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Ménfőcsanakon, a Hegyalja utcában sok
helyen már félig elfedte a lerakódott
hordalék a vízelvezető árkokat. A vas-

tag iszapréteg miatt a csapadék már nem tu-
dott elfolyni, ami könnyen problémát okozhat.

EGYÜTT SEGÍTETTEK
A MODELLEZŐK ÉS A KARATÉSOK

Szerző: Kárpát Zsolt
Fotó: Free Fighter SE

Összefogott a Free Fighter SE sportegyesület és a Sokoró RC modelle-
zőklub, és Győr-Ménfőcsanakon együttes erővel megtisztították a víz-
elvezető árkokat az iszaptól. A sportolók és a modellezők nem kímél-
ték magukat, lapátot és ásót ragadtak, és több száz méteres szaka-
szon eltakarították a felgyülemlett hordalékot.

Ezért is fontos volt elvégezni a szükséges
munkát, amit szombaton legalább negyvenen
vállaltak. Laczkovits-Takács Tímea szervezte
meg és kérte a Free Fighter SE sportegyesület
és a Sokoró RC modellezőklub tagjait, hogy jöj-
jenek és segítsenek. „Bár az önkormányzati
rendelet szerint az ingatlantulajdonosok fel-
adata kitisztítani a ház előtti vízelvezetőt, de itt
az utcában nagyon sok idős él. Ezért úgy gon-

doltuk, hogy mi elvégezzük helyettük a nehéz
fizikai munkát. A két egyesület már nem elő-
ször fogott össze, és most is vállalták a társa-
dalmi munkát – mondta el a városrész önkor-
mányzati képviselője.

Kicsik és nagyok, gyerekek és szülők közö-
sen jöttek, a kisebbek elsősorban a hulladé-
kot gyűjtötték össze, a nagyobbak pedig la-
pátolták és hordták az iszapot, amit egy
utánfutóval el is szállítottak. Az önkéntesek
az egész napos akcióval sok köbméternyi
hordaléktól szabadították meg a több száz
méternyi árkot.

A Hegyalja utcában szombaton is nagy volt a
forgalom, emiatt az utat is biztosítani kellett,
ebben a ménfőcsanaki polgárőrök segítettek. 

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ
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Apolgármester válaszolt a  nézők által a
Facebookon feltett kérdésekre. Valaki
azt tudakolta, hogy számíthatnak-e a

győriek a lakbér felfüggesztésére vagy csök-
kentésére a járvány következtében. Nem ter-
vezzük, válaszolta a polgármester, országosan
is az a cél, hogy minél több ember tartsa meg
a munkahelyét, legyen tisztességes bére, ami-
ből többek között a lakbért is ki tudja fizetni. A
bértámogatások pedig a bejelentett fő tevé-
kenységek után járnak, a kormányrendeletben
meghatározott szakmákban.  

Az egyik néző arról érdeklődött, mikor sűrítik
Győrben a buszjáratokat. Megkérdeztem Szé-
les Sándor kormánymegbízott urat, aki tájékoz-
tatott, hogy már hétfőtől bevezették a járatsű-
rítéseket, mondta el dr. Dézsi Csaba András.
Hozzátette: a forgalmi adatokat azonban folya-
matosan felülvizsgálják, hiszen például a digi-
tális oktatás bevezetésével nyilván csökken a
buszozó diákok száma, s a járatok közlekedé-
sét a valós igényekhez igazítják. 

Terveznek-e ingyen maszkot adni a győri embe -
reknek, kérdezték a polgármestertől, aki határo-
zott nemmel válaszolt. A maszkosztogatás iga-
zából a város számára igen drága PR-akció volna,
fogalmazott, s fölhívta a figyelmet arra: egy tartós

MASZKOT KELL HASZNÁLNI 
A KÖZTERÜLETEN, HA MÁS IS VAN A KÖZELBEN

Győrben az egész város közterületein és a nyilvános helyeken –  például a peronokon, az aluljárókban, a
játszótereken, a kutyafuttatók területén – a hat éven felülieknek kötelező a maszkhasználat, ha a látótá-
volságban más személy is tartózkodik – jelentette be a Győri Covid-19 Híradóban dr. Dézsi Csaba András
polgármester. Hozzátette: az egy háztartásban élő emberekre ez a kötelezettség nem vonatkozik.

A győri kórház továbbra is fogad betegeket –
hangsúlyozta dr. Tamás László János főigazga-
tó főorvos. Most már 77 kórház kezel covido-
sokat az országban, így a győri egészségügyi
intézmény egy kicsit fellélegezhet. A kórház
1500 ágyából 870-en nem vírusfertőzött be-
tegek fekszenek, igaz, mostantól majd csak
azokat a betegeket kezelik, műtik, akiknek nem
halasztható a gyógyításuk. 

Eszközünk, felszerelésünk, tudásunk van,
munkatársaink még bírják a megfeszített mun-
kát – tájékoztatott a főigazgató. Arról is szólt,
hogy az apás szüléseket nem szüntették be, az
apa, vagy a kismama által megnevezett sze-
mély bemehet a szülőszobába. 

Szeles Szabolcs alpolgármester bejelentette: a
vásárcsarnokban egyidejűleg összesen 300
ember tartózkodhat, a piacokon ezer.  A Barát-
ság parkot 30 napra bezárják.

Virág-Adorján Andrea polgármesteri főbiztos
azt ígérte: lesz ünnepi hangulat Győrben, felál-
lítják a mindenki karácsonyfáját, felgyulladnak
az ünnepi fények. Sajnos tömegeket vonzó
fényjátékra viszont nem kerülhet sor.

DÖNTÖTT AZ ÖNKORMÁNYZAT A SZIGORÍTÁSOKRÓL

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Nem indokolt a maszkot akkor is hor-
dani, ha a környezetünkben nincs sen-
ki. 100-150 méteres távolságból már
látjuk a szembeérkezőt, és akkor még
éppen van időnk felvenni az arcot ta-
karó maszkot. A régi világban a szem-
bejövő emberek kalapot emeltek, ha
egymás közelébe értek, most önvéde-
lemből és alapvető udvariasságból te-
gyük fel a maszkot – válaszolta dr. Dé-
zsi Csaba András polgármester.

MIT JELENT A
LÁTÓTÁVOLSÁG?

maszk házilag nagyon olcsón elkészíthető, persze
ezt rendszeresen mosni és vasalni kell. 

A játszótereket nem korlátoztuk, a kutyafutta-
tókat sem zárjuk be, felelte a következő kér-
désre. Megerősítette a Facebookon vitát kivál-
tó kijelentését, miszerint hideg vízben is lehet
hatékonyan kezet mosni, természetesen ala-
pos szappanozással. A polgármester elismerte,
hogy nagyon nehéz parkolni a belvárosban,
amióta nem kell fizetni érte, s azt ígérte: rövi-
desen megoldást találnak arra, hogy könnyebb
legyen megállni a város centrumában is.

A helyes maszkhasználat
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Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
Címlap: Marcali Gábor, Fortepan

A győriek kérésére márci-
ustól visszaköltözik a
belvárosi piac a Dunaka-
pu térre. Az itt élők szá-
mára a klasszikus piacte-
ret, a szombati találkozá-
si pontot mindig is a Du-
nakapu tér jelentette. Dr.
Dézsi Csaba András pol-
gármester ígéretéhez hí-
ven a tér hamarosan újra
ezt a szerepet tölti be a
város életében.

ADunakapu teret 1938-ban alakították ki
piac céljára, az egykori Duna-bástya
romjainak és a Bástya utca északi ház -

sorának elbontása után, 130 ezer pengős költség-
gel. Igaz, korábban a bástyadombon is árultak
zöldséget, gyümölcsöt. A régió legnagyobb piacán
szerdán és szombaton több ezren fordultak meg,
és többek között a Szigetköz országszerte híres
zöldségeit árulták. A Duna-parti piac élt 72 évet. A
győri önkormányzat négymilliárd forintból alakí-
totta át rendezvénytérré a Dunakapu teret, alatta
mélygarázzsal, az átadására 2015 júniusában ke-
rült sor. A belvárosi piacot pedig a Tarcsay utcába,
a híd alá költöztették. 

Dr. Dézsi Csaba András polgármester lapunknak el-
mondta: választási ígéretei között szerepelt a belvá-
rosi piac visszaállítása, hiszen ez a győriek egyöntetű
kérése volt. Az igazsághoz tartozik, hogy a piac a
megszüntetése előtti időkben már „gagyi” volt, a
szedett-vedett sátraiban igénytelen ruhaneműt kí-
nálva. „Külföldön járva mindig kimegyünk a helyi pi-
acra, amely Portugáliától Franciaországon át Hollan-
diáig mindenhol a belvárosban van. Ezek a piacok
színesítik a város életét, nemcsak kereskedelmi, ha-
nem kulturális és turisztikai látványosság is, úgy-
hogy a piacnak Győrben, a Dunakapu téren a helye!”
– hangsúlyozta dr. Dézsi Csaba András.

A polgármester beszélt arról is, hogy nyitott városhá-
zát működtet, meghallgatja a győriek véleményét, és
ilyen volt a piac visszaállítása is. Sajnálja, hogy a meg-
valósítása ilyen sokáig húzódik, de a Győr-Szol Zrt. át-
alakításával ez az ügy is hamarosan megoldódik.

VISSZATÉR A PIAC A DUNAKAPU 
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SZEMSZ      G

Garamvölgyi Imre

Szeretek piacra járni. No persze
nem azokra a zsibvásárokra gondo-
lok, ahol aranyáron értékesítik a
rozsdás vasdarabokat és olcsó pén-
zért lehet megvásárolni a kamionról
leesett koreai tévéket, hanem azok-
ra a termelői piacokra, ahol az ős-
termelő a kiskertjében termett, sze-
retettel és öröklött szaktudásával
nevelgetett legszebb sárgarépáját
kínálja a panelok lakóinak. Jusson a
jóból a városiaknak is.

Van valami sültkolbász-illatú ro-
mantikája ezeknek a helyeknek.
Vannak ikonikus szereplői, akiket
mindenki ismer. Megbíznak bennük
és szinte már barátjukként tisztelik
őket. Nemcsak azért keresi fel a
nagyérdemű ezeket a standokat,
hogy beszerezze a vasárnapi hús-
levesbe való zellert, hanem egy-
egy rövid traccsparti is belefér
ezekbe a találkozásokba.

Ilyen volt anno az elköltöztetett
belvárosi piac is a Dunakapu téren.
Utáltuk a töredezett aszfaltburko-
latot, amin lépten-nyomon elbot-
lott a sétáló, de kit is érdekelt va-
lójában, mikor épp a Dönci lakóko-
csija előtt eszegette a frissen sült
hurkát vagy pecsenyét. Kovászos
uborkával.

Átépült a tér, a döntéshozók pedig
sajnálták az új burkolatot. A piacnak
mennie kellett. Kiürült a tér és ki -
ürült a városiak lelke is. Hiányzott.
De ennek márciustól vége. Vissza-
költözhetnek a kofák, újra lesz lán-
gos és kolbász, és talán az élet is
visszatér a Dunakapu térre.

Remélhetőleg addigra már maszk
nélkül vásárolhatjuk meg a csanaki
zöldéget, a nyúli bort vagy Dönci pe-
csenyéjét.

Addig is kitartást, 
és viseljék a maszkot!

HIÁNYÉRZET

Már folynak a tárgyalások a piaciroda, a gom-
bavizsgáló és a vágott baromfi árusításához
szükséges helyiségek megvásárlásáról. 

A téren háromféle árusítási lehetőség lesz –
erről Rotter Zsolt, a Győr-Szol Zrt. vagyonke-
zelési üzletágvezetője beszélt. Az őstermelők
a hagyományos, fabakra rakott faasztalkákon
kínálhatják portékáikat, amelyek egyenterí-
tővel és napernyővel lesznek ellátva. Egyfor-
ma sátrakban árulhatnak majd a ruhaneműt
és iparcikket kínáló kereskedők, valamint öt,
állandó jelleggel nyitva tartó büfé-faházat is
felállítanak a mélygarázs kijáratánál. A szak-
ember azt mondja, sajnos az őstermelők

fogynak, így biztos, hogy akkora kereslet nem
lesz a standok iránt, mint a piac fénykorában.
Az előzetes felmérések szerint mintegy har-
minc őstermelőre és tíz iparcikk-kereskedőre
számítanak. A vásárlók a mélygarázsban tud-
nak majd parkolni, az árusok pedig a tér észa-
ki oldalán található, úgynevezett haváriautat
használhatják szerdán és szombaton áru-
szállításra. 

A tervek szerint visszaköltözik a térre a győri
régiségvásár is az Antikexpo szervezésében,
valamint jövőre is megtartják a „Védd a he-
lyit, vedd a kisalföldit” termelői piacot. Az új
piac elindulásával megszűnik a Tarcsay úton
az árusítás. 

TÉRRE

„EZEK A PIACOK 
SZÍNESÍTIK 
A VÁROS ÉLETÉT”

Dr. Dézsi Csaba András
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Kedden kora reggel narancssárga villo-
gók fénye törte meg a Győr-Szol Roz-
gonyi utcai telephelyén a hideg, ködös

időt. Hét órakor a szolgáltató teljes, télen is
bevethető gépállománya és a működtető sze-
mélyzet is felsorakozott. Egyelőre nem várha-

NOVEMBER 15-TŐL HÓÜGYELETBEN
A Győr-Szol a télre felkészített
gépparkkal várja a telet. Az
ilyenkor szokásos gépszemlén
kiderült, november 15-től hiva-
talosan is hóügyeletben lesznek
a szolgáltató munkatársai, de ha
az időjárás úgy kívánja, akár
azonnal neki tudnak kezdeni a sí-
kosságmentesítésnek és a hóel-
takarításnak.

tó hó és jég, de a társaság teljes létszámban
várja a hideg időt. „A géppark adott, az állo-
mány a járvány ellenére teljes, biztosított
minden ahhoz, hogy a következő hónapokban
a város fenntartásában lévő utakon lehessen
közlekedni, akár télies körülmények között is”
– mondta Mészáros Tibor, a Győr-Szol város-
üzemeltetési és kivitelezési igazgatója. „Új
géppel most nem bővült az állományunk, de a
meglévők kitűnő állapotban vannak, hatéko-
nyan képesek elvégezni a síkosságmentesí-
tést vagy a hóeltakarítást” – tette hozzá. 

