


Scarlett: „Én a kollégáimmal az
egyik hetedik kerületi étteremben
voltam, az „utolsó szabad esténken”.
Tovább szerettünk volna menni szórakoz-
ni, de fülest kaptunk, hogy inkább ne. Az első
reakcióm az volt, hogy a „lockdown” miatt törtek
ki verekedések. Aztán miután a helyzet egyre ko-
molyabb lett, nem akartuk elhinni, mi folyik itt. Vé-
gül hajnali háromig ragadtunk az étteremben,
majd mikor kimerészkedtünk az utcára, esélytelen
volt taxit fogni, így engem hazakísértek a kollégá-
im, de aludni persze nem tudtam. Később kiderült,
hogy pont arra a helyre mentünk volna tovább,
ahol a merénylő lelőtte az egyik áldozatot.” 

Egy másik győri barátnőm, Szabina egy második ke-
rületi étteremben dolgozott. Ő úgy értesült róla,
hogy az egyik törzsvendég rohant oda a pulthoz, és
azt mondta, hogy egy géppisztolyos embert látott,
és hallotta a lövéseket is. „Először nem akartam hin-
ni neki, aztán jöttek a hírek, videók, rendőrautók szá-
guldoztak el az étterem előtt, lefagyott mindenki.
Bent ragadtunk a vendégekkel együtt, és közösen
követtük az eseményeket az interneten. A főnököm
végül hajnali egy után vitt haza autóval, de nagy ke-
rülővel, ugyanis az egész belvárost lezárták.” 

Néhány nap elteltével azt látják az ismerőseim,
hogy Bécs kihalt, a belvárosban több rendőr is
tartózkodik. Pánik már nincsen, inkább szomo-
rúság tapasztalható. Az osztrák belügyminiszter
szerint semmi jel nem utal arra, hogy második
merénylő is lett volna. A hivatalosan terrorcse-
lekménynek minősített támadás után a rendőr-
ség tizennégy embert vett őrizetbe, és tizennyolc
házban tartott házkutatást. Az osztrák kormány
háromnapos nemzeti gyászt rendelt el, politikai
vezetők világszerte elítélték a merényletet. 

A terrortámadás mindössze néhány órával a ko-
ronavírus-járvány megfékezését célzó részleges
karantén életbe lépése előtt történt, hétfőn este nyolc
óra körül. Az első lövések a Seitenstättengasse utcában
található központi bécsi zsinagóga környékén dördültek el. A
rendőrök által lelőtt támadó – a 20 éves Kujtim Fejzulai – négy
embert ölt meg, huszonkettőt megsebesített. 
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Előzmények
A bécsi merénylet rengeteg embert megdöb-
bentett, köztük engem is, különösen azért,
mert az egyetemet Bécsben végeztem el, így
számtalan barátom, ismerősöm van, akik a mai
napig kint élnek.

Hétfőn este edzésről hazaérve küldött a barát-
nőm egy hangüzenetet, amelyben azt mondta:
„Szia Zsófi, képzeld, a Schwedenplatzon lövöldöz-
nek, csak azért szólok, hogy ha gondolod, megír-
hatod az anyagot.” Először fel sem fogtam, és biz-
tos vagyok benne, hogy ő sem, mi történik. 

„Jó” időzítés 
Tudni kell, hogy a terrortámadás a szigorúbb jár-
ványügyi szabályok életbe lépése előtt történt,
ezért az utcákon, éttermekben meglehetősen sok
ember tartózkodott. Az osztrák állami csatorna
azonnal reagálva az eseményekre, indított egy élő
adást, amit én is hallgattam, közben folyamato-
san tartottam a kapcsolatot a kinti barátaimmal. 

Legelső dolgom volt megkérdezni őket, hogy jól
vannak-e. A chatcsoportunkba számtalan üze-
net, kép és videó érkezett az esetről, köztük
olyan fotók is, amelyek már hétfőn délután há-
rom órakor napvilágot láttak a Twitteren, és a
következő fenyegetéseket tartalmazták ango-
lul: „Várjátok ki a meglepetéseinket!” A lövöldö-
zések sora után pedig még azt is posztolták,
hogy „Esküszöm Allahra, hogy még nem látta-
tok tőlünk semmit”, ám ezeket később az oszt-
rák állam kérésére a Twitter eltávolította. 

