
sáról rendelkező kormányrendelet a
melegvíz-mérők hitelességének időtar-

tamát 8 évben állapítja meg. A törvény szerint
a mérők időszakos hitelesítéséről a mérőesz-
köz tulajdonosának, illetve használójának kell
gondoskodnia, ezért a Győr-Szol Zrt. Távhő-
szolgáltatási Igazgatósága az érintett mintegy
600 ügyfelének hamarosan értesítést küld a
melegvíz-mérők hitelesítéséről.

Szöveg: Győr-Szol Zrt.

ABarátság Sportpark teljes területén ki-
épült az automata öntözőrendszer. A
munka a park különböző részein több

ütemben zajlott annak érdekében, hogy a lé-
tesítményben a kivitelezés ideje alatt is zavar-
talanul sportolhassanak a látogatók. Radnóti
Ákos alpolgármester, a körzet önkormányzati
képviselője elmondta: nagy szükség volt erre
a beruházásra, mivel az év során rendkívül
aszályos időszakok is előfordulnak, idén ta-
vasszal például két hónapon keresztül alig
esett csapadék. Megfelelő vízellátás nélkül a
gyep teljesen kiégett volna egyes helyeken, és

Feltétel: szakirányú végzettség,
elektrikusi minősítő vizsga

VILLANYSZERELO–
ELEKTRIKUS

´́

MELEGVÍZ-MÉRŐK HITELESÍTÉSE

KIÉPÜLT AZ ÖNTÖZORENDSZER
A BARÁTSÁG SPORTPARKBAN

A postaládákba kerülő tájékoztató szerint a hi-
telesítésre kétféle módon van lehetőség. Az
ügyfél megrendelése esetén a hiteles mérést
a melegvíz-mérő cseréjével a Győr-Szol Zrt. te-
remti meg egy új, hiteles mérő beépítésével,
melyre egy év garancia van. Amennyiben a fo-
gyasztó a hitelesíttetésnek ezt a módját vá-
lasztja, a postázott tájékoztatóhoz mellékelt
megrendelőlapot kell leadnia a kézhezvételtől
számított 15 napon belül személyesen a tár-
saság ügyfélszolgálati irodáinak valamelyiké-
ben (Orgona u. 10., Jókai u. 7–9.), vagy elküld-
heti elektronikus levélben a hitelesites@

´́

a frissen ültetett cserjéket, bokrokat is megvi-
selte volna a szárazság. Az automata öntöző-
rendszernek köszönhetően a fű és növények
folyamatosan megfelelő nedvességű talajban
növekedhetnek. 

Radnóti Ákos alpolgármester hozzátette:
Adyvárosban az utóbbi időszakban több he-
lyen létesítettek automata öntözőrendszert,
így a Kuopio Parkban lévő szökőkút körül, a
közelben lévő futónövényes körforgalomban,
a várjátszótéren, a tóparti zöldterületen, va-
lamint a nővérszállónál is így gondoskodnak
a növények vízellátásáról. Ennek a megoldás-
nak köszönhetően ma már sokkal zöldebb
képet mutat Adyváros.

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.
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sével nem kerül sor, úgy a szolgáltató az ügyfe-
let kénytelen mérővel nem rendelkező díjfize-
tőnek tekinteni.

A hitelesítés lehetséges módjairól, annak
költségeiről, a szükséges eljárásról részletes
információkat tartalmaz az érintetteknek ki-
küldött tájékoztató, de további felvilágosítást
kaphatnak a fogyasztók a 96/50-50-50-es
telefonszámon vagy személyesen az ügyfél-
szolgálati irodákban. A hitelesítésről szóló tá-
jékoztató szövege a gyorszol.hu weboldalon
is olvasható.

MOST DÍJMENTESEN 
megszabadulhat feleslegessé vált
holmijától kihelyezett szelektív
HULLADÉKGYŰJTŐ PONTUNKBAN!
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Radnóti Ákos alpolgármes-
ter és dr. Szálasy László ön-
kormányzati képviselő ké-
résére és támogatásával a
háztartásokban felhalmo-
zódott lom jellegű hulladé-
kok elhelyezésére gyűjtő-
pontot üzemeltet egyszeri
alkalommal. A hulladék át-
vételére kizárólag a gyűjtő-
helyen van lehetőség.

Itt elhelyezhet elektroni-
kai, fém, papír, műanyag
hulladékot, nyesedéket,
építési törmeléket, cso-
magolóanyagokat, búto-
rokat, berendezési tárgya-
kat stb. (Kivéve a veszé-
lyes hulladéknak számító
anyagokat!)