A téli gépszemlén Radnóti Ákos, a területet is
felügyelő alpolgármester Endrődi Péterrel, a
Győr-Szol igazgatóságának elnökével közösen
nézte végig, „mivel főzhetnek”, ha valóban be-
köszönt a tél. Az alpolgármester szerint a vá-
rosi fenntartású utak síkosságmentesítése biz-
tosított lesz a következő hónapokban. „Azt
tudni kell, hogy Győrben helyi és országos
fenntartású, illetve kezelésű utak is vannak,
ebből az önkormányzat a helyi fenntartásúak
rendben tartásáért felel, megígérhetem, hogy
ami hozzánk tartozik, az ezen a télen is rend-
ben lesz” – fogalmazott Radnóti Ákos. „Igyek-
szünk koordinálni a munkát, nekünk is érde-

künk, hogy minden egyes út, a fő közlekedési
utak és a mellékutcák is folyamatosan könnyen
járhatóak legyenek” – tette hozzá az alpolgár-
mester. „Higgyék el, a Győr-Szolon semmi sem
fog múlni, a szakemberek minden megtesznek
majd azért, hogy mindenki biztonságosan el-
jusson A-ból B-be a városban, a téli időszakban
is” – hangsúlyozta a városvezető. 

A téli gépszemlén elhangzott, nem szabad el-
felejteni, hogy az ingatlantulajdonosoknak is
fontos feladataik vannak, hiszen az ő köteles-
ségük tisztán tartani a portájuk előtt lévő jár-
daszakaszt. Erről sajnos minden évben sokan
megfeledkeznek, Győrben is.    

A VÁROSI 
FENNTARTÁSÚ UTAK 
SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSE
BIZTOSÍTOTT LESZ

Szerző: Zombai Kovács Ákos
Fotók: Ozsvárt Tamás
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A16–17. században a hétköznapi élet ál-
landó velejárójának számítottak a rend-
szeres időközönként megjelenő különbö-

ző járványok, az ellenük való védekezés. A kor-
szakban élt emberek a betegséggel szemben a
modern orvoslás segítségének hiányában egye-
dül csak az imáikban bízhattak és az évszázadok

alatt kialakult és jól bevált védekezési módsze-
rekre hagyatkozhattak, éppúgy, mint napjaink-
ban. A magyarországi járványok történetének
jelentőségét fokozta az a körülmény, hogy a 16–
17. században Európa állandó hadszíntere volt,
átjáróháza a világ különböző tájairól érkezett
hadaknak: töröknek, tatárnak, németnek, olasz-
nak, vallonnak és egyebeknek.

A VÉDEKEZÉS ÉVSZÁZADOK ÓTA UGYANAZ

A járványok ellen több száz évvel ezelőtt ugyanúgy védekeztek, mint napjainkban, a koronavírus idején –
erről dr. Bagi Zoltán főlevéltáros beszélt, aki Járványok, fertőzések a 16–17. században címmel tartott elő-
adást a Kisfaludy Károly Könyvtárban. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Illusztráció

JÁRVÁNY ÉS SZERELEM

A legpusztítóbb és legfélelmetesebb járvány a
pestis volt, amelyet fekete halálnak, dögvész-
nek is neveztek. Elsősorban a 14. században
pusztított, de a 16. és 17. században is felütöt-
te fejét, mintegy 20 millió ember halálát köve-
telve Európában. Győr vármegyére vonatkozó
adatok sajnos nem állnak rendelkezésre –
mondta az előadó. A pestis elleni védekezés
ugyanaz volt, mint a mai Covid elleni a szociális
távolságtartás: elkülönítették a betegeket az
egészségesektől. A betegeknek kijelölték, hol
tartózkodhatnak, az egészségesek pedig meg-
próbáltak elköltözni a fertőzött területről. A fő-
nemesek például birtokuk olyan részére költöz-
tek, ahol nem voltak betegek és karanténba
zárták magukat. A jobbágyok, a polgárok kivo-
nultak az erdőkbe, a távolabb eső szőlőhegyek-
be, ott próbálták átélni, túlélni a fertőző idősza-
kot – tájékoztatott a főlevéltáros.

A járványok szorosan összefüggtek a háborúk-
kal, a haderők mozgásával is, különösen ilyen
hadi betegség volt a vérhas. A baktérium okoz-
ta fertőzés magas lázzal, hasi görcsökkel és
véres hasmenéssel járt. A betegség terjesztője
elsősorban a szennyezett ivóvíz, a forrása pe-
dig az elhullott állatok, a temetetlen halottak
voltak. Bécs 1529-es ostrománál Szulejmán
csapataiban már feltehetően vérhas pusztí-
tott, amelyet el is neveztek „morbus hungari-

cus”-nak. Védekezni ellene szinte lehetetlen
volt, a táborhelyen közösségi illemhelyeket
alakítottak ki, és igyekeztek mielőbb eltemetni
a halottaikat. 

Bagi Zoltán végül egy tragikus szerelmi törté-
nettel zárta előadását. IV. János György szász
választófejedelem beleszeretett Magdalena
Sibylla Neidschutzba, akit nem vehetett el, mert
rangon aluli házasság lett volna. Végül meg-
vesztegetések árán Grafïn von Rochlitz grófnővé
tették. Boldogságuk azonban nem tarthatott
sokáig, Magdalena Sibylla fekete himlőt kapott
és 19 évesen, 1694. április 4-én János György
karjaiban halt meg, szerelme csókjával az ajkán.
Így a fejedelem is megfertőződött, és néhány
hét múlva ő is meghalt.

BEVÁLT VÉDEKEZÉSI 
MÓDSZEREKRE 
HAGYATKOZHATTAK, 
ÉPPÚGY, 
MINT NAPJAINKBAN
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BIZTONSÁGBAN AZ UTAKON
a ZEISS DriveSafe lencsékkel! 

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

Érje el úticélját biztonságosan és stressz
nélkül. Autóvezetéshez optimalizált 

ZEISS szemüveglencse, most
ajándék Individual technológiával.

VAKÍTÓ FÉNY, KÖD, ESŐ? 

„Engem a biztonsági szolgálat riasztott hajnal-
ban” – kezdte a beszámolóját az esetről Pop
Viorel Zsolt, a telefonszaküzlet tulajdonosa.
„Ők szóltak, hogy legyek kedves befáradni a
bolthoz, mert egy kisteherautó belement az
üzletbe. Mikor odaértem, azt láttam, hogy a ki-
rakat betört, az üzletben található üvegpolcok
egy része összetört, valamint folyt a víz a bolt-
ban, hisz eltört a vízvezeték is.”

Zsolt tudomása szerint a 29 éves sofőr a
Baross hídról egyenesen behajtott a forga-
lom elől elzárt kerékpárúton keresztül egé-
szen a Baross-szoborig. Útközben elsodort
két forgalomterelő betonoszlopot, két jelző-
táblát, valamint egy kandelábert is. Baross
Gábor szobrát pedig csak az isteni gondvi-
selés mentette meg a pusztulástól.

„A legnagyobb kárt nekünk a betonoszlop
okozta, az ütközéstől belerepült a kiraka-
tunkba. A másik oszlop pedig a közeli pénz-
váltó előtt állt meg.” Az oszlopot egyébként
csupán néhány éve helyezték ki a kormány-
hivatal mellett vezető kerékpárútra, vélhe-
tően azért, hogy megakadályozzák a gépko-
csik bejutását a sétálóutcára, ám az oszlo-

Egy, a Baross út sarkán álló, telefonokkal foglalkozó szaküzletbe
rohant bele az a kisteherautó, amit egy ittas férfi vezetett kedd haj-
nalban. A boltban és a környéken hatalmas kárt okozott a 29 éves
besenyőtelki férfi, aki a szemtanúk szerint a baleset után egy sörrel
a kezében elhagyta a helyszínt. 

pokat olyan játszi könnyedséggel söpörte el
a Peugeot kisteher, mint egy Párduc harcko-
csi a drótakadályokat...

A károk ellenére az üzlet nem zárt be. Kora reg-
gel pedig a Győr-Szol munkatársai felmérték az
épületben keletkezett károkat, valamint OSB-
lappal befedik az összetört kirakatot is.

Pikantériája az esetnek, hogy a helyszínen
hagyott kisteherautó feliratai szerint a sofőr
egy útépítéssel is foglalkozó cégnél dolgozik,
úgy néz ki, lesz mit helyreállítaniuk...

REPÜLT A BETONOSZLOP,
ELÁZOTT AZ ÁRUKÉSZLET
Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter, Pop Viorel Zsolt 
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Talán soha nem volt akkora szükség pél-
daképekre, mint most, a mi korunkban –
hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterel-

nök-helyettes a hétfői ünnepségen. Fontos,
hogy legyenek méltó példaképek, akik az örök-
kévalóság felé is példaképek. Apor Vilmos ilyen
volt – fogalmazott a politikus. Kiemelte, hogy
a vértanú püspök azt a keresztény szeretetet
élte és mutatta meg, amely „mindig, minden
korban érvényes.”

Apor Vilmos halála, politikai helyzete hasonló
volt a mai helyzethez. A püspök életét végigkö-
vetve láthatjuk, hogy oly módon élt embertár-
saiért, önmagáról megfeledkezve, lemondva,
hogy végül, amikor elérkezett a döntő pillanat,
az övéiért tudta áldozni életét – erről Veres
András győri megyés püspök beszélt. ,,A kiállí-
tás arra koncentrál, hogyan tesz a körülmény,
az Isten hogyan alakít, formál bennünket
olyanná, hogy hőssé tudjunk válni, hogy valaki
az egyház vértanújává válhasson” – hangsú-
lyozta. Majd azt javasolta a látogatóknak, Apor
püspök életútját ne csak fizikailag, hanem lel-
kileg is „járják végig” a kiállításon. 

A szentmise szónoka Lukácsi Zoltán plébános
volt, aki kiemelte: a püspök minden cselekede-
tével azon igyekezett, hogy a kereszt hatalmával
megerősítse a gyengéket, és a kereszt erejével
megfékezze a hatalmasok önkényét. Apor Vil-
mos mindig az embert nézte, bátor helytállásá-
val a bajban lévőt segítette. Ezzel példát muta-
tott mindannyiunk számára: ha úgy kívánja a
történelem, akkor bátran álljunk ki az igazságért,
a hitért, az erkölcsért és a kultúránkért.

„MINDENKINEK MINDENE”
MÉLTÓ EMLÉKEZÉS APOR PÜSPÖK HALÁLÁRA

Győr hetvennegyedik püspöke, Apor Vilmos 75 évvel ezelőtt halt vértanúhalált, és 23 évvel ezelőtt,
november 9-én avatták boldoggá. Tiszteletére egy megújult kiállítás várja az érdeklődőket a Püspökvár
pincéjében, valamint szentmisével emlékeztek meg róla a Nagyboldogasszony-székesegyházban. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás/Marcali Gábor

A megújult kiállítást Kiss Tamás, a Győri Egy-
házmegyei Kincstár és Könyvtár igazgatója
mutatta be. Megdöbbentő, felkavaró, elgondol-
kodtató a tárlat. Látjuk a golyónyomokat, hall-
juk a püspök utolsó szavait, az emlékezők val-
lomásait, vetített képek, különböző fény- és
hangeffektusok hatnak a látogatókra. A Püs-
pökvár pincéjében, a vértanúság helyszínén
berendezett tárlatot még az elmúlt héten mu-
tatták be a sajtó képviselőinek, ahol a legmo-
dernebb kiállítástechnikai eszközökkel keltik
életre Boldog Apor Vilmos korát és a püspök
személyes életútját. 

A négy hónap alatt készült tárlat kivitelezésében
22 cég 80 munkatársa vett részt – erről Gősy
László projektvezető beszélt. A tárlat vezetése
egy érzékelőkkel egybekötött számítógéppel
történik, lámpák, médialejátszók, vetítők és más
multimédiás eszközök működését egy erre a cél-
ra fejlesztett program biztosítja.  A kiállításhoz
külön zenemű is született Nagy Ferenc zene-
szerző jóvoltából, A Jó Pásztor címmel.  

A „Mindenkinek mindene” című emlékkiállítás
a jelenlegi járványügyi rendelkezések értelmé-
ben nem látogatható.  

LÁTJUK 
A GOLYÓNYOMOKAT,
HALLJUK A PÜSPÖK
UTOLSÓ SZAVAIT
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Emiatt az Országgyűlés keddi rendkívüli
ülésén döntöttünk a kormány által tizen-
öt napra hirdetett veszélyhelyzet meg-

hosszabbításáról. Kilencven nappal meghosz-
szabbítottuk a még múlt héten kihirdetett
rendkívüli jogrendet. Ez a döntés jelenti az
alapját azoknak az intézkedéseknek, amelyek-
kel megfékezhetjük a járvány terjedését.

Az intézkedések között szerepel, hogy kedd éj-
féltől (szerda nulla órától) életbe lépett az este
8 óra és hajnali 5 óra közötti kijárási korlátozás,
a digitális oktatás bevezetése nyolcadik osztály
fölött, a gyülekezés és a rendezvények tilalma.
Az éttermek bezártak, csak házhoz szállítás le-

Európában meredeken nő a fertőzöttek és
a kórházban kezeltek száma. Minden
szabály célja, hogy a járványt lassítsuk,

hogy megvédjük kórházaink teljesítőképessé-
gét és az idősek életét. Mivel a maszkviselés
önmagában már nem lassít eléggé, ezért a jár-
vány terjedését korlátozó intézkedéseket kel-
lett bevezetni, ezek kedd éjféltől harminc napig
élnek – ismertette a képviselő.

Este 8 óra és hajnal 5 óra között kijárási tilalom
van. Felmentés a munkába és a munkából ha-
zajárás idejére, illetve rendkívüli esetekben le-
hetséges. Kivételt jelenthet a kutyasétáltatás,
az erről szóló részletszabályokat önkormány-
zati hatáskörbe utaltuk. Ez mintegy másfél mil-
lió kutyatartót érint. 