Első reakciók
Miután megtudtam, hogy a barátaim jól van-
nak, kicsit megnyugodtam, de fokozott érdek-
lődéssel követtem tovább az eseményeket.
Időközben álhírek is megjelentek, például, hogy
a Mariahilferstrassén túszul ejtettek egy em-
bert. Mindenki írogatott mindenfélét, biztosat
először az ORF sem tudott közölni. 

Első reakciója minden kint élő ismerősömnek is
ugyanaz volt, mint nekem: „Jól vagy?”. Utána in-
dultak el a találgatások, hogy mi történik a világ
legélhetőbb városában. Zsuzsi, felvidéki magyar
barátnőm először azt hitte, hogy az aznap éjféltől
kezdődő szigorúbb járványügyi szabályok miatt
törtek ki lázadások. Van olyan barátom is, aki a
környéken lakik, ő hallotta a lövéseket. 

„Úristen, mi történik?”
Szerencsére a legtöbb ismerősöm otthon tartóz-
kodott. Kata, egy győri barátnőm otthonról figyel-
te az eseményeket, az első üzenet, amit tőle kap-
tam: „Mi a fene történt? Egyszerűen nem tudom
felfogni...” Flóra, aki szintén győri, azt írta, hogy ők
aznap mentek volna be a városba, de végül otthon
maradtak, ám néhányan az utolsó lehetőséget ki-
használva mozdultak ki, vagy éppen dolgoztak.
Érdeklődve hallgattam az ő történeteiket is.

FEGYVERROPOGÁS
A BÉCSI ÉJSZAKÁBAN

GYŐRIEK IS TÚLÉLTÉK A RÉMÁLMOT

„SZIA ZSÓFI, 
KÉPZELD,
A SCHWEDENPLATZON
LÖVÖLDÖZNEK”

Szerző: Némedi-Tóth Zsófia
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Ahalálozás és a megbetegedések
számának gyors emelkedése isme-
retében várható volt, hogy a kor-

mány rövidesen szigorító intézkedéseket ve-
zet be. Ezt azon a napon jelentette be Orbán
Viktor, amikor Magyarországon minden ed-
diginél többen, nyolcvannégyen haltak meg,
s csaknem négyezer igazolt fertőzés tör-
tént. 4767 beteget ápoltak kórházban, kö-
zülük 348-an lélegeztetőgépen voltak.
Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház
Országos Hematológiai és Infektológiai In-
tézet osztályvezető főorvosa szerint
egyébként a lélegeztetőgépre kényszerült
betegeknek sajnos csak mintegy 40-50
százaléka gyógyul meg. A végleges meg-
oldás a vakcina lesz, addig azonban fokoz-
ni kell a védekezés erejét.  A szigorítások
értelmében bezárják a szórakozóhelyeket,
ismét ingyenessé teszik az autóparkolást,
hogy kevesebben utazzanak a túlzsúfolt
tömegközlekedési eszközökön. Rendez-
vényeken, sportrendezvényeken, mozik-
ban és színházakban csak minden harma-
dik széken lehet majd ülni, és kötelező a
maszkhasználat. 

Időközben országosan rossz hírt közölt a
Nemzeti Népegészségügyi Központ: a ko-
ronavírus szennyvízben mért koncentrá-