Az ideiglenes gyűjtőpont 
nyitvatartása:
2020. 
szeptember 5. 
szombat 8 és 16 
óra között
Helyszín: 
Grabo-sátor
(Ifjúság körút)

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. szeptember 5-én
a Reptéri úti hulladék-
udvar zárva tart.

´́

Aközelmúltban ismét viharos szél, nagy meny-
nyiségű csapadék okozott károkat Győr terü-
letén. A Győr-Szol Zrt. munkatársai már au-

gusztus 30-án, vasárnap a kora reggeli órákban
megkezdték a vihar okozta károk felmérését, illetve
elhárítását a város közterületein. A viharban város-
szerte fák dőltek ki, illetve faágak szakadtak le. A
munkálatok a hét első napjaiban több városrészben
és parkban zajlottak. A szolgáltató munkatársai ösz-
szegyűjtötték, feldarabolták és elszállították a lelógó,
letört faágakat, majd elvégezték a szükséges takarí-
tási munkákat. Először az utakra, sétányokra, járdákra

VIHAR UTÁNI TAKARÍTÁS
rádőlt fákat gyűjtötték össze, hogy azok ne akadá-
lyozzák a közlekedést, elsődleges cél volt a baleset-
veszély megszüntetése. Mintegy 30 munkatárs és 5
jármű vett részt a katasztrófavédelem szakemberei -
vel szorosan együttműködve a károk elhárításában.

Sajnos ismét bebizonyosodott, hogy sokszor egész-
ségesnek látszó fák ágai is korhadtak voltak, ezeket
könnyebben törte le a vihar. A Győr-Szol Zrt. folyama-
tosan végzi a faállomány vizsgálatát a város területén.
Ahol a szakemberek megítélése vagy a műszeres vizs-
gálatok eredményei szerint szükség van beavatkozás-
ra, elvégzik a fák metszését, ha indokolt, a balesetve-
szély elhárítása érdekében a növények kivágását. 

gyorszol.hu e-mail-címre, illetve postai úton a
Győr-Szol Zrt. címére: (9024 Győr, Orgona u. 10.). 

A hitelesítés másik lehetősége a jelenleg be -
épített melegvíz-mérő saját szervezésben tör-
ténő újrahitelesítése. Ez esetben a mérő hite-
lesítését teljeskörűen a tulajdonos intézi, a
szolgáltató csak a mérővel kapcsolatos adat-
változást regisztrálja a mérő kiszerelése előtt
és a hiteles mérő beszerelése után.

Amennyiben melegvíz-mérője hitelesítésére
sem a mérő cseréjével, sem újrahitelesítteté-

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.



15.000–22.000 Ft/nap, 2–4
fő. Tel.: 0630/4286171, dr.
M.né S. A. 

Külön bejáratú albérleti szo
ba egyetemista kislány ré
szére kiadó Adyvárosban.
Érdeklődni: 0696/283855
ös telefonszámon. A busz a
lakástól indul az egyetemig.

LAKÁSCSERE 

Belvárosközeli, 1 szobás, 40
nmes, földszinti, gázfűté
ses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserél
nék saját tulajdonúra, eset
leg nagyobb önkormányzati
ra. Érdeklődés: 0630/458
3834

96/505050

Belvárosi, 3 szobás, 74 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 74 nmtől, min. 3
szobás, határozatlan idejű
belvárosi és nádorvárosi
bérleményre. Minimális tar
tozásátvállalás vagy felújí
tással. (Hirdetésszám: 726) 

Nádorvárosi, 2 szobás, 36
nmes, összkomfortos, ha
tározott bérleti szerződé

ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés!

Szerszámokat, kristályokat,
bizsut, könyveket, órákat, ki
tüntetéseket, porcelánt,
pénzeket, hagyatékot ve
szünk. 0620/5567141

Oldtimer MercedesBenz el
adó, 190 SL, EZ 06/1956, 77
kW/105 LE, 61.770 km, TOP
állapotban, piros (gyártó
színkód 531), eredeti fekete
bőr, első németországi re
gisztráció, rozsdamentes,
karcolások nélkül. Ára
18.750.000 Ft, ha érdeklődő,
kérjük, lépjen kapcsolatba a
veranhorak@gmail.com
címen.

