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ASzent-Györgyi Albert Egészségügyi és
Szociális Technikum és Szakképző Isko-
lában közel háromszázan tanulnak. Az

intézményben kiemelten odafigyelnek a jár-
ványügyi előírások betartására. Nemcsak a
megfelelő védőtávolságra és a maszkhaszná-
latra figyelnek oda, hanem a testhőmérsékletre
is. Az iskolában már a szeptember elsejei tan-
évkezdés óta digitális lázmérővel naponta mé-
rik az érkező diákok hőmérsékletét. „Egészség-

AJÁNDÉK TERMINÁL  MÉRI A TESTHŐT
A SZENT-GYÖRGYIBEN

ügyi iskola révén nálunk még fontosabb odafi-
gyelni a járványügyi szabályokra és betartani
azokat, a mi diákjaink kivétel nélkül átérzik a ki-
alakult helyzet súlyát” – mondta el Pákozdi
Magdolna, az intézmény igazgatója. „Az óva-
tosság ellenére nálunk is van két diák és egy ta-
nár, akik pozitív tesztet produkáltak, 9-10 fiatal
pedig most is karanténban van korona-gyanú
miatt” – tette hozzá. „Felsőbb osztályos diák-
jaink a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

végzik gyakorlati óráikat, őket szerencsére a
kórház teszteli folyamatosan. Hatalmas meg-
lepetés volt számunkra, hogy Szijártó Miklós
kollégánk ajánlására megkaphattuk ezt az ér-
tékes testhőmérséklet-érzékelő beléptető ter-
minált, amit a főbejáratnál állítottunk fel” – fej-
tette ki Pákozdi Magdolna. „Egy közel félmillió
forint értékű, modern berendezéssel lettünk
gazdagabbak, ami kiválóan szolgálja a járvány-
ügyi védekezést az iskolában. Az elmúlt idő-
szakban Kara Ákos országgyűlési képviselő
közbenjárására iskolánk kívül-belül megszépül-
hetett, most pedig jött ez az adomány, néha el
sem hiszem, mekkora szerencséje van a hoz-
zánk járó fiataloknak és az itt tanító kollégák-
nak” – mondta az intézményvezető. 

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Október elsejétől ajándék terminál méri a diákok testhőmérsékletét a
győri Szent-Györgyi-iskolában. A közel félmillió forint értékű, modern be-
rendezés a Volkswagen Group Services jóvoltából került az intézménybe.

Fotó: MekliZ Fotóstúdió



2020. október 2. 3

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Százmillió forintból újult meg a Győr három
igen jelentős középiskolája által közrefo-
gott Eötvös park a Generációk Zöld Belvá-

rosa nevű projekt keretében. A terület funkcio-
nális és esztétikai újragondolását követően fe-
lülvizsgálták az útvonalhálózatot, és új, logikus
szerkezetet alakítottak ki benne.  

5900 négyzetméteren rendezték a terepet,
gyepesítettek 3600 négyzetméter területet, s
4300 növényt ültettek el. 1600 négyzetméter
út- és térburkolatot építettek ki, s új öntöző-
rendszer tartja frissen a növényeket.

Zöldebb, szebb és biztonságosabb lett a teljesen felújított
Eötvös park, mely egy pályázat eredménye alapján több
fiatalos funkciót is kap a jövőben – mondta dr. Dézsi Csaba
András polgármester az átadó ünnepségen.

Rekortán futópálya fogadja a mozogni vágyókat,
az idősek játszóterén pedig ütéscsillapító gumi-
burkolatot helyeztek el. Huszonnégy paddal és
asztallal, valamint öt kerékpártárolóval is bővült
a park.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester szerint vá-
rosszerte az a cél, hogy lehetőleg minél több
zöldfelületet tartsanak meg, óvjanak a pusztu-
lástól. Ezt a törekvést mutatják az Eötvös park
idősebb fái, valamint a sok kiültetett virág is. A
parkban nagy az átmenő forgalom, de az új kör-
nyezet marasztalni is fogja az embereket, köz-
tük a fiatalokat, márt most is van olyan pad, me-
lyet USB-csatlakozással szereltek fel az infor-
matikai eszközök töltése érdekében, mondta el
a polgármester.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő sa-
ját kazinczys élményeit osztotta meg. Emlékezett
arra, hogy főleg a lány tanulók iskolába menet ba-
bonából megérintették a Petőfi-szobor ujját. A
képviselő utalt arra: a településfejlesztési operatív
program keretében már három terület újult meg
Győrben: a Malom liget, az Ady-domb és környé-
ke, valamint az Eötvös park.

A helyi önkormányzati képviselő, dr. Fekete Dá-
vid a belvárosban az utóbbi időben megvalósuló
fejlesztésekről beszélt. A most átadott parkot az
iskolai testnevelésórán is használni tudják, hívta
fel a figyelmet. A megújult közvilágítás pedig biz-
tonságosabbá, vonzóbbá teszi a parkot minden-
ki számára, hangsúlyozta.

A polgármester díjakat, pénzjutalmat adott át
azoknak a fiataloknak, akik a város Tervezz VA-
LAMIT az Eötvös parkba című pályázatára ötle-
tes, fiatalos koncepciót készítettek a tér hasz-
nálatára. A Karácson Imre tiszteletére állított
dombormű, a székely kapu és a Petőfi-szobor
környezetében egy kisebb teret alakítottak ki.
Főként erre a helyszínre terveztek különböző lé-
tesítményeket, funkciókat a fiatalok. Dr. Dézsi
Csaba András szerint ez a gyakorlat is mutatja
a városvezetés szándékait: a nyitottságot, az
ötletek ösztönzését és befogadását, a demok-
ratikus várostervezést. 

Az ünnepségen Csiszár Virág, Nánai Zsombor
Richárd, Kalácska Maja koncepcióit ismerték el,
különdíjat pedig Kun Zalán kapott. A fiatalok pá-
lyázata alapján a jövő évben tovább építik, gaz-
dagítják az Eötvös parkot.

A MEGÚJULT EÖTVÖS PARK

FIATALOS ÉS PIHENÉSRE 
MARASZTALÓ LETT 

VÁROSSZERTE AZ A CÉL,
HOGY LEHETŐLEG MINÉL
TÖBB ZÖLDFELÜLETET
TARTSANAK MEG
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Három települést érintett közvetlenül a
pusztítás: a tározótól egy kilométerre
fekvő Kolontárt, Devecsert, és Somlóvá-

sárhelyt. Családok, életek, faluközösségek men-
tek tönkre, többen elköltöztek lakóhelyükről,
drámai emlékképeiket is halványítani akarták.

A katasztrófaturizmus már lecsendesedett, bár
még mindig sokan nézik meg Kolontárról a közeli,
megsérült kazettát, s a pusztulás nyomait, emlé-
keit a településeken. Az Élet él és élni akar – írta
az Intés az őrzőkhöz című versében Ady Endre, s
ez a törekvés jól látszik a környékén. Viszonylag
gyorsan újraéledt a természet, a vörösiszappal
szennyezett folyók színe visszaváltozott, újra le-
het halakat fogni a Marcalban is. Kolontár, Deve-
cser és Somlóvásárhely azonban soha nem lesz
már olyan, mint amilyen volt, a legtöbben ezt gon-
dolják és mondják ezen a vidéken.  A sebek vara-
sodnak, de végleges gyógyulásukra még sokat kell
várni, s a hegek akkor sem tűnnek el.

Az eddigi bírósági tárgyalásokból a szakértői véle-
mények alapján röviden annyi derült ki, hogy a
gátszakadást talajtörés okozta, mely tervezői, kivi-
telezői hiányosságokra és hatósági mulasztásokra
vezethető vissza. Tehát már a helykijelölés, a terve-
zés, majd az építkezés fázisában elkezdett ketyegni
az időzített bomba. A kérdés az, lehetett-e ezt előre
hallani, látni, voltak-e előre jelző változások, ame-
lyeket a szakembereknek észre kellett volna venni-
ük. A válaszok egymásnak ellentmondóak.

A Veszprémben 2012. szeptember 24-én kez-
dődött elsőfokú büntetőtárgyaláson tizenöten

EGY ÉVTIZEDE TÖRTÉNT AZ ORSZÁG 
LEGNAGYOBB ÖKOLÓGIAI KATASZTRÓFÁJA
Tíz éve, október 4-én történt
Magyarország eddig legnagyobb
ökológiai katasztrófája. Átszakadt
a MAL Zrt. vörösiszapot tároló
10-es kazettája Kolontár közelé-
ben. Tíz embert életét vesztette,
kétszáznál többen sérülést szen-
vedtek, kétszáz ingatlan megron-
gálódott. A jogerős ítéletet a Győ-
ri Ítélőtábla tavaly december kö-
zepén hozta meg.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

ültek a vádlottak padján, köztük B. Zoltán, a MAL
Zrt. vezérigazgatója és munkatársai. Hosszú, és
az ügy minden részletére kiterjedő tárgyalás
után valamennyiüket fölmentette Szabó Györgyi
bíró büntetőtanácsa, mégpedig nem is bizonyí-
tottság, hanem bűncselekmény hiányában. 

Másodfokon a Győri Ítélőtáblára került az ügy.
Zólyomi Csilla tanácsa hatályon kívül helyezte a
veszprémi ítéletet, új elsőfokú eljárást rendelt el,
melyet másik bírónak kellett vezetnie. Veszp-
rémben nem találtak bírót, aki ezek után vállalta
volna a feladatot, valamennyien elfogultságra
hivatkoztak. Így aztán az elsőfokú eljárást is
Győrben folytatták le, itt született a nem jogerős
ítélet. A büntetőtanácsot az azóta már ügyvéd-
ként dolgozó Németh Miklós vezette.

Pál Helga, a másodrendű vádlott ügyvédje szerint
azonban Németh Miklós bírót nem bízhatták volna
meg ezzel a poszttal, mert ő a közveszélyokozás
tárgyalására nem volt kijelölve, tehát törvényesen
nem is volt megalakítva az eljáró tanács, ezért az
ítéletet hatályon kívül kellett volna helyezni.

A megismételt elsőfokú győri ítéletben egyéb-
ként a 15 vádlottból ötöt felmentettek, B. Zoltán
közveszélyokozás és más bűncselekmények
miatt két év hat hónap fogházbüntetést kapott,
a másodrendű vádlottat, a műszaki igazgatót
ugyancsak letöltendő, két év szabadságvesz-

téssel sújtották, hat vádlottat felfüggesztett
szabadságvesztéssel büntettek, mások megro-
vásban vagy pénzbüntetésben részesültek.   

Fellebbezéseket követően tavaly decemberben a
Győri Ítélőtábla kihirdette a jogerős ítéletet, mely
még a megismételt elsőfokú eljárás határozatánál
is lényegesen súlyosabb volt. „Az ítélőtábla egyet -
értett a törvényszékkel abban, hogy a vörösiszap-
kazetta oldalfala 2010. október 4-i kitöréséért nem
a vádlottak a felelősek, mivel azt – közvetlenül –
tervezési és kivitelezési hiba okozta. A több ember
életét követelő közveszély bekövetkezésével azon-
ban több olyan kötelezettségszegés részben oko-
zati összefüggésben állt, amelyet a vádlottak ta-
núsítottak” – tartalmazza az indoklás.

Az elsőrendű vádlottat, B. Zoltánt, a MAL Zrt.
egykori vezérigazgatóját ennek alapján a korábbi
két év hat hónap letöltendő fogház helyett négy
év, a másodrendű vádlottat, D. Józsefet, a cég
egykori műszaki igazgatóját a korábbi két év le-
töltendő fogház három év végrehajtandó bör-
tönbüntetésre ítélte közveszélyokozás és a hul-
ladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt.
Az ötödrendű vádlottat két és fél év letöltendő
börtönbüntetésre ítélték. 

Az első-, a másod- és az ötödrendű vádlott fe-
lülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, az ő ügyük-
ben a Kúrián folytatódik az eljárás.

A GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA HOZOTT JOGERŐS ÍTÉLETET
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SZEMSZ      G

Némedi-Tóth Zsófia

A maszk már a mindennapos életünk részévé
vált. Kötelező a boltokban, a tömegközleke-
dési eszközökön, a hivatalokban, szinte hoz-
zánk nőtt.
A maszkkal elsősorban nem saját magunkat,
hanem az embertársainkat is védjük, azon-
ban a kommunikáció során a hang terjedését
jelentős mértékben befolyásolja, a szájról ol-
vasást pedig egyenesen gátolja. Ugyanis mi-
közben beszélünk mással vagy másokkal,
akarva-akaratlanul is rápillantunk a szájára.
Nem beszélve a nagyothallókról, akik több-
nyire szájról olvasással egészítik ki a beszéd -
értést. Én is közepesen halláscsökkent va-
gyok. Szükségünk van a szájról olvasásra a
beszéd maximális megértéséhez. Ez viszont
most lehetetlenné vált. 
Nekünk eddig is százszázalékosan kellett
koncentrálnunk a beszélgetőpartnerünkre,
tudniillik hogyha valamit nem értünk, a szö-
vegkörnyezetből kell kitalálnunk, rájönnünk,
mire gondolt a másik fél, ha már nem szeret-
nénk többször visszakérdezni. Ezért is fordul
elő, hogy a válaszunk nem egyből érkezik,
mert fejben gyorsan össze kell raknunk a tör-
ténetet még egyszer, és csak utána tudunk
reagálni. Pontosan ezért a nagy koncentrá-
cióigény miatt van az, hogy a hallássérültek
nem tudnak egyszerre több dolog felé figyel-
ni. Például ha valakivel telefonálunk, miköz-
ben egy másik ember személyesen szól hoz-
zánk, szinte kizárt, hogy egyszerre felfogjuk,
ki mit akar. 
A jelenlegi helyzetben ennek a fókuszálásnak
a duplájára van szükségünk ahhoz, hogy
megértsük a kommunikáló partnerünket. A
visszakérdezés és a megismétlés szinte hiá-
bavaló, ha már az elején elveszítettük a fona-
lat, csekély esély van arra, hogy megértsük a
társunk teljes mondandóját. Ezért az egész
társalgás során most kétszer annyira kell fi-
gyelnünk a másikra. 
Az interneten ugyan már látni olyan maszkokat,
melyek a szájrésznél átlátszóak, ez a mi ese-
tünkben nagy részben hozzájárulna a szájról ol-
vasáshoz, ezáltal a beszéd megértéséhez. Ez
egy jó ötlet, azonban nem várható el, hogy min-
denki ilyet hordjon, így marad a fokozott kon-
centráció és a visszakérdezés, reménykedve
abban, hogy megismétlik a kért szövegrészt.

