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Nincs komoly hurrá-hangulat, de nem is
panaszkodnak a győri vásárcsarnok ke-
reskedői. Tűrhető nyarat zártak a zöld-

ség-gyümölccsel foglalkozó árusok, erről a he-
lyi piac egyik meghatározó alakja számolt be a
Győr+ Televízió Híradójának. „Jó közepes nyári
időszakon vagyunk túl, ami tele volt nehézség-
gel, többek között a koronavírus idején beve-
zetett vásárlási idősávok és a fagyok által
megtépázott gyümölcsök se kedveztek ne-
künk” – mondta Markó Vendel. „A Covid követ-
kezményei mindenkit sújtottak, de nekünk
még azt is el kellett viselnünk, hogy az őszi- és
a sárgabarack, valamint a szilva is szinte

KÖZEPES NYARAT ZÁRTAK A PIACOSOK
Szerző: Győr+
Fotó: Ács Tamás

teljesen elfagyott, azt a kevés maradékot meg
csak igen drágán tudtuk kínálni” – tette hozzá
a zöldség-gyümölcs-kereskedő. „A zöldsé-
gekkel nem volt gond, azokból volt ele-
gendő mennyiség és az árukat is
tartották a vitamindús hazai
finomságok” – fogalmazott az
árus. „A magyar dinnye mindig
slágertéma a vásárlók köré-
ben, ezért mi is külön készü-
lünk erre az időszakra, meg-
mondom őszintén, kicsit többet is
vártunk a dinnyeszezontól” – tette hozzá
Markó Vendel. „Jól indult a termés, vitték is,
mint a cukrot a hazai földekről származó gö-
rögdinnyét, de sajnos augusztus végére, szep-
tember elejére kifogytunk a készletekből és az
ára sem ment le, ahogy máskor szokott” –

hangsúlyozta a kereskedő. „Több dinnyeter-
melővel is beszéltem, ők egy kicsit csalódot-

tak, mert legfeljebb nullára tudták kihoz-
ni a forgalmukat, de inkább mínu-

szosan zárták a szezont” – emel-
te ki a szakember. „Minden-
ki láthatja, mi is tapasztal-
juk, megérkezett a vírus
második hulláma, ami azt
jelenti, hogy ha visszajön-
nek a piacokat is érintő szi-

gorítások, valószínűleg megint
megugrik majd a forgalmunk, úgy,

mint tavasszal. A kezdeti élelmiszer-felhal-
mozás után viszont stagnálásra számítunk,
biztosan mi is meg fogjuk érezni a beveze-
tendő korlátozásokat” – zárta a vásárcsar-
nok emblematikus kereskedője.

AJÁNLÓ
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Győr közüzemi vízhálózata 1884 óta mű-
ködik. A vízvezeték létrejöttében nagy
szerepet játszott az országon több hul-

lámban végigsöprő kolerajárvány. Ezután vi-
szonylag rövid időn belül, az 1900-as évek ele-
jén városunk polgárai belefogtak a szennyvízel-
vezető hálózat létesítésébe is. 

A központi villanytelep mellett, a rakpart va-
gongyár felőli végén létesült az első csatorna-
gépház. Ide torkollott a város főgyűjtő csator-
nája, mely a mai Petőfi hídtól végig a Bajcsy-
Zsilinszky út alatt, majd átlósan a Batthyány
tér alatt áthaladva célba veszi a rakparton álló
gépházat. A főgyűjtő nagy része méretében és
anyagában máig eredeti. A kitorkollást és a
Bajcsy-Zsilinszky úti csatorna egy részét sike-
rült felújítani. 

Idővel fokozatosan csatlakoztak a távolabbi vá-
rosrészek, az Erkel Ferenc és Kossuth Lajos utca
alatt húzódó hálózat, majd a Győr-Nádorváros
északi részének szenny- és csapadékvizeit ösz-
szegyűjtő Kálvária utcai főgyűjtő. Ezek is közel
százéves vezetékek. Felújítás egyedül a Kossuth
utcában történhetett meg, szintén az útfelújí-
táshoz kapcsolódva: a régi betoncsatorna hálós
vasbeton megerősítést kapott.

A következő jelentős lépés az 1950-es években
a mai Szigethy Attila út–Ipar út alatt húzódó
úgynevezett dél-nádorvárosi főgyűjtő volt. Az új,
2,8-szor 3 méter méretű betoncsatorna felada-
ta a rohamosan növekvő város déli részén épült
lakótelep (Adyváros)
szenny- és csapa-
dékvizeinek össze-
gyűjtése volt. Később
erre csatlakozott a
két marcalvárosi la-
kótelep is. A mérnö-
kök nyilván számol-
tak valamilyen növe-
kedéssel, de az élet
felülírta a számításo-
kat. Ma ezen a fő-
gyűjtőn már a közepesnél nagyobb záporok is
túlterhelést okoznak, még a közlekedési rend-
őrök is tudják, hogy az erős túlterheléstől ilyen-
kor évtizedek óta felvágódnak a csatornafedelek
a Szigethy Attila és az Ipar úton.

CSATORNATÖRTÉNET
AZ ÉLET FELÜLÍRTA A SZÁMÍTÁSOKAT

Szerző: Tóth László – Pannon-Víz Zrt.
Fotó: O. Jakócs Péter

A hetvenes-nyolcvanas években újabb fejezet
kezdődött a csatornahálózat történetében.
Előbb Győr külső városrészei, majd a környező
települések is csatlakoztak. Igen, ugyanerre a
néhol túlterhelt rendszerre. Némi előnyt je-
lent, hogy ezeken az „új” rendszereken a csa-

padékvizet már külön
gyűjtik, elméletileg
„csak a szennyvíz”
érkezik a győri köz-
csatornába. 

Azért vannak kivéte-
lek. Győr-Szabadhe-
gyen például néhány
tucat háztulajdonos-
nak egyszerűbb volt
a szennyvízcsator-

nába vezetni a csapadékvizet. Ez bizony a
mélyebb fekvésű területeken gondot oko-
zott. De nem csak a lakosság volt szabály-
szegő. Győr-Révfaluban például egy útfelújítás
során a Kertész utca csapadékvíz-elvezetését

úgy oldották meg, hogy tucatnyi víznyelőt rá-
kötöttek a szennyvízcsatornára, ami lakos-
sági oldalról szigorúan tilos. 

Győr belvárosában a kétezres évek elején
beszakadt a csatorna a Baross út közepén. Az
illetékesek felismerték, hogy sürgősen lépni
kell, így addig szokatlan felújítási hullám indult
meg. Előbb csatornabéleléssel, később új kő-
agyag csatornák fektetésével utcáról utcára
újult meg a belváros csatornahálózata, többek
közt a Széchenyi tér és a Dunakapu tér kör-
nyékén is. Idén a Szent István út egy részén
már megtörtént, a Jókai utcában nemsokára
kezdődik a csatornabélelés. 

Végül a legnagyobb léptékű fejlesztés, amelyre
minden város büszke lehet: Győr-Újvárosban, a
Petőfi tértől egy új, 500 milliméter átmérőjű
expressz szennyvízvezeték közvetlen a szenny-
víztisztító telep irányába vezeti azokat a
szennyvizeket, melyek eddig a belváros csator-
nahálózatát terhelték. 

AZ 1900-AS ÉVEK ELEJÉN
VÁROSUNK POLGÁRAI 
BELEFOGTAK A SZENNY-
VÍZELVEZETŐ HÁLÓZAT 
LÉTESÍTÉSÉBE
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A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., a Du-
namenti Regionális Vízművek Zrt. vezetői po-
zíciói után szakmai tanácsadóként dolgozott.
A sok sikeres év és szakmai elismerés után
mégis úgy döntött, hogy elvállalja a Pannon-
Víz vezetését. Mi motiválta a döntésben? 
Szeretek a „frontvonalban” lenni, és sokkal job-
ban érdekel a napi munka, mint az elméleti rész.
A Tiszamenti és a Dunamenti Regionális Vízmű-
veknél a napi munkában voltam, az utóbbi évek-
ben pedig kifejezetten az elméleti terület volt a
szakmai feladatom, és már hiányzott, hogy ben-
ne legyek a napi forgásban. 

A Pannon-Víznél lesz kihívás, bár a cég gazdasá-
gilag stabil lábakon áll, feladat azonban van... 
Szerintem egy víziközmű-vállalatnak nem lehet
elsődleges célja a minél nagyobb profit. A Pannon-
Víz Zrt. olyan  kötelező közszolgáltatást nyújt, ahol
a cél az, hogy minden fogyasztónk számára kö-
telezően ivóvizet és szennyvízelvetést biztosít-
sunk. A papíron látványos eredmények mögött
sok esetben a szükséges ráfordítások elmaradása
bújik meg, és évek múlva a leromlott hálózat kö-
vetkezményei többszörös áron szakadnak az utó-
dok nyakába. Vannak olyan feladatok, amelyeket
nem lehet halogatni. Nem félek ezeket a lépéseket
megtenni, mert az én szememben nem az az
eredmény, ha látványos a mérleg, hanem az, ha
minden lakásban jó minőségű víz folyik a csapból,
és mindenhonnan rendesen elfolyik a szennyvíz.

Fontos feladat a kollégák anyagi és erkölcsi meg-
becsülésén túl a fejlesztések kérdése. Az ágazatban
több évtizedes eszközökkel és módszerekkel dol-
gozunk, miközben a világ technikailag itt is folya-
matosan fejlődik. Nekünk is fejlődni kell, eszközök-
ben, módszerekben, szemléletben. Azt láttam,
hogy nem annyira rózsás a helyzet. Rengeteg olyan
feladat van, akut műszaki probléma, amit meg kell
oldani és ez komoly pénzbe kerül. Ez az egyik, ami
előttünk áll, a másik, hogy az egész ágazatban ko-
moly probléma van a szakmai munkával, úgy gon-
dolom, hogy a feladatokhoz a szakemberállományt
is frissíteni, erősíteni kell. Azt láttam Magyarorszá-
gon, hogy amikor jön egy új vezető, akkor hosszú
ideig visszamutogat, előbb-utóbb előkerül az a
mondat, hogy „ezt örököltem, ezt kaptam”. Én nem
fogok csontvázakat keresni a szekrényben. Amikor
idekerültem, előtte lehetőségem volt valamelyest
megismerni a céget, ezt a munkát pedig úgy vállal-
tam el, hogy tudtam, mit vállalok. 2020. szeptem-
ber elseje óta én vezetem a céget, ezt követően
minden, ami történik, az én felelősségem. 

Polgármesterünk, dr. Dézsi Csaba András az
utóbbi időben többször nyilatkozott elég
határozott módon a győri csatornarendszer
állapotáról. Nagyobb esőzések után Velencévé
váltak a város utcái. Ezt a problémát is orvo-
solnia kell majd. Lát rá megoldást? 

SZEPTEMBER 1-TŐL RÁCZ ATTILA ISTVÁN IRÁNYÍTJA 

NEM KERES CSONTV
AZ ÚJ VEZÉRIGAZGAT

Tőke László nyugállományba vonulása után, szeptember elsejétől Rácz Attila
A vízügyi szakember legutóbb tanácsadóként dolgozott, és mint mondja, 
vékenykedni, mint az elméleti munkával foglalkozni. Amikor pedig elvállalta 
vállalkozik.  

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter
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A PANNON-VÍZ ZRT.-T 

VÁZAKAT 
TÓ

István irányítja a Pannon-Víz Zrt.-t.
jobban szeret a ,,frontvonalban” te-
a Pannon-Víz vezetését, tudta, mire

Egyértelműen igen. A polgármester 140.000
győrit vezet és képvisel. Az ő feladata, hogy
megjelenítse a helyiek elvárásait. Ha az au-
tók küszöbén túl ér a víz, akkor a polgármes-
ter megoldást sürget, nekünk pedig teljesí-
teni kell a feladatokat. Ez a közszolgáltatás
lényege. Mindenki végzi a dolgát, és ez így
van rendjén. Ez a történet egyébként mini-
mum négy-, de inkább ötszereplős. Ebben a
csatornahálózaton felül, amit valóban rend-
be kell tenni, szükség van az útburkolatok
karbantartására, a környező parkok rendben
tartására. Tehát együtt kell működnünk a
Győr-Szollal, a Győri Útkezelővel, a Magyar
Útkezelővel, az önkormányzattal. A hatodik
szereplő pedig maga a lakosság. A szeme-
telés ugyanis hatalmas károkat tud okozni a
csatornahálózatokban. 