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

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok!  0620/529986

KIADÓ

Balatonfüredi, igényes, part
közeli apartman kiadó! Ár:

méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
20/2399198.

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen
elszállítom felesleges holmi
ját. 0620/9967268

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

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

Lakások, irodák, lépcsőhá
zak takarítását, szőnyegtisz
títást is vállalunk. Érdeklőd
ni: 0670/6708268.

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

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérésszállítás. Autók, robo
gók kárpitjainak javítása, át
húzása. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0670/8846838.

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

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

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

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

EGYÉB

Felment a tört arany ára!
9.000 Ft/gtól. Régiségfelvá
sárlás! Győr, Hotel Rába,
szeptember 9én, szeptem
ber 16án, szeptember 23
án, szeptember 30án. Min
den szerdán 9–14 óráig. Fa
zonarany 11.000 Ft/gtól.
Antik és briliánssal díszített
9.000 Ft/gtól. Festmények,
régi pénzek, kitüntetések,
képeslapok, Zsolnayk, he
rendik, karórák. 0670/381
6345, www.dunagaleria.hu

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve

ses lakást cserélne 55–70
nmes, 34 szobás, határo
zotthatározatlan idejű
bérleményre. Belváros, Új
város és Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám:
727)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 4050
nmes, 12 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, ma
ximum 3. emeleti bérle
ményre. Sziget, Újváros ki
zárva. Tartozásátvállalás
vagy felújítással. (Hirdetés 
szám: 728) 

Adyvárosi, 2 szobás, 36
nmes, összkomfortos, ha
tározott idejű bérleti szer
ződéses lakást cserélne
49–70 nmes, 24 szobás,
határozotthatározatlan
idejű, erkélyes, normál ál
lapotú bérleményre. Gyár
város kizárva. (Hirdetés 
szám: 729) 

Belvárosi, 2 szobás, 65 nm
es, félkomfortos, szilárd tü
zelésű, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserél
ne 34 szobás, 7080 nm
es bérleményre. Sziget, Új
város kizárva. (Hirdetés 
szám: 212)

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

ÁLLÁS

Győri belvárosi szállodába
főzni tudó férfi konyhai kise
gítőket keresünk főállású 8
órás, valamint alkalmi mun
kára is. Érdeklődni: 06
30/1522896

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Fűnyírást, fűkaszálást, par
lagfűmentes, elhanyagolt
területek megtisztítását vál
lalom rövid határidővel,
Győr 30 kmes körzetében.
0630/9715932

Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása.
0630/5420720

Kisbér és Győr környékén
vállalunk szobafestést! In
gyenes helyszíni felmérés
sel, korrekt áron, precíz
munkát tudunk nyújtani.
Megrendelői igénynek leg
jobb tudásunk szerint ele
get teszünk. Hívjon bizalom
mal! Sajtos János, 06
30/4643259

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Gyôr-Ménfôcsanakon 2012-ben
épült, hatlakásos társasházban elsô
emeleti téglalakás eladó. Az ingatlan 62
nm-es, amerikai konyhás nappali+két
hálószobás. A nappalihoz és a két szo-
bához is egyaránt erkély kapcsolódik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 32,5 M Ft

Gyôr-Ménfôcsanakon, a Mediter-
rán lakóparkban eladó ez a 63 nm-
es lakás. 2008-ban épült, elrendezé-
se: 2 szoba+nappali, az ingatlanon
dupla terasz van. A lakáshoz tartozik
tároló+gépkocsibeálló. 

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 32,9 M Ft 

Gyôr-Szigetben, 2006-ban épült
társasházban ELADÓ amerikai kony-
hás nappali+2 szobás, 68 nm-es
téglalakás. Az ingatlan 6 lakásos lép-
csôház elsô emeleti, kedvezô tájolá-
sú, fényes, kiváló elosztású lakása. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 33,4 M Ft 

A Százszorszép lakóparkban azonnal
költözhetô, új sze rû ikerház eladó. A
84 nm-es ház 787 nm telken helyez-
kedik el, az amerikai konyhás nappali
mellett 3 hálószoba kapott helyet. A
nappaliból nyílik a 16 nm-es terasz.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr-Révfalu új építésû lakóparkjá-
ban eladó kulcsra kész állapotú, 66
nm-es, amerikai konyhás nappali+2
szobás, földszinti, kertkapcsolatos la-
kás. Terasz és kertkapcsolat tartozik
az ingatlanhoz.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 34,101 M Ft 

Gyôr-Nádorvárosban, a Malom li-
get közelében eladó 2007-ben épült,
földszinti, 80 nm-es lakás. Az eddig
irodaként mûködô ingatlanban jelen-
leg egy nagy helyiség funkcionál iro-
daként, amely 3 szobássá alakítható.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 36,9 M Ft Ár: 46,5 M Ft

Gyôr-Szitásdombon eladó ez az
újszerû kertkapcsolatos lakás. A 42
nm-es lakás egy 14 lakásos társas-
ház földszintjén található, 1,5 szo-
bás. A nappaliból nyílik a terasz,
melyhez kertkapcsolat tartozik. 