Minden gyülekezés tilos! Általános rendezvény-
tilalom lépett életbe. Családi összejöveteleken,
magánrendezvényeken legfeljebb tízen vehet-

hetséges, az üzemi étkezdék azonban nyitva
tarthatnak. Számos más intézkedés is szüle-
tett, ezeket mindig megtalálják az interneten a
koronavirus.gov.hu oldalon

Kara Ákos országgyűlési képviselő kiemelte:
Győr-Moson-Sopron megyében sajnos az or-
szág átlagához képest nagyon magas a fertő-
zöttek száma! Ezért itt mindent meg kell tenni,
hogy jelentősen csökkenjen megbetegedések
száma. Az elmúlt napokban újabb kórházakat
jelöltek ki az országban a koronavírusos bete-
gek ellátására, ez nagy segítség a győri kórház-
nak, hiszen eddig sok megyéből hozták át
Győrbe a betegeket.

Kara Ákos hozzátette: kiemelten köszönjük az
egészségügyi és szociális intézményekben dol-
gozóknak, a háziorvosoknak, asszisztenseik-
nek, mentősöknek, gyógyszertári dolgozóknak,
hogy mindent megtesznek az itt élőkért. Kö-
szönet jár még sokaknak, de a pedagógusok-
nak, postásoknak, bolti eladóknak, közösségi
közlekedésben dolgozónak, rendőröknek is
nagy köszönet, hogy ezekben az embert pró-
báló időkben is mindig számíthatunk rájuk.

KARA ÁKOS: RENDKÍVÜLI FEGYELMEZETTSÉGRE VAN SZÜKSÉG
A járvány egész Európában intenzí-
ven terjed és ez alól hazánk sem ki-
vétel. Magyarországon naponta 4-
5 ezer fertőzöttet regisztrálnak. Ki-
emelten fontos az idősek és króni-
kus betegek, de mindenki védelme.

BE KELL TARTANUNK A SZABÁLYOKAT ÉS ÚJRA SIKERÜLNI FOG
Az Országgyűlés kedden megszavazta a rendkívüli jogrend 90 napos
meghosszabbítását. A veszélyhelyzet elrendelése és meghosszabbí-
tása azért fontos, mert ahogy a járvány első hulláma idején, úgy most
is gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára, indokolta a dön-
tést Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő. 

nek részt. Esküvők csak lakodalom nélkül lehet-
ségesek, az egyházi, illetve a polgári szertartá-
son a szertartáshoz szükséges személyek, a ta-
núk, a szülők és a testvérek vehetnek részt. A
temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt. A sport-
mérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megren-
dezni. Az éttermek bezártak, csak házhoz szál-
lítás lehetséges, az üzemi étkezdék nyitva tart-
hatnak. Az üzletek, a fodrászatok és az egyéb
kisipari szolgáltatók este 7 órakor bezárnak.

A szállodák csak üzleti célból érkezett vendége-
ket fogadhatnak, turistákat nem. A szabadidős
létesítményeket is zárva kell tartani, pl. fitnesz-
terem, fedett uszoda, múzeumok, színházak, ál-
latkertek. Szabad téren az egyéni sportolás meg-
engedett, de az amatőr csapatsport tilos. 

A felsőoktatás csak online formában működ-
het, és a kollégiumokat is be kellett zárni. A kö-
zépiskolákban nyolcadik osztály fölött digitális

oktatás lépett életbe. Bölcsődék, óvodák és ál-
talános iskolák a 14 év alattiak számára nyitva
maradtak. 

Simon Róbert Balázs mindenkitől azt kéri, hogy
vigyázzon az idősekre, a betegekre, és tartsa a
szabályokat! 
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„A város közlekedésében kiemelt szerepet ját-
szik a Jókai utca, felújítása azért volt fontos,
mert a burkolat állapota jelentősen leromlott.
A beruházás során teljes szélességében meg-
újítottuk az érintett útszakaszt” – mondta el
lapunknak dr. Dézsi Csaba András. A polgár-
mester hozzátette, a felújított Jókai utca
Bajcsy-Zsilinszky út–Zechmeister utca közötti
szakaszának kétirányúvá tételét a gördüléke-
nyebb közlekedés érdekében azért tartotta
fontosnak, mert ez egyben alternatív útvonalat
kínál Sziget, Újváros irányába, tehermentesítve
ezzel a Munkácsy Mihály utcai körforgalmat és
a Petőfi hidat. Ezzel párhuzamosan megszűnt
az Aradi vértanúk útján az ideiglenes áthajtási
lehetőség.

A polgármestertől megtudtuk, a kivitelezés a
nyár folyamán a közműcserékkel kezdődött.
A Pannon-Víz az egyesített csatorna-gerinc-
vezeték bélelését, a vízvezeték kiváltását, il-
letve a szennyvíz- és ivóvízbekötések cseré-
jét valósította meg, az E.ON földkábelkivál-
tást és a közvilágítási kábelek cseréjét, a
Győr-Szol Zrt. a távhővezeték rekonstrukció-
ját, az NKM a gázbekötések cseréjét végezte
el. Ezután kezdődhetett az önkormányzat be-
ruházásában megvalósuló út- és járdaburko-
lat felújítása, amely során új közvilágítási há-
lózat is épült. A közmű-rekonstrukciós mun-
kák összértéke bruttó 240 millió forint,
amelyből a 165 millió a Pannon-Víz, 39 millió
a Győr-Szol, 19 millió az NKM, míg 17 millió
az E.ON költsége volt.

A közműcserék után következhetett az útfelújí-
tás a Strabag Építő Kft. kivitelezésében. A sze-
replők összehangolt munkájának köszönhetően
a beruházás november elejére elkészült, és a
közlekedők ismét birtokba vehették a Jókai ut-
cát. Az útburkolat-felújítás kivitelezési költsége
bruttó 228 millió forint, amely a „Munkaerő mo-
bilitás támogatása Győrben (Jókai utca) című
projekt keretében mintegy 160 millió forintos
TOP-os pályázati forrásból és mintegy 70 millió
forintos önkormányzati önrészből tevődik össze,
de a város a jelenleg önrészként szereplő ösz-
szegre is pályázatot nyújtott be. 

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

MEGÚJULT A JÓKAI UTCA –
VÁLTOZOTT A FORGALMI REND

Faltól falig felújították a belváros fontos közlekedési útvonalának számító Jókai utca Zechmeister utca–
Szent István út közötti szakaszát, amely kétirányúvá vált a Bajcsy-Zsilinszky út–Zechmeister utca között.

Lapunk megkeresésére Simon Róbert Balázs
az érintett terület országgyűlési képviselője-
ként elmondta, a Jókai utca Győr belvárosá-
nak egyik legfontosabb
összekötő útja, ezért is
örömteli, hogy részben
központi pályázati for-
rásból megújult az
érintett szakasza. „Ez-
úton köszönöm a la-
kosság türelmét, hi-
szen a komplex felújí-
tás keretében nemcsak
az útburkolat, hanem az alatta húzódó köz-
művek cseréje is megtörtént.”

„A Jókai utcában élők számára régóta problé-
mát jelentett, hogy a nagy forgalmat levezető
utca útburkolata rossz állapotban volt, így a
forgalom zajhatásai felerősödtek. Nagy örö-

mömre szolgál, hogy a beruházás révén a jár-
dákkal együtt a teljes útpálya is megújulha-
tott. Az új kanyarodósáv pedig minden bizony-

nyal csökkenteni fogja a
Bajcsy-Zsilinszky út el-
ső szakasza, valamint a
Munkácsy utcai körfor-
galom túlterheltségét”
– emelte ki kérdésünk-
re dr. Fekete Dávid bel-
városi önkormányzati
képviselő. „Nagyon
örültünk annak, hogy

közreműködhettünk a Jókai út felújításának
előkészületeiben” – fogalmazott a Győr
Plusznak Prédl Antal, a győri Útkezelő Szerve-
zet vezetője. Mint mondta, az útkezelő nyitott
az új javaslatokra, ötletekre, így tudták szak-
mailag támogatni a Jókai utca említett szaka-
szának kétirányúsítását is. 

FALTÓL FALIG 
FELÚJÍTOTTÁK 
A BELVÁROSBAN
A JÓKAI UTCÁT
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A MI

UTCÁNK
Újváros (9025) – 3. rész

Farkas Mátyás út
Farkas Mátyás (1867–1934), polgármester. Hiva-
talát 1915 és 1928 között látta el, és nagyvonalú el-
képzeléseivel megerősítette a város életét. Többek
között az ő idejében épült meg a révfalusi, azaz Kos-
suth híd is. Az új utat, ami Újváros és az 1-es főút
között épült, 2019-ben nevezték el emlékére.

Festő utca
A városban a 19. és 20. század elején jelentős és
híres volt a posztó-, kelme- és a kékfestőipar.
Ezeknek az iparosoknak a nagy része ebben az ut-
cában lakott – innen az elnevezés 1831 óta.

Gyepszél utca
Eredetileg, 1848-ban az utca két részből állt: Gyep
és Szél utcákból. 1900-ban egyesítették Gyepszél
utca néven, majd Miákits Ferenc utca volt 1947 és
1953 között. 1953-ban kapta vissza mai nevét.

Gyógyszertár köz
A 18. században itt volt az Arany Sas gyógyszertár,
amiről a szűk köz 1908-ban kapta a nevét. Az ezt
a nevet viselő gyógyszertár ma a Híd utca és Kné-
zich utca sarkán van Szigetben.

Iszkápa köz
Hajók, dereglyék, burcsellák, ladikok deszkáit iszkápák-
kal (eszkábákkal) erősítették össze. Az iszkápa „U” ala-
kú, szöghöz hasonló, lapos vaskapocs, amelynek két
hegyes vége derékszögre van hajlítva, és főleg fából
készült hajók, ladikok egyes részeinek összekapcsolá-
sára használtak, illetve faeszközök réseit, teknő repe-
déseit foltozták (eszkábálták) össze vele. Az utcában
laktak azok a szegkovácsok, akik a burcsellásoknak ké-
szítették ezeket az ácskapocshoz hasonló szegeket.

Jakobinus utca
A magyar jakobinus mozgalom 1794-ben, a Ma-
gyar Királyságban szerveződött titkos mozgalom
volt. A francia forradalom politikai eszméinek fő
vezére Martinovics Ignác és társai voltak. Az utca
neve ennek állít emléket 1948-tól.

Kálvinista utca
A kálvinizmus (református hit) egy, a Kálvin János-
ról (1509–1564) elnevezett vallás, amely elsza-
kadt a római katolikus egyháztól. Már 1856 óta így
hívják az utcát.  

Kazamata utca
A név várak, erődök föld alatti járatát jelenti. Az
1848–49-es szabadságharcban idáig építették a
városvédő sáncokat, föld alatti alagutakat. De a
korábbi évszázadokban is itt volt a védősánc. A vá-
ros alatti járatokra utal a név már 1703-tól.

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos (1809–1894), politikus, Magyaror-
szág kormányzója. Kevés olyan település van az
országban, ahol ne neveztek volna el róla utcát,
teret. A magyar szabadságharc szellemi vezére
volt 1848–49-ben Széchenyivel, Petőfivel együtt.
Az utca nyomvonala több évszázada is itt, nyugat
felé vezetett. És fő útvonala lett a motorizáció
után a Győrön átvezető Budapest–Bécs országút-
nak is. Kossuth Lajos születésének 90. évforduló-
ján, 1899-ben nevezték el az utcát. 

Kút utca
Régi, 1893-as elnevezés, az akkoriban ritkán elő-
forduló kút egyikére utal, ami az utcában volt. 

Mákos-dűlő
A mélyen fekvő Somos területe nádas, a volt Rábca
patkó alakban kanyargó medre mellett. Azonban volt
magasabb rész, ami már márciusban is szárazabb
volt, és a felázott talajba mélyen ültették a mákot. 

Ótemető tér
Korábban itt volt Újváros temetője. Később a vá-
rosrész legforgalmasabb helye lett piacával. A név
megmaradt 1856 óta.

Péterfy Sándor utca
Péterfy Sándor (1841–1913), pedagógus, tanügyi
író. Győrben tanított az 1860-as években. Az utcát
a Tanítóegyesület kérésére 1932-ben nevezték el.
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„Az idén is közel százan jelentkeztek a versenyre,
akiknek köszönöm a munkát, hiszen ezzel is hoz-
zájárultak a szép, rendezett városképhez” –
mondta a díjátadón Radnóti Ákos környezetvé-
delemért is felelős alpolgármester. Hozzátette,
az egészséges környezet fenntartása az önkor-
mányzat számára is kiemelt feladat, ezért jött
létre a Környezetvédelmi Bizottság, dr. Dézsi
Csaba András polgármester kezdeményezésére
ezért indult számos környezetvédelmi kezdemé-
nyezés, mint a Püspökerdő védetté nyilvánítása,
vagy a Győrben született gyermekek után ülte-

tett fák. Hozzátette, a város a fásítási program
keretében idén is több mint ezer fát ültet el, és a
jövőben is folytatja a zöldterületek, parkok ren-
dezését, öntözőrendszerek kialakítását, a zöld
fejlesztéseket.

A Virágos Városunk Győr helyi környezetszépí-
tő versenyre magánszemélyek, lakóközössé-

ÁTADTÁK A KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ
VERSENY DÍJAIT

Az idén 14. alkalommal hirdette
meg az önkormányzat a pályáza-
tot, ezúttal is családi ház, társas-
ház, erkély és üzletek teraszai ka-
tegóriákban.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

gek és üzletek jelentkezhettek „Családi ház”,
„Társasház/Lakásszövetkezeti lakótömb”, „Er-
kély” és „Üzletek teraszai” kategóriákban. A ka-
tegóriák első három helyezettje vásárlási utal-
ványban és oklevélben részesült, valamint a
„Virágos Városunk Győr” 2020 tábla kihelyezé-
sére jogosult. Családi ház kategóriában az első
150 ezer, a második 125 ezer, míg a harmadik
helyezett 100 ezer forintos utalványt vehetett
át. A társasházak, illetve üzletek teraszai kate-
góriákban a nyeremény 300 ezer, 250 ezer és
200 ezer forint, míg az erkélyek esetében az
utalványok értéke 75 ezer, 50 ezer és 25 ezer
forint. A díjazottak a vásárlási utalványokat
kertészeti eszközök, anyagok, növények be-
szerzésére fordíthatják.