BESZÉLŐ 
MASZKOK

Afehér szín megmarad, csupán a zeb-
rák környékét emelik ki zöld színnel.
Cél a baleset-megelőzés és a biz-

tonságos átkelés. A Gárdonyi-iskola kör-
nyékén – Bartók Béla út, Attila utcánál –, il-
letve a Vágóhíd utcai iskolánál alakították már
át a burkolati jeleket, érdesített zöld felületet
vittek fel a szakemberek. Dr. Dézsi Csaba
András polgármester a helyszínen szerkesz-
tőségünknek elmondta, már a kampányában
megígérte, hogy zöld város lesz Győr.

„Nagyon fontos számunkra a környezetvéde-
lem, és a zöld szín ezt is jelenti, de az ETO szí-
ne is ez, ezzel szeretnénk elismerni az ő sike-
reiket.” Hozzátette, a figyelemfelhívás a cél, a
felfestést számos hazai és nyugat-európai
országban is sikeresen alkalmazták már. 

Győrben kiemelten figyelnek a gyalogosok-
ra, növeli a biztonságot és a biztonságér-
zetet, ha minél kevesebb időt töltenek az
úttesten. Ilyenkor alkalmazzák a középszi-
getet is, ami már egy jól működő módszer
a városban. Prédl Antal, a győri Útkezelő
Szervezet vezetője hangsúlyozta, fontos
szempont a kellő észlelhetőség, látható-
ság, több helyen is kiemelt fényű közvilágí-
tást építettek ki, illetve sebességcsökkentő
átkelőhelyeket alakítottak ki városszerte. 
„Ennél a gyalogos-átkelőhelynél is több bal-
eset-megelőző eszközt alkalmazunk: van ki-
emelt közvilágítás, beszűkítettük az útsza-

Figyelemfelhívó felfestést kaphatnak a gyalogos-átkelőhelyek
Győrben az iskolák és óvodák környékén. Az első burkolati jelek
felfestését múlt héten végezték el a szakemberek. 

kaszt, hogy minél rövidebb idő alatt átkel-
hessenek a gyalogosok. A mostani felfestés-
sel gyakorlatilag kikontúrozzuk az átkelőhe-
lyet, így még láthatóbb lesz a forgalom szá-
mára.” A most felvitt érdes felületnek kö-
szönhetően csökken a járművek féktávja is.
További tervek között szerepel, hogy 19 má-
sik helyszínen alkalmazzák ezt a felfestést.

Gecsei Kolos, a Gárdonyi Géza Általános Is-
kola igazgatója pozitívan fogadta a zöld zeb-
rákat. „Minden intézkedésnek, kezdeménye-
zésnek örülünk, ami az iskolánkba járó gyer-
mekek és családjaik biztonságát, biztonság -
érzetét növeli. Ezek közé tartozik az intéz-
mény mellett található két gyalogos-átkelő-
hely megújítása is. A közelmúltban a Baross
Gábor úti átkelőhely figyelmeztető villogó jel-
zését kapcsolták vissza a szakemberek, illet-
ve az átkelőhelyet jelző tábla kapott figye-
lemfelhívó keretet, most pedig a Bartók Béla
úti átkelőhely kontrasztos felfestése segíti a
gyalogosok közlekedését” – árulta el az in-
tézmény vezetője.

A rendőrségtől kapott adatokból kiderül, hogy
a 2015-ben Győrben történt személyi sérü-
léses balesetek mintegy 7 százaléka gyalog -
átkelőhelyeken történt, ez az arány 2016 és
2018 között 11 százalék, tavaly pedig 10
százalék volt. Idén az eddig eltelt időszakban
5 százalék. A balesetek elemzései alapján ki -
emelt figyelmet kapnak a Szent István, Tihanyi
Árpád, Ipar úton található gyalogátkelőhelyek.
Említésre méltó veszélyes átkelőhelyek van-
nak a Lajta, Szigethy Attila, Bartók Béla, Kar-
dán, Pápai, Szent Imre úton.

ZÖLD-FEHÉRRE 
VÁLTOZOTT KÉT ZEBRA
Szerző: Rozmán László
Fotók: O. Jakócs Péter
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Tizenéves koromból van a legtöbb emlékem
róla. Mint minden gyerek, én is imádtam a
nyári szüneteket. Semmi gondom nem volt a
sulival, de mégis. Jött a június vége és tud-
tam, mehetek hozzájuk. Lakótelepi gyerek-
ként nagy dolog volt, hogy egy belvárosi bér-
házban és annak sok izgalmat tartogató ud-
varán tölthetek néhény hetet. Miközben egy-
fajta kívánságműsor volt a napi menü, egész
nap azt csináltam, illetve csináltunk az uno-
katesókkal együtt, amit akartunk. Ő pedig ott
volt, és amellett, hogy ellátta édeasanyját és
férjét, persze minket is kényeztetett, de csak
visszafogottan. A nyár fénypontja volt az a
néhány hét, amit a Munkácsy utcai vagon-
gyári bérház udvarán tölthettem az egész or-
szágból érkezett, hasonló korú gyerekekkel.
Akik, ahogy én is, nagyszüleiknél nyaraltak.
Szerintem ez az időszak meghatározó volt a
kapcsolatunkban. Később nagyobb gyerek-
ként, gimnazistaként és egyetemistaként is
számíthattam a törődésére és a véleményé-
re, ő pedig amellett, hogy mindig lehetett rá
számítani, büszke volt rám, nagyon. Később,
amikor már sem édesanyja, sem pedig férje
nem volt már közöttünk, elhagyta a vagon-
gyári bérházat, egyedül maradt, elég volt neki
egy kis adyvárosi lakás is. Szeretete, törődé-
se azonban nem csökkent, sőt. Az elmúlt
években, miután egyre nehezebben látta el
saját magát, egy bentlakásos intézménybe
költözött, a Cuha utcába. Egy ideje ott tölti
mindennapjait, szakértő felügyelet mellett.
Egyre kevesebbet mozog, de elméje teljesen
ép, nap mint nap gondol szeretteire és imád-
kozik értük. Értem is. Lassan felmerül kérdés
e sorok olvasói között, hogy kiről is szól ez az
írás. Segítek. 1921. szeptember 26-án szü-
letett Szombathelyen, a középiskolában
könyvelői végzettséget szerzett. Egyetlen
munkahelye a Magyar Vagon- és Gépgyár
volt, itt dolgozott egészen nyugdíjazásáig.
Két gyermeke van, három unokája és öt déd-
unokája született. 
Rájuk nagy szeretettel gondol és szívesen
veszi, ha bármikor felkeresik vagy felhívják.
Teca néni szombaton ünnepelte a születés-
napját. A járvány miatt kicsit magányosan,
de mégsem. Sok boldogságot kívánok neki,
az én 99 éves nagymamámnak. Akire na-
gyon büszke vagyok! 

AZ ÉN 99 ÉVES 
NAGYMAMÁM 
Szerző: Zombai-Kovács Ákos Igazi őszi időben tartották meg a Püspökerdő-

ben a kirándulóhely megszépült közjóléti eszkö-
zeinek bemutatóját. A tisztás népszerűségét
mutatja, hogy akkor is épp a szabadban töltötte
a délelőttöt egy csoportnyi fiatal. Szalonnát sü-
töttek, majd behúzódtak falatozni az épp nem-
rég felújított esővédő alá.

FELÚJÍTOTTÁK A KIRÁNDULÓHELYET
Szerző: Havassy Anna Katalin Dr. Szálasy László önkormányzati képviselő,

a Környezetvédelmi Bizottság elnöke el-
mondta, már korábban elindították a Püspök-
erdő környezetvédelmi oltalomba vételét, a
felügyelete és rendezése pedig a Győri Erdé-
szet hatáskörébe tartozik. „Limp Tibor erdé-
szeti igazgatóval beszélgettünk, aki elmond-
ta, az emberek által látogatott részek eléggé
elhasználódtak, így az esővédők mellett a
tűzrakó helyeket és játszótereket is felújítot-
ták” – fejtette ki.
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Szerző: Papp Zsolt 
Fotó: Marcali Gábor

Akönyv, amelynek szerzője David Lough
brit befektetési és adóügyi tanácsadó,
néhány hete kapható a könyvesboltok-

ban. A magyar nyelvű megjelenés érdekessége,
hogy kiadása két politikus, Lázár János és Csep-
reghy Nándor nevéhez fűződik. Arra voltunk kí-
váncsiak, mi motiválta őket éppen ennek a mű-
nek a kiadásában, miért lehet ez érdekes a ma-
gyar olvasók számára.

„Kevesen tudják rólam, hogy szenvedélyesen ér-
dekel a történelem, igazi kikapcsolódás számomra
a történelmi témájú könyvek olvasása, az össze-
függések megértése és a tanulságok levonása.
2018-ban, miután befejeztem a miniszteri mun-
kám, egyebek mellett Chartwellben, Winston
Churchill egykori vidéki házában is jártam, ami ma
már emlékhelyként várja a látogatókat” – kezdi a
történetet Lázár János. Ott vette meg angol nyel-
ven David Lough művét, ami akkora hatással volt
rá, hogy végül nemcsak a könyvet, de Csepreghy
Nándorral közösen a kiadói jogokat is megszerez-
ték. Mint mondja, a
könyvet egy kiváló ok-
nyomozó újságíró,
bróker, közgazdász ír-
ta, hozzáférve olyan
történelmi dokumen-
tumokhoz, amelyeket
Churchill halála óta
más kutatók még nem
dolgoztak föl. Ez alap-
ján tárta föl, hogyan
alakultak a brit orosz-
lán magánpénzügyei, és azok milyen kölcsönha-
tásban voltak a közügyekkel, túlzás nélkül: a tör-
ténelemmel.

„Churchill az a közéleti személyiség, akiről nem-
csak rengeteget írtak, de aki maga is rengeteget
írt másokról, különféle témákról. Gyakorlatilag
mindenféle műfajban alkotott: hosszú éveken át
tartotta fönn magát újságírásból, de írt tudomá-
nyos munkát és szépirodalmat, sőt még filmfor-
gatókönyvet is; ez utóbbit egyébként nagyobb
részben épp a mi Korda Sándorunkkal, a brit

Bár múlt héten a Magyar Tenisz
Szövetség elnökeként érkezett
Győrbe, mi kivételesen a könyv -
kiadót kérdeztük, amikor pénzről,
politikáról, anyagi függetlenség-
ről és a döntés szabadságáról, rö-
viden: a Nincs több pezsgő –
Churchill és a pénz című műről
beszélgettünk.

filmgyártást megújító világhírű producerrel
együttműködve. Idehaza kevesen tudják, hogy
Churchill nemcsak termékeny, de jelentős írója
is volt a saját korának: 1953-ban egyenesen iro-
dalmi Nobel-díjat kapott. Az első világháború
alakítója és Hitler legyőzője – ez önmagában is

nagyon izgalmas
életút. Az pedig, ha
lehet, még izgalma-
sabb, hogy mind-
eközben miképp tud-
ta megőrizni a füg-
getlenségét, milyen
volt a viszonya a
pénzhez, az anyagi
javakhoz, és ezek a
kérdések hogyan be-
folyásolták a politiká-

ját. A sajátos nézőpont, amit ez a könyv választ,
azt eredményezi, hogy talán most ismerhetjük
meg Churchillt először igazán emberként, esen-
dő halandóként.”

Beszélgetésünk során a nagy hatású politikus
megítélése is szóba került. Mint Lázár János
mondja, az nyilvánvaló, hogy a második világhá-
ború végén a háború kimenetele szempontjából
már semmi értelme nem volt Magyarország bom-
bázásának. Ez olyan aránytalan büntetés, ami
bennünk, magyarokban érthetően kelt fenntartá-

sokat az ő személyével kapcsolatban. De mint po-
litikus, közéleti ember olyan egyéni teljesítményre
volt képes, amely minden mai politikus és válasz-
tópolgár figyelmére érdemes lehet. Az erényeiből
és a hibáiból is lehet tanulni – teszi hozzá.

Lázár János szerint azért is pikáns ez a mű, mert
Közép-Európában a pénz és a politika viszonyát
mindig negatív kontextusban hozzák szóba, vagy
prüdériával kezelik, pedig a gazdasági és a politikai
hatalom elválaszthatatlanok. A könyv arról is szól
tehát, hogy a gazdasági hatalom milyen hatást
gyakorol a politikára, és a politika hogyan alakítja a
gazdaságot. „Persze a mai értékviszonyainkkal
nem lehet megítélni azt az időszakot, és az akkori
megoldásokat nem lehet a jelenre adaptálni, de
Winston Churchill küzdeni tudása, elszántsága,
munkabírása megdöbbentő és ma is példaértékű.
Az üzenet: ha valakinek vannak elvei, azért egy
életen át harcolni kell. Churchill szerint például azzal
is, hogy az elvek megalkuvást nem ismerő képvi-
seletéhez a szükséges anyagi hátországot is
igyekszik megteremteni. Churchill ilyen személyi-
ség volt: tudatosan törekedett arra, hogy a szelle-
mi örökségen túl, ha tetszik, azt körülbástyázva
nagyon is kézzel fogható, anyagi örökséget is
hagyjon az utódjaira. A könyv mindkét hagyatékba
olyan bepillantást enged, amilyet a korábbi mo-
nográfiak nem nyújthattak – zárta a beszélgetést
Lázár János.