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 26,99 Ft 

Gyôr-Szabadhegy kedvelt részén,
közel az ipari parkhoz eladó egy elsô
emeleti garzonlakás. A ház 2001-
ben épült, 17 lakás található benne.
A lakás 32 nm alapterületû, az abla-
kok az udvarra néznek.

Cser Tibor: 
70/507-6717 Ár: 17,5 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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CSAPVIZET A KULACSOKBA!

Egyre népszerűbb a vízivás az óvodás, is-
kolás gyermekek körében: majdnem min-
den kisdiáknak van saját kulacsa, ebben

hozzák az innivalót otthonról. És milyen jól te-
szik! Ahhoz, hogy az iskolában megfelelően kon-
centrálni tudjanak, és ne gyengüljön a teljesítő
képességük, elegendő folyadékot kell fogyasz-
taniuk. Ehhez kitűnő, egészséges és környezet-
barát választás a csapvíz.

Győrt és a környező településeket a szigetközi
kavicsos altalajba fúrt kutak vizével látja el a
Pannon-Víz Zrt. A vízkezelés során egyedül a
vízben lévő vasat és mangánt kell eltávolítani
természetes eljárásokkal, levegőztetéssel és
szűréssel. Egyébként az ásványvizek többsége
is hasonló vízkezelés után kerül a palackokba.
A legtöbb palackon ott látható a felirat: vasta-
lanítva.

Ábránkon a győri csapvizet hasonlítottuk össze
néhány piacvezető ásványvízzel. A kémiai ösz-

Szöveg és összehasonlítás: Pannon-Víz Zrt. szetevőket tekintve megállapíthatjuk, hogy a
győri csapvíz kiállja a próbát.

Az egészséges csapvíz ellenére évről évre több
palackozott ásványvizet adnak el régiónkban is. Mi
lehet ennek az oka? A győri csapvíz tényleg na-
gyon finom, bárki meggyőződhet róla, aki más
nagyvárosok vizét is megkóstolja. Az egészség-
tudatos fogyasztási szokásoknak és reklámkölt-
ségeknek hatására azonban emelkedik az ás-
ványvízfogyasztás. Az ásványvíz-forgalmazók
évente 6-8 milliárd forintot költenek reklámra, ez
nagyságrendileg hasonló, mint a Pannon-Víz Zrt.
éves árbevétele. El tudnák képzelni például, hogy
egy magyarországi víziközmű-szolgáltató cég egy
aranylabdás futballsztárral reklámozná magát? 

Nyerj pannon-vizes kulacsot! 
Tíz darabot sorsolunk ki azon óvodás és
iskolás gyermekek között, akik lerajzol-
ják vagy lefényképezik, hogyan töltenék
meg kulacsukat csapvízzel. A képeket a
kviz@pannon-viz.hu címre várjuk, vagy
feltölthetők Facebook-oldalunkra is.
Eredményhirdetés szeptember 9-én!
Töltsd meg csapvízzel a kulacsodat! 
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Elérhetőségek: Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942 (ügyfélfogadási időben) Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu

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

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

Érdemes a Minősített Fogyasztóbarát konstrukciót választanunk, ha
lakáshitelt szeretnénk felvenni, vagy otthonbiztosítást tervezünk kötni!

Az elmúlt hónapok korlátozásainak feloldása
után ismét erősödni látszik az ingatlanpiac.
Aki lakáshitel felvétele előtt áll, annak érde-

mes tájékozódnia az MNB által 2017-ben útjára
indított Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel (MFL)
konstrukciókról. A hitelintézetek termékei önkéntes
pályázat útján nyerhetik el az MNB-től ezt a minő-
sítést. Legfontosabb jellemzők: lakásvásárlásra,
építésre, fejlesztésre vehető igénybe, de az ügyfe-
lek korábbi lakáshiteleiket is kiválthatják vele. Új épí-
tésű ingatlanoknál a lakáshoz tartozó garázs és tá-
roló vásárlására, illetve építési telekre is igényelhető.
A kölcsön futamideje maximum 30 év lehet. A ka-
matperiódus hossza – ami alatt a törlesztőrészlet
nem változik – 5, 10 vagy 15 év lehet, illetve a fu-
tamidő végéig fix kamat is alkalmazható.