Családi ház kategóriában első lett Ivánkovics
Kálmánné, második dr. Baranyainé Németh
Mariann, a harmadik Dóra Sándorné, míg kü-
löndíjat kapott Fodorné Tímár Gyöngyi. Társas-
ház kategóriában a Munkácsy u. 1–5., a Szőnyi
Márton u. 31–33., Ikva u. 15–21. a sorrend, kü-
löndíjas lett a XXX. Lakásfenntartó Szövetke-
zet, Cuha utca 21. Erkély Kategóriában Szeredi
Imréné az első, Roboz Orsolya a második, Ta-
kács Jenőné a harmadik helyet szerezte meg,
míg a különdíjat Ács Lászlóné kapta. Az üzletek
teraszai esetében a Nosztalgia Sörözőt a
Pálffytália Étterem követi, míg a harmadik a
Pálma Bt. Fagyizó, a különdíjas pedig a Hotel
Baross lett. A város valamennyi pályázónak
emléklappal köszöni meg a részvételt.

AZ IDÉN IS
KÖZEL SZÁZAN 
JELENTKEZTEK 
A VERSENYRE
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Hétfőn az egyetemi könyvtár épülete előtt ül-
tettek el egy díszkörtefát az intézmény
munkatársai. Tóth Csilla, az Egyetemi Könyv-

tár igazgatója elmondta, csatlakoztak az „Ültess fát,
olvass alatta könyvet!” projekthez. Így pályázati tá-
mogatásból lehetőségük nyílt egy oszlopos díszkör-
tefa-csemete megvásárlására és elültetésére, melyet
a könyvtár munkatársai a tudás fájának neveztek el.

Négy pillérre építkezik a könyvtár, amelyet jelképes
formában a fára kötött szalagok jeleznek. Az egyik
a hallgatói toborzás, a másik a közösségi szolgálat
biztosítása, harmadikként céginformációs szolgál-

Ahogy Magyarországon, úgy
testvérvárosainkban is szá-
mos korlátozó intézkedést ve-
zettek be a járvány miatt.
Brassóban az oktatási és ne-
velési intézmények zárva van-
nak, a piac nyitva maradt, de
szigorodó előírások mellett.
Colmarban a korlátozások
ideje alatt bezárnak a kulturá-
lis intézmények, egyelőre de -
cember 1-ig töröltek minden
rendezvényt.

Dunaszerdahelyen a múlt
hétvégén megismételték az
országos Covid–19-teszte-
lést – a hétvége alatt 14.013-
an teszteltették le magukat,
és sikerült kiszűrni 102 fertő-
zött személyt. Erfurtban is
kötelező bizonyos közterüle-
teken, többek között a belvá-
rosban a maszkviselés.
Nyizsnyij Novgorodban ismét
fertőtlenítik a lakóházak lép-
csőházait.  Sindelfingenben is
maradnak a korlátozások a
járvány felfutása miatt. Győr-
höz hasonlóan Poznanban is
csak a legszükségesebb eset-
ben, előzetes egyeztetés
alapján lehetséges a szemé-
lyes ügyintézés a városházán. 

Ingolstadtban a korlátozások
miatt a „3 perces videó” akció
keretében a kulturális szektor
képviselői mutatják be művé-
szetüket. Kuopio városa Tu-
usniemi önkormányzatával
kötött egészségügyi megálla-
podást, amelynek értelmé-
ben Tuusniemi egészségügyi
szolgáltatásokat nyújt Kuopió -
nak. Nof HaGalilben vizsgál-
ják a fákat, amelyeket a kö-
zelmúltbeli tűzvész megkáro-
sított. A polgármester meg-
ígérte, hogy csak azokat vág-
ják ki, amelyek veszélyt jelen-
tenek, és csak szakvélemé-
nyekre alapozva. Legurult a
gyártósorról Wuhan első ví-
rustesztelő járműve, amely-
ből többet is tervez a város.

TESTVÉR-
VÁROSI KÖRKÉP

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor 

tatást nyújtanak, a negyedik pillér pedig a levéltár
működtetése, az emlékek megőrzése. 

A faültetés jó alkalom arra, hogy felhívjuk a győriek fi-
gyelmét az egyetemen működő könyvtárra és levél-
tárra – hangsúlyozta dr. Kovács Zsolt kancellár. Az in-
tézmény a könyvek kölcsönzése mellett mára már
rengeteg új funkcióval egészült ki, többek között olyan
szolgáltatásokkal, mint a nemzetközi tudományos
adatbázisok, folyóiratok elérhetősége, erre az intéz-
mény évente százmillió forintot áldoz. Ezek a szolgál-
tatások pedig nemcsak az egyetemistáknak szólnak,
hanem bárkinek lehetősége van bemenni a könyvtár-
ba „tudást meríteni” – fogalmazott a kancellár. Az
egyetem feladata a tudás átadása mellett a tudás te-
remtése, a kutatásfejlesztés, és a hétfőn elültetett fa
ezeket a tevékenységeket is szimbolizálja.  

ELÜLTETTÉK A TUDÁS FÁJÁT

Megújulnak és kibővülnek a Széchenyi István Egyetem könyvtárának és le-
véltárának (EKL) szolgáltatásai, mindezt egy fa elültetésével tette szimboli-
kussá az intézmény. 
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Szabady János negyven éve kutatja el-
sősorban szülőhelye, Ménfőcsanak
történetet. Első könyve a helyi sport-

egyesület 60. évfordulójára jelent meg, be-
mutatva a település sporttörténetét. Eddig
kiadott munkáiból megismerhetjük többek
között a falu emlékhelyeit a Ménfőcsanaki
helytörténeti séta és a Ménfőcsanaki hely-
történeti kalauz című könyvéből, a Régi idők
focija című munkájában pedig Győr kezdeti
sporttörténetét tárja az érdeklődők elé. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

APRÓ MOZAIKOK 
MÉNFŐCSANAK TÖRTÉNETÉBŐL

Szabady János helytörténeti kutató tizedik kötete Mozaikok Ménfő-
csanak történetéből címmel jelent meg a közelmúltban. A könyv
egy válogatás a szerző által kedvelt kutatásaiból, helytörténeti cik-
keiből, tanulmányaiból.

Ezúttal kisebb lélegzetű írásokat, tanulmá-
nyokat tesz közzé érdekes, olvasmányos
formában, több történeti témát felölelve.
18 fejezetben 58 cím alatt olvashatjuk eze-
ket. Az egyik fejezetben például a helyi
mondákkal foglalkozik, egy másikban a
magyar történelem jelentős eseményeinek
helyi vonatkozásait dolgozta fel. Molnár
Béla helyi jegyző életútján át is kaphatunk
egy szeletet a település történetéből, va-
lamint a legújabb kor történéseibe is bepil-
lantást enged a szerző a helyi közéleti ese-
mények tükrében. A kötetet egy kronológia
zárja, mely Ménfőcsanak történetéből író-
dott (1044–1971). 

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

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

A LEGFONTOSABB 
a család, az egészség 
és a biztonság

A Generali a kezdetektôl fogva nagyon komo-
lyan kezeli a kialakult helyzetet, betartják az
ajánlásokat, az épületeket legkésôbb 18 órakor
bezárják, hogy mindenki haza tudjon érni. A le-
hetô legkevesebb kontaktot bonyolítják az iro-
daházban, szükség esetén természetesen fogad-
ják az ügyfeleket, azonban a legtöbb dolgot on-
line kapcsolatokon keresztül intézik. Szinte min-
den szükséges ügyintézés az online csator-
nákon keresztül megoldható. A család, az
egészség és természetesen a biztonság a legfon-
tosabb most — emelte ki Varga László. 

A Megoldások Fiókjánál így év végén kétféle slá-
gertermék fut gôzerôvel. A nyugdíj-optimalizá-
ciós kampányt helyeztük most elôtérbe: azokat
keressük meg, akik még nem rendelkeznek adó-
kedvezménnyel támogatott nyugdíjszerzôdéssel.
Varga László emlékeztetett arra, hogy a nyugdíj-
célú megtakarításainkat 20 százalékos adójóvá-
írással is gyarapíthatjuk, méghozzá nemcsak a
befizetett egyszeri vagy rendszeres díjak, hanem
az eseti díjak után is. Nyugdíj-megtakarítása-
inkkal akár évi 280 ezer forint adójóváírás-
ra is szert tehetünk. A másik kiemelt termék az
év végi gépjármû-felelôsségbiztosítás felülvizs-
gálata. Aki érintett, mindenképpen kérje gene-
ralis tanácsadója segítségét a biztosítási díj kal-
kulálásában, autósbarát szerzôdéseinkre szavaz-
tak az ügyfelek, hisz a KGFB-szerzôdések közel
50%-a a Generalinál kötôdik.

Új szabályokat kell betartani, és azokat
nagyon komolyan kell venni, szögezte le
Varga László, a Megoldások Fiókja Kft.
ügyvezetô igazgatója.
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Egyszerű meghűlés, nátha
A meghűlés a leggyakoribb őszi-téli betegségek
egyike. Az egyszerű meghűlés orr-garatgyulladás
képében jelentkezik. Levertség, orrdugulás, orr-
folyás, torokfájdalom, fejfájás, hőemelkedés, láz
lehetnek a tünetek. Fontos tudni, hogy ezeket a
tüneteket csaknem teljesen vírusok okozzák. Ke-
zelésük elsősorban tüneti: fájdalom-, lázcsillapí-
tás, orr spray, helyi torokfertőtlenítő kezelés, C-vi-
tamin, bő folyadék. Amikor ezek a tünetek jelent-
keznek, nem szükséges rögtön az orvos felkere-
sése, segítség a házipatikában meglévő termékek
használata. 

Megelőzhető-e a nátha?
Mint a betegségek többségében, a megfázásban
is nagyon fontos a megelőzés. A  másik alappillére
az erős immunrendszer. Védekező mechanizmu-
sunk erősítésének feltétele a megfelelő mennyi-
ségű és fajtájú vitamin bevitele. Ilyenkor nyugod-
tan szedhetünk egy kicsit több C-vitamint, a zöld-
ségek, gyümölcsök fogyasztása mellett. A pati-
kában elérhetők a gyorsan felszívódó és retard

A téli, csapadékos időjárással együtt megjelen-
nek az erre az évszakra jellemző betegségek is.
A közösség, összezártság miatt a fertőző felső
légúti betegségek száma ebben az évszakban
ugrásszerűen emelkedik.

Ritkán előforduló betegség a hideg -
allergia. A hideg levegőtől nem vé-
dett testrészek bőrén, hirtelen ki -
ütések jelennek meg, melyek meleg
helyiségben gyorsan eltűnnek.  A
leggyakoribb hideg okozta bőrbe-
tegség a fagydaganat. Fagypont fe-
letti hőmérsékleten jelenik meg, ha
nedves a levegő. Leginkább a szaba-
don hagyott testtájakon  vagy a
rosszabb vérkeringésű területeken
(láb, lábszár, térd) alakul ki. A vérke-
ringést rontó szűk cipő vagy kesztyű
viselése szintén elősegíti létrejöttét.
Fagydaganat esetén a bőrterület
megduzzad, lilásvörösen elszínező-

RÖVIDEN

Hideg okozta bőrtünetek

ha izmaink már kellően melegek.
Az izomláz megelőzésének leg-
jobb módja, ha csak fokozatosan
látunk neki bármilyen mozgásnak,
sporttevékenységnek, és az inten-
zitást nem növeljük egy alkalom-
mal tíz százaléknál jobban.

Ha valaki keményen dolgozik
egész héten, a hétvégén nemcsak
pihenni szeretne, de mozogni, ját-
szani is. A kirándulás a hegyekben,
egy kis foci vagy golf, esetleg in-
tenzív munka az edzőteremben
segít felfrissülni. A nagyobb meg-
erőltetés, sporttevékenység vagy
akár csak házimunka is izomlázat
eredményezhet. A nem megszo-
kott tevékenység végzése mikro-
sérüléseket okozhat az izomros-
tokban és a kötőszövetben, ami
körülbelül egy nap elteltével fáj-
dalmat okozhat. Azonban a moz-
gás megismétlésével az izmok
hozzászoknak a munkához. Jobb,
ha alaposan bemelegítünk egy új
vagy megerőltető sporttevékeny-
ség előtt, és csak akkor nyújtunk,

Óvatosan a hétvégi sportolással!

ladás kezelése a tüneti terápia mellett antibioti-
kus kezelés. A megfelelő gyógyszeres kezelés ki-
választása orvosi feladat, háziorvos vagy fül-orr-
gégész segítségére van szükség.

Influenza
Az influenza egy vírus által okozott fertőző be-
tegség. A betegség az emberek között cseppfer-
tőzés útján, közvetlen testi érintkezéssel vagy a
beteg által megérintett tárgyakkal terjed, ezért a
fertőzés megelőzésében a mindennapi higiénia
szerepe megkerülhetetlen. Fő tünetei a hirtelen
kezdődő láz, orrfolyás, torokfájás, izomfájdalom,
fejfájás, fáradtság, elesettség, később pedig szá-
raz köhögés. Különösen időseknél léphetnek fel
súlyos szövődmények: tüdőgyulladás, a homlok-
üreg gyulladása, asztma, szívműködési zavarok.
A tünetek különböző súlyosságúak lehetnek. A
kétnapos lappangási idő után számított egy hé-
ten belül a legtöbb tünet megszűnik, de a köhö-
gés két hétig is kitart. Gyerekeknél előfordulhat
hasmenés és hányás. Az influenzavírusok négy
típusa közül az A, a B és a C fertőz embereket. A
beteg a lappangási időszak kezdetétől egészen a
tünetek elmúlásáig fertőz.   A vírus terjedését las-
sítja a gyakori kézmosás és a maszk viselése. A
WHO a kockázati csoportok számára évenkénti
oltást ajánl.

C-vitaminok mellett a multivitamin-készítmé-
nyek is „kicsiknek és nagyoknak”.

Szövődmények
Általában a nátha, meghűlés szövődményeként
az általános tünetek – láz, fej-, különösen arc- és
homloktájéki fejfájás – mellett megjelenik a sár-
gás-zöldes, gennyes orrfolyás. Előrehajoláskor
erős arctájéki teltségérzet jelentkezik, a láz vagy
hőemelkedés tartóssá válik, köhögés, köpetürítés
kíséri. Az arc- és homloküreg-gyulladás kórokozói
is leginkább vírusok. Bakteriális felülfertőződés
azonban gyakori. Az akut bakteriális arcüreggyul-

LÉGÚTI
BETEGSÉGEK ÉS TÜNETEK

dik, égő fájdalom vagy kínzó viszke-
tés kíséri. Megelőzésében legfonto-
sabb a réteges öltözködés, illetve a
megfelelő méretű kesztyű és cipő vi-
selete. Különösen oda kell figyelni a
csecsemők téli levegőztetésére. Az
alaposan bebugyolált gyerek orra,
arca védtelen az időjárás viszontag-
ságaival szemben. Ezért nedves hi-
degben vagy mínusz 5 fok alatt csak
az intenzív szobai szellőztetés során
juttassuk a kisbabát friss levegőhöz.