„NINCS TÖBB PEZSGO” 
RENDHAGYÓ KÖNYVAJÁNLÓ LÁZÁR JÁNOSSAL

´́

LÁZÁR JÁNOS SZERINT
AZ ÜZENET AZ, HOGY 
AZ ELVEINKÉRT 
HARCOLNI KELL
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Harminc évvel ezelőtt választotta meg el-
ső szabadon választott testületét Győr
polgársága. Az 1990-es eseményről na-

pirend előtt emlékezett meg a város mai képvi-
selő-testülete. Az önkormányzatiság 30 éves
jubileumának alkalmából dr. Dézsi Csaba András
polgármester a város ezüst emlékérmét adomá-
nyozta az egykori képviselő-testület ma is élő tag-
jainak. A jubileum kapcsán dr. Dézsi Csaba András
azt mondta, a helyi ügyeket akkor és most is szív-
vel-lélekkel kell képviselni. ,,Az elmúlt harminc esz-
tendő Győrben is sok sikert és számos kudarcot
hozott. Voltak az önkormányzatiságunkat alakító
jelentős személyiségek, és nagyon sok olyan em-
ber, aki politikusként, egy-egy terület szakembe-
reként, a gazdasági élet képviselőjeként vagy civil-
ként tett a közösségünkért, a város fejlődéséért.”
A polgármester hozzátette, az önkormányzás
nemcsak jog, hanem kötelesség is, a megválasz-
tott képviselőknek pedig kötelessége, hogy foglal-
kozzanak a győriek ügyeivel. 

A rövid ünnepség után pedig jöhettek a napiren-
di pontok. Első körben fontos rendeleteket mó-
dosítottak a képviselők. A többi között a hulla-

DÖNTÖTT A KÖZGYŰLÉS, A FELVIDÉKI DUNASZERDAHELY LESZ GYŐR 11.  TESTVÉRVÁROSA  

HARMINCÉVES AZ ÖNKORMÁNYZAT 
Szerző: Garamvölgyi Imre 
Fotó: O. Jakócs Péter

dékszállítás területén is, ahol indul a házhoz me-
nő szelektív gyűjtés, valamint a kerti zöld hulla-
dék gyűjtésének szabályait is pontosították. 

A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a
polgármester előterjesztését, amelyben a tes-
tület felhatalmazást ad testvérvárosi kapcsolat
létesítésére Dunaszerdahely városával. A tervek

szerint a szlovákiai település lesz Győr tizen-
egyedik testvérvárosa.  

A közgyűlésen összesen 25 napirendi pontot tár-
gyaltak a képviselők, akik többek között döntöttek
a Győr-Szol Zrt. új igazgatósági tagjainak és igaz-
gatósági elnökének személyéről is. Utóbbi Endrődi
Péter, a Győr+ Média korábbi vezérigazgatója lett. 

A győri önkormányzat keddi testületi ülésén méltó módon emlékeztek meg az önkormányzatiság 30. év-
fordulójáról. Az első demokratikusan megválasztott közgyűlés ma is élő tagjait Győr város ezüst emlékér-
mével tüntette ki dr. Dézsi Csaba András. 

SAJÁT ÉRTÉKTÁRA LESZ GYŐRNEK
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Települési értéktárat hoz létre Győr, és a
munkát már ma elkezdjük – jelentette be
dr. Dézsi Csaba András polgármester

szerdán azon a rendezvényen, ahol a megye ér-
tékeire és a „Négy vármegyei kincsei – megye-
rikumok Győr-Moson-Sopron megyéből” című
könyvre hívták fel a figyelmet a szervezők az
Apátúr-házban. A Győri Értéktár létrehozásnak
a célja, hogy számba vegyék az értékeket, meg-
tekinthető, átlátható és elgondolkodtató legyen,
identitást adjon a tősgyökeres győrieknek és a
betelepültek számára is. „Legyünk büszkék az
elődeink által megteremtett értékekre és arra,
amiket mi teremtettünk meg. Ez Győr városának
nagyon fontos és örömmel csatlakozunk az ér-

téktár „mozgalomhoz” – hangsúlyozta dr. Dézsi
Csaba András polgármester. 

„Fontos, hogy az értéknélküliséget hirdető európai
trenddel szemben mi megőrizzük a keresztény
hagyományainkat, értékeinket, sokszínűségünket,
és azokat mutassuk is meg”– fogalmazott Né-
meth Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke. A politi-
kus bejelentette, a napokban az Audi TT-t és a Szi-
getközi Frissvizet a Magyar Értéktárba javasolta
felvenni. Az értéktárba bárki jelölhet számára fon-
tos helyi jellegzetességet, melyről az értéktárbi-
zottság dönt. A helyi kincs később megyerikum,
nemzeti érték, vagy akár hungarikum is lehet.

Magyarországon hét évvel ezelőtt az elsők között
hozta létre a megyei közgyűlés a Győr-Moson-
Sopron Megyei Értéktárat, amely máig a legdina-
mikusabban fejlődő értéktár. 
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Akormány valamennyi intézmény ese-
tében biztosítja a kötelező méréshez
szükséges érintésmentes digitális esz-

közöket, amelyeket a hét elején vehettek át
a fenntartók. Az önkormányzat kedden jut-
tatta el a 114 eszközt az intézményekbe.
„Köszönet az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának az eszközökért, hiszen minden se-
gítséget szívesen vesz az önkormányzat,
amely hozzájárul a járványügyi védekezés-
hez” – nyilatkozta lapunknak dr. Pergel Elza
alpolgármester, aki hozzátette, az önkor-
mányzat által fenntartott óvodákban már he-
tekkel korábban több intézkedést is bevezet-
tek. Ennek értelmében a szülők a bejáratnál
adják át a gyermekeket, az épületbe nem
mehetnek be. Ez a szabály nemcsak a szü-
lőkre, de más külső személyekre is vonatko-
zik. A külső személy közreműködésével szer-
vezett óvodai programok is elmaradnak az
intézményekben és a külső helyszíneken is. 

LÁZMÉRÉS AZ ÓVODÁKBAN

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Október 1-jétől kötelező a testhőmérséklet-mérés a köznevelési
intézményekben, így a győri óvodákban is.

A szerdai adatok szerint az önkormányzat ál-
tal fenntartott és működtetett bölcsődékben
jelenleg Covid-fertőzött gyermek és felnőtt
nincs. Egy gyermek és három felnőtt otthon
tartózkodik, mivel a családban igazolt fertő-
zött van. 

Az önkormányzat által fenntartott és működ-
tetett óvodákban jelenleg 2 gyermek és 6
dolgozó fertőzött. 58 gyermek és 7 felnőtt
nem mehet óvodába, mivel a családban, illet-
ve az óvodai csoportban igazolt koronavírus-
fertőzött van. Az Oktatási Hivatal a Ménfő-
csanaki Óvoda Alma csoportja tekintetében
szeptember 23-tól október 2-ig, a Győri Mo-
solyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvoda Cica
csoportjában pedig határozatlan időre rend-
kívüli szünetet rendelt el. 

Az óvodák kérik a szülőket, hogy tartsák be
az előírásokat, beteg gyermeket ne vigyenek
a közösségbe, ezzel is hozzájárulva a vírus
terjedésének akadályozásához, és ahhoz,
hogy minél kevesebb rendkívüli szünetre le-
gyen szükség.
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Dr. Nemes Tibor András reuma-
tológus és fizioterápiás szak-
orvos, a Masszőrképzés A-tól

Z-ig tankönyvek társszerzőjének ve-
zetésével mára a győri RQ Fizioterá-
piás Centrum az elmúlt közel két év-
tizedben az egyik legkeresettebb
gyógyhellyé vált a Győr-Moson-Sop-
ron megyeiek számára. A siker titka a
betegek igényeinek figyelése, az esz-
közpark és a kezelésformák fejleszté-
se, és az a lelkes, jól képzett csapat,
amely a szakmai felügyelet mellett a
kezeléseket egyénileg betervezi és a
különböző kezelésfajtákat elvégzi.

PREVENCIÓ, GYÓGYULÁS, REGENERÁLÓDÁS 

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

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

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

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

Dr. Nemes Tibor András
reumatológus 
és fizioterápiás szakorvos

AVárosi Diák Fórum szeptemberi ülésén nemcsak az új tisztségvi-
selőket választották meg, de azt is megtudtuk, hogy a fiatalok is
készülnek Győr várossá válásának 750. évfordulójára.

„Köszönöm a munkátokat, továbbra is számítunk rátok!” – köszöntötte a fia -
talokat Radnóti Ákos alpolgármester az ülés elején. Mint mondta, a jelenlegi
járványhelyzet sok programot keresztülhúz, ezért azt kérte a tagságtól, olyan
aktivitásokat tervezzenek, amelyek ebben a helyzetben is biztonsággal meg-
tarthatók. Az alpolgármester felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy tartsák
be a járványügyi előírásokat, és ezt szorgalmazzák kortársaik körében is.

Az ülésen a szervezet eddigi jegyzőjét, Boncsarovszky Pétert, a Révai-gimnázium
tanulóját választották elnöknek, aki a Győr Plusznak elmondta, bár a járvány-
helyzet valóban sok nehézség elé állítja őket, mindent megtesznek azért, hogy
a VDF következő időszaka is tartalmas legyen. „Jövőre ünnepeljük Győr várossá
válásának 750. évfordulóját, és a célunk, hogy ebből a diákok is kivegyék a ré-
szüket. Olyan városismereti programokat szeretnénk megvalósítani, amelyek
révén a fiatalok is jobban megismerik a várost, annak történelmét, kultúráját.”

Az ülésen az elnökség tagjai közé választották Haraszti Dórát külső kommu-
nikációs alelnökként, belső kommunikációs alelnökként Stanka Renáta Ildikót,
általános alelnökké Kiss Kingát, a jegyző pedig Ráthonyi Kincső lett. 

ÚJ ELNÖKSÉGET  
VÁLASZTOTT A VDF

Szerző: Papp Zsolt   Fotó: Ács Tamás
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A városismereti vetélkedőre idén rekordszámú
diák nevezett, 52 csapatban összesen 208-an
ismerhették meg még jobban Győr jelenét és
történelmét. A 6–7. osztályos diákok ezúttal is
szórakoztató feladatokat kaptak a városhoz
kapcsolódóan. A döntő kezdete előtt a Molnár

VÉGET ÉRT A VÁROSISMERETI VETÉLKEDŐ 

NYERTEK A RÓKASZÁSOK
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

Szerdán véget ért a hetedik alkalommal megrendezett Arrabona évszázadai városismereti vetélkedő, amit
a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és a Győr+ Média közösen szervezett. A cél minden évben
ugyanaz: a résztvevő diákok megismerjék, felfedezzék, szeressék és óvják a városunkat.

Vid Bertalan Művelődési Központ vezetője kö-
szöntette a diákokat. „Az elmúlt hét évben már
több mint ezer diák vett részt az Arrabona év-
századai vetélkedőn, aminek köszönhetően
még jobban megszerették és megismerhették
Győrt” – hangsúlyozta Loschitz Ferenc, az intéz-
mény igazgatója. 

A többfordulós vetélkedő döntőjébe idén 11
csapat jutott be. A négyfős csapatoknak totót,

keresztrejtvényt és párosító feladatokat kellett
megoldaniuk. A Győr+ Médiával kapcsolatos 10
kérdésre kellett megkeresniük a megfelelő vá-
laszt a gyorplusz.hu weboldalon. Minden csa-
patnak egy tradicionális győri céget, mestersé-
get kellett bemutatniuk pár percben. Voltak,
akik a kekszgyárat mutatták be, de a győri kék-
festő- és a köszörűsmesterséggel is megis-
merkedhettek a diákok. 

A verseny idén is szoros volt, első helyezést ért
el a Rókaszások csapata az Arany János Általá-
nos Iskolából, második a Vörösingesek 4 vezére
a Kölcseyből, míg harmadik helyezett lett a
ménfőcsanaki Petőfi-iskola Zsenipalántái. 

Prédlné Németh Margit, a művelődési központ
igazgatóhelyettese, a verseny főszervezője el-
árulta, már javában zajlik a nyolcadik vetélkedő
előkészítése, amely várhatóan novemberben el
is kezdődhet. 
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AHelyi Érték Díjakat eredetileg tavasszal
osztották volna ki, azonban a járvány-
helyzet miatt őszre tervezték. Ám a ko-

ronavírus második hulláma miatt az egyesület
ezt a találkozót is kénytelen volt elhalasztani.
Ezért most, interneten keresztül hirdették ki a
díjazottakat. 

Magazin műsorszám kategóriában a Kulisszák
mögött – amely öt éve indult el a Győr+ TV-n –
a harmadik helyezést érte el. Ennek kapcsán be-
szélgettünk a műsor felelős szerkesztőjével,
Farkas Mónikával. 

„A pályázatra a Győri Nemzeti Színház tavalyi nyílt
napos rendezvényével jelentkeztünk, amelyet

HELYI ÉRTÉK A KULISSZÁK MÖGÖTT
HARMADIK HELYEZETT LETT A GYŐR+ TV MAGAZINMŰSORA 

Szerző: Némedi-Tóth Zsófia 
Fotó: Marcali GáborA Helyi Televíziók Országos

Egyesülete idén is meghirdette
Helyi Érték Díj pályázatát. A te-
levíziók három – híradós mű-
sorszámban, magazinműsor-
ban, egész estés filmek vagy
dokumentumfilmek – kategó -
riában nevezhettek. A Győr+
Televízió Kulisszák mögött cí-
mű műsora a magazinműsorok
közül harmadik helyezést ért el.