Az MFL többletszolgáltatásokat is biztosít a fo-
gyasztóknak. Például a hitel feltételeiről összeha-
sonlítható termékismertetőt kap a fogyasztó az
igénylést megelőzően. Továbbá a hitelező egy el-
lenőrző listát ad a fogyasztónak, amely tartalmaz-
za, milyen dokumentumokat és igazolásokat kell
benyújtani a kérelemhez. A hitelező az értékbecslés
meglététől számított 15 munkanapon belül köteles
dönteni a hitelkérelem engedélyezéséről vagy el-
utasításáról. A hitel folyósításig a hitelező díjmen-
tesen, teljes körű földhivatali ügyintézést biztosít.

Újra elérhető INGYENES, SZEMÉLYES tanácsadásunk Győrben! Nyitva: hétfő: 8–14, szerda: 8–14, csütörtök: 11–17 óráig

EZEKRE IS FIGYELJÜNK LAKÁSHITEL FELVÉTELÉNÉL
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LEADEC INDUSTRIAL SERVICES
AZ AUTÓIPARI SZOLGÁLTATÁSOK SPECIALISTÁJA

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

A Leadec Kft. gyôri karbantartó csapatának bôvítéséhez
szakirányú végzettséggel rendelkezô

Csôszerelô, Elektrikus, Gépész karbantartó, Géptakarító, 
Hûtôgépkezelô, Kapuszerelô, Kompresszorkezelô,
Lakatos, Villamos karbantartó, Villanyszerelô

munkatársakat keres.

Csató Sándor a kilencvenes évek végén volt a
klub játékosa, később edzőként tért vissza a
zöld-fehérekhez, és már kilenc éve dolgozik

különböző korosztályos csapatokkal. „Minden ed-
zőnek az a legnagyobb vágya, hogy előrébb léphes-
sen, én pedig most megkaptam ezt a lehetőséget,
aminek nagyon örülök, és szeretnék vele élni. A leg-
fontosabb feladatunk, hogy a csapatot stabilizáljuk,
és a rossz kezdés után végre magunkra találjunk,
rendet tegyünk az öltözőben, elkezdjük gyűjteni a
pontokat, és felzárkózzunk a középmezőnyhöz” –
mondta kinevezésével kapcsolatban Csató Sándor.

A pályaedző Stark Péter lesz, de Csató a megyei
első osztályú együttest irányító Király József és
Nicsenko Igor volt játékos segítségére is számít. 

„A stábban mindenkinek meglesz a maga szerepe,
hiszen Stark kiváló, válogatott védő volt, úgyhogy
ő kiemelten a védelemmel foglalkozik majd, Ni-
csenko pedig sok hasznos tanáccsal és észrevé-
tellel segítheti a támadósorunkat. Bízom benne,

CSATÓ SÁNDOR AZ ETO ÚJ VEZETŐEDZŐJE
Csató Sándor lett az idényt
gyengén kezdő, és a labdarúgó
NB II. 17. helyén álló WKW ETO
FC Győr vezetőedzője. Csató
Tuifel Pétert váltja a kispadon,
munkáját pedig Stark Péter segí-
ti másodedzőként.

hogy jól fog működni a csapatmunka, és eredmé-
nyesek leszünk” – tette hozzá Csató Sándor.

Az ETO FC hét forduló után egy győzelemmel,
három döntetlennel és három vereséggel, 6
ponttal a 17. helyen áll a tabellán. A zöld-fehérek
következő ellenfele szeptember 13-án idegen-
ben a Kazincbarcika lesz.

Fotó: eto.hu

Az ETO idén is részt vesz a Futball Éjszakája
országos rendezvénysorozatban. Az ETO
Parkban lesz kispályás utánpótlástorna,
stadiontúra, rendhagyó ETO-történelemóra
és több mérkőzés is. A programok szep-
tember 4-én 16 órakor kezdődnek.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

Győr mindig is szerette a jeget és a téli
sportokat. A Győri Korcsolyázó Egyesület
már 1870-ben megalakult, a Győri ETO

hokisai pedig az 1950-es években részt vettek a
hazai ifjúsági és a vidéki jégkorongbajnokságok-
ban, ezzel letették a sportág alapjait a városban.