Ha már csak a hat szereplőt nézzük, akkor
senkinek sincs kétsége afelől, hogy ez a
megoldás nem pillanatok kérdése. Szak-
mai szemmel nézve, reálisan mennyi idő
alatt konszolidálódhat a helyzet? 
Győr speciális helyzetben van, hisz a belváros-
ban úgynevezett egyesített rendszer van, ahol
ugyanaz a hálózat kezeli a szennyvizet és a csa-
padékvizet. A problémának vannak olyan részei,
amit nagyon gyorsan és hatékonyan meg tu-
dunk oldani egy-két hónapon belül. Vannak kö-
zéptávú feladatok is, ezek anyagilag már lénye-
gesen megterhelőbbek a cég számára, ezért
máris elkezdtem a jövő évi gördülő fejlesztési
tervek újrahangolását. És természetesen hosz-
szú távon is gondolkodunk. Olyan, a fejlett nagy-
városokban jól bevált megoldásokkal, melyek az
itt élők mindennapi életére is  pozitívan hatnak:
szükségvíztározókat, kis tavakat tervezünk, me-
lyek azon túl, hogy késleltetik a hálózatra zúduló
hirtelen terhelést, javítják az itt élők környezetét,
párásítanak, megkötik a port, természetes úton
csökkentik a nyári hőséget.  Ezek komplex meg-
oldások, melyekben itt is együtt kell működnünk

a különböző szakterü-
letekkel.  Vannak, akik
szerint az egyedüli
megoldás az egyesített
rendszerek szétválasz-
tása lenne, de ennek
nincsenek meg a lehe-
tőségei. Meggyőződé-
sem, hogy a belvárost
nem lehet, és nem is
kell milliárdokért évekre
feltúrni, újabb és újabb
hálózatokat kiépíteni. 

Sokkal jobban hiszek
a korszerű technológiai megoldások alkal-
mazásában, melyekre szerencsére abszo-
lút nyitott a város vezetése. És sokkal job-
ban hiszek a kőkemény munkában, melyet
a Pannon-Víz vezetőjeként vállaltam, és
következetesen végig fogok vinni.

EGYÜTT KELL MŰKÖDNÜNK
A GYŐR-SZOLLAL,  A GYŐRI ÚT-
KEZELŐVEL, A MAGYAR ÚTKEZELŐVEL,
AZ ÖNKORMÁNYZATTAL,
ÉS HATODIK SZEREPLŐKÉNT 
MAGÁVAL  A LAKOSSÁGGAL
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Az áruházban nem, de az üzletekben muszáj
A bevásárlóközpontokban a bejárati ajtókon ol-
vasható a felhívás, mely szerint az üzletekben
kötelező a maszk hordása. Ez ugye azt jelenti,
hogy az áruházban nem, csak a benne lévő bol-
tokban kell felvenni, ennek ellenére már a folyo-
sókon az emberek nagyjából hetven százaléka
visel maszkot. 

A legtöbb helyen a kézfertőtlenítő látványos he-
lyen díszeleg az árucikkek között, melynek hasz-
nálatát az alkalmazottak ajánlhatják. A maszk
felhúzására pedig kötelezniük kell a vásárlókat.
Ha valaki letűrt maszkkal, vagy egyáltalán anél-
kül lép be a helyiségbe, rájuk szólnak, hogy ve-
gyék fel. Ha ugyanis ez nem történik meg, akkor
az üzletet és azt a személyt is megbüntethetik. 

Kötekedők mindig vannak 
Természetesen többször előfordul, hogy néhány
vevő nem akar engedelmeskedni, és nem veszi
fel a maszkot, a boltosok ilyenkor jogosultak

arra, hogy ne engedjék be a vásárlót az üzletbe.
„Volt olyan is, aki úgy próbált belépni, hogy egy
zsebkendővel takarta el az arcát” – meséli Péter
Dorina, az egyik ékszerüzlet munkatársa. „Sőt,
egyszer már az is megtörtént, hogy egy férfi
azért nem hordott maszkot, mert azt mondta,
hogy asztmája van, és erről az orvosi dokumen-
tációt is magával hozta, amit megmutatott ne-
kem, így nem szólhattam rá, hogy vegye fel.” Ez
persze nem így van, úgy tűnik, még az eladók
sincsenek teljesen tisztában a rendelkezésekkel.
Az érvényben lévő járványügyi szabályok ugyan-
is a betegekre is vonatkoznak.

A kisebb kereskedésekbe egyébként, ahol csak
egy-két értékesítő dolgozik, nem engedhetnek
be sok vásárlót. „Hozzánk csak annyi ember jö-
het be, ahányat ki tudunk szolgálni, a többieknek
az üzlet előtt kell sorakoznia. A forgalmunkat
azonban ez nem befolyásolja” – tette hozzá a
bolt munkatársa. 

Tényleg érkezik bírság? 
Van olyan üzlet, amit már megbüntettek, mert
nem tartották be a szabályt, sőt olyan trükkös
ellenőrzések is léteznek, ahol az ellenőr civil ru-

hában, maszk nélkül lép be a boltba, és ameny-
nyiben az ott dolgozók nem szólítják fel a
maszkviseletre, akkor megbüntetik az üzletet. A
bolt munkatársainak minden maszk nélküli ve-
vőre rá kell szólniuk, ez a kötelességük.

Mi a helyzet a buszmegállókban, buszokon? 
A buszmegálló szabad terület, ezért ott nem kö-
telező felvenni a maszkot, ennek ellenére páran
mégis viselik. A buszra várakozó Tóth Gábor a
megállóban nem, ám felszállás előtt már felhúz-
za a maszkot. „Az egy dolog, hogy ne büntesse-

UTÁNAJÁRTUNK, VAJON AZ EMBEREK MENNYIRE TARTJÁK BE AZ ELŐÍRÁST

A maszk néhány helyen – boltokban, hivatalokban és a tömegközlekedésen – kötelező viselet, szinte már hoz-
zánk nőtt. Nélküle jobb, ha nem indulunk el az utunkra. Több helyen büntetnek is már, ha valaki nem takarja el
az orrát és a száját. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szeretné elérni, hogy az emberek a koronavírus-jár-
vány időszakára meghozott szabályokat – így a maszk hordását is – társadalmi normaként fogadják el.

KÖRKÉP MASZKBAN A MASZKRÓL 

Szerző: Némedi-Tóth Zsófia
Fotók: Ács Tamás
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Garamvölgyi Imre

A napokban olvastam, hogy egy
helyi érdekeltségű vonaton szól-
ni merészelt a jegyvizsgáló az
egyik utasnak, hogy vegye fel az
amúgy kötelezően viselendő
maszkját. Emberünk nemes
egyszerűséggel szemen köpte a
vasútit, azzal a felkiáltással: „ne-
kem ne magyarázzá...” A meg-
döbbent kaller lesett, mint a
luki nyúl, és mivel verést nem
akart kapni, inkább rendőrt hí-
vott. A következő állomáson le is
kapták a fickót az egyenruhások,
és valószínűleg az őrsön megta-
nították neki, mi is az a jogköve-
tő magatartás.
Szerencsére az ilyen kirívó esetek
nem túl gyakoriak kis hazánkban,
ám egyre több kifogással próbál-
nak honfitársaink megszabadulni
az amúgy tényleg kényelmetlen
maszkoktól. Több esetben hallot-
tam, hogy veszélyes a maszk
hosszú ideig hordva, hisz a saját
szén-dioxidját lélegzi vissza a de-
likvens. Gyakori az a kifogás is,
hogy „én nem hordhatok masz-
kot, mert asztmás vagyok, és
nem kapok elég levegőt”, valamint
sajnos az is, hogy „semmit sem ér
a maszk, hisz ha van egyáltalán
vírus, úgyis átjut a textilen...”
Akárhogy is, a szabály az szabály.
Az orrot és a szájat fedő alkalma-
tosságot kötelező hordani tö-
megközlekedési eszközökön, bol-
tokban, zárt terekben. Ha valaki
renitens módon mégsem veszi
fel, megbüntetik. Így egyszerűen.
És nemcsak őt, hanem azt a busz -
sofőrt, kalauzt is, aki eltűri a sza-
bálytalanságot.
Persze sokkal egyszerűbb lenne,
pláne napi ötszáz új fertőzött
esetén, belátni azt: saját érde-
künk a védekezés. És ha ennek a
maszkviselés és a fertőtlenítés
az egyetlen módja, vita nélkül
vegyük fel a védőeszközt, ha kö-
zösségbe megyünk...

RENITENSEK

2020. szeptember 18. 7

nek meg, de ha hordozó vagyok a tudtomon
kívül, akkor így legalább védem a körülöttem
lévőket” – magyarázza Gábor. 

Joguk van leszállítani az utast
Szeptember 15-étől szigorítottak a sza-
bályokon, életbe lépett az a rendelet, mely

MI MÉG 
SZERENCSÉSEK VAGYUNK 
Magyarországon az éttermek-
ben a vendégeknek nem kell
sem a belépéskor, sem az étel
kiválasztásakor maszkot hasz-
nálniuk, csak a vendéglátóegy-
ség munkatársainak az étterem
zárt területén. Ausztria nemrég
szigorított a maszkviselési sza-
bályokon: már ott is minden
zárt helyiségben fel kell venni,
még az étkezőhelyiségben is,
amíg a vendégek odamennek az
asztalhoz, és le nem ülnek. Skó-
ciában az étterembe lépéskor
lázat mérnek, felírják a kereszt-
nevet és a telefonszámot, hogy
ha egy gyanús eset van, a fel-
szolgálók azonnal tudják értesí-
teni az érintett személyt. Valós
telefonszámot kell megadni,
ugyanis ott megcsörgetik a
vendégeket. 

szerint a maszk nélkül utazókat leszállít-
hatják a buszokról. Orbán András, aki már
egy jó ideje dolgozik a Volánbusznál, el-
mondta, hogy sajnos sokan nem foglal-
koznak ezzel az előírással. „Aki elöl száll fel
maszk nélkül, arra rászólok, hogy vegye
fel, de azokat nem tudom figyelni, akik há-
tul szállnak fel. Nekünk, vezetőknek az út-
ra is kell figyelnünk, nem tévedhet el a te-
kintetünk. A visszapillantó tükrökön ke-
resztül nem mindig látom, ha valakinek
nincs eltakarva az orra és a szája” – árulta
el András. Ha valaki a felszólítás ellenére
sem veszi fel a maszkot, akkor a sofőrnek
joga van leszállítani az utast, illetve rend-
őrt is hívhat.
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KULTUTCA
a Bécsi kapu teret
és a Széchenyi teret 
összekötô
Király utcában

Találkozzon Ön is helyi kereskedôk-
kel, képzô- és ipar mû vé szek kel, akik
vidám, vendégváró hangulattal fo-
gadják Önöket standjaiknál! Az alko-
tások felfedezése közben zenével, gye-
rekfoglalkozásokkal, nyitott üzletekkel vá-
runk minden érdeklôdôt.

A rendezvény során a GyereGyôrbe Vá-
rosnézések és Élményprogramok csapata
„Me sélnek a házak a Király utcában”
címû, ízelítô jellegû sétát indít.  

Szervezô:
a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara által alapított Gyôri
Bevásárló Utcák Alapítvány

Közremûködô partnerek: 
Kisalföldi Népmûvészek Egyesülete, Ge-
nerációk Háza Mûvelôdési Központ, Art
World Hungary Egyesület, Széchenyi Ist-
ván Egyetem Mû vé sze ti Kara, a belváros
kereskedôi.