2019-ben a kilencedik alkalommal szerveztek
meg. Ez egy egész napos program volt, reggel tíz
órától este tíz óráig rögzítettük az eseményeket.
Ahogy a műsor nevéből kiderül, a célunk az volt,
hogy a nézők – a tévé képernyőjén keresztül is –
minél több kulisszatitkot, színpadi trükköt megis-
merhessenek” – mondta Farkas Mónika. 

A műsor egy éve teljesen új arculatot kapott, ter-
mészetesen a stáb tartalmilag továbbra is a legma-
gasabb színvonalon készíti a Győr+ TV színházi mű-
sorát. A legutolsó adás ez év májusában jelent meg,
hiszen a koronavírus-járvány ebbe is beleszólt. 

A Kulisszák mögött című műsor felelős szer-
kesztője Farkas Mónika, vágója Varga Zita, a dí-
jazott adás operatőre pedig Lengyel Sándor.  

A Helyi Érték Díj pályázat műveit idén Gulyás Ist-
ván újságíró, szerkesztő, Kocsis Tibor Balázs Bé-
la-díjas filmrendező és Kollarik Tamás producer,
filmrendező, jogász, egyetemi oktató, a Média-
tanács korábbi tagja értékelték.

A Győr+ Televízió további munkáit is díjazták már
korábban: tavaly a Gázfröccs című tematikus mű-
sor a második helyezett lett, 2014-ben pedig
megnyerte kategóriáját a Győr+ Sport műsor.

Ezúton szeretnénk felhívni nézőink figyelmét,
hogy e héttől kéthetente keddenként, a Híradó
után, 19.25-től következik a Győr+ TV Kulisszák
mögött magazinja, ahol továbbra is a színházi
előadásokba és próbafolyamatokba nyerhetnek
betekintést. 

MAGAZIN MŰSORSZÁM 
KATEGÓRIÁBAN
A KULISSZÁK MÖGÖTT 
A HARMADIK HELYEZÉST 
ÉRTE EL
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Idén már hagyományosnak számított a Sün Balázs Óvoda Gyógypedagó-
giai Hálózatának ötletbörzéje, amelyhez a helyszínt a Kapcsok Alapítvány
biztosította. Ismét nagy volt az érdeklődés az iskolát jövő szeptemberben
kezdő, speciális nevelési igényű (sni) gyermekek hozzátartozói részéről.

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Ács Tamás

A Segíts, nemsokára iskola! elnevezésű rendez-
vényt a jövőre iskolát kezdő, speciális nevelési
igényű (sni) gyermekek szüleinek tartották, ahol
előadásokkal, gyakorlati tanácsokkal, játékbe-
mutatóval készültek a Sün Balázs Óvoda
Gyógypedagógiai Hálózat szakemberei és a
meghívott előadók. A tavalyihoz hasonlóan is-
mét olyan családokat hívtak meg az ötletbörzé-
re, akiknek a hálózat segít az sni-gyermekek fej-
lesztésében, nevelésében, ezáltal közelebb hoz-
va egymáshoz a szülőket és pedagógusokat. 

Nagy Eszter, a Kapcsok Alapítvány titkára el-
mondta, társadalmi szerepvállalásuk több mint
kétéves fennállása óta elkötelezettek az sni-
gyerekek és fiatalok fejlesztésében és a munka-

erőpiaci integrációjukban. Mivel a járványügyi
előírások nem teszik lehetővé, hogy a gyógype-
dagógiai hálózat központjába, a Sün Balázs
Óvodába hívják az érintetteket, így az alapítvány
azzal támogatta a hálózat munkáját, hogy külső
helyszínt biztosított, az Esterházy-palota adha-
tott otthont az ötletbörzének. 

„Idén nem tudni, lesznek-e iskolai nyílt napok,
ezért mindenképpen szerettük volna ismét be-
mutatni a szülőknek, hogy az sni-gyerekek szá-
mára adott szakértői javaslatokhoz milyen apró,
egyszerű otthoni tevékenységekkel tudják segí-
teni a fejlődésüket az iskoláig vezető úton” –
tette hozzá Jelencsics Beáta, a gyógypedagógiai
hálózat vezetője. 

Flaskár Ildikó mesterpedagógus Iskolás leszek? cí-
mű előadásában számos hasznos példán keresztül

mutatta be az otthoni fejlesztési, gyakorlási mód-
szereket az egyes részképességek mentén. A szü-
lők véleménye szerint hasznos és jól használható
ötletek hangzottak el, amelyek a mindennapi élet-
helyzetben is könnyen kivitelezhetőek.

Pálfay Andrea, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Szakszolgálat székhelyintézményének vezetőhe-
lyettese magyarázta el, hogy az új tankötelezett-
ségi jogszabályok mentén hogyan valósul meg az
sni-gyermekek gyógypedagógiai megsegítése, hi-
szen az óvodaihoz hasonlóan utazó gyógypedagó-
gusok speciális csoportokban foglalkoznak a sajá-
tos nevelési igényű gyermekekkel az iskolákban is.

ÖTLETBÖRZE AZ SNI-GYERMEKEK OTTHONI FEJLESZTÉSÉHEZ 

SEGÍTS, NEMSOKÁRA ISKOLA!
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Árkád Gyôr – emeleti Segafredo kávézóban

OKTÓBER 9. PÉNTEK 17 ÓRÁTÓL

A GENGSZTERVILÁG TITKAI

Személyes találkozó Tasnádi Péterrel, beszélgetés, könyvvásárlás, dedikálás

TASNÁDI PÉTER KÖNYVBEMUTATÓJA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat teljes szövege a www.gyorszol.hu in-
ternetes oldalon tekinthetŐ meg. További infor-
máció a GYŐ R-SZOL Zrt. Vagyonkezelési Üzlet -
ágánál (9024 GyŐr, Orgona u. 10., e-mail:
vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be mun-
kanapokon 8.00 és 16.00 óra között.

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 
bérbeadásra kínálja az alábbi, működtetésében és Győr Megyei
Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában levő helyiséget: 

A pályázható helyiség: 
Vízisportcentrum, Magyar Vilmos Uszoda, büfé

Cím 9025 Győr, Töltésszer u. 24.
Helyiség alapterület (m2) 18
Előtér alap-terület (m2) 13
Terasz alapterület (m2) 28
A bérleti díj induló összege 80.000 Ft+áfa

Megtekintés időpontja 2020. 10. 06., kedd 10.00–11.00 óra

A pályázatban meghirdetett helyiségre 1 évre szóló, határozott idejű bér-
leti szerződés köthető. A helyiség kizárólag vendéglátó szolgáltatás cél-
jára használható.A bérbeadó a helyiség fűtését, hideg-meleg vízellátását,
illetve az áramellátást biztosítja. A pályázatot írásban kell megküldeni a
Győr-Szol Zrt. 9024 Győr, Orgona u. 10. szám alatti címére postai úton,
vagy a Győr-Szol Zrt. ugyanezen a címen található ügyfélszolgálati iro-
dájában kell benyújtani ügyfélfogadási időben, illetve elektronikus levél-
ben a vagyonkezeles@gyorszol.hu e-mail-címre is benyújtható. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2020. október 9., péntek 12.00 óra

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján
bérbe adja az alábbi, tulajdonában levő üzlethelyiségeket: 

A hirdetmény teljes szövege a www.gyorszol.hu internetes oldalon
tekinthetŐ meg. A pályázattal kapcsolatban további információ a
GyŐr-Szol Zrt. Piacok és Vásárcsarnok Csoportjánál (9023 GyŐr, Her-
man O. u. 25., tel.: 06-20/551-0250, üi.: Németh Kornélia, e-mail:
piacok@gyorszol.hu ) szerezhetŐ be.

Cím Hrsz. Terület (m2) Kikiáltási ár (m2/hó)

Vásárcsarnok 12. sz. üzlet
Győr, Herman Ottó u. 25. 4346/8 34 3.000 Ft+áfa

Vásárcsarnok 23. sz. üzlet 
Győr, Herman Ottó u. 25. 4346/8 17 3.000 Ft+áfa

A zrt. a pályázat benyújtási határidejéig az alábbi megtekintési időpontokat biztosítja: 
2020. október 6. (kedd) 8.00–9.00 óráig, valamint 12.00–13.00 óráig.

A pályázatban meghirdetett, nem lakás célú ingatlanokra 5 évre szóló, határozott idejű
bérleti szerződés köthető. A bérleti szerződés a lejártát követően a bérlő kérelme és a bér-
beadó döntése alapján – amennyiben a bérlőnek nincs bérletidíj- és közszolgáltatásidíj-
tartozása a bérbeadó és a közszolgáltatók felé – meghosszabbítható. Az üzletek külön-
külön is pályázhatóak. Az üzlet kizárólag kiskereskedelmi tevékenység céljára vehető igény-
be, kivéve cipő, divatáru profil.

A pályázatot írásban kell megküldeni a Győr-Szol Zrt. 9024 Győr, Orgona u. 10., vagy a
Győr-Szol Zrt. Vásárcsarnok, Győr, Herman O. u. 25. szám alatti postai címre, illetve elekt-
ronikus levélben a piacok@gyorszol.hu e-mail-címre is benyújtható.

A pályázat beérkezésének határideje: 
2020. október 9. 12.00 óra
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Könnyebb, gyorsabb és biztonságo-
sabb lesz a Győri Nemzetközi Ipari
Park kerékpáron történő megközelí-

tése, mert a Tatai út kivezető szakasza és a
Régi Szentiváni út mellett is kiépítik a kerék-
párutat. A munkálatok már folyamatban
vannak és várhatóan novemberben fejeződ-
nek be – tájékoztatott Simon Róbert Balázs.

„Két évvel ezelőtt területileg érintett ország-
gyűlési képviselőként lakossági jelzések alap-
ján kezdeményezője voltam annak, hogy ön-
kormányzati forrásból megvalósult a Régi
Szentiváni út mellett a közvilágítás kiépítése.
Már akkor elhatároztuk, hogy a következő lé-
pés a hiányzó kerékpárútszakasz és az út
minőségének javítása lesz. Örömteli, hogy
megkezdődött az út burkolatának cseréje és
a csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása”
– emelte ki Simon Róbert Balázs.

FONTOS FEJLESZTÉSEK
AZ IPARI PARK TÉRSÉGÉBEN

Megoldásra vár még a Tatai út–Régi
Szentiváni út csomópontjának átépítése,
ahol a műszakváltások után megnöve-
kedett gépjárműforgalom jelenleg még
torlódásokat okoz. Jó hír, hogy a város-
vezetés és az országgyűlési képviselő
tárgyalásokat kezdeményezett a cso-
mópont átépítéséhez szükséges köz-
ponti források megszerzése érdekében
az érintett döntéshozókkal, ami várható-
an eredményre vezet.

A Győri Nemzetközi Ipari Parkban több
mint száz vállalatnál mintegy hatezren
dolgoznak, a munkavállalók biztonságos
és gyors közlekedését fogja megkönnyí-
teni a rövidesen befejeződő kerékpárút-,
illetve útfejlesztés – foglalta össze a be-
ruházások fontosságát Simon Róbert Ba-
lázs győri országgyűlési képviselő.

Az országgyűlési képviselő lapunknak úgy fogalmazott: „Fon-
tos intézménye ez a városunknak, ahol nagyszerű szakmai
munka folyik, nagy köszönet érte az ott dolgozóknak. Válasz-
tási ígéretem volt ennek az iskolának a felújítása, és végül a
sok munkánk eredményt hozott.” 

Kaszás Lászlónéval osztotta meg Kara Ákos elsőként ezt a
jó hírt, az iskola energetikai korszerűsítésének hírét, hiszen
közel negyven éven át tanított és közel 16 éven keresztül ve-
zette ezt az iskolát. „Ő volt még az intézmény igazgatója,
amikor megígértem, hogy mindent megteszek azért, hogy
sor kerülhessen az iskola felújítására” – mondta Kara Ákos.

Ennek a beruházásnak a keretében többek között elvégzik
a külső fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelé-
sét, elvégzik a fűtési és szellőzőrendszerek korszerűsíté-
sét és kicserélik az energetikai követelményeknek nem
megfelelő homlokzati nyílászárókat. Napelemeket is te-
lepítenek az épületre. Így nemcsak esztétikusabb lesz az
intézmény, hanem kisebb lesz a rezsije és sokkal komfor-
tosabb is lesz.

Miután leegyeztetik a felújítás várható menetrendjét, kellő
időben fogják mindezekről részletesen is tájékoztatni a szü-
lőket és diákokat. 

KEZDŐDIK AZ ADYVÁROSI ISKOLA FELÚJÍTÁSA
Kara Ákos kezdeményezésére felújítják, korszerűsítik Győrben a
Fekete István Általános Iskolát. Győr egyik legnagyobb általános
iskolai felújítása lesz ez a fejlesztés, hiszen 960 millió forint ösz-
szegű beruházás valósul meg az adyvárosi intézményben.
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Győr évek óta kerékpárosbarát település,
hiszen az elmúlt időszakban számos inf-
rastrukturális fejlesztés valósult meg. „A

bicikliutak fejlesztése mellett több állomással és
kerékpárral bővült a GyőrBike-rendszer, így ösz-
szesen már 35 különböző helyen, 438 dokkoló-
ból 235 kerékpárt lehet bérelni, amelyből 37
elektromos rásegítésű” – mondta Radnóti Ákos
városüzemeltetésért is felelős alpolgármester.

A GyőrBike főként a városunkban tanulóknak és
dolgozóknak jelenthet alternatívát a buszozás-
sal szemben, illetve gyorsabb, egészségesebb

GYŐRBIKE: JOBB MEGOLDÁS A JÁRVÁNY IDEJÉN?