A szerdán felavatott vadonatúj sportkomplexum
alapkövét 2017 novemberében helyezték el, teljes

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

Ünnepélyes korongbedobással és szalagátvágással adták át Győrben
az új Nemak Jégcsarnokot. Magyarország legújabb és legmodernebb
jeges sportkomplexuma több mint 2 milliárd 170 millió forintból való-
sult meg. Az új jégcsarnok a Győri ETO Hockey Klub 350 igazolt jégko-
rongozó és műkorcsolyázó sportolója mellett szeptembertől az Erste
Ligában szereplő Titánok jégkorongcsapatnak is az otthona lesz.

területe több mint 4000 négyzetméter. Az új épü-
letegyüttesben a jégpálya mellett helyet kapott öt
csapat- és egy bírói öltöző, valamint egy edzőterem.
A főépületben található továbbá egy sportbolt, egy
melegítőkonyhás vendéglátóipari egység és egy
modern oktatóterem, amely a hazai utánpótlás-ne-
velés mellett az első osztályú és nemzetközi sport-
eseményeken a vendégek kényelmét szolgálja.

A Nemak Jégcsarnok befogadóképessége 1200
fő, amelynek részeként családbarát szektort is ki-
alakítottak. Gyermekfoglalkoztatóval, családbarát
jegystruktúrával, és egyéb kiegészítő szolgáltatá-
sokkal – például mérkőzések alatt a gyermekek

korcsolyaoktatásával – szeretnék vonzóvá tenni
a jégkorongot és a korcsolyázást a családosok
számára. A komplexum alkalmas hazai első osz-
tályú és nemzetközi jégkorongmérkőzések meg-
rendezésére, hazai és nemzetközi edzőtáborok
szervezésére is.

A csarnok avatásán dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester elmondta, különleges az esemény, hi-
szen Magyaroroszág legmodernebb jégcsarnokát
adják át a győrieknek, a sportolóknak. ,,Amikor ide
belép az ember, az az érzés fogja el, hogy meg kell
néznie egy meccset ebben a csarnokban, részese
akar lenni a pályán zajló küzdelemnek. A sport, így
a jégkorong is az egyik legjobb iskolája annak, hogy
a fiatalok megtanulják, meg kell dolgozni a sikerért,
mert az élmény akkor az igazi, ha tettünk, küzdöt-
tünk érte. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult,
bámilyen formában segítette a létesítmény meg-
építését, legyenek büszkék magukra, fantasztikus
dolgot alkottak, igazi csapatmunka volt” – tette
hozzá Győr polgármestere.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős
államtitkár az átadón kiemelte: a kormány célja,

GYŐRBEN ÉPÜLT FEL 
MAGYARORSZÁG 
LEGMODERNEBB 
JÉGCSARNOKA
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hogy Magyarország családbarát ország legyen,
ahol jó élni, gyermeket vállalni és nevelni, dol-
gozni és megöregedni, ugyanakkor mindehhez
az is hozzátartozik, hogy a családdal együtt ren-
dezvényekre is lehessen menni.  A Nemak Jég-
csarnok az első olyan csarnok az országban,
ahol lehet családi jegyet váltani a családbarát
szektorba, emellett a mérkőzések alatt a gyer-
mekeket sokféle foglalkoztató is várja, köztük
olyan is, ahol a korcsolyázás alapjait tudják el-
sajátítani. 

,,Győrben olyan emberek veszik körül a kor-
csolyázást, a jégkorongot, akik szívüket-lelkü-
ket beleteszik. Közülük is kiemelnék két nevet,
akik nélkül ma nem lehetnénk itt, hiszen az
sem biztos, hogy létezne ez a klub, a sportág
Győrben. Bartalis Józsefnek és Szarvas Zol-
tánnak sok család köszönheti azt, hogy köze-
lebb került a jeges sportokhoz, a gyerekek
megtanultak korcsolyázni. Minderre a követ-
kező generációknak is lehetőségük lesz, de az
új létesítményben már jobb körülmények kö-
zött” – hangzott el Kara Ákos győri ország-
gyűlési képviselőtől.