Belváros — kereskedelem — mûvészet

2020. szeptember 26.,
szombat 10—18 óráig

A„nemzet csalogányának” emlékét ko-
rábban is őrizte már egy tábla egykori
lakóhelyén, amelyet 93 évvel ezelőtt

helyeztetett el a Győri Jótékony Nőegylet
egy adománygyűjtő akció nyomán. Az akkor
még Lépcső köznek nevezett utcácska sze-
rény épületének ablaktalan padlásszobájá-
ban lakott családjával Blaha Lujza 1857 és
1859 között. Innen indult meghódítani a kö-
zönséget, ugyanis a Rába-szigeten (mai Ra-
dó-sziget) álló színházban figyelt fel rá a kor
akkori jeles orvos-író színikritikusa, dr. Ko-
vács Pál. Horváth Imre Tamásné, a Női Vál-
lalkozói Klub elnöke avatóbeszédében ki -
emelte, az emléktábla elhelyezésével nem-
csak a művésznő iránti tisztelet kifejezése

MÁRVÁNYTÁBLÁT KAPOTT A NEMZET CSALOGÁNYA

NŐI ÖSSZEFOGÁS
BLAHA LUJZA EMLÉKÉÉRT

Jótékony adománygyűjtő teadélutánt nem tartottak, de a megyei
iparkamara Női Vállalkozói Klubjának tagjai megvalósították az el-
képzelésüket, Blaha Lujza születésének 170. évfordulóján emlék-
táblát avattak múlt pénteken a Király utcában.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

volt a céljuk, hanem az is, hogy megismer-
tessék és felhívják a figyelmet a színésznő
és Győr kapcsolatára. 

„Örülök a civil kezdeményezésnek, hogy a
győriek felkarolják a jó ügyeket és hírül adják,
Győr nem egy iparváros. Blaha Lujza és a neki
állított emléktábla jó példa arra, hogy váro-
sunkban már évszázadokkal ezelőtt magas
színvonalú kulturális élet folyt, és jó példa ar-
ra, hogy a győriek fontosnak tartják a múltunk
megőrzését, ápolását, hiszen ezek mutatják
meg identitásunkat” – fogalmazott dr. Dézsi
Csaba András polgármester. 

Pintér-Péntek Imre, a kamara elnöke az ösz-
szefogás jelentőségéről beszélt, arról, hogy
egykor a Győri Nőegylet közreműködésével
helyeztek el emléktáblát és most is a nők
révén készülhetett el az új tábla.
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És miért is vagyunk mi a legjobbak a Felnõttoktatásban?

*Megfelelõ képesítés beszámításával, vagy igény esetén a tanulmányi idõmegrövidítésével (osztályozó vizsgákkal).

1. Intézményünk a felnõttoktatásra specializálódott. 2. 8 osztállyal is jelentkezhetsz. 3. 16 éves kortól jelentkezhetsz 
és felsõ korhatár nincs. 4. Munka mellett, heti két délutánt vesz igénybe. 5. Diákigazolvány, családi pótlék, illetve egyéb

kedvezmények igényelhetõek. 6. Tanulóink a tanórákról való mulasztásaikat  otthonukban az internet és weboldalunk
segítségével  pótolhatják digitális formában is. 7. A négy kötelezõ érettségi tantárgy mellett az ötödiket személyre szabjuk.www.tudasfagimnazium.hu

Facebook: Tudásfa Gimnázium
tudasfagimnazium@gmail.com
Tel.: 30/3214321, 20/2379035

ÉRETTSÉGI AKÁR 1-2-3 ÉV ALATT*

Már elkezdôdôtt a beiratkozás!   Várunk sok szeretettel!   Tudásfa Gimnázium Gyôrben is! 

Aváros zsidósága 1861-ben úgy döntött,
zsinagógát épít. A 600 négyszögöles tel-
ket a hitközség 6000 forintért vette meg,

majd a ,,templom-építési bizottmány" tervpá-
lyázatot írt ki izraelita templom és iskola terve-
zésére. Benkó Károly tervét fogadták el, a költ-
ségeket a hitközség az ülőhelyek örök áron való
megvételéből, a hitközség tagjainak kamatmen-
tes hiteléből és adományokból fedezte. 

A 150 éves zsinagóga története jelképe az össze-
fogásnak, a túlélésnek, a fejlődésnek, Győr törté-
netének – hangsúlyozta dr. Dézsi Csaba András
polgármester. Az épületet a közösség összefogá-
sa hozta létre, egy olyan közösségé, aki sokat tett
a város fejlődéséért, kultúrájáért, gazdaságáért.
Azokat az embereket, akik ezt az épületet meg-
álmodták, és akik létrehozták, a 20. század törté-
netének egy sötét időszakában csaknem teljesen
kiirtották. 1991-ben az önkormányzat és az épü-
let megmentésére létrejött alapítvány, valamint a
győriek összefogásával felújították a zsinagógát,
tisztelegve ezzel az ősök előtt és megmentve azt
a jövő generációi számára.   

SZABADTÉRI TÁRLATON LÁTHATÓ A 150 ÉVES ZSINAGÓGA TÖRTÉNETE

AZ ÉPÜLET JELKÉPE A TÚLÉLÉSNEK

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Totha Péter Joel rabbi a 150 évvel ezelőtti
avató ünnepség részleteit idézte fel, többek mel-
lett beszélt arról,
hogy már korán reg-
gel elözönlötték a
környező utcákat az
ünneplők, megtelt a
zsinagóga belső tere
és a karzata, az em-
berekre lenyűgöző
hatással volt az épü-
let szépsége. Mint
mondta, akkoriban mintegy ötezren voltak a
Zsidó Hitközség tagjai, elhurcolásuk után mint -
egy százötvenen  tértek vissza.

Borsa Kata, az Öt Templom Fesztivál program-
igazgatója pedig arról beszélt, hogy a Széchenyi

István Egyetem, a
győri önkormányzat,
a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Mú-
zeum közösen üze-
melteti az épületet,
amely ma már nem
vallási helyszín, de a
zsidó közösség itt
tartja ünnepeit, kö-

zösségi térként funkcionál, kiállításoknak, koncer-
teknek, ünnepi eseményeknek ad helyet. A 18
tabló év végéig látható a zsinagóga kerítésein.

Százötven évvel ezelőtt, szep-
tember 15-én avatták fel a győri
zsinagógát. Ennek emlékére a
zsinagógát körbeölelő kerítésen
elhelyezett, az épület történetét
feldolgozó molinókból nyílt sza-
badtéri tárlat kedden. 

A 600 NÉGYSZÖGÖLES
TELKET A HITKÖZSÉG
6000 FORINTÉRT
VETTE MEG
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,,Nem hagyjuk, hogy a koronavírus megbénítsa a
mindennapokat, ezért a már érvényben lévő sza-
bályok betartásának most még nagyobb a jelen-
tősége, mert Magyarország működőképességé-
nek megtartása a legfőbb cél” – mondta Simon
Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő. ,,Ta-
vasszal a járvány elleni védekezés első szakasza
eredményes volt, több tízezer idős ember életét
mentettük meg, és most sem tehetjük kockára
senkinek az életét. A tavaszi helyzethez képest
már van tapasztalatunk, most már azt is tudjuk,
hogy mivel állunk szemben, és a védekezéshez is
megvannak az eszközeink” – mondta a köztévé-
ben Orbán Viktor miniszterelnök. ,,A koronavírusról
szóló nemzeti  konzultációt közel 1,8 millióan töl-
tötték ki, így tudjuk, hogy a magyar emberek mit
akarnak. Az eredmény alapján azt várják a kor-
mánytól, az egészségügyi rendszertől és a gaz-
daságirányításban résztvevőktől, hogy tartsák
működőképes állapotban Magyarországot, ne en-
gedjék, hogy a vírus megbénítsa a mindennapja-
inkat. A konzultációban a szülők egyértelműen azt

Nyizsnyij Novgorodban díjazták a győri szalmafonót. Szabó
Karola Szent László-díjas győri szalmafonó harmadik helye-
zést ért el a Nyizsnyij Novgorodban kézműveseknek hirde-
tett online versenyen, kézműves mester kategóriában. A vá-
ros az idén a hagyományos „Mesterek titkai” vásár helyett
hirdetett online versenyt, amelyre összesen 250 pályázat
érkezett, Győrből Szabó Karola szalmafonó és Tóth Ildikó
kékfestő, a megyéből pedig Bendesné Vörös Ildikó, a höveji
csipkevarrás mestere küldött pályázati anyagot testvérvá-
rosunkba. Gratulálunk a győri díjazottnak! 

Brassóba látogatott Costel Alexe környezetvédelmi minisz-
ter. Mint mondta, hamarosan Brassó lesz az ország első
olyan városa, ahol a tömegközlekedés 100 százalékban
elektromos járművekkel fog működni. Szintén közlekedés-
sel kapcsolatos hír, hogy a Bajor Miniszteri Tanács 100 millió
euróval támogatja a Városi Légi Mobilitási Kezdeményezést
Ingolstadtban. Erfurt csatlakozik a takarítási világnaphoz,
Sindelfingenben a demokrácia nemzetközi napja alkalmá-
ból lesznek programok. Colmarban Szomszédok Napját
rendeznek, amelynek fő témája a biztonságos keretek kö-
zött történő közeledés, Kuopióban pedig a páciensek biz-
tonságának világnapját ünneplik pénteken.

A felújított Nof Hagalil-futballstadion megnyitásával
egyidejűleg az első regionális labdarúgó-iskola alapítását
is tervezik. Poznan elnyerte a Prime Property Prize 2020-
as verseny díját, ezzel együtt a befektetőbarát város cí-
met. Wuhanban novembertől várják a koronavírus-jár-
vány második hullámát, a téli és tavaszi hónapokban a ví-
rus gyorsabb terjedésére számítanak.

TESTVÉRVÁROSI 
KÖRKÉP 

AZ ORSZÁGNAK MUKÖDNIE KELL
kérték, hogy szeptemberben a normális rendben
kezdjék meg működésüket az iskolák. Általános
korlátozásra nem kell számítani a közoktatásban.
Ha baj van, akkor az osztályokat próbálják átszer-
vezni, ha izolálni kell, akkor kizárólag az érintett
osztályokat és nem az egész iskolát zárják be. 

Október 1-től pedig mindenhol meglesznek a fel-
tételek a gyerekek testhőmérsékletének méré-
sére is” – folytatta a győri honatya. ,,Fontos, hogy
az üzletekben és a tömegközlekedési eszközö-
kön a kötelező maszkviselés szabályait mindenki
szigorúan tartsa be. Ennek érdekében szankciók-
ról is döntött a kormány: ha valaki egy boltban
nem viseli a maszkot, ő és a bolt is büntetést kap.
Jó hír, hogy rövidesen hatósági áras lesz a koro-
navírusteszt, és aki kéri, annak ingyenesen adják
be az influenza elleni védőoltást” – emelte ki
Simon Róbert Balázs. ,,Az idősek fokozottan fi-
gyeljenek az általános óvintézkedések betartá-
sára. A kórházakban és az idősotthonokban láto-
gatási tilalom van érvényben.” 

´́

Kara Ákos országgyűlési képviselő kezde-
ményezte a Győr-Pannonhalma kerékpár -
út megépítését. A kormány a javaslatát tá-
mogatva a Modern Városok Program ke-
retében valósítja meg a beruházást.

A képviselő lapunknak adott nyilatkoza-
tában összefoglalta az építkezés eddigi
legfontosabb lépéseit. A 17,7 km hosszú-
ságú kerékpárút jelentős részben új épí-
tésű lesz. A nyomvonal most már szinte
teljes egészében kirajzolódott. A győri
szakasz az úgynevezett Praktiker-körfor-
galomnál kapcsolódik a meglévő városi
bringahálózathoz. A Szent Imre úton még
ezekben a hetekben is a csapadékvíz-

KARA ÁKOS: JÓL HALAD
A KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE

elvezetési munkák zajlanak. Ezen a héten
Kismegyeren pedig újabb rész aszfalto-
zása kezdődött meg. Jó hír, hogy a Győr
és Écs közötti szakaszon már sok helyen
felkerült az első aszfaltréteg.