ILYENKOR NYUGODTAN 
SZEDHETÜNK 
EGY KICSIT 
TÖBB C-VITAMINT
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Amai modern világunkban egyre több
olyan diagnosztikus eszköz lesz köny-
nyen hozzáférhető, amelyek egyre in-

kább a normál otthoni környezetben való
mérésre alkalmasak, ezek használatával a
kórházi kezelések, kivizsgálások rövidíthető-
ek, és a páciensek ezek használatával ottho-
nukban is nagyobb biztonsággal élhetnek.
Lényeges az, hogy a mért értékek elemzése
szakember által történjen, hiszen például egy
panaszokat nem vagy alig okozó, de a mo-
dern eszközökkel rögzített pitvarfibrilláció-
nak már a páciens életére, további gyógysze-
relésére, a stroke megelőzésére is létfontos-
ságú hatása van.  

Apple Watch4
Kezdjük az Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság és az
EU által is EKG-értékelésre alkalmasnak minősí-
tett Apple Watch4-gyel. Ez egy okosóra, mely a
számos klasszikus és hasznos funkciója mellett
képes rögzíteni a tulajdonosa EKG-ját. Ha a úgy
érzi a páciens, hogy furcsa szívdobogást, indoko-
latlan szapora szívműködést, rendszertelen szív -
ütéseket  érez, rögzíti az egycsatornás EKG-felvé-
telt, mely ritmusanalízisre alkalmas. Ezzel megál-
lapítható az esetleges pitvarfibrilláció, a gyakori
extrasystolék, a pitvari és kamrai ritmuszavarok.

WIWE
Ez egy magyar fejlesztésű, hitelkártya nagyságú
készülék, mellyel egyperces egycsatornás EKG-t
rögzíthetünk, a készülék ezzel együtt pulzoximé-
terként is funkcionál (megméri a vér oxigéntelített-
ségét), rögzíti a szívfrekvenciát, elemzi a frekvencia
variabilitását, kamrai heterogenitást is kalkulál. Ma-
napság ez már egy igen elterjedt eszköz, netről és
orvosi műszerboltokban beszerezhető, kb. 80.000
forint árú készülék. Összeköthető a saját telefonnal,
ott is nézhető az EKG-görbe, illetve a kis eszköz

saját memóriája is képes több mint negyven mé-
rést tárolni. A WIWE-val egyre növekvő tapaszta-
latunk van. A készülék használatára megtanítjuk a
pácienst, végzünk együtt kontrolláltan néhány mé-
rést, majd a beteg az egy hónapos időszak alatt ak-
kor rögzíti az egyperces EKG-szakaszt, amikor pa-
naszt érez. Számos esetben rögzítettünk így más
módszerrel nem elkapott PSVT-t, pitvarfibrillációt,
illetve extrasystoliát. A társadalombiztosítás által
ez még nem befogadott és támogatott eljárás, így
ez manapság még inkább a magánrendelések és a
ritmusuk miatt aggódó betegek eszköze. A készü-
lék forgalmazója egy országos hálózatot szervezett
kardiológus szakorvosokból, akikhez lehet fordulni
a saját készülék mérési eredményeivel, klinikumhoz
kapcsolódó kérdésekkel. (Honlap: mywiwe.com,
Győrben a WIWE-konzultáció elérhető a 30/3831-
477-es telefonszámon). Érdekesség az, hogy  a
Magyar Labdarúgó Szövetség 450 ilyen készüléket
vett a sportolói számára, hogy lehetőséget adjon
nekik az esetleges, és más eszközzel nem felfedett
ritmuszavarok rögzítésére. 

AliveCor 
Ez egyelőre még csak a netről rendelhető eszköz,
csak angol nyelvű leírással elérhető, a WIWE készü-
lék árának a nagyságrendjében beszerezhető. A ké-
szülék 6 csatornás EKG készítésére alkalmas, azaz
valamennyi végtagi elvezetést képes rögzíteni, ezt
a vele összepárosított saját okoseszközön (telefon,
táblagép, laptop) mutatja és/vagy archiválja. Ezt is
a beteg saját maga kezeli, kapcsolja be, amikor rit-
muszavart érez. A páciens eldöntheti, hogy egycsa-
tornás EKG-ként használja – ilyenkor csak a jobb és
bal kéz mutatóujjával érinti meg az eszközt –, vagy
pedig hatcsatornás, komplexebb EKG-analízist is le-
hetővé tevő módban használja – ilyenkor a két ujjon

kívül a combra kell helyezni az eszközt, így egy har-
madik elvezetést is nyerünk –, és ekkor a beépített
okos szoftver már  valamennyi végtagi elvezetést
kikalkulálja. Ez a készülék a ritmuscsík rögzítésén kí-
vül már sok kiegészítő információt is tud adni a
szakembereknek, mint például az extraütés kiindu-
lási he-lye, esetleges ischaemiás eltérések rögzíté-
se. A most elérhető verzió nem tud ritmusanalízist
végezni, nincs benne pulzoximéter. 

Szerző: Dr. Végh Ernő
kardiológus főorvos

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

ÚJ TRENDEK A KARDIOLÓGIAI
DIAGNOSZTIKÁBAN 2. RÉSZ

„LÉNYEGES,
HOGY A MÉRT ÉRTÉKEK 
ELEMZÉSE SZAKEMBER
ÁLTAL TÖRTÉNJEN”

Hol: Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky út 30—32., I. em./7.
Bejelentkezés szükséges: 70/219-0707KARDIOLÓGIA MAGÁNRENDELÉS

Megoldás: Belvárosi kardiológiai magánrendelés: Két héten belüli idôpontok, nyugodt környezet, magas szintû ellátás.

DR. VÉGH
ERNÔ 

KARDIOLÓGUS
FÔORVOS

ÖN SEM AKAR A COVID-BETEGEKET ELLÁTÓ KÓRHÁZ KARDIOLÓGIAI 
RENDELÉSÉRE MENNI? NEM VAGY CSAK SOKÁRA KAPOTT IDÔPONTOT? 

Fotó: Marcali Gábor
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Agyártó cégek és azok beszállítói nagy hangsúlyt fektetnek a hibamegelőzésre. Mi-
nőségbiztosítási módszerek széles skáláját alkalmazzák annak érdekében, hogy
megfelelő minőségű termék kerüljön a megrendelőhöz, majd a végfelhasználóhoz.

Sorozatgyártásban használt hibamegelőzési módszer a statisztikai folyamatsza-
bályozás, melynek lényege, hogy a gyártásból adott időközönként mintát vesznek,
azt megmérik és a mérés eredményét diagramban ábrázolják. Az adatok alakulását
figyelve észrevehető a folyamat megváltozása. Ez lehetővé teszi, hogy időben vál-
toztassanak a gyártási beállításokon, mielőtt selejtet gyártanának. Munkába állásnál
nagy előnyt jelent, ha a cégeknél alkalmazott módszereket és eszközöket már az
iskolapadban megismerik a műszaki szakoktatásban tanuló diákok. A győri székhe-
lyű HNS Műszaki Fejlesztő Kft. saját fejlesztésű statisztikai folyamatszabályozó
szoftverével felszerelt számítógépes mérőlabor megtalálható több oktatási intéz-
ményben, az ország minden részén. A számítógépes munkahelyek korszerű digitális
mérőeszközökkel vannak felszerelve, melyek használatát szintén elsajátíthatják a
leendő szakemberek. A mérési gyakorlatok során olyan mintadarabokkal dolgoznak
a tanulók, amelyeket az iskola műhelyében vagy az iskolával kapcsolatban álló cégek
(pl. gyakorlati oktatóhelyek) üzemeiben gyártanak.

Az oktatólaborban végzett munka – a módszerek és eszközök megismerésén túl – elő-
segíti a tanulókban a minőségszemlélet kialakítását, amelyre a későbbiekben minden-
képpen szükségük lesz, dolgozzanak bármilyen területen. (x)

spc@hns.eu

HIBAMEGELŐZÉSI MÓDSZEREK TANÍTÁSA
A MUSZAKI SZAKOKTATÁSBAN´́

Sajnálattal értesítjük a győri Xantus János
Állatkert kedves látogatóit, hogy intéz-
ményünk a koronavírus-veszélyhelyzetre

való tekintettel, a kormány által kihirdetett in-
tézkedéseknek eleget téve november 11-étől
előreláthatóan 30 napig zárva tart a nagykö-
zönség előtt. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni vendégeink-
nek az idén nálunk tett látogatásaikat, illetve
hogy nyomon követik az állatkert életét, esemé-
nyeit! Bár vendégeket átmenetileg nem fogad-
hatunk, továbbra is szeretnénk tájékoztatni ol-
vasóinkat intézményünk életéről, történéseiről,
hiszen egy állatkertben sosem áll meg az élet!

Szeretnénk mindenkit arra biztatni, hogy
aki teheti, támogassa az állatkertet ezek-
ben a nehéz időkben! Egyedi és szép kará-
csonyi ajándék lehet egy állatkerti bérlet
vagy egy állat örökbefogadása. A megvál-
tott bérletek egy évig korlátlan számú be-
lépési lehetőséget biztosítanak az állat-
kertbe, érvényességük kezdete – a vásárlás

KÜLÖNLEGES ÁLLATOT „AJÁNDÉKBA”
napjától függetlenül – az állatkert újbóli
megnyitásának napja.

Arra ugyan nincs lehetőség, hogy valaki tigrist
vagy oroszlánt tartson otthonában, a jelképes
állatkerti örökbefogadással azonban bárki ked-
venc állata nevelőszülőjévé válhat. Az örökbe-
fogadás egy évre szól, de bármikor meghosz-

szabbítható. Az örökbefogadónak egy oklevelet
és egy életrajzot adunk ajándékba a kiválasz-
tott állatról, illetve beleegyezés esetén feltün-
tetjük nevét honlapunkon, az adott állatnál. 

Reméljük, mielőbb találkozhatunk újra az állat-
kertben! Bérleteinkről és örökbefogadási kez-
deményezésünkről bővebb információ olvas-
ható a honlapunkon: zoogyor.com.

Szöveg és kép: Xantus János Állatkert
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Ujhelyy Károly, a Győr+
Média Kertbarát Maga-
zinjának állandó szakér-

tője, hobbikertész évtizedek óta
kertészkedik feleségével. Hitval-
lása a „kertészkedés másként”
elv, a témában sikeres Facebook-
oldalt is üzemeltet, s nem elő-
ször indult már el a versenyen.

Sári Kovács Szilvia, a Magyaror-
szág legszebb konyhakertjei
programigazgatója elmondta:
idén 230 településről 1840 kerttel
neveztek a versenyre, ami a tava-
lyi 378 település 2500 nevezésé-
hez képest nem jelentős vissza-
esés a járványhelyzet ellenére.

A program eddigi történetében
15.642 nevezéssel 87.225 kert-
művelő tevékenykedett a kertek-
ben, akiknek több mint a fele húsz
év alatti volt – ismertette. El-
mondta: sok óvoda, iskola és ta-

ISMÉT GYŐR KÖRNYÉKI KERT
HOZTA EL A DÍJAT

MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI

valytól már bölcsődék is csatla-
koztak, és egyre több szociális in-
tézmény vesz részt a programban,
illetve hátrányos helyzetű vagy fo-
gyatékkal élő emberek által gon-
dozott kertekkel is pályáztak.

Idén három életműdíjat is kiosz-
tottak azoknak, akik már a ne-
gyedik alkalommal nyertek el or-
szágos minősítést.

A hír különlegessége, hogy Károly
két éve is indult már a versenyen,
akkor is kitüntetéssel díjazták fá-
radozásait. Gratulálunk az elisme-
réshez, továbbra is számítunk ta-
pasztalataira, véleményére a
Kertbarát Magazinban!

Szerző és fotó: Ferenczy Balázs

A KITÜNTETÉS 
KERTBARÁT 
MAGAZINUNKNAK
IS NAGY 
DICSŐSÉG
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„Anna és Berci zöld világa”, a Győr+Televízió
népszerű környezetvédelmi magazinja szep-
tember végén rögtön nyereményjátékkal in-
dult útjára.

A játék során olyan képeket vártunk a műsor
Facebook-oldalára, amelyeken a gyerekek bi-
ciklivel vagy rollerrel vannak lefényképezve az
iskola vagy az óvoda bejárata előtt. Azt is kér-
tük a pályázóktól, röviden meséljék el, miért
szeretnek két keréken közlekedni.

A négyéves Lévai Benett Zalán ha csak teheti,
bringával jár az óvodába. Ezzel nem csupán a
környezetet óvja, de szülei egészségét is kar-
ban tartja, akik nem győznek szaladni a két ke-
réken közlekedő nagyfiú után. 

MEGTALÁLTUK A VÁROS 
HŐS TÖKFARAGÓJÁT
Sokan küldtétek be nekünk a Zsebrébuszban meghirdetett játékra a töklámpásaitokról, a faragott
tökdíszeitekről készült fotókat. A pályaművekre a Győr+ Média Facebook-oldalán lehetett sza-
vazni, az első három, legtöbb lájkot begyűjtőt díjaztuk. Lássuk, kik a nyertesek!

Első helyezett lett: Batki Tamás és
Karolina. A második helyet Kmety Maja
nyerte el. A harmadik helyet pedig
Petrovicz Laura szerezte meg. Kuka
Berci is kiválasztotta kedvencét, a külön-
díjas Levi és Peti lett.

ANNA ÉS BERCI 
ZÖLD VILÁGA:
TEKERJ TE IS
ZÖLDEN!