Simon Róbert Balázs szerint Győr büszke lehet
arra, hogy az ország egyik legrégebbi korcso-
lyázó egyesületét itt alapították 1870-ben, a
jégkorong, a korcsolyázás a hosszú évek alatt
sem vesztett népszerűségéből, az első épített
pálya pedig a helyiek adományaiból épült fel a
nyolcvanas években. ,,Napjainkban is több
száz fiatal jégkorongozik a klubnál, akik ezt
mostantól a lehető legjobb körülmények kö-
zött tehetik meg. Sokan irigykedve nézik, hogy
Győr sportélete mennyire sokszínű, ezen a pa-
lettán természetesen a téli sportok is megta-
lálhatók” – tette hozzá Győr másik országgyű-
lési képviselője.

A Győri ETO Hockey Klub és a Fehérvár AV 19
által kötött stratégiai megállapodás lehetővé te-
szi, hogy 2020-tól az új Nemak Jégcsarnokban
a Titánok férfi első osztályú jégkorongcsapata
szerepeljen, ezzel is lehetőséget és motivációt
adva a saját nevelésű győri tehetségeknek arra,
hogy saját városukban válhassanak első osztá-
lyú játékossá, illetve a sportszerető győri közön-
ség számára elérhetővé válnak az Erste Liga
mérkőzései Győrben.

Az új jégcsarnoknak már az első nemzetközi
eseményét is lekötötték: 2021 januárjában
itt rendezik meg Győr első téli sportvilág-
versenyét, az U18 Divízió 1/A női jégko-
rong-világbajnokságot a magyar válogatott
részvételével.

Az új csarnok a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft.
közel 1,7 milliárd forintos társasági adó (TAO) tá-
mogatásával, a beruházás közel ötszázmilliós
önerejéből a győri önkormányzat által biztosított
259 millió forinttal, valamint győri vállalatok és
magánszemélyek önkéntes felajánlásával, széles
körű társadalmi összefogás eredményeképpen
készült el. A teljes beruházás összességében
meghaladja a 2 milliárd 170 millió forintot.

Az új Nemak Jégcsarnokkal, a kisméretű gyakorló
jégpályával, illetve a sátor fedésű műjégpályával és
az abban található – Magyarországon egyedülálló
– speciális jégkorongfejlesztő központtal Magyar-
ország legnagyobb és legmodernebb jégcentruma
jött létre Győrben. A csarnok első nyilvános ese-
ménye vasárnap 16 órakor lesz, a Titánok jégko-
rongcsapata a DEAC együttesét fogadja.
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Hazai győzelemmel kezdte a női
kézilabda NB I. 2020–2021-es idé-
nyét a Győri Audi ETO KC. A zöld-
fehérek az Audi Arénában több
mint kétezer néző előtt 35–17-re
verték az előző idényhez képest
alaposan meggyengülő Érdet. Az
élvonalbeli bajnokság 3. fordulójá-
ból előrehozott mérkőzésen Lu-
kács Viktória, Nze Minko és Stine
Oftedal is 5-5 gólt szerzett.

SIMA GYŐZELEMMEL KEZDTEK

„Nagyon fiatal, szorgalmas csapattal játszot-
tunk, amely ellen többé-kevésbé működött a
védekezésünk. Főként a ziccerek, a helyzeteink
kihasználása okozott gondot. Meg kell néz-
nünk, mit hibáztunk és ki kell javítanunk. Gra-
tulálok az Érdnek és további sok sikert kívánok
nekik!” – nyilatkozta Danyi Gábor, a győriek ve-
zetőedzője.

„Nagyszerű érzés volt végre nézők előtt játszani,
teljesen más ez, mint üres lelátók előtt pályára
lépni az edzőmeccseken. Nehéz volt hosszú le-
folyású támadások ellen védekezni és türelmes-
nek maradni, de úgy gondolom, megoldottuk a
feladatot, ráadásul nagyon jó volt a kapustelje-
sítményünk is” – összegezte a mérkőzést
Lukács Viktória.

Az NB I. lebonyolítása az előző idényhez ké-
pest változatlan maradt. A 14 csapat kör-
mérkőzéses rendszerben játszik 26 fordulót,
így alakul ki a végső sorrend, rájátszás ezút-
tal sem lesz. Jelen állás szerint november
22. és december 30. között szünetel a baj-
nokság a norvég–dán közös rendezésű

Európa-bajnokság miatt, ám a torna meg-
rendezése a koronavírus-járvány miatt egy-
re bizonytalanabb.

Az ETO hazai pályán szeptember 4-én 18 óra-
kor a Kisvárdát, szeptember 8-án, szintén 18
órakor a Békéscsabát fogadja.