BUSZOZÁS HELYETT BICIKLIZÉS
Már öt éve, hogy üzembe helyezték
a GyőrBike bérkerékpárrendszert. A
GyőrBike használata számos hét-
köznapi közlekedési helyzetre kínál
megoldást, a járvány idején pedig
lehet, hogy jobb és kényelmesebb
megoldás, mint a buszozás.

lehetőséget a gyalogosan vagy autóval közleke-
dőknek. Főleg most, a járvány idején, hiszen a cél
az, hogy minél kevesebben legyenek zárt térben
– így a tömegközlekedési eszközökön is –, ahol
kötelező a maszk használata, míg szabadban
annak viselése nem szükséges. Arról nem is be-
szélve, hogy a reggeli és a délutáni csúcsforga-
lom biciklivel könnyedén kikerülhető.

A koronavírus-járvány a kerékpárkölcsönzőre is
hatással volt, ám az alpolgármester szerint nem
tapasztalható relevánsabb csökkenés, a győriek
továbbra is szeretik és használják. Természetesen

a fertőtlenítésük folyamatos. „A kerékpárokat és a
dokkolókat állandóan fertőtlenítjük, amely a biciklik
áthelyezése során, a dokkolóba történő elhelye-
zése előtt történik” – tette hozzá a Radnóti Ákos.

A rendszer számos kedvezményt kínál, és további
akciók bevezetését is tervezik: „A jelenlegi 30 ezer
forintos kauciót 8 ezer forintra szeretnénk csök-
kenteni, hogy minél szélesebb körben elérhető le-
gyen ez a szolgáltatás. Ezenkívül, ha valaki október
1–31. között éves bérletet vásárol vagy azt meg-
újítja, 10 százalékos kedvezményt biztosítunk az
árából” – zárta szavait az alpolgármester. (x)

Az állatok világnapja fesztiválon finom harap-
nivalókkal és üdítővel várják a látogatókat,
akik kellemes hangulatú séta keretében meg-
ismerkedhetnek az állatmenhely lakóival.

A kutyusoknak a legnagyobb boldogság, ha kijut-
hatnak a kennelből, ezért most hétvégén, szom-
baton és vasárnap is hosszított nyitvatartással, 9
órától 15 óráig várják sok szeretettel a sétáltatni
vágyó önkénteseket és az örökbefogási szándékkal
érkezőket a Győri Állatmenhelyre. A piknik szervezői
minden korosztályt szeretettel várnak, és az ado-
mányokat is szívesen veszik. Lévén, hogy a hideg
napok már hamarosan elérkeznek, meleg takarók-
nak és szalmának is nagy hasznát vennék az ele-
deleken kívül. A legnagyobb szükségük mégis a
konzervekre van, ezekből jelenleg készlethiánnyal
küzdenek a menhelyen, így aki kedveskedni akar
a négylábúaknak, az kölyök- és felnőtt álla toknak
készült konzervekkel megteheti.

A menhelyi cicákról se feledkezzünk meg, az ő
ünnepük is ez a hétvége, nekik is nagy szük-
ségük lenne egy kedves szóra, simogatásra és
konzervekre. A szervezők jó időben remény-
kednek, eső esetén azonban a következő hét-
végén tartják meg az eseményt.

PIKNIK AZ ÁLLATMENHELYEN

Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Marcali Gábor

A hétvégén rendezik meg az állatok világnapja fesztivált a győri állat-
menhelyen. A rendezvényre hosszított nyitvatartással minden állat-
barátot várnak, akik szeretnének egy jó hangulatú sétáltatáson és pik-
niken részt venni.

MINDEN INFORMÁCIÓ MEGTALÁLHATÓ AWWW.GYORBIKE.HUWEBOLDALON
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati felhívás a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 94/2020. (IX. 29.) Kgy.
határozata alapján 2021-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszeréhez. 

A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének tá-
mogatása.
A pályázat kiírásának időpontja: 2020. október 5.
A pályázat beérkezési határideje: 2020. november 5.

A pályázati kiírás megtalálható GyŐr város honlapján (www.gyor.hu).

LAKOSSÁGI FÓRUM

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osz-
tály „https://gyor.hu/varoshaza/telepuleskepi-eljarasok/” címszó alatt
tölti fel a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
módosításával kapcsolatos anyagokat, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklő-
dőket, hogy a honlapot kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osz-
tály lakossági fórum keretében bemutatja a település teljes közigaz-
gatási területére készülő településképi arculati kézikönyv és a telepü-
lésképi rendelet módosításának anyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2020. október 12., 10.00 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, díszterem
A lakossági fórum tárgya: a településképi arculati kézikönyv és a te-
lepülésképi rendelet módosításának előzetes tájékoztató szakasza

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes ol-
dalán a „https://gyor.hu/a-partnersegi-egyeztetes-altalanos-tudniva-
lok/” címszó alatt foglaltakat megismerni szíveskedjenek (különös te-
kintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

A módosítás anyaga megtekinthetŐ: 2020. október 2-tŐl a város internetes
oldalán: „https://gyor.hu/varoshaza/telepuleskepi-eljarasok/” címszó alatt. A
megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a kitöltött és
aláírt adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történŐ eljuttatásával: Posta-
cím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 GyŐr, Városház tér 1.
E-mail-cím: partnerseg@gyor-ph.hu

Már az első, pénteki napon sokan voltak a Győri Édes Napokon, aztán
jött az eső és a szomorkás-hűvösre forduló idő, hogy aztán vasárnap
ismét megteljen a Széchenyi tér és környéke csokoládékra, macaro-
nokra, bonbonokra és persze fantasztikus marcipánokra áhítozó
édességpártiakkal.
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Avendégbabák azok a babák, akik elindul-
tak, hogy valaki gyermekei legyenek, de
nem érkeztek meg igazán, nem teljesed-

hetett ki az életük. A perinatális gyász a magzatu-
kat, kisbabájukat elveszítők gyásza. A nők 35 szá-
zaléka él át ilyen veszteséget – mondta Ligetvári
Anita gyászkísérő. Kifejtette, társadalmunkban a
halál tabutéma, egy magzat vagy újszülött halálára
pedig ez fokozottan igaz. Az érintetteket gyakran
kommunikációs zárlat is körülveszi, a családtagok,
barátok attól való félelmükben, hogy még több fáj-
dalmat okoznak, kerülik a gyászolókat.

A veszteséget átélt szülők nehéz, de fontos
gyászmunka előtt állnak, ha ez elmarad, az
hosszú távon negatív hatást fejt ki a párkapcso-
latra, a család egészére.

A gyermekkel kapcsolatos tervek és jövőkép ösz-
szeomlik, megrendül a szülői identitás, ha a vesz-
teség a várandósság alatt éri a szülőket, a gyászt
súlyosbítja, hogy nincsenek konkrét emlékképek.
Felerősödik az önvád, a bűntudat, a harag érzése.
Az anyában a hirtelen végbemenő pszichés és hor-
monális változások súlyos zavart okozhatnak –
magyarázta Ligetvári Anita. Hozzátette, a gyászfo-
lyamatot meghatározza, hányadik héten történt a
halál, váratlanul vagy baljós előjeleket követően tör-
tént, illetve hogy a szülők látták-e, érinthették-e a
gyermeket, el tudtak-e tőle búcsúzni. A gyászkísérő
azt mondja, a tragédia feldolgozását az elköszönés
lehetősége segíti, ha nagyon korai a veszteség, va-
lamilyen elengedési rítus könnyíti a feldolgozást.

Ligetvári Anita kiemelte, óriási a különbség a férfi
és a női gyász között, ilyenkor nagy szükség van
egymás ismeretére. A nők inkább keresik a támo-
gatást a veszteségük feldolgozásához, míg a fér-
fiak inkább spontán nyílnak meg, nehezen mennek

Kevés dolog képes akkora boldogságot okozni a világon, mint egy gyermek várása vagy érkezése. Aztán van
olyan, hogy ez az öröm egy pillanat alatt szertefoszlik, rútul arcul csap az élet illékonysága. A tragédia olyan lyukat
éget a lelkekben, amit senkinek nem lenne szabad megtapasztalnia. Mégis rengetegen cipelnek magukkal ilyen
súlyos terheket. Le kell ezeket tenni? Nem is lehet, a veszteség, a „vendégbabák látogatása” elkíséri a szülőt az
élete végéig. Valahogy fel kell dolgozni a tragédiát, különben hosszú távon a családi béke is meginoghat. 

A VESZTESÉGET
„KI KELL FÁJNI”

Szerző: Nagy Dóra
Fotó: Pixabay

gyászfeldolgozó csoportba, vagy el is zárkóznak ez
elől. Az apákra az „erősnek kell maradni” társadal-
mi elvárásnak megfelelés a jellemző, ezért sokszor
kevéssé látható a gyászuk, de ott van és nyomja a
vállukat. Gyakran menekülnek pótcselekvésbe –
munkába, alkoholba, túlzásba vitt sportba –, hogy
felejtsenek, s nem ritka a gyász teljes tagadása
sem, ami pedig a társtól való eltávolodás veszély-
forrását jelenti. Konfliktust okoz, hogy a férfi előre
akar tekinteni, s a jóindulatból mondott „légy túl
rajta, nézz a jövőbe!” tanács csak mélyít a kettejük
közötti távolságon. A nőnek több idő kell a tovább-
lépéshez – mutatott rá a gyászkísérő.

A szülők mellett megéli a gyászt az idősebb
gyermek is. Ligetvári Anita szerint fontos, hogy

nyíltan, őszintén, a korának megfelelően beszél-
jen anya vagy apa a kicsivel a történtekről, vala-
mint az érzéseikről. Ha a gyermek kérdez, nem
szabad előtte titkolózni. Példával, hasonlattal
talán könnyebb megértetni vele az eseménye-
ket: „az almafán sem érik be minden alma”.

Ligetvári Anita összegezte, a gyász nem pato-
lógiás folyamat, nem kell feltétlenül szakember-
hez fordulni, viszont a perinatális gyász érzéke-
nyebb, sérülékenyebb, ha nem megy a tragédia
feldolgozása, segítséget kell kérni. Rámutatott,
nagyon fontos, hogy a veszteséget megélt szü-
lők szaknyelven szólva,,kifájják” magukból a tra-
gédiát, hogy azt feldolgozva tovább tudják élni
az életüket.
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Aszakember kijelentette, „mindenképpen
növekedés tapasztalható ezen a téren,
azonban ez kétoldalú dolog. Ma már

például sokkal több zavart felfedezünk időben,
és hatékony terápiák léteznek, amivel segíteni
tudunk.”

Játsszunk vagy fejlesszünk? Van-e a kettő kö-
zött éles határ? 
Minden játék fejleszt, de nem minden fejlesztés
játék. Sokan félreértik ezt a két fogalmat, és va-
lójában a szabad játékra gondolnak, amikor a
kettőt szembeállítják. A szabad játékot a gyer-
mek irányítja, nincs cél, a játék öröme vezérli a
tevékenységet. A fejlesztést a felnőtt koordinál-
ja, ami során szeretnék eljutni A-ból B-be. Mind-
kettőnek megvan a maga helye, és egyformán
fontosak a gyermek számára.

Mikor van szükség tényleges fejlesztésre?
Kihez forduljon a szülő, ha úgy érzi, segít-
ség kell?
Ez nehéz kérdés. Manapság kicsit félrecsúszott
az a tény, hogy „minden gyerek más”, „hagyni kell
a saját ütemében fejlődni”. Egyrészről ez igaz,
azonban már akkor is ezt hallja a szülő, ha tény-
leg gond van a gyermekkel. Például amikor a há-
roméves gyermek még nem beszél, sok gyerek-
orvos, védőnő azzal nyugtatja a szülőt, hogy
„biztos nem volt forró a leves”, meg hogy Ein -
stein is ötévesen szólalt meg először. Termé-
szetesen előfordulhat, hogy tényleg egyik napról
a másikra szólal meg a gyermek a hároméves
szülinapján, vagy éppen utána, de nem ez az ál-
talános történet.

A mindennapokban ez inkább úgy néz ki, hogy
szenved a család, hogy a hároméves még nem
beszél. Már szeretné elmondani, hogy tejet kér
tea helyett, de nem tudja. Ettől aztán frusztrált-
tá válik, és ez agressziót szül. Ha ez a család a

Szerző: Nagy Dóra
Fotó: Pixabay

szempontjából fontos fejlesztőórákat is,
amennyiben erre szükség van.

Lehet-e hatékony a szülővel végzett fejlesztő
foglalkozás? 
Erre mindig azt a példát szoktam hozni, hogy ha
megtanítom a gyermekemet főzni, takarítani,
akkor képes leszek olvasni is megtanítani, ha tu-
dom, hogyan kell.

A pedagógusok – ezalatt a gyógypedagógusokat,
logopédusokat is értem – feladata az is lenne,
hogy a szülőket megtanítsák, mivel tudnak haté-
konyan segíteni a gyerekeiknek. Angliában láttam

Azok a gyerekek – persze nem
mindegyik –, akik harminc évvel
ezelőtt csupán „rossz gyerekek”
voltak, azokról ma már tudjuk,
hogy hiperaktívak, vagy autiz-
mussal élnek, vagy éppen diszle-
xiások – válaszolta többek között
Sárosdi Virág gyógypedagógus-
logopédus azon kérdésünkre, ho-
gyan változott az utóbbi évtize-
dekben a „fejlesztésre szoruló”
gyermekek aránya.

NEM IS „ROSSZ GY
A „ROSSZ GYEREK”

gyermek kétéves korában megfelelő segítséget
kap, akár néhány hét, hónap alatt rendeződhet
a probléma. 

Hogyan segíthet hatékonyan a szülő?
A leghatékonyabb segítség, ha figyeli a gyer-
mekét, felfedezi a valódi igényeit, és reflektál
ezekre. Ha észreveszi a gyermeke érzéseit, segít
ezeket megfogalmazni, megérteni. Ezt máshol
nem kaphatja meg a gyermekünk, csak otthon.
Hiába a legkreatívabb óvó néni, a legtyúkanyóbb
tanító néni, az érzelmi biztonság megteremtése
a szülők dolga. És az is ide tartozik, hogy bizto-
sítom a gyermekem képességeinek fejlődése



2020. október 2. 21

egy iskolában, hogy havonta egyszer a tanárok
elmondták a szülőknek, mi lesz a hónap témája,
és megmutatták a használt módszereket. Ezek a
gyerekek sokkal gyorsabban haladtak.