Az elmúlt hetekben Kara Ákos a munka-
társaival és Diligens Tibor önkormányzati
képviselővel felkereste azokat a lakosokat,
akiknek valamilyen felvetése, javaslata volt
az épülő kerékpárúttal kapcsolatban. Az
országgyűlési képviselő továbbra is várja a
lakossági észrevételeket a kara.akos@
fidesz.hu címre. Az új kerékpárút teljes
hosszban az eredeti terveknek megfelelő-
en jövő nyár végéig el fog készülni. 
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Bár családjában nem volt pedagógus,
Blazovicsné Varga Marianna mégis na-
gyon korán eldöntötte, hogy tanítani

fog. Huszonhárom évig állt a katedrán és a
közoktatás minden területén megfordult,
majd 2003 után szakértőként dolgozott, ahol
rengeteg tapasztalatot szerzett. 2012-ben
lett az akkor még megyei tankerületi központ
vezetője, 2017-től pedig a Győri Tankerületi
Központot irányítja.  – „Nagyon örültem a díj-
nak, bár hozzá kell tennem, ezt nem én kap-
tam egyedül, hiszen a munkatársaim nélkül
nem működhetnénk ilyen eredményesen. Egy
olyan hivatalról van szó, amelyhez kell a

TREFORT ÁGOSTON-DÍJAT KAPOTT BLAZOVICSNÉ VARGA MARIANNA

A KÖZÖS MUNKA HOZZA
AZ EREDMÉNYEKET

Szerző: Kárpát Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Blazovicsné Varga Marianna rangos elismerést vehetett át dr. Kásler
Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől a Pesti Vigadóban.
A Győri Tankerületi Központ igazgatója a Trefort Ágoston-díjat az
oktatásért végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért kapta. 

csapatmunka. Hatvanhat intézmény vezető-
jével dolgozunk együtt, de ha a tagintézménye-
ket nézzük, akkor 120 feladatellátási helyünk
van. Ez 3000 pedagógust és 24 ezer diákot je-
lent” – mondta Blazovicsné Varga Marianna, aki
arról is beszélt, hogy a pedagógusok szakmai
eredményessége a számokban is megmutat-
kozik. – „Az országos kompetenciaméréseken
a mi iskoláink most már évek óta az országos
átlag felett teljesítenek, és szintén sikeresek va-
gyunk a tanulmányi versenyeken is.”

Az igazgató megemlítette: a koronavírus újabb
kihívások elé állította az egész pedagógustár-
sadalmat, de bízik abban, hogy csakúgy, mint
tavasszal, most ősszel is sikerül megfelelő in-
tézkedésekkel és a protokollok betartásával
kezelni a helyzetet. 

Pályázati feltételek:
• felsôoktatásban szerzett szakirányú

végzettség, emellett 

• okleveles könyvvizsgálói vagy állam-
háztartási mérlegképes könyvelôi
szakképesítés vagy az engedélyezés
szempontjából ezzel egyenértékû
szakképesítés, vagy

• gazdasági vezetôi, belsô ellenôri, érvényesítôi,
pénzügyi ellenjegyzôi - 2012. január 1.
elôtt az Áht. szerinti ellenjegyzôi -, vagy a
számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2)
bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél szerzett igazolt szak-
mai gyakorlat, valamint mérlegképes köny-
velôi szakképesítés vagy a felsôoktatásban
szerzett gazdasági szakképzettség

• büntetlen elôélet, vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének vállalása 
a 2007. évi CLII. tv. 6. § (2) bekezdése 
szerint.

• MS Office (irodai alkalmazások) 
gyakorlott szintû ismerete

Bérezés: 
megállapodás szerint. 

A munkakör legkorábban
2020. november 1. napjától
tölthetô be. 

Jelentkezni 
2020. szeptember 30-ig lehet postai úton,
(9021 Gyôr, Aradi vértanúk útja 16.)
vagy e-mailben: office@gyfz.hu

A teljes pályázati felhívás
a https://gyfz.hu/hu/palyazatok oldalon 
olvasható. 

A Gyôri Filharmonikus Zenekar

PÁLYÁZATOT HIRDET 

GAZDASÁGI
CSOPORTVEZETÔ
munkakörre
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Alikócsi Avar utcai Hajléktalanokat Segítő
Szolgálat férőhelyeinek bővítésére nyílik le-
hetőség azzal a most átadott éjjeli mene-

dékhellyel, amely 20 fő befogadására alkalmas. A
hajléktalanok átmeneti otthonában 150 főt tudnak
elhelyezni, negyvenen laknak a hajléktalanok szo-
ciális otthonában, a rehabilitációs részlegen 50 ne-
héz sorsú ember él. A Szarvas utcai nappali mele-

Több mint 200 négyzetméteres,
újonnan épült éjjeli menedék-
hellyel bővült Likócson a Hajlék-
talanokat Segítő Szolgálat. A
136 millió forintos, önkormány-
zat által finanszírozott beruhá-
zásból négy ötfős szobát, étke-
zőhelyiséget és vizesblokkokat
alakítottak ki.

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

gedőt hatvanan vehetik igénybe, az ottani nép-
konyhán 70 fő étkeztetését tudják ellátni. Az intéz-
mény Lajta utcai telephelyén 12 férőhelyes lakha-
tást biztosítanak a hajléktalanná vált embereknek. 

Dr. Dézsi Csaba András polgármester az átadáson
kiemelte, az önkormányzat eddig is, és ezután is
figyelemmel kíséri a hajléktalanná váltak életét, a
szolgálat fontosnak tartja, hogy az életükben va-
lamilyen törés miatt otthontalanná vált emberek
ne maradjanak fedél nélkül. A most átadott éjjeli
menedékhely bővítésével további húsz főt tud fo-
gadni a likócsi hajléktalanok átmeneti szállója. Mél-
tó körülmények között, négy ötfős szobában tölt-
hetik itt az éjszakát a rászorultak. A 206 négyzet-
méteren étkezőhelyek, vizesblokkok, tárolószek-
rények, értékmegőrzők is rendelkezésre állnak, a
beruházás 136 millió forintból valósult meg. Az
átadáson részt vett dr. Pergel Elza szociális ügye-
kért felelős alpolgármester és Sütő Csaba, a Haj-
léktalanokat Segítő Szolgálat igazgatója. Az in-
tézményvezető elmondta, az új menedékhely át-
adása ünnepi pillanat, hiszen a szolgálat fejlődé-
sét mutatja, amellett azt is, hogy a hajléktalanná
vált emberek – bár éjjeli pihenőhelyük a város pe-
remén van – mégsem érezhetik magukat kita-
szítottnak a társadalomból.

HÚSZ FÉROHELLYEL BOVÜLT 
AZ ÉJJELI MENEDÉKHELY

´́ ´́
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Nem véletlen a célközönségük: az idős
emberek hiszékenységére, elesettségére
és jó szívére apellálnak. Kovács Sándor

alezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának

EGYRE DÖRZSÖLTEBBEK
AZ UNOKÁZÓS CSALÓK
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

vezetője elmondta,  az úgynevezett unokázós
csalók új praktikákkal próbálkoznak. 

„Az maradt, hogy minden esetben telefonon ke-
resik fel remélt áldozataikat” – kezdte az alezre-
des. „Most viszont már arra hivatkoznak, hogy a
hívott fél valamelyik családtagja külföldön került
bajba, s sürgősen pénzre lenne szüksége. Már
nem a helyszínre küldenek ki embert, hanem az

időseket kérik meg, hogy egy külföldi számla-
számra a megfelelő pénzváltóban fizessék be az
adott összeget.” Hogy hitelesebb legyen a törté-
net, sokszor még taxit is küldenek az áldozatok-
hoz, akiknek így látszólag megkönnyítik és meg-
gyorsítják a döntését, s a dolgát is. 

„Kérjük a taxitársaságok dolgozóit is, ha olyan hí-
vást kapnak, hogy adott helyszínről adott pénzvál-
tóhoz fuvarozzanak valakit, legyen nekik gyanús a
kérés! Arra is figyeljenek, ha a kocsijukba beülő idős
ember szintén pénzváltóhoz kéri a szállítást, s ide-
ges, szorongó, esetleg beszél is az előtte álló fel-
adatról. Kérjük, ilyenkor próbáljanak meg beszélni
utasukkal és értesítsék a rendőrséget is. Ugyan-
csak fokozott figyelmet kérnénk a pénzintézetek
munkatársaitól is. Legyenek résen, s segítsenek
nekünk s az embereknek: ha valami gyanús, tár-
csázzák a 112-t!” – hangsúlyozta az alezredes. 

Sajnos volt már olyan eset, amikor a bűnelkövetők
sikerrel jártak, s az idős áldozat megtette, amit kér-
tek. A bűnözők kreativitása határtalan, folyamato-
san új módszereket találnak ki. A család, az isme-
rősök felelőssége is, hogy figyeljünk szeretteinkre,
főleg, ha időskorba lépnek. Ilyenkor sokkal sebez-
hetőbbé válik az ember, különösen, ha valaki imá-
dott családtagjának bajba jutására hivatkozik. Na-
gyon fontos, hogy mindannyian éberen járjunk, s ha
bármi gyanúsat észlelünk, próbáljuk megóvni idős
rokonainkat, barátainkat. S ha a helyzet úgy kívánja,
mindenképp kérjük a hatóságok segítségét! 

Az idősek kihasználása
mindig is kedvelt bűncse-
lekmény volt, s lássuk be,
az egyik legvisszataszítóbb
is. Visszaélni a hiszékeny-
ségükkel, az elesettségük-
kel, s talán ami a legfelhá-
borítóbb: a szeretetükkel.
Az unokázós csalók egyre
gátlástalanabbak. 
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Anádorvárosi Sió utcában, a révfalui Mayer
Lajos utcában, a gyárvárosi Külső Árpád
úton és a ménfőcsanaki Hajnalcsillag ut-

cában is jól halad a munka. Az aktuális győri fej-
lesztésekről az útkezelő szóvivője számolt be a
Győr Plusznak. „Ezeknek az utcáknak a felújítá-
sát már régóta tervezzük, kiemelten kezeljük
fejlesztésüket a vírus okozta megvonások elle-
nére is” – mondta Máthé-Tóth Péter. „A Sió utca
a legnagyobb falat munka szempontjából, ott
400 méteren teljes burkolatcsere zajlik, plusz
még járdát is építünk, sőt ha elkészül a munka,
az ott lakóknak lehetőségük lesz az úgynevezett
félkerekes parkolásra” – tette hozzá a szakem-
ber. „A Mayer Lajos utcában előbb a csapadék-
víz-elvezetést kellett megoldani, majd 150 mé-

NÉGY LAKÓUTCA ÚJUL MEG
FÉLMILLIÁRDBÓL 

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: O. Jakócs Péter

A koronavírus okozta gazdasági
válság miatt több mint 700 millió
forinttal kevesebből gazdálkodhat
idén az útkezelő, de az útfelújítá-
sok nem álltak le Győrben. A szak-
emberek jelenleg négy különböző
városrészben is dolgoznak. 

ter hosszan burkolatcsere történik” – fogalma-
zott a szóvivő. „A Külső Árpád úton több mint
400 méteren zajlik teljes burkolatfelújítás, míg a
Hajnalcsillag utcában 200 méter hosszan frissí-
tik a felületet” – mondta Máthé-Tóth Péter. Az
Útkezelő Szervezet illetékese hozzátette, van

még egy ötödik helyszín is, a Vadvirág utcában
a lakók kérésére több tucat új parkolót alakíta-
nak ki a közeljövőben. A négy lakóutca felújítása
egyébként összesen közel félmilliárd forintba
kerül, ezt a forrást az önkormányzat biztosítja a
szervezet számára. 
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Legyél részese te is egy izgalmas digitális ka-
landnak! Új magazinműsor indul a Győr+ Tele-
vízióban: egy valódi fotós és videós tanfolyam. 

A műsor nézői betekintést nyerhetnek a digi-
tális fotózás világába, legyen az portré-, mak-
ró- vagy tájképfotózás. A fiatalos, pörgős mű-
sorban negyedórányi terjedelemben ismerked-
hetnek meg a profi fotókészítés műhelytitkaival
az érdeklődők. Az adások természetesen a leg-
kedveltebb videómegosztóra is felkerülnek, így
senki sem maradhat le egyetlen részről sem. 

Az első négy adás témája a makró-, város-
fotó- és tájfotózás, amit két részben ismer-
hetnek meg a televízió nézői. A műsorokban
megismerkedhetünk a különböző ágazatok
mesterfogásaival és technikájával. Kompo-
zíciós ötletekkel segítséget nyújt a szerkesz-
tő a kezdőknek és azoknak a haladóknak,
akik szükségét érzik a további fejlődésnek.

A bemutatott technikákat pedig saját és ne-
ves fotósok képeivel illusztrálja Nagy Ferenc
műsorvezető-szerkesztő.