Fotó: Vig Norbert
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Adöntőt a győri Farkas Attila játszotta dr. Lelik
Ferenc ellen. A GYAC sportolója ezúttal ezüs-
térmes lett, miután Lelik doktor két szettben,

6:2, 6:3 arányban nyert, és karrierje első egyéni baj-
noki címét ünnepelhette. „Az utóbbi időben szinte
mindig Attila zárta sikerrel az egymás elleni meccse-
inket, tízből kilencet biztosan. Most változtattam a
taktikán, és megpróbáltam lassítani a játékot, gyors
labdákkal jóval kevesebb lett volna az esélyem ellene”
– mondta a győztes néhány perccel a döntő befeje-
zése után. Farkas Attila később a páros fináléjában
Szabó Lőrinc oldalán ünnepelhetett aranyérmet. 

„Győrben otthonra talált a parasport, és ez a jövőben
is így lesz. Ezt az eseményt is támogatta a város.
Nagyszerű munkát végeztek a szervezők, Serfőző
Eszter szakosztályvezető asszonynak ezúton is kö-
szönöm, hogy egy újabb kiemelt, országos bajnok-
ságot tudtak Győrbe hozni. Mind a Tenisz Szövetség,
mind a Magyar Paralimpiai Bizottság pozitív vissza-
jelzéseket adott a rendezés kapcsán, Szabó László, a
paralimpiai bizottság elnöke személyesen tekintette

A hétvégén Győr adott otthont a kerekesszékes teniszezők idei országos
bajnokságának. Az Olimpiai Sportpark pályáin egyéniben három csoportban
zajlottak az alapszakasz küzdelmei.

GYORI ÉRMEK
A KEREKESSZÉKES TENISZEZŐK
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGÁN

meg a verseny döntőjét. Nekem a parasport óriási él-
mény. Látni azt, hogy olyan emberek törekednek a
legjobb teljesítményre, akiknek a hétköznapi dolgok
– mint reggel felkelni az ágyból vagy felöltözni – is
komoly erőfeszítést jelentenek” – nyilatkozta Győr
sportért felelős polgármesteri biztosa, Petrov Iván,
aki az esemény egyik díjátadója volt.

„A GYAC-nál a hobbiteniszezők, az amatőr sport
képviselői is ugyanolyan figyelmet kapnak, mint
azok, akik folyamatosan komoly versenyekre ké-
szülnek. Szeptember 6-án tartunk egy nyílt napot,
amelyre minden korosztályt szeretettel várunk. Az
egyik nem titkolt szándékunk persze a toborzás,
minél több gyerekkel szeretnénk megismertetni a
tenisz szépségeit, hároméves kortól tanulhatják
nálunk a játék alapjait. Azt látjuk, hogy néha általuk
kerülnek közel a teniszhez a szülők is. Jelenleg tíz
olyan család sportol nálunk rendszeresen, akik úgy
kezdtek el teniszezni, hogy először a gyerekeket
hozták el hozzánk” – mondta el Serfőző Eszter, a
GYAC szakosztályvezetője.

A LEGKISEBBEKET ÉS A SENIOROKAT IS 
VÁRJA A GYAC

A GYAC tenisz szakosztályát nem csak az utánpótlás korosztályokhoz tarto-
zó tehetségek alkotják, vannak a klubnál felnőtt és senior versenyzők, kere-
kesszékes teniszezők, és szép számmal szabadidős sportolók is. Ők az
Olimpiai Sportpark és a Kálóczy tér pályáit vehetik igénybe.

´́

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.

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.

Akció: szeptember 4—10.

HÚSVÁSÁR
Sertéslapocka

Sertéskaraj csont nélkül

1050 Ft/kg

Csirkemellfilé

999 Ft/kg

1099 Ft/kg helyett

1249 Ft/kg

1399 Ft/kg helyett

Sertésvelô 1.100 Ft/kg
Sertésnyelv 999 Ft/kg
Sertésszív 750 Ft/kg
Sertésmáj 320 Ft/kg

Csirkemáj 599 Ft/kg
Csirkeszárny 519 Ft/kg
Csirkefarhát 169 Ft/kg

1799 Ft/kg

Füstölt mangalica
kolozsvári szalonna

Pannonhalmi
Olaszrizling 2,1 l
523,33 Ft/l

kartonos ár

179 Ft/db

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

1099 Ft/db