Kmety Maja

Levi és Peti Petrovicz Laura

Batki Tamás
és Karolina
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ÁLLÁSHIRDETÉS

A Busch-Hungária Kft.,
Magyarország egyik legnagyobb vasöntödéje, 

gyôri üzemébe keres

MECHANIKUS 
KARBANTARTÓT

öntödei gépek, berendezések, kiszolgáló egységek 
és eszközök javítására, karbantartására

A munkakör betöltésének feltétele:
• géplakatos végzettség

• hidraulikai, pneumatikai ismeretek
• minimum 3 éves, gyártó berendezések 
karbantartásában szerzett tapasztalat

Amit kínálunk
• 2.000 Ft bruttó órabértôl, tudás és tapasztalat

függvényében, megegyezés szerint
• 20-40% mûszakpótlék, valamint 

20% folyamatos pótlék
• kiemelkedô ösztönzô rendszer 

és cafeteria (br. 33.333 Ft)
• lakhatási vagy 100%-os bejárási támogatás

(Gyôrön kívülrôl)
• stabil munkakörnyezet

Önéletrajzát vagy kérdéseit várjuk: 
human@busch-hungaria.hu vagy 
Nagy Viktória +36 30 864 0563
Bolla Sándor   +36 30 272 8173

A Busch-Hungária Kft., 
Magyarország egyik legnagyobb vasöntödéje,

gyôri üzemébe keres

BETANÍTOTT 
ÖNTÖDEI MUNKÁST

több mûszakos,
8 vagy 12 órás munkarendbe.

A munkakör betöltésének feltétele:
• befejezett általános iskolai végzettség

Amit kínálunk:
• Határozatlan idejû munkaszerzôdés, 

stabil munkakörnyezet
• 1.500 Ft bruttó kezdô órabér, 

próbaidô letelte után 
teljesítménytôl függô órabéremelés
• 20-40% mûszakpótlék, ösztönzô 
és cafeteria-rendszer (br. 33.333 Ft)

• lakhatási vagy 100% bejárási támogatás
(Gyôrön kívülrôl)

Önéletrajzát vagy kérdéseit várjuk: 
human@busch-hungaria.hu vagy 
Nagy Viktória +36 30 864 0563
Bolla Sándor   +36 30 272 8173

Ősszel ingatlantulajdonosként számos
óvintézkedéssel előzhetjük meg a fagy-
károkat a házi vízellátó hálózaton. Ha

nem vigyázunk, kár fog minket érni: nemcsak
az elfagyott mérő pótlásának költségei, de a ki-
olvadást követően az elfolyt víz díja is minket ter-
hel. Érdemes tehát gondosan felkészülnünk még
a tél beállta előtt. A téli időszakra magára ha-
gyott házban az egyik legfontosabb tennivaló a
vízhálózat és a vízmérő víztelenítése, valamint a
vízmérőakna gondos felkészítése a télre. 

A fűtetlen ingatlanok, nyaralók belső vízveze-
tékeiből engedjük le a vizet. Ehhez zárjuk el a
vízmérőaknában a főelzárót, majd a víztelenítő
csonkon keresztül folyassuk ki a belső hálózat-
ból a vizet. A víztelenítő csonknak a fagyhatár
alatti vezetékszakaszon, a belső hálózat leg-
mélyebb részén kell elhelyezkednie. Ha ilyen
még nincs, feltétlen alakíttassuk ki. 

Ne felejtsük el a WC víztartályát kiüríteni. A
fagyveszély érinti a bűzelzáró csőszakaszok-
ban lévő vízdugókat is. Akár leszerelhetjük eze-

Szerző: Pannon-Víz Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

ket, vagy kipumpálhatjuk belőlük a vizet. Van-
nak, akik fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadé-
kot töltenek a bűzelzárókba. 

Víztelenítsünk gondosan, előzzük meg, hogy a
magára hagyott ház vízvezetékeiben és a vízmé-
rőben víz maradjon. Ez jelenti ugyanis a veszélyt,
hiszen fagyáskor a térfogata megnő és szétfeszíti
a vízcsöveket vagy kettéroppantja a vízórát. 

Az aknában lévő vízmérőt mindenképpen szi-
geteljük, valamilyen nedvességet taszító szi-
getelőanyaggal kell beborítani, ,,felöltöztet-
ni", ha úgy gondoljuk, hogy ,,elég mélyen" he-
lyezkedik el. Legjobb a többrétegűre hajtoga-
tott építési fólia vagy bármi más nem nedv-
szívó szigetelőanyag. 

Sokan megelégszenek azzal, ha „rádobnak egy
rossz kabátot vagy kartonpapírt a vízórára”.  Ha a
szigetelőanyag átnedvesedik, semmit nem ér,
ugyanúgy átengedi a hideget. Használjanak olyan
szigetelőanyagot, ami nem nedvesedhet át!

Ne feledkezzenek el a kerti csapról sem, en-
gedjék le belőle a vizet és szigeteljék, csoma-
golják be a hideg ellen. A csővezeték könnyen
„levezetheti a hideget az aknába”.  

ELOZZÜK MEG A FAGYKÁROKAT!´́

Legjobb a vízmérőaknát felül is gondosan szi-
getelni. Jó szolgálatot tehet egy 4-5 cm vastag
hőszigetelő (hungarocell) lap. Ezt vágjuk pon-
tosan akkora méretűre, amekkora az aknafed-
lapunk, és alulról rögzítsük a fedőlaphoz. 

Ha gondosan szigetelünk, nem érhet bennün-
ket meglepetés tavasszal.

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 mun-
kakör megnevezését.

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

FUTÉSSZERELO

CSOSZERELO

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány

KAZÁNKEZELO/KAZÁNGÉPÉSZ
Feltétel: fémipari szakmunkás 
bizonyítvány/kazánkezelő bizonyítvány
Előnyt jelent: középiskolai végzettség
Munkarend: jól tervezhető 12 órás, folyamatos

Bérezés megegyezés szerint.

´́

´́

´́ ´́

´́
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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
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

´́ ´́ ´́ ´́

´́KÉZI PARKGONDOZÓ GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ

Figyelemmel a koronavírus-fertőzés okozta ve-
szélyhelyzetre, a Győr-Szol Zrt. november 12-től,
csütörtöktől bizonytalan időre felfüggesztette a
személyes ügyfélfogadás lehetőségét. A szolgál-
tató Jókai utcai és Orgona utcai irodáiban átme-
netileg megszűnik az ügyfélfogadás. A fenti idő-
ponttól csak telefonos (munkanapokon, reggel 7
órától 16 óráig a 96/50-50-50-es számon), va-
lamint az elektronikus (info@gyorszol.hu) felüle-
ten történő ügyintézésre van lehetőség. A tele-
fonos és elektronikus ügyintézések számának
várható növekedését a munkaerő átcsoportosí-
tásával kezeli a szolgáltató. Köszönjük megérté-
süket és együttműködésüket!

FELFÜGGESZTETTÉK
A SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉST

Tekintettel az egészségügyi vészhelyzettel
kapcsolatban megjelent kormányrendelet elő-
írásaira, a Győr-Szol Zrt. a kezelésében lévő
Magyar Vilmos Uszodát november 11-től be-
zárta. Az uszodát sem csoportok, sem egyének
nem látogathatják. A létesítmény újranyitásá-
nak időpontját a központi kormányzati rendel-
kezések határozzák meg.

A koronavírus-járvány tárgyában legutóbb
megjelent kormányrendelet rendelkezéseinek
értelmében a Győr-Szol Zrt. a kezelésében lévő
kültéri sportlétesítményeket november 11-től
bizonytalan ideig lezárta. A lezárás a Barátság
Sportparkra, a Bercsényi ligetben található
sportlétesítményekre, az Adyvárosban lévő
sportpályákra, a Tompa utcai és Örkény utcai
műfüves pályákra vonatkozik. A létesítmény
újranyitásának időpontját a központi kormány-
zati rendelkezések határozzák meg.

A Győr-Szol Zrt. felhívja a vásárlók figyelmét, hogy az üzemeltetésében lévő vásárcsarnokban to-
vábbra is zavartalanul, a megszokott nyitvatartási idő szerint folytatódik a kereskedés. Ugyan-
akkor a szolgáltató munkatársai fokozottan ellenőrzik a maszkviselés előírásának betartását, és
kéri látogatókat, hogy egymástól megfelelő távolságot tartva nézelődjenek, vásároljanak.
Megértésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra!

LEZÁRTÁK
A SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET

BEZÁRT
A MAGYAR VILMOS USZODA

VÁLTOZATLAN NYITVATARTÁS A VÁSÁRCSARNOKBAN



SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdek
lődni lehet telefonon: 
0670/5642280.

EGYÉB

„KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt,
herendi porcelánt, Zsol
nayt, kristályokat, ezüst
tárgyakat, ékszert, régi
órákat, könyveket, dísztár
gyakat, hagyatékot vásáro
lunk. Hívjon bizalommal!
0670/6405101. Díjtalan
értékbecslés!"

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

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
résszállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érd.: 0670/8846838.

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

Szobafestés, tapétázás, pad
lólerakás. 15 éves szakmai
tapasztalat. Megbízható,
tiszta munkavégzés. Nyugdí
jasoknak kedvezmény! Tel.:
0630/9122266.

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdek
lődni lehet telefonon:
0620/2399198.

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

BURKOLÁS, lépcsők, fürdő
szobák szakszerű kivitelezé
se, karbantartása, javítása
garanciával. Érdeklődni le
het telefonon:
0630/8720564

Műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós, „ablakra sza
bott” szigetelése garanciá
val. www.huzatmentes.hu,
telefonszám: +3630/520
9228

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

Kis lakást vásárolnék, 32–40
nmeset, azonnal, készpénz
zel fizetek. 0630/3488691

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

Vásárolok szőrmebundákat,
használt ruhát, könyveket
és egyebeket. 0620/556
7141

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

2020. november 13.24

• 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

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

SZOLGÁLTATÁS

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, koro
naalakítás, kertásás, rotálás,
bozótirtás! 0630/403
6810; 96/826322.

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

FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ
ZÁS, minőségi, tiszta munka.
Ingyenes árajánlat. 06
30/8720564

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

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

POLIFARBE VAKOLATAKCIÓ!

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

KÜLTÉRI HÔSZIGETELÔ RENDSZER!

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

• 1,1 m2 háló, 6 kg ragasztó, 10 cm hungarocell 2.300 Ft/m2

BOMBAÁR MINDEN MÉRETRE!

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

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

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

• 10 cm ........1.600 Ft/m2

• 15 cm ........2.400 Ft/m2

SZUPER
AKCIÓ!

Beltéri inntaler, 15 l
és elfogadóhely

kártya-



A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023
Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés
megfejtő nyereménye egy Porsche Győr-ajándékcsomag. Előző rejtvényünk
nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.

2020. november 13. 25

Felment a tört arany ára!
9.000 Ft/gtól. Régiségfelvá
sárlás! Győr, Hotel Rába!
November 18án, novem
ber 25én, december 2án,
december 9én. Minden
szerdán 9–14 óráig. Fazon
arany 11.000 Ft/gtól. Antik
és briliánssal díszített 9.000
Ft/gtól. Festmények, régi
pénzek, kitüntetések, képes
lapok, Zsolnayk, herendik,

PATENT STORY

A város egyik középiskolájában általában hatal-
mas a hangzavar, nyüzsgés. A Covid-járvány meg-
fékezésére hozott intézkedések hatására ezt las-
san felváltja  a kongó üresség. Az új állapotok kö-
vetkezményeként fel sem tűnik az, ha egy rossz
szándékú ember téved egy közintézménybe.

Szombat kora délután jelzés érkezett a PATENT
diszpécserközpontjába. Az iskola műhelyében
elhelyezett érzékelő jelzett: illetéktelen beha-
tolás történt. Az város utcáit járó elfogóautó-
ban rezzent a mobil, a betörés koordinátáit

PATENT SZTORIK: BETÖRT A HÉTVÉGÉN, RAJTAVESZTETT

ZSÁKOS BETÖRŐ AZ ISKOLÁBAN
küldte ki a patentos diszpécser. Három percbe
se telt, és két PATENT-os elfogó szállt ki a ri-
asztott objektum mellett. A kerítésen feszítési
nyomok, az ajtó nyitva. Nyilvánvalóvá vált a be-
törés ténye. A tettes nem járhatott messze.
Rögtön feltűnt egy nagy zsákot cipelő, a hely-
színről sietve távolodó férfi. A felszólításra nem
reagált, sőt még nagyobb sebességre kapcsolt.
Eldobta a zsákmányt és futni kezdett.  Hiába. A
kiképzett, sportos, profi patentos elfogó 20
méteres hátrányból is utolérte a menekülőt, és
leteperte. 

A zsákban található laptopok, szerszámok, mé-
rőeszközök visszakerültek a helyükre, a rend-
őrség pedig nem sokkal később átvette az el-
fogóktól a bűnöst. (x)

karórák. 0670/3816345,
www.dunagaleria.hu

LAKÁSCSERE 

96/505050

Belvárosi, 2 szobás, 77 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 70–120 nmes, mi

nimum 3 szobás, határozott
határozatlan idejű, belvárosi,
révfalui, nádorvárosi vagy
gyárvárosi, téglaépítésű ház
ban maximum 2. emeleti
bérleményre. Minimális tar
tozásátvállalás lehetséges.
(Hirdetésszám: 733) 

Révfalui, nyugdíjasházi, 1
szobás, 25 nmes, összkom
fortos, határozatlan bérleti

szerződéses lakást cserélne
60 nmig, 1+2 fél szobás, ha
tározatlan idejű bérlemény
re. Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 734)

Adyvárosi, 3 szobás, 55 nm
es, összkomfortos, határozat
lan idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 55 nmnél
nagyobb, 2 vagy több szo
bás, határozatlan idejű, bel

városi, révfalui, nádorvárosi
bérleményre. Lift nélküli ház
ban max. az 1. emeletig. (Hir
detésszám: 735)

Újvárosi, 1 szobás, 34 nm
es, gázfűtéses, határozat
lan bérleti szerződésű la
kást cserélne 1–l ½ szobás,
határozatlan bérleti szer
ződéses lakásra. (Hirde
tésszám: 258)

Gyárvárosi, 2 szobás, 48
nmes, gázfűtéses, határo
zatlan bérleti szerződéses,
felújított lakást cserélne
belvárosi, szigeti, újvárosi
vagy gyárvárosi, 23 szo
bás, 5060 nmes tégla
épületben lévő, földszinti,
vagy panellakásra 3. eme
letig. Kisebb összegű tarto
zás megfizetését vállalná.
(Hirdetésszám: 259)



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Gyôrszentiván központjában új
építésû, sorházi, garázsos ingatlanok
eladók. A lakások belsô kétszintesek,
108 nm alapterületûek, amerikai
konyhás nappali+3 hálószobás el-
osztásúak. Átadás: 2021. ôsz.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Gyôr-Szabadhegyen eladó ez a
második emeleti, 60 nm-es, nappa-
li+2 szobás, 8 nm erkéllyel rendel-
kezô társasházi lakás két fürdôszo-
bával. Az ár emelt szintû fûtéskész
állapotra vonatkozik. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 36,9 M Ft

Gyôr közkedvelt lakóparkjában, a Szi-
tásdombon új kialakítású, családi
ház építésére alkalmas, össz köz -
mûves építési telkek eladók. A 654
nm-es telek 18,18 m utcafronttal
rendelkezik, telek hossza: 36,35 m.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 17,1 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó ez a
földszinti, kertkapcsolatos lakás. Az
59 nm-es lakás 2006-ban épült ház
földszintjén helyezkedik el, amerikai
konyhás nappali+2 szobás. A nap-
paliból nyílik a fedett terasz.  