A cikkünk illusztrációja szerepel az első
adásban, természetesen egy makrófotó,
amin egy dél-amerikai piros szemű makibé-
ka látható. Foto-Zoom+ premier tehát
szombat este nyolc órától a Győr+ TV-ben.

INDUL 
A FOTO-ZOOM+

Megtartva – a Győri Filharmonikus Zenekar új
évadának elnevezése, melyet szerdán mutat-
tak be a sajtó képviselőinek. „A félbemaradt
szezon után meg kell őrizni a közönséget,
meg kell tartani azt a rangot és szakmai szín-
vonalat, melyet az elmúlt évek kitartó munká-
jával együtt elértünk” – fogalmazott Fűke Géza
igazgató. Többek között ezért döntöttek úgy,
hogy ingyenessé teszik az idei évad bérleteit
mindazok számára, akik a 2019/2020-as
évadban bérlettulajdonosok voltak. 

MEGTARTVA – KEZDŐDIK AZ ÚJ ÉVAD
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Dr. Dézsi Csaba András polgármester hangsú-
lyozta: a zenekar a járvány idején innovatív meg-
oldással országos mozgalmat indított: a #ma-
radjotthon – a zene házhoz megy! elnevezésű
kezdeményezést. Valamint a társulat a társa-
dalmi felelősségvállalás jegyében jelentős ösz-
szeggel támogatta a Győri Segélyalapot. 

Az új évad repertoárjáról Berkes Kálmán mű-
vészeti vezető számolt be, aki elmondta: pó-
tolják az Amadeus Live előadást, valamint
Otaka Tadaaki hangversenyét is, és bemutat-
ják a fiatal művészgeneráció kiemelkedő hazai
és nemzetközi képviselőit.
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Hölgy ilág
Szerkeszti:
Szabó Csilla
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Innovációs és Technológia Központ
Gyôri Ipari Park Gesztenyefa u. 4. 

Hogyan jön létre a szerelem? Találkozunk
valakivel, akit nagyon megszeretünk,
ahogy mondják, leszáll ránk a rózsaszín

köd, és nem látjuk a valóságot.  Később kiderül,
hogy azt a tulajdonságát, ami nagyon vonzó az
elején, valójában nem is szeretjük. Vagy lehet,
hogy csak tükröt tart elénk? 

A szakértők szerint nem a puszta véletlen hoz
össze bennünket a másik emberrel, hanem a pszi-
chopatológiájába szeretünk bele. Magyarán: nem
mindegy, hogy kihez vonzódunk, és az sem, mikor
történik a találkozás. A másik lelki sérülése fog meg
minket, ami hasonló a miénkhez. Tudattalanul is
keressük a hasonlóságokat a kapcsolatainkban.
Mondhatjuk, hogy a családi mintákat nem akarjuk
továbbvinni és megismételni a saját életünkben.
Hiába nem tartjuk követendőnek, valójában az hat
ismerősnek. És ezáltal biztonságot is ad, ha a má-
sik emberben ráismerünk arra, azonosan vagy ha-
sonlóképpen szocializálódtunk, hiszen azt tudjuk
kezelni, abban érezzük „otthon” magunkat. 

Nőként az a férfi fog megtetszeni, akire ráisme-
rünk, tudattalanul. Nem is a külsőség, inkább az
fog meg, ami belül van. Ha apánk sohasem volt
otthon, mindig dolgozott, mi olyan férfira vá-

Miért van az, hogy ha találkozunk
egy emberrel, beleszeretünk, míg
mások ugyanezt az embert nem is
veszik észre? A szakértők szerint
nem a véletlenek miatt vonzódunk
egymáshoz, hanem a másik hibái,
lelki sérülése vonz bennünket. 

NEM A VÉLETLENEK HOZNAK ÖSSZE
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Freepik

Akivel lehet szárnyalni akár egy életen át, aki
mellett önmagunk lehetünk. Ehhez azonban
nem kell más, csak önismeret. Ha megtanuljuk
elfogadni magunkat, ha megtanuljuk aztán sze-
retni is magunkat, akkor megtudjuk: kik vagyunk,
mi mozgat egy kapcsolatban és mi a fontos ne-
künk a másik emberben. Felismerjük a hibáinkat,
dolgozunk azon, hogy jobb önmagunkká válhas-
sunk, elhisszük, hogy megérdemeljük a jót. 

Meg is fogjuk kapni annak a férfinak a szerelmét,
aki hozzánk hasonlóan szintén ismeri és elfo-
gadja önmagát. De mindaddig, amíg bizonytala-
nok vagyunk önmagunkban, nem fogunk olyat
vonzani magunkhoz, aki tökéletesen rendben
van saját magával. Magyarán nem is vesszük
észre egymást. Mert akivel találkozunk, tükröt
tart elénk, megmutatja, milyenek is vagyunk va-
lójában. Ha nem vagyunk boldogok a párkap-
csolatunkban sem, azt mutatja, zavar van a
rendszerben.

Mert minden önmagunkból indul: azt vonzzuk,
aki tükröt tart nekünk, akiben, mint egy tükör-
ben, megláthatjuk önmagunkat. Ha nem va-
gyunk elégedettek a párunkkal, akibe annak ide-
jén beleszerettünk, akkor tulajdonképpen ön-
magunkkal nem vagyunk elégedettek. Mit lehet
tenni? Dolgozni önmagunkon. Aztán a környe-
zetünk reagál rá. És a változás talán egyszerűen
csak jön magától. 

gyunk, aki nem ilyen. Milyet foguk választani?
Vagy apánkhoz hasonlót, vagy pedig az otthon
ülős unalmasat. Pedig van középút, igenis létezik
olyan férfi, aki nem a két véglet, aki érdekes, ön-
álló, megbízható, szerethető, és aki szeretetet ad.
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Vonzóvá és elérhetővé tenni a digitalizá -
cióban rejlő állásokat a nők számára a je-
lenben és a jövőben elengedhetetlen, mi-

vel ők jelentik az egyik legnagyobb munkaerő-
tartalékot az IT-szektorban. Egy tavaly kiadott
jelentésből megtudható, hogy az EU-ban 2018-
ban 8,9 millióan dolgoztak infokommunikációs
specialistaként, a szakmában erősen dominál-
nak a férfiak, a specialistáknak kb. 17 százaléka
volt nő. Magyarországon a nők aránya 2018-
ban 8,5 százalék volt, ám az arány nálunk foko-
zatosan csökken, a 2015-ös statisztika 152,6
ezres összlétszám mellett még közel 12 száza-
lékos női arányt mutatott. Kedvezően változnak
viszont a számok a műszaki felsőoktatásban ta-
nulók körében. A 2009-es 3-4 százalékról
2018-ra 15 százalékra javult a mérnök-infor-
matikus női hallgatók aránya. Ráadásul a lányok

körében kisebb a lemorzsolódás, mint a fiúknál,
többen jutnak el a diplomáig.

Hatwagner F. Miklós, a győri Széchenyi-egyetem
Informatikai tanszékének vezetője elmondta,

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Sergey Nivens/shutterstock.com

A legtöbb lánynak meg sem fordul a
fejében pályaválasztás előtt, hogy
az informatikai pályára lépjen, pe-
dig fontos lenne a nemek arányát
kiegyenlíteni az IT-szektorban is. 

jelentős munkaerőhiány van az informatikai
szektorban, a járvány hatására még jobban fel-
értékelődött a digitalizáció. Fontos, hogy a nők
több biztatást kapjanak, hogy érdekes és vonzó
karrierlehetőségként gondoljanak az informatikára.

HIÁNYOZN
AZ INFORMAT

MUNKAERŐ-TARTALÉKOT
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A szakmának nincsenek olyan speciális elvárásai,
ami miatt ne lehetnének a nők ugyanannyira al-
kalmasak a feladatra, mint a férfiak, sőt az infor-
matika úttörői között több hölgy is szerepel, pél-
dául Ada Lovelace, Grace Hopper. Véleménye

szerint a nők inkább orientálódnak más, elsősor-
ban humán/gazdasági területek irányába, egye-
temükön több lány hallgató van gazdaságinfor-
matikus szakon, mint mérnök informatikuson.

„Többen is próbálkoznak vonzóbbá tenni a pá-
lyát, elsősorban a Nők a Tudományban Egyesü-
let kampányai jutnak el a pályaválasztáskor hoz-
zájuk. Az egyetemen képzéseink alapvetően
nem átképzések, azaz nem építenek bizonyos
előképzettségre. Lány hallgatóink aránya főleg
a Mérnökinformatika BSc képzésünkön ala-
csony, körülbelül tíz százalék. A tanszéken 3
hölgy oktatónk van a 26 kolléga között, elmond-
hatom, hogy jelenlétükkel újfajta látásmódot,
megközelítést hoznak a gyakorlati feladatok
megoldásába, ami egy egész csapat munkáját
előrelendíti” – tette hozzá Hatwagner F. Miklós. 

Dr. Kovács Katalin docens, dr. Faller Beáta adjunk-
tus, dr. Szi Brigitta adjunktus az egyetem Infor-
matikai tanszékének női oktatói. Mindhárman
egyetértenek abban, hogy a férfi kollégák egyenlő
szakmai partnerként kezelik őket. Szerintük a
csapat hatékonyságára pozitív hatással vannak a
nők, mivel mások a kommunikációs és szociális
készségeik, illetve a konfliktusmegoldó képessé-
gük, a női szervezőképesség is előnyt jelent a
szakmájukban. „Az informatika szakos lányokra
kisebb önbizalom jellemző, előszeretettel fordul-
nak feladataik során hozzánk, női oktatókhoz, de
a kevesebb önbizalommal felvértezett fiúk is,

aminek hátterében talán a női empátia húzódik
meg” – tették hozzá a női oktatók. Ők is úgy lát-
ják, a munkaadók is sokat nyernének, ha több nő
választana mérnöki, technológiai pályát. A kuta-
tások is bizonyítják, ahol a nemek aránya ki -
egyensúlyozott, jobb légkör, több ötlet, élénkebb
kommunikáció jellemzi a teameket, ami a telje-
sítményben is megmutatkozik. 

A tanszékvezető szerint a munkaadók szem-
pontjából mindegy, férfiak vagy nők oldják meg
a feladatot, a lényeg, hogy az az elvárt paramé-
terek mellett elkészüljön. Ugyanakkor az infor-
matika azért is számíthat a nők körében férfias
szakmának, mert a világ legösszetettebb rend-
szereit hozzák létre és üzemeltetik az informa-
tikusok. Ennek megfelelően magasak az elvárá-
sok, és a hibákat rosszul tűrik a megrendelők,
miközben a határidők is szorítanak.

NAK A NOK 
IKAI SZEKTORBÓL

T JELENT A „GYENGÉBB NEM”

´́

A VILÁG 
LEGÖSSZETETTEBB
RENDSZEREIT HOZZÁK
LÉTRE ÉS ÜZEMELTETIK
AZ INFORMATIKUSOK 
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#szarkazsófi

SAJTOS TÖLTÖTT CSIRKECOMB
GRILLZÖLDSÉGGEL
Az utolsó zöldségköretek és az utolsó grillételek egyike ez, amelyek
mellé már egy őszi töltelék párosul. 

Konyhatörténetek című, kéthetente csü-
törtökönként megjelenő főzőműsorunk
legfrissebb adásában egy olyan ételt ké-

szítettünk el, amiben mindenki megtalálta a
kedvencét. A csirke ízes tölteléket kapott, így
bőre ropogósra sült, majd kéksajtos-cheddaros

mártás készült hozzá, végül pedig minden zöld-
séget megsütöttünk, amit a piacon találtam. 

Vendégem, Kocsis Rozi bábművész, a Vaskakas
Bábszínház igazgatója, a Győrkőcfesztivál édes-
anyja olyan természetességgel segített a főzés-
ben, mintha mindig ott ült volna eddig mellet-
tem a konyhámban. Szerettem, ahogy imád en-
ni, kóstolni, és közben mindent elmesélni, ami
számára fontos a hétköznapokban és az életé -
ben. Mesés dolgokat mondott, kiderült, hogy va-
níliaillatban nőtt fel, ahogy az is, hogy felnőttként
mit érez a mai napig a függöny mögött. 

Az ételt az utolsó falatig megettük, és megbeszél-
tük, hogy a legközelebbi előadásra egészséges
szilvás buktát viszek be neki a bábszínházba.