Sok olyan szülő is keresi a fejlesztési lehető-
ségeket már nagyon korai életszakaszban,
akinek „tipikus” fejlődési ütemben halad a
gyermeke. Mi állhat ennek hátterében? Okoz-
hat-e ez kárt a gyermeknek?
Ma nagy értéke van a tanulásnak. Minden szülő
látja, tapasztalja, hogy nem elég egy végzettsé-
get megszerezni, hanem a változó világunk egy-
re inkább az élethosszig tartó tanulást támogatja,

bármilyen munkakört is nézünk. Ráadásul a ko-
rai életévekben szinte minden tudást sokkal
könnyebb elsajátítani. Az idegen nyelvek tipikus
példái ennek.

Hogy kárt okozunk-e ezzel a gyermekeinknek?
Ez az adott helyzettől függ. Van, amikor nem
az a prioritás, hogy angolul is megtanuljon, ha
például még magyar nyelven is észlelési, meg-
értési problémákkal küzd. Más esetben viszont
semmi baja nem lesz attól, ha nagycsoportban
megismerkedik egy idegen nyelvvel, és játékos
formában megtanulja a színeket vagy az álla -
tok neveit.

A sporttal kapcsolatban is változott a világ. Jó
lenne, ha minél több időt töltenének a gyerekek
szabad mozgással, de ha ezt nem tudjuk bizto-
sítani, akkor az ovis foci vagy az úszótábor még
mindig jobb megoldás, mint a tévénézés.

A „maradj otthon” időből sok szülőtől hallot-
tam, hogy nehezen ment az otthoni tanulás,
tanítás. Mit tanácsolsz a szülőknek, ha újra
hasonló helyzet alakulna ki?
Az említett időszak otthon oktatása nem otthon
oktatás. Pont ezért volt annyira nehéz. Egyik
napról a másikra zuhant a nyakunkba, és min-
den szereplőnek teljesen új volt. Nem volt meg-
felelő csatorna hozzá, senki nem kapott segít-
séget, és mindenki úgy élte túl, ahogy tudta.
Nem voltak szabályai, és így nem volt mihez tar-
tani magunkat. Őszintén remélem, hogy nem
lesz még egyszer ilyenben részünk.

Tanácsot azért nehéz adni, mert minden élet-
helyzet más. Nem mindegy, hogy karanténos
otthon oktatás során dolgoznak a szülők is, vagy
legalább az egyikük szabad a gyerekekre. Nem
mindegy, hány gyerekkel kell foglalkozni, és az
sem, hogy mindegyikük iskolás, vagy van egy-
két ovis is mellettük, akiket azért egy percre sem
szabad felügyelet nélkül hagyni.

Ha már mindenképpen tanácsot kellene adnom,
azt mondanám: engedjék el az összes elvárásu-
kat, miközben persze próbálják a legjobban csi-
nálni. Készüljenek fel arra, hogy nem lehet jól
csinálni! Sajnálom, hogy ennél több hasznosat
nem tudok mondani. 

Kicsit a játékokra visszakanyarodva… Vannak-e
ártalmas játékok, eszközök? 
Vannak, persze! Ártalmas egy játék, ha például
nem a gyermekünk korának megfelelő. A hato-
dik, legkisebb gyermekem kétéves kora után
valamivel rákapott a nagytesók legóira. Egész
napok teltek sírással, csapkodott, mert nem
tudta megépíteni, amit szeretett volna, folya-
matosan kudarcélmény érte. Számára ez kife-
jezetten ártalmas játék volt. Egyszerűen azt
kellett neki mondanunk, hogy ezzel nem játsz-
hat. Pár nap alatt megértette, és duplózni kez-
dett. Kicserélődött az egész gyerek, újra nyu-
godtan tudott játszani.

A telefonok, számítógépes játékok kártékony
hatásairól sokat lehet olvasni, ezekre ki sem té-
rek külön.

Mik, milyenek a jó játékok? Mennyi játéka le-
gyen a gyermeknek, ami nem okoz káoszt, za-
vart, frusztrációt?
A jó játékkal sokféleképpen lehet játszani, és
együtt nő a gyerekkel. Nem beszél, vagy ha
mégis, akkor a gyerek vagy a szülő hangján. Ne
legyen belőle sok a gyerekszobában.

Nagyjából 10-15 játék bőven elég a gyermek-
nek egyszerre. Ha ennél több gyűlik össze, ér-
demes egy adagot eltenni. Időről időre lehet
ezeket rotálni.

SÁROSDI VIRÁG gyógypedagógus-logo-
pédus hat gyermek anyukája. A nagycsa-
ládos létet nem tudta összehangolni a
munkahellyel, s az élet úgy hozta, hogy
két legkisebb gyermekét otthon kezdte
tanítani. A sok élmény, tapasztalat, szak-
tudás először blogban köszönt vissza,
ami aztán másoknak is segítséget adott.
Így született meg a Gyereketető, majd a
skillo.hu, egy oldal tele fejlesztő ötlettel,
játékkal, amik összehozzák a szülőket és
gyermekeiket. 

Fontos, hogy a játékokat a kicsi is rendben tudja
tartani. És az sem baj, ha néha unatkozik a gyer-
mekünk. Ne adjunk mindig játékot a kezébe, és
ne akarjuk állandóan elfoglalni valamivel. A
szenvedés az élet része, csak hát nehéz ezt el-
viselni. Ha megtanuljuk kivárni, míg magától talál
megoldást erre, akkor sokkal jobban járunk
hosszú távon!

YEREK”

AZ ÉRZELMI 
BIZTONSÁG 
MEGTEREMTÉSE 
A SZÜLŐK DOLGA
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Együttműködő partnereink:

Elkészítés: 
A bivalyhúst körbesütöm zsírban és vajban,
hogy kérget kapjon, majd egy sütőedénybe
teszem, és annyi zsírt töltök rá, hogy teljesen
elbukjon. Sütőben 120 fokon 5-6 órán át sü-
töm. Ettől lesz igazán zamatos a belseje, de
magasabb hőfokon hamarabb is elkészül. A
krumplipüréhez a főtt, forró krumplit áttöröm,
hozzákeverem a vajat, majd a forró tejet, és
egy kézi habverővel alaposan kikeverem. A sa-
látához a petrezselymet leforrázom pár má-

KONYHA

BIVALYROSTÉLYOS 
RÉGI KLASSZIKUS A SERPENYŐBEN

Legújabb, Konyhatörténetek című főzőműsorunkban ebből a nemes állatból hozott nekem
egy gyönyörű rostélyos-, vagy más nevén ryb eye-szeletet Széles Zoltán, aki édesapja
nyomdokaiba lépett és átvette tőle a hentesboltot. Zoli főzés közben énekel, ami a hét-
köznapokban sem áll távol tőle, ahogy a jótékonykodás és a motorozás sem. A bivalyhúsról
is tartott „idegenvezetést”, miszerint sokkal édesebb, vitamindúsabb és gazdagabb hús-
fajta, ami leginkább a szarvasmarhához hasonlít. A pörköltek mellett kitűnő sültek készül-
nek belőle, amihez csupán egy adag krémes krumplipüré dukál. 

#szarkazsófi

Régen a bivalyhús nem volt ritkaság egy házi-
asszony konyhájában. Manapság újra kapható a
hentesnél és érdemes kipróbálni, mert mennyei
rostélyos készül belőle. 

sodpercre, majd aprítom és zúzott fok-
hagymával, citromlével és kevés sóval
összekeverem. A hagymát karikákra vá-
gom, amiket lisztbe forgatok és köze-
pesen forró olajban tíz perc alatt
aranybarnára sütök. Közben két vil-
lával húzogatom szét, hogy ropo-
gósra sülhessenek. Amikor kész
van, papírtörlőre szedem és csak
ekkor sózom. 

80 dkg bivalyrostélyos (rib eye steak) 1,5 kg zsír • 1 kk. só • 1 ek. mustár • friss borsRopogós hagyma: 1 kg nagyméretű hagyma• 100 g liszt • 500 ml olaj 
Krumplipüré: 500 g burgonya (,,C” típusú) • 150 g vaj (82%) • 200 ml tej (2,8%) • 2 kk. só Petrezselyemsaláta: 2 csokor petrezselyem • 1 kis gerezd fokhagyma • 1 citrom leve• csipet só 

Bevásárlólista (4 főre)

TIPP: TÁLALÁSNÁL
A SÜLT BIVALYHÚST MUSTÁRRAL
KENEM MEG ÉS SÓZOM,
BORSOZOM.

KONYHATÖRTÉNETEKS
ZA

RKA

ZSÓFIVAL

MŰSORÁN

A
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Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig  

30/768-2048 • 30/335-6855 • www.gyorkert.hu

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: Pixabay

Atéli tárolásra szánt gyümölcsöt inkább
éretten, mint túléretten szedjük le, mert
így kevésbé áll el, előbb elkezd rothadni.

Érdemes a szedőlétrát, állványt vagy a létrát el-
lenőriznünk, nehogy balesetet okozzanak.

A körtét és a szilvát is akkor szedjük, amikor el-
érte a szedési érettséget és még nem puha a
húsa, mert akkor már nagyon nehéz szállítani és
csak rövid ideig tárolható.

Ha a gyümölcsös talaja nagyon fertőzött a talaj-
lakó kártevőktől, akkor az októberi telepítés előtt
ne felejtsünk el talajfertőtlenítő szert kijuttatni,
még a telepítést megelőzően. A fák gyökerével
még véletlenül se érintkezzen a szer. Főleg a cse-
rebogárpajor és a pocok tud nagy károkat okozni
egy friss telepítésű, fiatal gyümölcsösben.

Legkésőbb a hónap végére válasszuk ki a tele-
pítendő gyümölcsfajtákat és így menjünk majd
az árudákba vásárolni.

Sok kertbarát kertjében megjelent a homoktövis
az utóbbi időben, több fajtáját is termesztik, me-
lyek más-más időpontban érnek, de általában
szeptemberben és októberben tart a szüretük.
A legjobb egy szüretelőfésűvel lehúzni az érett
szemeket vagy a termést a hajtással együtt le-
vágni és a fagyasztóba tenni. A megfagyott sze-
mek lerázhatóak lesznek a hideg hatására.

Az érett bodza termését, azaz a feketére színe-
sedett bogyókat leszüretelhetjük és színezőle-
vet vagy lekvárt készíthetünk belőle. A gyalog-

Az ősz a mezőgazdaságban a beta-
karításé. Ilyenkor már érett gyü-
mölcsöktől roskadoznak a gyü-
mölcsfák, arra várva, hogy termé-
sük mihamarabb a kamránkba ke-
rüljön. Ám az sem mindegy, ho-
gyan kezeljük a leszedett termést.
Lássunk most néhány tippet a si-
keres szürethez.

SZÜRETTIPPEK

bodza termése mérgező, csak a bokorban növő,
fás szárú bodzát szabad felhasználni.

Lassan a diószüret is megindul. Nagyon sok fajta
magától lehull, és a földről csak össze kell szed-
ni, legjobb, ha már szeptember elején rövidre
vágjuk a füvet a gyümölcsfák alatt, így könnyebb

összeszedni. Ha nem akar a termés lehullani,
akkor óvatosan, póznával ütögessük meg a fát.
Hamis az a babona, hogy a fát jól meg kell verni,
mert csak akkor terem jövőre.

A beteg, fertőzött, rászáradt fekete héjú diót is
szedjük össze, és semmisítsük meg. Az ép,
egészséges diót legjobb levegős zsákokba
szedni, és száraz, levegőjárta helyen akár két
évig is tárolhatjuk. Ha nedves a dió, amikor ösz-
szeszedjük, betárolás előtt érdemes kiszárítani,
átforgatni. A mogyorónál is először a beteg,
mogyoróormányos által fertőzött termés hull
le, ezt először szedjük össze, semmisítsük
meg, és ezt követően szedjük össze az ép,
egészséges szemeket.

TUDTA?
A lehullott gyümölcsöt mielőbb össze
kell szedni, mert a benne lévő kukacok
vagy lárvák a talajba vándorolnak és
ott áttelelnek.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

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

´́ ´́ ´́ ´́

´́

KÉZI PARKGONDOZÓ GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ

Megkezdték a kétnyári vi-
rágok kiültetését a Győr-
Szol Zrt. városüzemelte-

tési és kivitelezési igazgatóságá-
nak munkatársai a közterületekre.
Az egynyári növények az őszi hó-
napokban elveszítik díszítő érté-
küket, ezért van szükség a cseré-
re. Az előkészítő munkálatok ré-
szeként a kertészek fellazították a
talajt az ágyásokban és gondos-
kodtak a megfelelő talajerő-után-
pótlásról. 

A gondosan megtervezett ágyá-
sokban a növények különböző, lát-
ványos geometriai formákban je-
lennek meg, s az idei év egyik érde-
kessége, hogy a Xantus János Ál-
latkert előtti körforgalomban a nö-

KÉTNYÁRI VIRÁGOK ÜLTETÉSE
PILLANGÓ A KÖRFORGALOMBAN

vények egy nagy, színes pillangót
formáznak majd.  

Új növénydekorációval találkozha-
tunk többek között a Városház téren,
a megyeháza előtti téren, az Eötvös
parkban, a Honvéd ligetben, a Radó-
szigeten, a Kálóczy ligetben, a Bat -
thyány és a Bécsi kapu téren, a Bisin-
ger sétányon, a Kuopio parkban, a
Káptalandombon és a Kálóczy liget–
Hédervári úti körforgalomban. 