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 31,9 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen 39—113 nm-
es lakások már leköthetôk. A föld-
szinti lakások teraszosak, kertkapcso-
lattal, az emeleti lakások erkélyesek.
A 3. emeleti lakás 42 nm-es, ameri-
kai konyhás nappali+1 szobás. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Pinnyéden eladó 92 nm-es, nagy te-
raszos, 185 nm saját kertkapcsolat-
tal rendelkezô családi ház/ikerház. Az
ingatlannak egy oldalról van közös fa-
la a szomszéddal. 4 szoba+amerikai
konyhás nappalis. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 38,999 M Ft 

Ár: 31 M Ft

Pannonhalmán 73 nm-es lakások
eladók. Az emeletiek erkélyesek, a
földszintiek terasszal és kertkapcso-
lattal rendelkeznek. Amerikai kony-
hás nappali+3 szoba. Ehhez az eme-
leti lakáshoz 4 nm erkély tartozik.

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

Nagyszentpálon eladó amerikai
konyhás nappali+3 szobás, 77 nm-es
ikerház 11 nm-es terasszal, a telek-
rész 311 nm. Ikerpárjával tárolóhelyi-
ségek kötik össze. Átadás: 2021 tava-
sza emelt szintû fûtés készen.

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

Ár: 23,9 M Ft

Gyôrzámolyon eladó új építésû, ön-
álló bejáratú, 97 nm-es, 14 nm tera-
szos, nappali+3 vagy 4 szobás iker-
ház. A két épületnek nincs közös fala.
A telek 1081 nm-es, ehhez a házhoz
612 nm telekrész tartozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 35,9 M Ft 

Gyôr-Adyváros legszebb utcájában
eladó egy négyemeletes ház 4. eme-
letén lévô, fiatalos lakás. A ház szige-
telt, az ingatlan elrendezése: két szo-
ba+hall. A lakás lakható, de egy fel-
újítás késôbb idôszerû lesz.

Cser Tibor: 
70/507-6717 Ár: 20,9 M Ft 

Gyôr-Révfalu kedvelt részén, új
építésû lakóparkban zöldterületre né-
zô, elsô emeleti, amerikai konyhás
nappali+két szobás, emelt szintû
fûtéskész lakás eladó. A 61 nm-es
lakáshoz 7 nm erkély tartozik.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Vásároljon Gyôr legújabb társashá-
zában lakást! Gyôr-Szabadhegyen
épülô társasházban 39—112 nm kö-
zötti lakások eladók. Ez a 75 nm-es
lakás földszinti, nappali+3 szobás,
teraszos, 75 nm-es saját kertes. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 41,9 M Ft 

Gyôr új építésû lakóparkjában, a Szi-
tásdomb szomszédságában családi
házak építésére alkalmas, össz -
közmûves építési telkek eladók. Mé-
ret: 426—863 nm közötti. Ez a telek
863 nm-es. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 22,438 M Ft 

Gyôrújbaráton eladó ez a 100 nm-
es, belsô kétszintes, azonnal birtokba
vehetô ikerház. Telekrész: 400 nm.
Elosztása: amerikai konyhás nappa-
li+3 hálószoba. A nappaliból nyílik a
nagyméretû, 26 nm-es terasz.

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

Gyôr-Adyváros központi utcájában el-
adó egy tízemeletes ház negyedik
emeletén lévô, fiatalos lakás. A másfél
szobás ingatlant átalakították három
félszobásra, újszerû konyha és sarok-
kádas fürdôszoba található benne.

Cser Tibor:
70/507-6717 Ár: 17,89 M Ft 

Gyôr-Révfalu kedvelt részén föld-
szinti kertkapcsolatos és emeleti er-
kélyes lakások eladók 42—64 nm kö-
zötti méretben. Ez az elsô emeleti la-
kás 42 nm-es, amerikai konyhás
nappali+1 szobás, erkélyes. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 22,794 M Ft 

Ár: 31,936 M Ft
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
Ne várjanak többet a héten, ideje megvalósítaniuk terveiket. Annyi
pozitív, teremtő energia rejlik a héten önök számára, amennyit be
tudnak fogadni. Tegyenek félre minden félelmet, minden kishitű-
séget, ne szerénykedjenek feleslegesen. Párjuk értékeli ezt, örül
felszabadultságuk láttán.

BIKA 
Nem kell rohanniuk semmivel sem, végre van idejük. Ehhez persze
rögös út vezetett, és még mindig vannak, akik nem tartják tiszte-
letben magánéletüket. Zárják rövidre a kellemetlen helyzeteket,
nem kell magyarázkodni. Önök se verjék nagydobra életük törté-
néseit, védjék magukat. 

IKREK 
Megfontoltan, lépésről lépésre haladva érik el a héten céljaikat, és
ez kissé türelmetlenné teheti önöket. Sajnos most nem tudják
meggyorsítani a történéseket munkahelyükön, de talán nem is kell.
Figyeljenek a részletekre, sokat tanulhatnak ezekből. Most elma-
radnak a hamis barátok.

RÁK 
Kissé nehezített pályán haladhatnak a héten, minden tudásukra és dip-
lomáciai érzékükre szükség lesz. Ne adják fel, de gondolják át még egy-
szer, mi a fontos és mi nem. Ki az igaz barát, és kitől kell búcsút venniük.
Összegezzék magukban a történteket, vonják le a tanulságokat.

OROSZLÁN 
Ha jól belegondolnak, eddig is ott volt a jó megoldás a szemük
előtt, de eddig nem vették észre. Most, hogy kénytelenek pihenni,
kicsit el tudnak távolodni az aktuális problémájuktól. Így meglátják
az összefüggéseket. Legyenek következetesek, lassítsanak a tem-
pójukon is.

SZŰZ 
Lehet, hogy a héten kicsit mást mond eszük és szívük, éppen ezért
várjanak egy picit. Rakják össze az információkat, az eseményeket
magukban, ne döntsenek elhamarkodottan. Elemezzék ki barát-
jukkal vagy párjukkal ezt, engedjék el félelmeiket. Felszabadultab-
ban ér véget a hét.

MÉRLEG 
Ideje nézőpontot váltaniuk pár kérdésben, amire rájönnek a héten,
gyökeresen átalakíthatja elképzeléseiket. Ne ijedjenek meg ettől,
még akkor sem, ha ki kell mozdulniuk komfortzónájukból. Ezzel a
többieknek is példát mutatnak. Sajnos családjuk nem érti meg önö-
ket rögtön.

SKORPIÓ 
Nagyot lendíthetnek most sorsukon, életükön, éppen ezért jól gon-
dolják meg, mit vonzanak be gondolataikkal, kimondott szavaikkal.
Párjukkal minél előbb egyezzenek meg, béküljenek ki, keressék
kapcsolatukban az értékeket. Figyeljenek egészségükre, ne terhel-
jék túl magukat munkájukkal.

NYILAS 
Álljanak meg egy kicsit, rendezzék magukban kételyeiket, ellent-
mondásaikat. Ne hajszolják bele magukat olyan helyzetbe, ami
nem is jó önöknek. Hosszú távú döntések várnak most önökre, ne
rohanjanak. Adjanak időt, beszéljék meg párjukkal gondolataikat,
félelmeiket.

BAK 
Az események arra késztetik önöket, hogy nézőpontjukat kicsit
megváltoztassák. Megkönnyebbülnek ettől, hiszen rájönnek eddigi
félelmeik okára is. Engedjék meg maguknak ezt az érzést, nem kell
a régi rossz beidegződésekhez ragaszkodniuk. Ne a szomorúságot
válasszák az új helyett.

VÍZÖNTŐ 
Ez a hét önöknek is a cselekvést hozza el, ne várjanak többé. Nincs
vesztenivalójuk, terveiket elég sokáig dédelgették. Vegyék elő ösz-
szes bátorságukat, kezdjenek neki, még ha a többiek furcsán is
néznek önökre. Lendületük most minden nehézséget legyőz. Le-
gyenek optimisták.

HALAK 
Eddigi sejtéseik most bebizonyosodnak, de ezen már szinte meg sem
lepődnek. Készültek is erre, csak az időre vártak. Álljanak elő ötleteikkel,
most örömmel fogadják azokat. Mindez előrelépést hoz munkájukban.
Párjukkal ideje megbeszélniük mindazt, ami eddig rejtve maradt.

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 18 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

NOVEMBER 14-TŐL 20-IGA GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
18:00  TÉNYEK ÉS TÉVHITEK AZ EMLŐRÁK SZŰRÉSÉRŐL ÉS KEZELÉSÉRŐL (12) 
18:45  Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
19:25  KULISSZÁK MÖGÖTT – SZÍNHÁZI MAGAZIN
20:00  Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:30  Híradó – Győr és a régió hírei
21:30  Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
22:00  Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Kulisszák mögött – színházi magazin

NOVEMBER 18. SZERDA   

06:00  Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
07:00  Híradó – Győr és a régió hírei
07:25  Csoportkép – dokumentumfilm
08:00  Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00  Híradó – Győr és a régió hírei
09:25  Üzleti negyed – gazdasági magazin
10:00  Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30  A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:00  A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
11:45  Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
12:00  Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45  Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
19:25  KERTBARÁT – KERTBARÁTOK MAGAZINJA
20:00  Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
21:30  Híradó – Győr és a régió hírei
21:30  Foto-Zoom+ / fotós workshop
22:00  Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja

NOVEMBER 19. CSÜTÖRTÖK   

06:00  Alkalmak és szavak – Benkő Samu portré
07:00  Híradó – Győr és a régió hírei
07:25  Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
08:00  Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Gázfröccs – autós magazin
09:00  Híradó – Győr és a régió hírei
09:25  Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00  Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30  Mozgásszervi rehabilitációs torna – PAMOK-gyakorlatok
11:00  Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
11:45  Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
12:00  Válogatás korábbi műsorainkból 
18:00  LELKI EGÉSZSÉGÜNK SZEMPONTJAI – VENDÉGÜNK ANTAL JUDIT
18:45  Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
19:25  Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
20:00  Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
21:00  Híradó – Győr és a régió hírei
21:30  Madárkórház – dokumentumfilm (16)
22:00  Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Virtuózok – a Jávorkai testvérek közreműködésével

NOVEMBER 20. PÉNTEK   

06:00  Az ének egymásba nyílnak – portré Bogdán László költőről
07:00  Híradó – Győr és a régió hírei
07:25  Félóra decibel – zenei műsor
08:00  Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
09:00  Híradó – Győr és a régió hírei
09:25  Közösségi tér – városok, falvak
10:00  Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30  Mozgásszervi rehabilitációs torna – PAMOK-gyakorlatok
11:00  Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
11:45  Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
12:00  Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45  Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
19:25  Gázfröccs – autós magazin
20:00  Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  Natura Túra – ismeretterjesztő film
21:30  Híradó – Győr és a régió hírei
21:30  Gázfröccs – autós magazin
22:00  Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
23:00  Híradó – Győr és a régió hírei
23:25  Lelki egészségünk szempontjai – vendégünk Antal Judit

NOVEMBER 14. SZOMBAT

06:00 Építech – házépítők magazinja
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Horváth Péter fotóművész – portré
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Gázfröccs – autós magazin
11:00 Foto-Zoom+ / fotós workshop
11:30 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
12:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
17:15  KÖZÉRTHETŐEN A STROKE-RÓL – VENDÉGÜNK DR. SZEGEDI ANIKÓ
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 A tetőfedő – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  GYŐRI7 – HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓ
19:30 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
20:00 Határtalan tudás – Régészeti rejtélyek a Pilisben
21:00 Gázfröccs – autós magazin
21:25 Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
21:45 A tetőfedő – kisfilm
22:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
22:20 Arrabona évszázadai – dokumentumfilm

NOVEMBER 15. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Trianoni múltidézés az orgona hangján – Rákász Gergely
08:00 Madarassy 70 – portré Madarassy György Tamás festőművészről
08:30 Creative chef – főzőműsor
09:00 Neve is van, Budapest – dokumentumfilm
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Creative chef – főzőműsor
11:30 Növényvédelem a kiskertekben – a biokert növényvédelme
12:00 Breuer – dokumentumfilm
13:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
16:15 Az egészséges táplálkozás – vendégünk dr. Boncz Ágota
17:00  GYŐRI7 – HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓ
18:00 Gázfröccs – autós magazin
18:30 A tetőfedő – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
20:00 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok 2019
22:15 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:15 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban

NOVEMBER 16. HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Félóra decibel – zenei műsor
08:30 Élmények (b)irodalma – élményközpontú irodalomtanítás
09:30 Mi odafent szoktunk elszámolni – dokumentumfilm
10:30 A völgy hangja – dokumentumfilm
11:20 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
11:50 Lámpaidők – kisfilm
12:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
19:25  MINDIG GYŐZTES – GYŐRIEK SPORTMAGAZINJA
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop

NOVEMBER 17. KEDD   

06:00 Vihar lett úrrá a rejtett szívemen – portréfilm
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00  Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Gázfröccs – autós magazin
09:00  Híradó – Győr és a régió hírei
09:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
10:00  Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30  Credo – katolikus krónika
11:00  Csoportkép – dokumentumfilm
11:30  Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
11:45  Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
12:00  Válogatás korábbi műsorainkból 
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Amagyar történelem legtragikusabb,
sorsfordító eseményei közé tartozik az
1920. június 4-én aláírt békediktátum.