Bevásárlólista

(2 főre)

2 db egész csirkecomb (tölteni való) • 1 ek. só

Töltelék: 1 db zsemle • 2 ek. olaj a pirításhoz

100 g kéksajt • 1 csomag petrezselyem

1 gerezd fokhagyma • 1 szál újhagyma

1 db tojás • 50 g vaj • 1 db körte • fél dl tej

Sajtszósz: 100 g cheddar sajt • 50 g kéksajt

• csipet só, őrölt fehér bors • 150 ml hab-

tejszín (cukrozatlan)

Grillzöldség: 1 kg idényzöldség ízlés szerint

(kápia paprika, zeller, padlizsán, 

cukkini, lila hagyma, kukorica) 

• 50 g méz • 1 db citrom 

• 2 ek. olívaolaj

Elkészítés
A csirkéket alaposan besózom a bőrén kívül és be-
lül is. Amíg a sóban áll, elkészítem a tölteléket. Va-
jon hagymát, fokhagymát pirítok, majd hozzáadom
a zsemlekockákat, körtekockákat. Felöntöm fél dl
tejjel, majd hozzákeverem a reszelt sajtokat, tojást.
Sózom, borsozom és petrezselyemmel ízesítem.
Betöltöm a csirkék bőre alá és a sütőben 1,5 óra
alatt készre sütöm. Közben mártást készítek tej-
színből és sok sajtból, amit csupán összeforralok.
A zöldségeket pedig citrommal és mézzel pirítom
meg köretként hozzá 10 perc alatt. 

TIPP: HIDEG SÜLTKÉNT
IS TÁLALHATÓ,
SZENDVICSBE 
SZELETELHETŐ EGY KIS 
SAJTKRÉMMEL, 
FRISS SALÁTALEVÉLLEL. 

KONYHATÖRTÉNETEKS
ZA

RKA

ZSÓFIVAL

MŰSORÁN

A

Együttműködő partnereink:
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ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

FUTÉSSZERELO

HEGESZTÓ́

´́ ´́

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

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

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkásbizonyítvány
CSOSZERELO´́ ´́

Feltétel: szakirányú végzettség,
PLC-programozás alapismerettel

MUSZERÉSZ´́

Feltétel: szakirányú végzettség
VILLANYSZERELÓ́

Bérezés megegyezés szerint.

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés • versenyképes
fizetés + cafetéria • vidékieknek bejárási költség térítése • szakmai képzések támoga-
tása • 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 tárgyában
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

´́ ´́ ´́ ´́

´́

Feltétel: szakirányú végzettség,
elektrikusi minősítő vizsga

VILLANYSZERELO–
ELEKTRIKUS

´́
KÉZI PARKGONDOZÓ GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ

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 (kirakata-
inak, 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.

Bár a szeptember eleji kellemes hőmér-
séklet még keveseknek juttatja eszébe
a fűtési szezon közeledtét, az évnek eb-

ben az időszakában már bármikor hirtelen hi-
degre fordulhat az idő, ezért a Győr-Szol Zrt. Táv-
hőszolgáltatási Igazgatósága készen áll a lakások
fűtésének megkezdésére. A tervezett és a nyáron
megkezdett felújítási munkák befejeződtek, a fű-
tésindításnak műszaki akadálya nincs.

A jogszabályok és közszolgáltatási szerződések
szerint a szolgáltató szeptember 15-e és a követ-
kező év május 15-e között áll a felhasználók ren-

TÁJÉKOZTATÁS

RENDELKEZÉSRE ÁLL A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ
delkezésére, mely időszakban a felhasználók arra
hatalmazták fel a társaságot, hogy az időjárástól
függően indítsa, illetve leállítsa a fűtést. A fűtést eb-
ben a periódusban akkor indítja el a szolgáltató, ha
a külső hőmérséklet napi középértéke – az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint –
előreláthatólag nem haladja meg a +10 fokot, ille-
tőleg három egymást követő napon a +12 fokot.

Az ettől eltérő fűtést (indítást, leállítást) a la-
kóközösség közös képviselője írásban kezde-
ményezheti, és erre akkor kerül sor, ha a hő-
központról vagy a hőközponton belül külön fű-
tési hőcserélő blokkról ellátott felhasználók
legalább 70 százaléka ezt kéri.

Tájékoztatás a hivatal épületébe való belépés szabályairól

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja ügyfeleit, hogy a hivatal
épületeibe (Városház tér 1., Honvéd liget 1.) kizárólag maszk viselésével lehet belépni,
és csak azoknak, akik belépéskor vállalják a testhőmérséklet ellenőrzését. Az Anya-
könyvi Hivatalba szintén csak testhőmérséklet-ellenőrzést követően lehet belépni,
ezért az ügyfelek fogadása kizárólag a Liszt Ferenc utcai bejáratnál történik.

Nem léphet a hivatalba olyan személy, akinek a testhőmérséklete a 37,3 Celsius-
fokot meghaladja. 

A Polgármesteri Hivatal turisztikai célú látogatásával kapcsolatos szabályok:

2020. szeptember 14-től csak a már korábban bejelentkezett csoportok fogadására
van lehetőség, akik kötelesek alávetni magukat a testhőmérséklet-mérésnek, és a ko-
rábbi intézkedésnek megfelelően csak szájmaszkban és kézfertőtlenítést követően lép-
hetnek a hivatal területére. Újabb csoportok, látogatók fogadására, toronylátogatásra
ellenkező intézkedésig nincs lehetőség.

A hivatal köszöni az ügyfelek megértését és együttműködését!

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Hagyomány Győrben, hogy a népszerű
közösségi tereken és a városrészek
központjaiban fényfüzérrel díszített fe-
nyőfák emelik az ünnep fényét. Ahol le-
hetséges, ott helyben lévő fát díszíte-
nek a szakemberek, másutt állított fa
hozza közelebb a karácsony hangulatát.
Az utóbbi években a lakosság jóindulatú
felajánlásaiból kerültek ki azok a fenyők,
amelyeket – az adott helyszínen élő fa
hiányában – a közterületre állítottak,
majd díszítettek. 

A Győr-Szol Zrt. idén is várja a kará-
csony bensőséges ünnepéhez kötődő
nemes felajánlásokat. A közszolgáltató
olyan, a magánházak előtt vagy azok
udvarán található, könnyen kivágható
és rakodható, szép, formás, legalább öt
méter magas fenyőfák tulajdonosainak
a jelentkezését várja, akik szívesen lát-
nák saját fájukat valamelyik városrész-
ben mindenki karácsonyfájaként az ad-
venti időszakban.

A felajánlásokat – pontos cím és elér-
hetőség megadásával – a társaság
96/50-50-50-es telefonszámon hív-
ható telefonos ügyfélszolgálatán
(munkanapokon 7 és 16 óra között) és
a koztisztasag@gyorszol.hu e-mail-
címen várja.

Avízmérőaknát az ingatlan kezelője/tulaj-
donosa felügyeli és tartja karban, az akna
az ő tulajdona. Ne használjuk zöldségek

és egyéb dolgok tárolására, figyeljünk oda az állag-
megóvásra, hiszen a mi tulajdonunk. A nyári me-
legben szellőztessük ki az aknát, nagyon figyeljünk
oda, hogy ne okozzunk balesetveszélyt. Az akna fe-
dele biztonságos legyen, ne essen bele senki sem. 

A lakások vízfogyasztásában a legnagyobb meg-
lepetést a meghibásodott WC-öblítő berendezés
okozhatja. Ha a tartályból vékony sugárban szivá-
rog a víz a csészébe, havonta 15-20 m3 víz is el-
folyhat. Árulkodó lehet, ha látjuk a szivárgást, vagy
a csésze vízbevezető részén vékony vízkövesedés
látható. Minél hamarabb javíttassuk meg! Fürdés
helyett inkább zuhanyozzunk! Tusolással alkal-
manként 100 liter vizet is meg lehet spórolni.

KERESIK
A MINDENKI
KARÁCSONYFÁJÁT

Egy zuhanyozás alkalmával 20-60 liter vizet
használunk el, míg a fürdőkádba egy-egy alka-
lommal 100-150 liter vizet engedünk ki. Téli na-
pokon azért nagyon jól tud esni egy forró fürdő,
nyári kánikulában pedig inkább többször zuha-
nyozzunk!

Mosógép, mosogatógép. A mosogatógép 20-
40 liter vizet fogyaszt egy-egy alkalommal,
ezért csak teli tálcával indítsuk el. Igaz ez a mo-
sógépre is: vagy csak teljes adag ruhával indítsuk
el a mosást, vagy használjuk a feles, víztakaré-
kos programokat!

Ellenőrizzük a vízóránkat, havonta írjuk fel a fo-
gyasztásunkat. Egyrészt takarékoskodásra ösz-
tönöz, másrészt ez a hibák kiszűrésének legbiz-
tosabb módja. Havonta – mondjuk a hónap első
napján – jegyezzük fel a vízmérő állását és a ha-
vi fogyasztásunkat. Ha túlfogyasztást észlelünk,
derítsük ki a hiba okát.

JÓ TANÁCSOK VÍZFELHASZNÁLÓKNAK
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.
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Amagas vérnyomást legtöbben csak akkor
veszik észre, amikor a betegség egészen
komolyra fordul, pedig már a tünetekből

idejekorán felismerhető. Számos további baj for-
rása is lehet, megerőlteti a szívet és a véredénye-
ket, károsítja a vesét, amely ilyenkor csak külön
erőfeszítéssel képes egyensúlyban tartani a test
folyadékháztartását. A nyugati orvoslásban a ma-
gas vérnyomás kezelésére többféle gyógyszert kí-
nálnak, amelyek mindegyike a vérkeringés más-
más szakára gyakorol más és másféle hatást.

A kínai gyógyászat a magas vérnyomás legtöbb
esetét a vese energiájának megcsappanására,
illetve a májban lévő melegre vezeti vissza (máj-

AKUPUNKTÚRA A MAGAS
VÉRNYOMÁS ELLEN

A kínai gyógyászat a magas vérnyomás legtöbb esetét a vese energiájá-
nak megcsappanására, illetve a májban lévő melegre vezeti vissza (máj-
tűz). Ha az emberi szervezetben a jang túlsúlyba kerül a jinnel, akkor
jelenik meg a „tűzbetegség” tünete – hangsúlyozta dr. Feng Xiao Ping, a
Harmónia Akupunktúra Centrum akupunktúrás szakorvosa.

tűz). A kínai filozófia szerint az ember egészsége
is csak akkor lehet teljes, ha a jin és a jang ener-
giák egyensúlya áll fenn a szervezetben. Ha a
jang túlsúlyba kerül a jinnel szemben, akkor je-
lenik meg a „tűzbetegség” tünete. Ennek az el-
méletnek a mentén dr. Feng Xiao Ping akupunk-
túrás szakorvos a magas vérnyomást három
pontban különíti el. 

1. Amikor a vérnyomás 140-150/60-70, akkor
már vérpangás kezdetéről beszélünk, amikor az
életenergia, azaz a „csí” gyenge, ezáltal a vérfo-
lyás az erekben lelassul. Az erek 50-60%-ban
meszesedettek, de még szívbetegséget nem
okoz. Ilyenkor a jang kerül túlsúlyba, aminek

eredményeképpen – különösen a májban, ve-
sében – jinhiány alakul ki. Tünetei: heves szívdo-
bogás, fejfájás és szédülés.

2. A 170-180/80-90 vérnyomásnál már a vér-
pangás, a „csí” stagnálása figyelhető meg. Az erek-
ben keringő vér belassulása elzáródásokat ered-
ményez. Az erekben lévő blokkok miatt a szív elég-
telen vérellátása szívelégtelenséget okoz. Tünetei:
halántéktáji lüktetés, fejfájás, tompa mellkasi nyo-
más, szapora szívdobogás, egyensúlyzavar, izza-
dás, vállcsontfájdalom, kézzsibbadás.

3. Rejtett metabolikus szindróma esetén a ma-
gas koleszterin és vérzsír, a rejtett egészségi
problémák szív-érrendszeri betegséget, szívizom -
infarktust okozhatnak. Tünetei: szegycsont mö-
götti, mellkasi szorító fájdalom, kisugárzik az áll-
kapocsba, vállba, karokba, csuklókba, hideg ve-
rejtékezés, hányás. A kínai orvoslásban ebben
az esetben az életenergiát, a „csít” pótolni kell.