Idén ősszel több mint 47 ezer árvácska
virágzik majd Győrben a tereken, par-
kokban. A tavaszi virágzásra összesen
közel 23 ezer nárcisz- és tulipánhagy-
ma kerül az ágyásokba. A kiültetést kö-
vetően a Győr-Szol Zrt. munkatársai
gyomtalanítják, ápolják a virágokat. A
városi szolgáltató ezúton is kéri, hogy a
városi virágágyakba elültetett növé-
nyeket őrizzük meg közösen.

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány

Győrben a Jókai utcát érintő útfelújítás
a Jókai parkolóház bejárata előtti sza-
kaszhoz érkezett. Ezért a Jókai parko-
lóházba történő behajtás október 1-
jén 12 órától átmenetileg már nem
lehetséges. Az építkezés miatt a par-
kolóházból való kilépést is korlátoz-
zák, akár hosszabb időszakokban.

A parkolóházi bérlettel rendelkező
ügyfelek részére az üzemeltető más
belvárosi parkolóházakban biztosít
parkolási lehetőséget. Erről a bérlet-
tulajdonosok személyre szóló érte-
sítést kaptak. A Jókai parkolóház vár-
hatóan október 8-án 6 órától lesz új-
ból használható. Ekkor a parkolóhá-
zat a Bajcsy-Zsilinszky utca felől le-
het majd megközelíteni és ebbe az
irányba lehet majd elhagyni. 

Ugyancsak a parkolóházakat érintő
hír, hogy a belvárosban, az Árpád

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek portáljainak cseréjére.

A Győr-Szol Zrt. 10 millió forintos keretösszeget különített el a Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzatának tulajdonában álló üzlethelyiségek portáljainak (kirakatai -
nak, bejárati ajtóinak és ablakainak) cseréjéhez való hozzájárulás céljából. A támo-
gatás 50% intenzitású, melyet az üzlethelyiség-bérlők pályázat útján nyerhetnek el
az alábbi feltételek szerint. A pályázat csak Győr Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának tulajdonában álló üzlethelyiség portáljának cseréjére vehető igénybe.

A pályázatot a Győr-Szol Zrt. Központi Ügyfélszolgálatán (9024 Győr, Orgona utca 10.)
beszerezhető, illetve a www.gyorszol.hu honlapról letölthető formanyomtatvány ki-
töltésével lehet benyújtani. A már elvégzett munka esetén nem lehet pályázni! 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15. 12.00 óra

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás a GyŐr-Szol Zrt. központi ügyfél-
szolgálatán (9024 GyŐr, Orgona u. 10.) kérhetŐ. A részletes pályázati felhívás meg-
tekinthetŐ a www.gyorszol.hu internetes oldalon.

ZÁRVA A PARKOLÓHÁZ
parkolóházban, a kórház mellett, a
Dr. Petz Lajos parkolóházban, vala-
mint a győri vásárcsarnoknál talál-
ható parkolóházban az elektro-
mosautó-töltők díjfizetéses rend-
szerűvé átépítése megkezdődött.
Az egyes töltőhelyek használatá-
ban emiatt időszakos leállás várha-
tó, az elvégzendő munkafolyama-
tok függvényében.

Az átalakítást követően a töltés a
Parkl Kft. applikációján és webes
felületén keresztül lesz indítható.
Díjak (az áfát tartalmazzák): AC töl-
tés 90 Ft/kWh. DC töltés (25 kW-
ig) 109 Ft/kWh. DC töltés (25 kW
felett) 129 Ft/kWh.

Az elektromos töltők átépítésével
és további használatával kapcsola-
tos információkról folyamatosan ad
tájékoztatást a szolgáltató.

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

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.

Bérezés megegyezés szerint.

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

FUTÉSSZERELO

CSOSZERELO

´́

´́´́

´́ ´́
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Rácz Attila elnök-vezérigazgató: „Ha szak-
mai körökben bármikor felmerül a Pan-
non-Víz neve, akkor mindig elhangzik He-

gyi Zoltáné is. Elképesztően tájékozott, a kisuj-
jában van minden adat és információ. Az előt-
tünk álló nehéz időszakban olyan munkarendet
és szervezeti struktúrát fogok kialakítani, mely
egyszerre eredményorientált, ugyanakkor figye-
lembe veszi a kollégák és családjuk egészségi
állapotát, életkorát is.  A „Hegyi Zoli” név foga-
lom, olyan érték, melyre vigyáznunk kell! Nagyon
örülök, hogy igazgató úr elfogadta a felkérése-
met, mert még hosszú ideig szeretném magam
mögött tudni támogatását.”

Szeptember 1-jétől a Pannon-Víz Zrt. vezetését
elnök-vezérigazgatóként Rácz Attila vette át –
kezdi a beszélgetést Hegyi Zoltán. Személyében
egy rendkívül képzett és gyakorlatban is felké-
szült szakember került a cég élére. A polgármes-
ternek egy olyan vezetőt sikerült Győrbe hoznia,
aki egy modern és dinamikus céget épít, haté-
konyan és magabiztosan kezeli az erőforráso-
kat, és rövid idő alatt emberként is kivívta a kol-
légák elismerését.  

A napokban közösen, lépésről lépésre tekintet-
tük át azokat a szükséges változtatásokat, me-
lyek az egyébként jól működő Pannon-Víz Zrt.
hatékonyságát még tovább tudják javítani.  

Milyen változásokra számíthatunk? 
Egyik lényeges elem, hogy vezetői szintek szűn-
nek meg. Az erőforrások átcsoportosításával a
mindennapi életben gyorsabb és hatékonyabb

HATÉKONYABB LESZ A PANNON-VÍZ
Szerző: Pannon-Víz Zrt.
Fotó: Borsi Viktória

lesz az információáramlás. Ebben az új, dinami-
kusabb szervezetben már nem az operatív irá-
nyítás szintjén fogok részt venni. A napi felada-
tok nagy részét munkatársaimnak átadva, az El-
nöki Tanácsadó Testület vezetőjeként a straté-
giai döntések előkészítésében számít rám az el-
nök-vezérigazgató. Számomra is érdekes, új ki-
hívás ez, megtisztelő volt a felkérés, melyet
örömmel fogadtam el.

Több évtizedes közéleti tevékenységének kö-
szönhetően sokak szemében ön jelenti a
,,pannon-vizes" kapcsolatot.
Közéleti tevékenységem során, húszéves ön-
kormányzati képviselői tapasztalattal, a Gazda-
sági és Tulajdonosi Bizottság vezetőjeként szer-
zett ismereteimmel hatékonyan tudom segíteni

az új irányokba fejlődő társaságot. Úgy érzem,
hogy Rácz Attila és a városvezetés bizalmát él-
vezve meg fogok felelni fogyasztóink és a tulaj-
donosaink elvárásainak egyaránt. 

Évtizedek óta a cég felső vezetésében dolgo-
zik. Milyen fejlesztésekre a legbüszkébb? 
Büszkeség tölt el, hogy harminckét éves mun-
kaviszonyom alatt több olyan innovatív fejlesz-
tésben is részt vehettem, melyek emelték a
szolgáltatás színvonalát. Meggyőződésem,
hogy a munkahelyen elért eredmények, a haté-
konyság döntően az emberi kapcsolatokon is
múlik.  Az eltelt évtizedek eredményeiben jelen-
tős részem volt és örülök annak, hogy egy új és
sikeres időszak megalapozásában vehetek is-
mét részt, immár elnöki tanácsadóként.



Vásárolok szőrmebundákat,
használt ruhát, könyveket,
kristályokat, szerszámokat.
0620/5567141

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

Kéziszerszámokat, kulcso
kat, fogókat, kalapácsokat,
satukat, műhelyberende
zéseket, kerti szerszámo
kat vásárolnék. 
0620/4153873.

ELADÓ

Abdán élelmiszeripari te
vékenységre alkalmas
üzem és üzlethelyiség tel
jes vállalkozással együtt el
adó! (Teljes berendezés,
bejáratott vevőkör, műkö
dő szerződéses partne
rek.) Telefonszám: 06
20/3745848

LAKÁSCSERE 

96/505050

Marcalváros I.en 3 szobás,
58 nmes, összkomfortos, ha
tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne 3 vagy több
szobás, 65 nmnél nagyobb,
határozatlanhatározott ide
jű, bérleményre. Lift nélküli
házban max. a 2. emeletig.
Sziget, Újváros, Gyárváros vá
rosrész kizárva. Minimális tar
tozásátvállalás lehetséges.
(Hirdetési szám: 731)

Belvárosi, 2 szobás, 63 nm
es, gázfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 4555
nmes győri bérleményre
Adyváros, Marcalváros, Ná
dorváros, Gyárváros és bel
város kivételével (Hirdetési
szám: 231)

Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása. Ér
deklődni lehet telefonon:
0630/5420720

A győri TippTopp mosoda
vállalja lakások, irodák, lép
csőházak takarítását, sző
nyegtisztítást is. Érdeklődni:
0670/6708268

Duguláselhárítás, víz
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Külbeltéri
burkolatok javítása. Érdeklő
dés telefonon: 0670/363
6633

Kárpitozás! Ülő, fekvőbú
torok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingye
nes felmérésszállítás. Au
tók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/8846838.

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostetőszi
getelést, falap javítását,
festést garanciával, enged
ménnyel vállalok. 06
30/3762712

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi

telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

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

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

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

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés!

Belvárosi, 2 szobás, 83 nmes,
félkomfortos, egyedi fűtésű,
határozatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne 2 szobás,
belvárosi, révfalui, nádorváro
si, József Attilalakótelepi, sza
badhegyi, kismegyeri, marcal
város III.n lévő, 4555 nm
közötti kisebb bérleményre.
(Hirdetési szám: 234)

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nmes, távfűtéses, határozat
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, nádorvá
rosi, 3055 nmes, határozat
lan idejű bérleményre. A WC
külön helyiségben legyen.
(Hirdetési szám: 241)

Gyárvárosi, 2 szobás, 53 nm
es, felújított, komfortos,
gázfűtéses, határozott bér
leti szerződéses lakást cse
rélne szigeti, újvárosi, 2 szo
bás, 5060 nmes, kizárólag
földszinti bérleményre. (Hir
detési szám: 242)

• 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
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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

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

ÁLLÁS

Győri (Nádorváros) mosodá
ba mosodaüzemeltetőt kere
sünk. Tel.: 0630/6800078

Győri vasútállomás felújított
illemhelyére munkatársat
keresünk. Jelentkezés: 06
96/365452

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.

Füves területek felújítása,
füvesítés, díszburkolatok,
kertek gyomirtása. Tel.: 06
70/3848217

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

Egyedülálló technológiával
műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós szigetelését vállal
juk garanciával. +3630/520
9228

Fűnyírást, fűkaszálást, par
lagfűmentesítést, elhanya
golt területek megtisztítását
vállalom rövid határidővel,
Győr 30 kmes körzetében.
0630/9715932



2020. október 2. 27

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Gyôrszentiván központjában új
építésû sorházi, garázsos ingatlanok
eladók. A lakások belsô kétszintesek,
108 nm-esek, amerikai konyhás
nappali+3 hálószobás elosztásúak.
Átadás: 2021. nyár.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 39,99 M Ft

Gyôr-Révfaluban 2018-ban épült,
4 lakásos társasházban eladó föld-
szinti, kertkapcsolatos, 64 nm-es,
amerikai konyhás nappali+kétszo-
bás lakás. Fedett terasz és 50 nm
saját kertkapcsolat tartozik hozzá. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 44,9 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen 88 nm-es csa-
ládi ház eladó. A ház 1975-ben épült,
380 nm-es telken helyezkedik el, el-
osztása: konyha-étkezô+3 hálószoba.
Az ingatlant 2004-ben felújították, a
víz- és villanyvezetékeket kicserélték.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 43,99 M Ft 

Gyôrzámoly csendes, új építésû ré-
szén új építésû családi ház eladó. A
ház 700 nm-es telken épül fel. A 95
nm-es ház elosztása: amerikai kony-
hás nappali+3 hálószoba. Az ár
emelt szintû fûtéskész ár. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Nagyszentpálon eladó amerikai
konyhás nappali+3 szobás, 77 nm-
es, új építésû ikerház 11 nm terasz-
szal. A telekrész 311 nm. A házat
ikerpárjával tárolóhelyiségek kötik
össze. Átadás: 2021 tavasza.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 29,9 M Ft 

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez az elsô emeleti,
újszerû, erkélyes lakás. A 62 nm-es
lakás nappali+2 szobás. A nappaliból
nyílik az 5 nm-es erkély. Az ár tartal-
mazza a zárt udvari gépkocsibeállót is.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 29,9 M Ft Ár: 39,9 M Ft

Gyôr-Révfaluban, az Audi-iskola kö-
zelében új építésû társasházi lakások
eladók. Ez a 63 nm-es lakás az elsô
emeleten található. Elosztása: nappa-
li+2 szobás+10 nm-es erkély. Várha-
tó átadás: 2021. december.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 37,7 Ft 

Gyôr-Révfaluban, az Audi-iskola kö-
zelében új társasházi lakások eladók.
Ez a 71 nm-es lakás az elsô emele-
ten található. Amerikai konyhás nap-
pali+3 hálószoba+11 nm-es erkély.
Várható átadás: 2021. december.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 41,8 M Ft 

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

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Győr Közművelődéséért” és „Győr Művészetéért” díj annak a személynek,
közművelődési feladatot ellátó közösségnek, egyéni alkotónak vagy alkotó
közösségnek adományozható, aki vagy amely Győrben a közművelődés, a
kultúra területén vagy a város művészeti életében végzett kiemelkedő mun-
kájával környezetében megbecsülést szerez. A díjak átadására a 2021. ja-
nuár 22-i magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet:
a polgármester, a közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati
képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján,
valamint párt győri szervezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalman-
ként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.
Javaslatot tehet továbbá: a közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármes-
teri Hivatal illetékes szervezeti egysége, az önkormányzat fenntartásában
vagy működtetésében lévő intézmény, valamint Győrben működő mű-
vészeti csoport.