Magyarország elvesztette területének közel
kétharmadát, határainkon kívülre került mint -
egy 3,5 millió magyar. Az I. világháborút lezá-
ró békeegyezmény nagy hatással volt Győrre,
ugyanis nem csak a vármegye közigazgatását
kellett újjászervezni. A gondok 1916-ban
kezdődtek, a háborús menekültek áradatával,
majd a helyzet fokozódott, amikor az elcsa-
tolt részekről több ezer magyar érkezett
Győrbe, akiket törvényi, rendeleti úton, sok-
szor a karhatalom segítségével vagonokba
tuszkolva toloncoltak ki szülőföldjükről.

TRIANON HATÁSA GYŐRRE
SZÁZ ÉVE ÍRTÁK ALÁ A BÉKEDIKTÁTUMOT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Az Esterházy-palotában látható a Trianon 100 című emlékkiállítás, en-
nek kapcsán beszélgettünk a békediktátum győri hatásairól Cserhalmi
Zoltánnal, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum muzeológu-
sával, a tárlat kurátorával. 

A város erre az emberáradatra nem készült
fel, nem voltak meg az infrastrukturális, a lak-
hatási, a megélhetési feltételek – hangsú-
lyozta a szakember. A családok elhelyezésére
„barakkvárosok” létesültek a Budai úton, Új-
város nyugati peremén, amit csak Trianon-te-
lepként emlegettek, valamint a Dunaszeren.
1930-ra normalizálódott a helyzet, beindult
a gazdaság, fellendülőben volt a textilipar,
ahol nőket foglalkoztattak, igaz, éhbérért. 

Támogatott tartalom
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Aklub a kialakult helyzetről tájékoz-
tatta a magyar és az európai szö-
vetséget, egyúttal kezdeményezték

a bajnoki meccseik, valamint a jövő heti
Buducnost Podgorica elleni BL-mérkőzés
elhalasztását. A zöld-fehérek októberben
egyszer már hatósági karanténba kerültek,
akkor Fodor Csenge és a norvég Veronica
Kristiansen kapta el a betegséget. Akkor

KARANTÉNBAN AZ ETO KÉZILABDÁZÓI
A női Bajnokok Ligájában
címvédő Győri Audi ETO KC
kézilabdacsapatánál négyen
– köztük játékosok és stáb-
tagok is vannak – megfertő-
ződtek a koronavírussal, így
az együttes ismét hatósági
házi karanténba került.

szintén a montenegrói rivális elleni BL-ta-
lálkozót kellett elhalasztani. Jó hírből is ju-
tott az ETO-szurkolóknak, a hét elején Ve-
ronica Kristiansen világ- és kétszeres Eu-
rópa-bajnok balátlövő hosszabbított szer-
ződést, majd szerdán Fodor Csenge is új
megállapodást írt alá az ETO-val.

A 2018-ban érkezett norvég játékos jövő
nyáron lejáró szerződését három évvel
hosszabbították meg. „Boldog vagyok,
hogy itt folytathatom a karrierem. Moti-
vált vagyok, szeretnék újabb szép ered-
ményeket elérni zöld-fehérben” – nyilat-
kozott Veronica Kristiansen. 

A Győri Audi ETO KC Fodor Csenge nyáron
lejáró kontraktusát 4 évvel toldotta meg.
„A hosszú távú szerződés egyrészről kife-
jezi a bizalmat játékosunk felé, másrészt
megmutatja elégedettségünket az eddig
végzett munkája kapcsán” – mondta dr.
Bartha Csaba elnök.

Arangos versenyen indul a hétvégi tor-
nász-OB legeredményesebb férfi tor-
násza, a győri Mészáros Krisztofer is,

aki az egyéni összetett mellett talajon és ug-
rásban is aranyérmet szerzett, gyűrűn, korlá-
ton és nyújtón pedig ezüstéremmel térhetett
haza a felnőttbajnokságról. Mészáros ezúttal

NÉZOK NÉLKÜL RENDEZIK 
A MESTERFOKÚ TORNÁSZBAJNOKSÁGOT GYŐRBEN

A tornászok Mesterfokú Bajnoksá-
gát a koronavírus-korlátozások mi-
att zárt kapuk mögött rendezik az
Olimpiai Sportparkban. Ez azt je-
lenti, hogy se a nézők, se a média
munkatársai nem mehetnek be a
versenyre. Ez alól a Magyar Torna
Szövetség sajtócsapata a kivétel.

is minden szeren indul. A GYAC tornásza az
egyéni összetett versenyben ismét a 80 pont
fölötti teljesítményt célozza meg, a szeren-
kénti döntőkben pedig lólengésben és korlá-
ton is hiba nélküli gyakorlatokat mutatna be.
A győriek közül Mészároshoz hasonlóan Tom-
csányi Benedek mindegyik szeren indul, míg
Kardos Botond három szeren száll versenybe.
A három felnőtt GYAC-os válogatott most
harcolhatja ki a tagságát az Európa-bajnoki
csapatba, Molnár Botond pedig az ifi Eb-rész-
vételért is versenyez.

„Az országos bajnokság eredményeiből kiindul-
va az élre várom a fiúkat a mezőnyben, de a
legfontosabb, hogy a gyakorlataikat a lehető
legjobban mutassák be” – mondta Szűcs Ró-
bert, a győriek edzője.

A Mesterfokú Bajnokság november 13-án,
pénteken kezdődik és 15-én, vasárnap zárul.

A bajnokság első napján, pénteken a 10 óra-
kor induló gyermekversenyek után 15 órakor
kezdődik a Férfi Szuper Csapatbajnokság,
majd a férfiak egyéni összetett döntője.
Szombaton 11 órától a női egyéni összetett
döntőjét rendezik, aztán a férfiak szerenkénti
fináléja következik a programban, ekkor tala-
jon, lólengésben és gyűrűn dől el a helyezé-
sek sorsa. Vasárnap a női szerenkénti dön-
tőkkel, majd a férfiak utolsó napra maradt ug-
rás-, korlát- és nyújtódöntőivel zárul a Mes-
terfokú Bajnokság.

´́

Fotó: O. Jakócs Péter
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

„Épp a Bolyai magyarversenyről jövök, siettem,
hogy ne késsek. A sport mellett fontos a tanu-
lás, és az a minimum elvárás saját magammal
szemben, hogy kitűnő legyek. Néha előre kell
tanulnom, vagy pótolnom kell egy kicsit, de
szerencsére már rutinos vagyok abban, hogyan
osszam be az időmet. Ennyit megér a sport,
mert nagyon sok örömet szerez nekem ” – kez-
di a beszélgetést a GYAC sportolója, aki kevés
szabadidejében olvasni szeret a leginkább, bár
ez a kikapcsolódás az utóbbi években nyárra
marad. Julcsi először a kézilabdázással próbál-
kozott, aztán 11 évesen részt vett egy össze-
tett diákolimpián atlétikában, és rögtön meg-
nyerte a körzeti és megyei fordulót is. Az orszá-
gos döntőről kijutott egy nemzetközi versenyre
Lengyelországba, úgy érzi, ekkor lett végleg
szerelmes jelenlegi sportágába.

„A Győri Atlétikai Clubban kezdtem, de amikor az
egyesületből kivált a Bercsényi DSE, számomra

KAPUY JÚLIA NAGY UGRÁSRA KÉSZÜL

Úgy ad interjút, mint egy profi az
olimpián, minden mondatából su-
gárzik, hogy helyén van az esze. Tu-
datosan készül arra, hogy élsporto-
ló legyen, mindezek mellett pedig a
tanulásra is sok energiát fordít. A
14 éves Kapuy Júlia atlétaként a tá-
volugró számokban találta meg
azt, ami neki örömet szerez és si-
kereket hoz. Az egyik edzése előtt
beszélgettünk, ahova egy tanulmá-
nyi versenyről érkezett.

egyértelmű volt, hogy követem oda edzőimet,
Kószás Krisztát és Farkas Rolandot, hiszen ren-
geteg támogatást kaptam tőlük, és szeretek ve-
lük dolgozni. Jó, hogy most újra egy címer alatt
működik a két klub, és az Olimpiai Sportparkban
kiváló körülmények között dolgozhatunk.” 

Kapuy Júlia jelenleg távolugrásban és ötös-
ugrásban versenyez. A legbüszkébb arra,
hogy többszörös országos bajnok, idén pe-
dig újra bekerült az ugróválogatott kereté-
be. Hosszú távra tervez, de azt mondja,
tisztában van vele, hogy pályafutása sike-
ressége rengeteg tényezőtől függ. Szeretne
sokáig élsportoló lenni, az álma, hogy Ma-
gyarországot és Győrt világeseményeken
képviselje.

„Maximalista vagyok, mindig győzni szeretnék,
most a hazai versenyeken akarok jó eredmé-
nyeket elérni és a válogatottban helytállni. Óri-
ási motiváció számomra, hogy elégedettek le-
gyenek velem, szeretem, ha a családom és az
edzőim is büszkék rám. Tudom, ha kihozom
magamból az adott pillanatban a legtöbbet, ak-
kor nem okozok csalódást senkinek” – tette
hozzá a GYAC tehetsége.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

Farkas Roland edző: „Megláttam és azt gon-
doltam, hogy egy istenáldotta tehetség.
Amellett, hogy tökéletes atlétaalkat, és szor-
galmas, a táplálkozására, a pihenésére is oda-
figyel. Vele együtt a családja is mindent meg-
tesz a sportért, Julcsi sikeres pályafutásáért.
Eleinte szinte az összes versenyszámba be-
lekóstolt, gátaztunk, ugrottunk, futottunk, és
az első komoly versenyén mindent megnyert.
Végül a távolugrás felé húzott a szíve, ebben
voltak a legnagyobb sikerélményei.”
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A juniorok Európa-bajnokságán a Széchenyi
Egyetem SE sportolója első két mérkőzését ip-
ponnal nyerte, majd a döntőben az ukrán Jevge-
nyij Baljevszkijnál bizonyult jobbnak vazarival. Si-
pőcz az U23-as mezőnyben az orosz Kajtov és az
azeri Feyziyev legyőzésével jutott be a fináléba,

KÉT EURÓPA-BAJNOKI ARANY
ÖT NAP ALATT!
A SZESE judósa, Sipőcz Richárd újabb
két aranyat helyezett el egyébként is
gazdag éremkollekciójában. A tizenki-
lenc éves sportoló a +100 kilogrammos
súlycsoportban a dobogó tetejére állha-
tott a Porecben rendezett junior csel-
gáncs Európa-bajnokságon, majd né-
hány nappal később ugyanezen a hely-
színen az U23-asok kontinensbajnok-
ságát is megnyerte! Sipőcznek az újabb
sikerekkel már van két ifjúsági, egy ju -
nior és két U23-as Eb-aranyérme.

ahol a grúz Zaalishvilivel találta magát szembe,
akitől eddig háromszor kikapott a győri fiú. Ami
igazán érdekessé tette ezt a csatát, az volt, hogy
a budapesti Grand Slam-versenyen bírói hibák
miatt csúszott ki Sipőcz Richárd kezéből a biztos
győzelem. Gyimes Nikolett tanítványa az U23-as
Eb-döntőt már nem bízta a bírókra, ipponnal ver-
te ellenfelét.

,,A két Európa-bajnokság nagyon jól sikerült, igazá-
ból a maximumot hoztam ki belőle. A juniorverse-
nyen nem éreztem magam igazán jól, nem tudom,
mi volt ennek az oka, de aztán minden rendbe jött
és az U23-as Eb-t már a lehető legjobb állapotban
kezdhettem. Nagyon ,,ipponerős" judót mutattam
ezen a két rangos viadalon. A budapesti furcsa ve-
reség után komoly motiváció volt, hogy végre meg-
verjem a grúz judóst, bosszantott az a vereség, egy
óriási űrt hagyott bennem, hogy nem sikerült akkor
érmet szerezni. Tudtam, hogy el fog jutni a döntőbe,
ott újra találkozunk, és revansot veszek" – mondta
Sipőcz Richárd, aki a két Európa-bajnokság között ta-
nulással terelte el a gondolatait a versenyzésről, so-
kat mozgott és nyújtott, ez pedig tökéletes kombiná-
ciónak bizonyult.  Sipőcz Richárd továbbra is verseny-
ben van a részvételért a jövő évi tokiói olimpiára, lesz-
nek még kvalifikációs versenyek, ahol ranglistapon-
tokat gyűjthet.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: European Judo Union/Facebook

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 részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

Akció: november 13—19.

Sertésapróhús 70—30%
(kolbásznak való)

Magyar alma

259 Ft/kg

499 Ft/kg

Formázott, bôrös
sertéscomb

999 Ft/kg

850 Ft/kg

Csirkemellfilé

999 Ft/kg

Zsírszalonna

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

kartonos ár

179 Ft/db



MASZKBAN
AZ ÁRVÍZI CSÓNAKOS

Acsónakos szoborként ismert alkotás a Baross Gábor
sétálóutca közepén Paulikovics Iván 1997-es alkotá-
sa, amely az 1954-es győri nagy árvíz emlékére ké-

szült. A szobor a Nosztalgia egy letűnt életkor után címet
kapta a művésztől anno, s úgy gondolom, ez rajtam kívül so-
kakat napjainkban is meglep. Őszintén szólva, halványlila
dunsztom sincs arról, miként lehet arra nosztalgiával gon-
dolni, hogy a hatalmas árvíz elvitte szerencsétlen flótás fürdő -
gatyáját, ezért ádámkosztümben kell küzdenie a természet-
tel. Inkább gondolnék arra, hogy a kisportolt koma azért dob-
ta le a fecskét, mert feltétlen híve a szabadtest-kultúrának.
Ahhoz már hozzászoktunk az évek folyamán, hogy győri hon-
fitársaink az alkalomhoz illően felruházzák a tudtommal név
nélküli embert: szeles időben sálat kap, december 6-án Mi-
kulás-sapkát szakállal, szilveszterkor színes parókát buli-
szemüveggel. Sajnos eljött egy ilyen időszak, amikor orvosi
maszkkal kell az orrát és száját eltakarni. Tényként kijelent-
hető, hogy a csónakos férfi így járvány idején Covid-kompa-
tibilis. Tényleg, nem kéne nevet adni neki?

Szerző és fotó: O. Jakócs Péter