A magas vérnyomás sikeres kezeléséhez sok té-
nyezőt kell figyelembe venni, a hagyományos kí-
nai orvoslás szerint pontos anamnézissel tisztáz-
hatók az okok, és megtalálható a megfelelő te-
rápia. Az egészségünk alapja az, hogy az energia,
a „csí” szabadon áramolhasson a testünkben, a
szervezetben a jin és jang energiák egyensúlyban
kell legyenek. „Az ember egészségmegőrzésének
nagyon fontos feltétele, hogy alkalmazkodni tud-
jon a környezeti változásokhoz. Ahhoz, hogy az
emberi test egészséges legyen, egységben kell
lennie a természettel. A test szervei sem függet-
lenek egymástól, azok is egységet alkotnak. A be-
tegségek kezelésekor a legfontosabb, hogy egy
rendszerként kell felfogni a szervezetet!” – fog-
lalta össze dr. Feng Xiao Ping, aki hozzátette, tu-
dományosan is bizonyított, hogy a természetes
gyógymódok és az akupunktúra hasznos és ha-
tékony eljárás magas vérnyomásnál.

PRÓBÁLJA KI
ÖN IS!
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Mosonmagyaróvár,
Városkapu tér 9.
+36-30/790-1248

Gyôr, Bartók B. út 5.
+36-30/391-8648

Támogatott tartalom

Fotó: leungchopan/shutterstock.com



• 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

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

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
A m

i elhivatottságunk!

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

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang kardiológia

A GINOP 5.3.3-18-2018-00006 pályázati
konstrukció keretében elérhetô 
az ingyenes jogsegélyszolgálat
munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási
jog és cégjogi kérdésekben.

Bôvebb információ: 
https://www.jogpontok.hu

A szolgáltatás anonim 
és személyesen, online, chates 
formában és telefonon 
vehetô igénybe.

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

Felment a tört arany ára! 9.000
Ft/gtól. Régiségfelvásárlás!
Győr, Hotel Rába! Szeptember
23án, szeptember 30án, októ
ber 7én, október 14én. Min
den szerdán! 9–14 óráig. Fazon
arany 11.000 Ft/gtól. Antik és
briliánssal díszített 9.000 Ft/g
tól. Festmények, régi pénzek,
kitüntetések, képeslapok, Zsol
nayk, herendik, karórák.
0670/3816345, 
www.dunagaleria.hu

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát,
Ceragem ágyat vásárolok!  06
20/529986

ELADÓ

Abdán élelmiszeripari tevékeny
ségre alkalmas üzem és üzlet
helyiség teljes vállalkozással
együtt eladó! (Teljes berende
zés, bejáratott vevőkör, műkö
dő szerződéses partnerek.)
0620/3745848

KIADÓ

Balatonfüreden igényes, part
közeli apartman kiadó! Ár:

6.000 Ft/nap/fő. Tel.: 06
30/4286171,  dr. M.né S. A. 

LAKÁSCSERE 

96/505050

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nmes,
összkomfortos, teljesen felújí
tott, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 53
65 nmes, 24 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, 1+2 fél
vagy 3 különálló szobás bérle
ményre. Minimális tartozását
vállalás lehetséges. Belváros,
Gyárváros, Újváros városrész ki
zárva. (Hirdetési szám: 730) 

Belvárosi, 2 szobás, 56 nmes,
félkomfortos, téglaépítésű, fel
újításra szoruló, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 1 szobás, 3040 nmes,
belvárosi vagy szigeti, határo
zatlan bérleti szerződéses lakás
ra. (Hirdetési szám: 215)

Belvárosi, 1 szobás, 45 nmes,
összkomfortos, részben felújí
tott, határozatlan bérleti szerző

helyszíni felméréssel, korrekt
áron, precíz munkát tudunk
nyújtani. Megrendelői igénynek
legjobb tudásunk szerint eleget
teszünk. Hívjon bizalommal!
Sajtos János, 0630/4643259

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes felmé
réssel, vidéken is. Nagy szö
vetválasztékkal. Érdeklődni le
het telefonon: 0620/239
9198.

A győri TippTopp mosoda vál
lalja lakások, irodák, lépcsőhá
zak takarítását, szőnyegtisztí
tást is. Érdeklődni: 0670/670
8268

Duguláselhárítás, vízszennyvíz
vezeték javítása, bővítése, sza
niterek, csaptelepek cseréje.
Külbeltéri burkolatok javítása.
Érdeklődés telefonon: 06
70/3636633

Kárpitozás! Ülő, fekvőbútorok
javítása, áthúzása anyagválasz
tással. Ingyenes felmérésszállí
tás. Autók, robogók kárpitjai
nak javítása, áthúzása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/8846838.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo
gozást, lapostetőszigetelést, fa
lap javítását, festést garanciá
val, engedménnyel vállalok. 06
30/3762712

Szobafestést, mázolást, tapétá
zást, tisztasági festést, gipszkar

tonrendszerek kivitelezését vál
laljuk. Tel.: 0670/2458931.

Vállalom limlomjának elszállítá
sát, megbízható csapat va
gyunk. Hívjon bizalommal, ár
megegyezés szerint. Igény sze
rint számlát biztosítok.  06
70/5146990

Lomtalanítást vállalok padlástól
pincéig, épületbontást is meg
egyezés szerint. Hívjon bizalom
mal! Igény szerint számlát biz
tosítok. 0670/7075812

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, herendi por
celánt, Zsolnayt, kristályokat,
ezüsttárgyakat, ékszert, régi
órákat, könyveket, dísztárgya
kat, hagyatékot vásárolunk. Hív
jon bizalommal! 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Szerszámokat, kristályokat, bi
zsut, könyveket, órákat, kitünte
téseket, porcelánt, pénzeket,
hagyatékot veszünk. 06
20/5567141

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fogó
kat, kalapácsokat, satukat, műhely
berendezéseket, kerti szerszámo
kat vásárolnék. 0620/4153873.

ÁLLÁS

Szerkezetlakatost felveszünk
győri munkahelyre, azonnali
kezdéssel, CO Smith Group Kft.:
30/3775805

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, okosredőny, szú
nyogháló, zsaluzia, reluxa, sza
lagfüggöny, gurtnicsere, re
dőnyjavítás. Ingyenes felmérés!
Tel.: 0670/2339213.

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

Fűkaszálást, kertek rendezését,
elhagyott kertek, telkek gondo
zását, fakivágást, tuják nyírását
vállalom. +3620/5172701

Egyedülálló technológiával mű
anyag, fa, fém nyílászárók tar
tós szigetelését vállaljuk garan
ciával. +3630/5209228

Fűnyírást, fűkaszálást, parlagfű
mentesítést, elhanyagolt terüle
tek megtisztítását vállalom rö
vid határidővel, Győr 30 kmes
körzetében. 0630/9715932

Költöztetés, lomtalanítás, teher
szállítás. Bútor és műszaki ter
mékek szállítása. Érdeklődni le
het telefonon: 0630/5420720

Kisbér és Győr környékén válla
lunk szobafestést! Ingyenes

déseses lakást cserélne 2 szo
bás, 4955 nmes bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros kizár
va. (Hirdetési szám: 217)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nmes,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélnének 2 szobás, 55
nmes, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra – belváros,
Adyváros, Marcalváros vagy
Gyárváros területére. (Hirdetési
szám: 218)

Szigeti, 2 szobás, 60 nmes,
komfortos, téglaépítésű, erké
lyes, határozatlan idejű szerző
déses lakást cserélne 2 szobás,
3555 nmes bérleményre.
Bán A. u. kizárva. (Hirdetési
szám: 228)
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Gyôr-Ménfôcsanakon 2012-ben
épült, hatlakásos társasházban talál-
ható, elsô emeleti téglalakás eladó. Az
ingatlan 62 nm-es, amerikai konyhás
nappali+két hálószobás. A nappalihoz
és a szobákhoz is erkély kapcsolódik.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Szigetben, 2006-ban épült
társasházban  eladó amerikai kony-
hás nappali+2 szobás, 68 nm-es
téglalakás. Az ingatlan rezsiköltsége
alacsony, saját fûtésrendszere van. A
lakáshoz tartozik tároló is.

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

Écs új építésû részén eladó ez a 90
nm-es ikerház, 353 nm-es telekrész-
szel. Elosztása: amerikai konyhás
nappali+3 hálószoba. A házhoz 13
nm terasz kapcsolódik. A ház 30-as
téglából épül, 12 cm szigetelést kap.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 39,9 M Ft Ár: 32,5 M Ft

Gyôr-Révfalu új, kedvelt lakóparkjá-
ban eladó ez a földszinti, 42 nm-es,
nappali+1 szobás, 4 nm terasszal és
40 nm saját kerttel rendelkezô lakás.
Az ár emelt szintû fûtéskész állapotra
vonatkozik. Átadás: 2021. május.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 22,818 M Ft 

Pannonhalmán megújuló energiás
lakások eladók. A hatlakásos társas-
ház lakásai 73 nm-esek, az emeleti-
ek erkélyesek, a földszintiek teraszo-
sok, kertkapcsolatosok. Amerikai
konyhás nappali+3 szobásak. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 27,5 M Ft

Gyôr-Szitásdombon, a Pacsirta lakó-
parkban eladó ez az újszerû, földszinti,
kertkapcsolatos lakás. Ez a 42 nm-es
(1,5 szobás) lakás 14 lakásos társas-
házban található. Az ár tartalmazza a
zárt udvari gépkocsibeálló árát is.

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

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban azonnal költözhetô, új sze rû
ikerház eladó. A 84 nm-es ház 787
nm telken helyezkedik el, az amerikai
konyhás nappali mellett 3 hálószoba
kapott helyet.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 43,5 M Ft 

Kisbajcson eladó ez a nagyon igé-
nyesen felújított családi ház. Az ingat-
lan a ’80-as években épült, 110 nm-
es, 800 nm-es saroktelken helyezke-
dik el. Elosztása: nappali+konyha-ét-
kezô+3 szoba+fürdô+kamra. 

Cser Tibor: 
70/507-6717 Ár: 39,9 Ft 

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

A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán
u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye 2 főre szóló napi menü
a Szalai Vendéglő jóvoltából. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Akövetkező napokban mi magunk is meg-
figyelhetjük a Győri Állatkert Európában
őshonos patásainál, hogy a dámvadak

(más néven dámszarvasok, akiket sokan helytele-
nül őznek néznek) csapatában heteken belül meg-
kezdődik a párzási időszak, a barcogás. Idén sok
borjú született, akiket láthatnak is a kifutót felkere-
ső látogatóink. Bízunk benne hogy Bandi, a dám-
bika udvarlása idén is sikeres lesz, és jövőre újabb
újszülöttekkel lepnek meg minket szarvastehene-
ink. Még látványosabbnak ígérkezik a szomszéd-
ban lakó európai muflonok udvarlási időszaka. Eb-
ben a csapatban több kifejlett kosunk is van, akik a
természetben élő társaikhoz hasonlóan látványos
párviadalokkal döntik majd el, hogy kié lesz a jog a
nőstényekkel való párzáshoz. A dámokhoz hason-
lóan a muflonoknál is sok utód született ebben az
évben. A bárányok egyre bátrabbak, már mesz-
szebbre is el mernek kalandozni anyjuktól.

Bár sokan a tavaszt tartják a természet megújulásának,
az állatok udvarlási időszakának, valójában az ősz is igen
mozgalmas évszak az állatok világában. 

A muflonokkal szemközti
kifutóban hortobágyi fe-
hér és fekete rackák, va-
lamint indiai törpe ze-
buk laknak. Érdemes
összehasonlítani eze-
ket a kis testű szarvas-
marhákat a közelmúltban be-
mutatott Dahomey-marhákkal. Zebuink színezete
változatosabb, mint az egyszínű fekete rokonoké: ál-
latkertünkben fehér és tarka színű példányok lege-
lésznek. Minden zebufajta jellegzetessége a háton
található zsírpúp. A többi szarvasmarhafajtához ha-
sonlóan a zebukat is szentként tisztelik Indiában. Az
érdekes állatok kis csapatát egy fiatal, idén tavasszal
született borjú, két tehén és egy bika alkotja.