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell:
az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapí-
tási helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevé-

kenységi körét, életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevé-
kenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és rész-
letes indoklását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kulturális Osztályának vezetőjéhez kell benyújtani személyesen vagy postai
úton (9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 58-os iroda).

Beérkezési határidő: 2020. október 26. 12.00 óra

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztályán személyesen
(Győr, Városház tér 1., fszt. 54-es iroda), valamint telefonon a 96/500-
198-as számon.

A vonatkozó önkormányzati rendelet, a javaslattételi felhívás, valamint a ja-
vaslattétel benyújtását segítő adatlap letölthető a www.gyor.hu internetes
oldalról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztálya

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet alapján
„Győr Közművelődéséért” és Győr Művészetéért” díjakat adományoz.
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Az állatok világnapját 1931 óta minden évben októ-
ber 4-én ünnepeljük. Ez a nap ugyanis Assisi Szent
Ferencnek, az állatok védőszentjének napja. A Győri

Állatkertben az idei évben október 3-án, a hónap első
szombatján rendezzük meg a jeles naphoz kapcsolódó
ünnepségünket. Ezen a napon kivételesen nemcsak lá-
togatóinkat, hanem házi kedvenceiket is szívesen várjuk
állatkertünkbe! Kutyák pórázon, kisebb testű állatok pe-
dig hordozóban járhatják végig az intézmény egy részét
gazdáikkal.

Évek óta hagyományos állatok világnapi program nálunk
a Szent Ferenc-napi állatáldás, melyet a katolikus egyház-
zal közösen szervezünk. A program 14 órakor kezdődik az
állatkert színpadán. Az állatkerti állatok megáldása után a
házi kedvenceket is sok szeretettel várjuk az eseményre!

Szintén ezen a napon rendezzük meg az Örökbefogadó
Szülők Napját. Állatkertünk ezen a napon szeretné meg-
köszönni minden kedves örökbefogadó szülőnek a támo-
gatását, és azt, hogy egész évben figyelemmel kísérték az
állatkert lakóinak életét. Az örökbefogadó szülők kötetlen
séta keretein belül ismerkedhetnek meg örökbefogadott-
jaikkal. A programon csak előzetes regisztrációval lehet
részt venni, a meghívókat kiküldtük az örökbefogadóknak.

Örökbefogadási programunkról, illetve az október 3-ai ren-
dezvényünkről bővebb információ olvasható az állatkert
honlapján: zoogyor.com.

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

ÁLLATOK VILÁGNAPJA 
AZ ÁLLATKERTBEN

Támogatott tartalom

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.

A pénzügyi tudatosság felé vezető első lépés, hogy pontosan tudjuk,
mennyi pénzünk folyik be, és az hová vándorol.

Apénzügyi tudatosság felé vezető út egyik
első és legfontosabb lépése tehát a ház-
tartási költségvetés készítése, azaz a be-

vételek és kiadások vizsgálata, azzal a céllal,
hogy kiszámíthatóak legyenek a pénzügyeink. 

Először is érdemes végiggondolni, milyen kiadá-
sokra és bevételekre számíthatunk a jövőben,
így felkészültebben tudunk szembenézni a nem
várt kiadásokkal és a terveink könnyebben meg-
valósíthatók lesznek. 

Ha előre kalkulálunk a nagyobb kiadásokkal, ak-
kor már hónapokkal korábban érdemes elkez-
denünk erre félretenni, így nem okozhatnak vá-
ratlanul nagyobb kiadást. A költségvetés elké-
szítésére rengeteg megoldás létezik. Mi ezek
közül a Pénzügyi Navigátor háztartásiköltség-
vetés-számító alkalmazását (https://haztartasi-
koltsegveteskalkulator.mnb.hu) ajánljuk, amely
hasznos tippekkel szolgál a spóroláshoz is. 

Mind a tudatos pénzügyi tervezéssel, mind a kü-
lönböző pénzügyi szolgáltatásokkal (hitel, bizto-
sítás, befektetés)  kapcsolatos kérdéseikkel for-
duljanak a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda-
hálózat szakértőihez, akik díjmentesen nyújta-
nak segítséget a fogyasztóknak.   

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

TUDATOS PÉNZÜGYI TERVEZÉS A HÁZTARTÁSBAN 
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

MAGYAR VAGYOK, MINDIG IS
IDE HÚZOTT A SZÍVEM

„AZT MONDTÁK, HA NEM TETSZIK, AMI VAN, MENJÜNK A DUNA MÁSIK OLDALÁRA”

„Felvidéken a hozzánk legközelebbi medence az
uszonyos úszóké volt, gyakorlatilag itt dőlt el a sor-
som. Az edzők rögtön mondták, hogy tehetséges
vagyok, ügyesen mozgok a vízben. Kérdezték édes-
apámat, mióta úszik a gyerek, hogy ilyen jól megy
neki. Mondta, hogy ez a második edzése, és koráb-
ban nemhogy uszonnyal, de még az úszással se
próbálkozott. Azonnal lecsaptak rám, biztosak vol-
tak benne, hogy nagy jövő előtt állok. Szerencsére
így is lett” – meséli az Aqua Sportközpont meden-
céje mellett a bajnok, aki sokáig Szlovákiának szál-
lította az érmeket a világversenyekről, ám amikor
szükség lett volna a segítségre, elfordultak tőle.

„Akkor döntöttük el, hogy változtatunk és felvesz-
szük a magyar állampolgárságot, amikor a szlovák
sportági szövetség nem állt ki mellettünk. Édes-
apám az edzőm, így a munkája mellékvágányra
került, szerettük volna, ha támogatnak bennünket,
hiszen ők az eredményeim által jelentős pénzek-
hez jutottak, de ebből mi semmit nem kaptunk
vissza. Konkrétan úgy fogalmaztak, hogy ha ez
nem tetszik, menjünk a Dunán túlra. Később, ami-

kor látták, hogy komolyan gondoljuk a váltást, fel-
kerestek minket és odanyomták elénk a papírt,
hogy írjunk rá egy összeget. De a magyar szív nem
így működik” – mesél Ádám a váltásról, arról, hogy
Győrbe Petrov Iván segítségével kerültek azok
után, hogy a szlovákiai medence, ahol még edzeni
tudtak, megrongálódott, leszakadt a teteje. Bukor
Ádám a győri Búvár Sportegyesület színeiben ver-
senyez uszonyosként, közben Petrov Árpád veze-
tőedővel és csapatával már a klasszikus úszásban
is egyre jobb eredményeket ér el.

„Az első olimpikon, akivel itt találkoztam, Se-
bestyén Dalma volt. Akkor tudtam lemérni,
hogy milyen hátrányból indulok a normál úszók
között. Dalma is sokkal jobb volt nálam. Aztán
persze belejöttem, egyre több sikerélményem
van. A társaim jószívű emberek, Jakabos Zsu-
zanna példakép emberségből is. Az édesanyám
után ő a legerősebb nő a világon, akit ismerek,
lenyűgöző, amit csinál. Köszönettel tartozom a
búvároknak is, főleg Csókás Petinek és Bartos
Gyurinak.” 

Bukor Ádám amellett, hogy naponta háromszor
edz, nyolc órát dolgozik is. A munkahelye az
uszoda, így gyakorlatilag az egész napját ott töl-
ti. „Hogy ne csak lustuljak az edzéseken kívül, és
pénzem is legyen, munkát kerestem, így lettem
úszómester. Néha kicsit nehéz, ötkor kelek és
este kilenckor érek haza, fizikailag és mentálisan
is fárasztó. Közben felvettek az egyetemre, a ta-
nulás is fontos szerepet kap.” 

Ádám még csak huszonegy éves, hosszú, sike-
res pályafutása lehet két szakágban is. „Megbe-
csülöm azt a lehetőséget, amit kaptam az élettől.
Amikor bezárt az uszodánk, úgy éreztem, az a leg-
rosszabb, ami történhet. És ilyen a sors, mégis a
lehető legjobb dolog következett belőle.”

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

PETROV ÁRPÁD:
„LEGTÖBBSZÖR 
ELKÉNYEZTETETT,
ARANYKALITKÁBAN 
TARTOTT  TEHETSÉGEKRŐL
HALLUNK. ÁDÁM 
NEM EZT AZ UTAT JÁRJA.”

Bukor Ádám igazi csodagyerekként
lépett be az uszonyos úszók világá-
ba Szlovákiában. Tizennégy évesen
a nála jóval idősebbek mezőnyében
szerzett Európa-bajnoki érmet, egy
évvel később pedig juniorként vi-
lágbajnok lett. Azóta a felnőttek
között is a csúcsra ért, öt világ- és
hat kontinensbajnoki cím tulajdo-
nosa, és megnyert négy Világkupa-
sorozatot is. Eddig négy alkalom-
mal úszott világrekordot. Ádám ma
már Győrben él és magyar színek-
ben versenyez.
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A Méhecske Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet Győr város egyéni eredményes versenyzőinek
támogatására, utánpótlás és felnőtt válogatott versenyzők felkészülésére, versenyzésére, illetve
sporteszközök beszerzésére. A pályázat beérkezési határideje: 2020. október 19. (hétfő) 12.00 óra.
Pályázati adatlap és pályázati útmutató letölthető a www.mehecske-alapitvany.hu honlapról.
Információ: 06-30/411-7527

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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: október 2—8.

Libacomb, fagyasztott

2599 Ft/kg

kartonos ár

179 Ft/db

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

Sertészsírszalonna

Magyar alma

259 Ft/kg

499 Ft/kg

650 Ft/kg helyett

Libamáj 1.299 Ft/kg
Libazúza 999 Ft/kg
Libafarhát 169 Ft/kg
Sertéskaraj csont nélkül 

1249 Ft/kg

Húsos császárvég 999 Ft/kg
Húsos csont 300 Ft/kg

Sertésnyelv 999 Ft/kg
Sertésmáj 320 Ft/kg

1199 Ft/db

1499 Ft/db helyett

Pannonhalmi
olaszrizling

Tar pincészet
0,75 l, 1598,67 Ft/l

Nemcsak a profi, de a sza-
badidős teniszezők is min-
den lehetőséget megra-

gadnak, hogy tétmeccseket
játsszanak. Erre kínált lehetőséget
a Győrben nagy hagyományokkal
rendelkező Manager Open, amelyen
16 páros indult. A mérkőzéseket a
Kálóczy téri pályákon játszották. 

A tornát egy apa–fia edzőpáros,
Berecz András és Berecz Benedek
nyerte a Trapli Szabolcs–Szőke
Krisztián és a Somogyi Mihály–Mi-
lanovich Márk kettős előtt. Győr te-
niszélete nem csak a versenyekkel
vehet újabb lendületet, hiszen a
sportági szövetség vezetősége ki-
emelt bázisként tekint a városra.

„A Magyar Tenisz Szövetség új el-
nöke, Lázár János nemrég Győr-
ben járt. A város kiemelt szerepet
kap a hazai teniszéletben. Ez je-
lenti újabb pályák építését, azok
befedését. A cél, hogy minél töb-
ben teniszezzenek” – mondta

INDUL A FEDETT PÁLYÁS TENISZIDÉNY

Radnóti Ákos alpolgármester, aki
ebben az évben is indult a Mana-
ger Openen.

A fedett pályás teniszidény októ-
ber 15-én rajtol. Az Olimpiai
Sportparkban négy fedett pályán
várják azokat, akik télen is szeret-
nének játszani. „A helyek telnek,

de biztos, hogy minden jelentke-
zőnek tudunk pályát biztosítani.
Télen nagyon jó az OSP-ben teni-
szezni, hiszen a lehető legjobb
körülményeket tudjuk biztosítani.
Természetesen ez igaz a klub
versenyzőire is” – mondta Szom-
bati-Serfőző Eszter, a GYAC
szakosztály vezetője.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Ács Tamás

Az egyesben világbajnok Kopasz Bálint jövőre, a to-
kiói olimpia évében szeretne bekerülni a magyar ka-
jaknégyesbe, de a múlt heti, szegedi kajak-kenu vi-
lágkupán 500 méteren aranyérmes, 1000-en má-
sodik győri versenyzőre egyelőre pihenő vár.

,,Tavalyhoz képest fizikailag erősödtem, mentálisan pe-
dig megtartottam a szintemet. Célunk, hogy megma-
radjon ez az állóképességem, mert akkor szép jövő áll
előttem" – nyilatkozta a Graboplast Győri VSE kajakosa.
A tavalyi, szegedi kvalifikációs vb-n K-1 1000 méteren
győztes, és olimpiai kvótát szerzett kajakos Tokióra
nemcsak kedvenc versenyszámában gondolkodik, ha-
nem szeretne bekerülni az 500-as négyesbe is.

A TOKIÓI NÉGYESBE IS BEÜLNE
,,Anyukámnak – aki az edzőm is – nagyon jó szeme van
hozzá, hogy nekem az első beülőben, vagyis sztrókként
kellene szerepelnem négyesben. Nagyon jó dinamikával
tudom vezetni a csapathajókat és nagy csapásszámot
tudok diktálni, amire ötszázon szükség van, hiszen egy
perc húsz másodperc körül célba érnek ezek a hajók.
Össze kell válogatni azokat a kajakosokat, akik egyes-
ben négyszáz és ötszáz méteren jó eredményre képe-
sek. Várom, hogy a többi magyar kajakos is szuper for-
mát mutasson a válogatókon, mert akkor lehet kihozni
egy jó négyest, ha mindenki képes hasonló csúcsidőt
menni" – tette hozzá a világbajnok. Jövőre már május-
ban megkezdődnek a válogatók, amelyeken Kopasz
Bálint is elindul egyesben ezen a két távon.