Ősszel is sok érdekes programmal várjuk állat-
kertünk látogatóit! Szeptember 29-én rendez-
zük meg az ÉFOESZ-szel (Értelmileg Sérültek és
Segítőik Győr-Moson-Sopron megyei Egyesü-
lete) közösen az immár hagyományosnak szá-

mító családi napunkat fogyatékossággal élő
személyek és kísérőik számára. Ezen a napon az
ÉFOESZ tagjai ingyenesen, illetve egyesületi
tagsággal nem rendelkezők szakmai jeggyel: 200
forintos jegyáron látogathatják az állatkertet. Bő-
vebb információ, regisztráció az efoesz@
gmail.com e-mail-címen lehetséges.

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

SZEPTEMBER A GYŐRI ÁLLATKERTBEN
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Jelentkezzetek a waterpologyor@gmail.com e-mail-címen vagy a +36-30/396-9791-es telefonszámon!

Kiváló edzôk, ideális edzési
körülmények várnak a gyôri 
Aqua Sportközpont uszodájában. 

VÍZILABDA-TOBORZÓ 

A Gyôri Vízisport Egyesület Vízilabda Szakosztálya
téged is vár, ha 14 évesnél fiatalabb lány, vagy
12 évesnél nem idôsebb fiatalember vagy.

Ha az úszást már megtanultad, 
szereted a vizet és a csapatmunkát,
egy remek közösségbe kerülhetsz.

gozunk majd azért, hogy az ovis-, az iskolás- és a
„Play and stay” tenisz jól működjön az alapoktól a
versenyeztetésig. Az elmúlt két évben Győrben a
GYAC színeiben is azért dolgoztam, hogy minél
több gyerek ismerkedjen meg ezzel a sportággal,
erre mindenkinek legyen meg a lehetősége. Or-
szágosan is ugyanez a cél. A jelenlegi elnökség
egyik fontos terve a közösségépítés is, az, hogy a
családokat is bevonja a klubok életébe. A nyitott-
ság a legfontosabb, ez a GYAC-nál már jól működik
például az online pályafoglalási rendszernek kö-
szönhetően” – mondta Szombati-Serfőző Eszter.

A bizottságok már a héten fontos feladatot kaptak,
hiszen kiemelten számítanak munkájukra az új
sportszakmai program és az ahhoz kapcsolódó költ-
ségvetés kidolgozásában, melyet a tervek szerint az
október 6-i ülésen fog jóváhagyni az elnökség. 

Az új vezetés nagyon komoly szerepet szán a
bizottságoknak a szövetség jövőbeni műkö-
désében, ezért törekedtek arra, hogy olyan

elnököket, tagokat kérjenek fel, akik többségében
aktív szereplői a magyar tenisz mindennapjainak, és
folyamatosan jelen vannak a klubokban, a pályákon
és a versenyeken. A Sportolói Bizottság például
többségében aktív játékosokból, edzőkből, és egykori
kiváló teniszezőkből áll, elnökük pedig Babos Tímea. 

„A bizottságok az elnökség szakmai tevékenysé-
gét segítik. Engem a Gyerektenisz Bizottság elnö-
kévé választottak. Ebben az egységben hatan dol-

Fotó: Marcali Gábor

SPORTDIPLOMÁCIÁBAN IS JÓ A GYŐRI TENISZ
A Magyar Tenisz Szövetség közel-
múltban alakult új vezetősége
keddi közgyűlésén tizenkét bi-
zottságot állított fel, és döntött
az elnökök, valamint a tagok sze-
mélyéről. A Gyerektenisz Bizott-
ság elnökének Szombati-Serfőző
Esztert, a GYAC szakosztályveze-
tőjét választották. 



2020. szeptember 18.30

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

Szinte hallom a tömeget a lelátón, őrület
volt, főleg, amikor csuromvizesen ke-
resztbe csúsztam a parketten ziccernél,

egyik oldalról a másikra. Imádták az emberek, és
mi is ezt az érzést. Nem voltunk sztárok, mi,
ahogy erre neveltek bennünket, megcsináltuk a
munkánkat, ugyanúgy, mint a gyári melós. Tud-
tuk, hogy miért dolgozunk. Azért, hogy ha egy
vagongyári munkás kijön és szétüvölti, széttap-
solja magát és mi győzünk, attól ő másnap kicsit
boldogabb legyen – kezdi a nosztalgiázást a 61
éves, egykori világválogatott szélső.

Az 1986-os IHF-kupa-győzelem óriási siker
volt, pedig már majdnem az elején derékba
tört a menetelés, ráadásul nem is a pályán.
Az első fordulóban török ellenfelünket oda-
vissza vertük, majd jött a Basel. Úgy volt, hogy
Svájcba nem utazunk ki, valami magas rangú
elvtárs úgy gondolta, hogy ezt letiltja. Az akkori
vezetők, Szániel János és Pálmai József azon-
ban kicsempészték a bevont útleveleinket,
gyakorlatilag kilopták az okmányainkat a va-
gongyárból. Titokban elautóztunk Hegyesha-
lomig, ott felugrottunk a vonatra, és így szök-
tünk ki a meccsre, mindenki tudta nélkül. Ké-
sőbb ilyen gond már nem volt, és a döntőig
meneteltünk, ahol a spanyol Alicante várt ránk.

Szokták mondani, hogy minden győzelem
annyit ér, amennyire megünneplik. Ez a buli
már Spanyolországban elkezdődött.

IVÁNCSIK MIHÁLY A KÉZILABDA HÍRESSÉGEK  

A döntő első meccsén megszerzett előnyt
megőriztük, miénk lett a kupa, és ahogy véget
ért a finálé, a busszal azonnal a partra hajtot-
tunk. Ott aztán rohantunk bele a tengerbe, mint
a gyerekek, dobáltuk le magunkról a mezt, a ga-
tyát, csak a „szuszpi” meg az alsónadrág ma-
radt rajtunk. Nagy volt az öröm.

Az IHF-kupa-győzelemért járó serlegről jó
néhány városi legenda kering. A csapatból
többen állítják, hogy egy kocsmatúra köze-
pén sikerült elhagyni, úgy, hogy senki sem
vette észre. Másnap az egyik csárda tulaj-
donosa jelent meg vele az ETO-nál, hogy
valamit ott felejtettek nála a jókedvű játé-
kosok. De ez csak egy sztori a sok közül.
Olyan biztosan volt, hogy kimentünk Csicsay
Ottó komámhoz Bácsára, ott is sokan szeretik
a kézilabdát, vittük a kupát megmutatni. Hiába
mondtam, hogy ne cipeljük magunkkal, mert a
következő reggel fotózás lesz. Jöttünk vissza,
és fel sem tűnt, hogy nincs nálunk. Másnap ke-
restük, sehol sem találtuk, csak ment az egy-
másra mutogatás „De hát nálad volt! Nem, ná-
lad volt!” Gyorsan vissza Bácsára, és akkor lát-
tuk, hogy Ottó kisfia játszik vele, a homokozó-
ban pakolta éppen tele egy játék lapáttal.

A régi csapattagok rendszeresen találkoz-
nak, megmaradt a kapcsolat, de egy párost
különleges barátság köt össze.
Igen, Ottót és engem. Gyakran még ma is össze-
tévesztenek minket, ami nem nehéz, mert neki
is nagy orra van, nekem is. Az enyémet ráadásul
háromszor össze is törték, ez sem segített.

FELKERÜLT AZ I-RE 
Iváncsik Mihály, a győri cunderki-
rály tizenhárom évet húzott le a
Magvassy-sportcsarnokban az
ETO színeiben. Eközben lett vi-
lágbajnoki ezüstérmes, kétszeres
olimpikon, többszörös bajnok és
IHF-kupa-győztes. Amikor kér-
deztem tőle, hogy hol beszélges-
sünk, rögtön ezt a „szentélyt”
ajánlotta. A pálya közepén ültünk
le, egy pillanatra becsukta a sze-
mét és elkezdett mesélni.  

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

Névjegy
IVÁNCSIK MIHÁLY
Született: Máriapócs, 1959. július 9.
Klubjai Magyarországon: Nyírbátori
BSC, Rába ETO, Tatabánya, Dunaúj -
város, Vasas Pápa, Komárom
Válogatott/gól: 169/623
Eredményei: olimpiai 4. (1988), olim-
piai 7. (1992), világbajnoki 2. (1986),
háromszoros magyar bajnok (1987,
1989, 1990), IHF-kupa-győztes (1986),
kétszeres világ-, egyszeres Európa-
válogatott
Az év férfi kézilabdázója Magyar -
országon (1989)
A Kézilabda Hírességek Csarnokának
tagja (2020)
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben résztvevô diákok részére akkre-
ditált üzleteinkben gyakorlati munkahe-
lyet biztosítunk. Nyári diákmunka-
lehetõség: Pannon Work. Jelentkezés
helyben az üzletvezetõnél vagy fényké-
pes önéletrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail címre várjuk. Az
esetleges nyomdai hibákért felelôssé-
get nem vállalunk.

Akció: szeptember 18—24.

HÚSVÁSÁR
Sertéskaraj csont nélkül

1249 Ft/kg

1399 Ft/kg helyett

kartonos ár

179 Ft/db

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

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

229 Ft/db

325 Ft/db helyett

Kristálycukor

219 Ft/kg

Gála alma

399 Ft/kg

Magyar szôlô

439 Ft/kg

Sokszor rámköszönnek: „Szia, Ottó! Helló! De még
mindig Misi vagyok.” Vele a pályafutásunk alatt szin-
te több időt töltöttem együtt, mint a feleségemmel,
az edzőtáborokban szobatársak voltunk, sok hülye-
ségben benne voltunk.

A válogatottal elért 1986-os svájci világbajnoki
második hely fájó emlék vagy csillogó ezüst?
Úgy utaztunk ki, hogy az első öt-hatban talán
ott tudunk lenni, és ahogy haladtunk előre, meg-
jött az étvágyunk. Bennem maradt tüske, mert
a nyakunkra jártak az akkori budapesti vezetők,
és azt sulykolták belénk, hogy „Elég lesz ennyi
is, gyerekek. Ti is, mi is tökéletesen megfelelünk
mindenkinek, ha a négybe becsúszunk.” Mi nem
így gondolkodtunk, szerettük volna megnyerni a
világbajnokságot. Az a nagy jugoszláv válogatott
akkor jobb volt. Sokat álmodok erről.

Mi van az álomban?
Hogy világbajnokok lettünk. Óriási húzás lett volna,
ahogy az olimpiai érem is. Szöulban 1988-ban egy
góllal maradtunk le a dobogóról. Persze bőven kár-
pótol, hogy családon belül összejött a három olimpiai
részvétel. Kettő nekem, egy a fiamnak, Gergőnek.

Gergő, Tamás és Ádám is kézilabdázó lett.
Büszke a srácokra? 

 CSARNOKÁNAK TAGJA LETT

Nagyon. Amikor gólt szereztek és kinéztek rám
a lelátóra, én voltam a legbüszkébb apuka. Ger-
gő bú csúmeccsén pályára léptem, egyszerre
volt négy Iváncsik a pályán, sőt a végén már öt,
mert a legnagyobb unokám is bejött.

Még ma is megy a játék?
Persze. A lábam bírja nehezebben, de fejben rend-
ben vagyok, a kezem is olyan, mint a legszebb éve-
imben. Ugyanúgy leteszem a cundert, beverem a
hetest, de amikor a földre érkezek, figyelni kell, az
esés már nem kellemes. Két hete játszottam, a fe-
jem búbjától a talpamig mindenem fájt. Ha
Masters Eb-re készülünk, alapozok 6-8 hetet.
Amikor a vírushelyzet miatt leállt a munka, azt hit-
tem, megőrülök, pörögnék folyamatosan. Vettem
egy kondigépet és azzal erősítettem az erkélyen.
És persze a rendszeres futás se marad ki.

A Kézilabda Hírességek Csarnokának tizen-
egyedik tagja Iváncsik Mihály. Mit jelent egy
ilyen elismerés?
Óriási élmény és megtiszteltetés. Azt hittem,
már régen feltettem az i-re a pontot, de ez most
jött el. Főleg úgy, hogy a közönség, a szurkolók
választottak be a legnagyobbak közé. Nagyon
boldog ember vagyok, köszönöm mindenkinek,
aki bármit is hozzátett a sikereimhez.

A PONT 