SZEMSZ      G

Ficsór Dávid

Nem, ez nem egy újabb „bölcs” írás, melyben
a szerző a koronavírussal kapcsolatos félinfor-
mációk alapján próbálja ráerőltetni saját igazát
az olvasókra. Nem, ez nem egy Facebook-
poszt egy nem létező orvostól, aki elhinti,
mekkora a baj. És nem, ez nem egy kormány-
párti–ellenzéki vita. 
Ez a valóság. 
Én voltam az, akit elsőként ért el a Győr+ Médiá -
ban a Covid-19. Nem kerültem intenzívre, enyhe
tüneteim voltak. Néhány nap köhögés, orrfolyás,
orrdugulás, majd a fertőzés második fázisában
fáradékonyság, levertség, rossz közérzet, egy
kis mellkasi és háti fájdalommal fűszerezve. Ha
pedig már fűszerek, természetesen szaglásról
sem beszélhettem ez idő alatt. 
Mikor ezt a cikket írom, még négy napunk van
hátra a házi karanténból. Azért beszélek többes
számban, mert van egy feleségem és két gyer-
mekem, akik – mivel egy fedél alatt élünk –
szintén elkaphatták apjuktól a „koronát”. A gyer-
kőcöknél is jelentkezett a masszív orrfolyás, kö-
högés, hőemelkedés, a feleségem szerencsére
inkább csak fáradékonyabb volt az átlagnál. 
Ennek ellenére összességében nem a legkelleme-
sebb néhány napon vagyunk túl és még finoman
fogalmaztam. Pedig ez csak az enyhe lefolyású
történet, mondom így utólag. Utólag, hiszen on-
nantól kezdve, hogy kiderül, pozitív vagy és vélhe-
tően a családod is, egyfajta orosz rulett kezdődik. 
Ehhez tudnám hasonlítani, hiszen ez a korona-
vírus kiszámíthatatlan, egyszerűen nem tudod,
mi vár rád és szeretteidre. Várod a lázat, a ne-
hézlégzést, a véroxigénszint csökkenését.
Rosszabb lesz ennél? Ez már a csúcsa? A kez-
dete? Mennyi ideje járhattam emberek között,
a kollégáim közé fertőzötten? Volt rajtam min-
dig maszk? Idősebb családtagokkal találkoz-
tam? Sorolhatnám még a megválaszolandó
kérdéseket, melyekkel legbelül folyamatosan
küzd az ember. 
Bizonytalanság. Ez a koronavírus legaljasabb tü-
nete. Orosz rulett, hiszen nem tudod, hogy me-
lyik csőben van az a bizonyos golyó. A tiédben?
A gyerekeidében? A feleségedében? Szüleidé-
ben? Nagyszüleidében? Ha pedig valami pozití-
vat szeretnék hozzátenni ehhez a történethez,
az egy egyszerű dolog. Úgy hívják, maszkhasz-
nálat. Egyik kollégám sem kapta el tőlem a ví-
rust, mert folyamatosan, szabályosan maszkot
hordunk. Kocsiban, irodában ülve, munka köz-
ben. Ennyit jelent. Ki gondolná?

OROSZ RULETT

Szigorításokat jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök a koro-
navírus gyors terjedése miatt. Újra életbe lép a rendkívüli jog-
rend, s éjféltől hajnali öt óráig kijárási korlátozást rendeltek el.
Jó hír, hogy tizenegy magyar megyeszékhellyel ellentétben
Győrben nem nőtt a szennyvízben mért víruskoncentráció.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

ciója emelkedő tendenciát mutat. Szeren-
csére Győrött a koronavírus-koncentráció
mérsékelt, a tendencia pedig stagnáló. Ez
mindenképpen jó előjel a mérés utáni, 4
és 10 nap közötti időszakra. Járványügyi
szakemberek szerint ez nem azt jelenti,
hogy városunkban ebben az időszakban
nem nő a fertőzések száma, ám nagy va-
lószínűséggel kisebb mértékben, mint
azokban a városokban, amelyekben
emelkedni kezdett a szennyvizek vírus-
koncentrációja.

A virológusok és az infektológusok arra fi-
gyelmeztetnek mindenkit: oltassa be ma-
gát influenza elleni szérummal, ugyanis ha
a két vírus egyszerre támadja meg a szer-
vezetet, az súlyos állapotokat idézhet elő.

Győri patikusok tájékoztattak bennünket
arról, hogy az idős emberek körében meg-
ugrott a kereslet a tüdőgyulladás elleni ol-
tóanyagokért. Ezt a háziorvosok receptre
írják fel, s térítés ellenében lehet hozzájutni.
Kétféle ilyen oltóanyag van forgalomban. A
gyógyszerészek utalnak arra, hogy ez a
vakcina nem véd meg a koronavírus által
előidézett tüdőgyulladástól, viszont a bizo-
nyos baktériumok által kiváltott tüdőgyul-
ladások jelentős része ellen védelmet nyújt.
Ez azért is fontos, mert időskorban sokan
a bacilusok okozta, a koronavírustól telje-
sen független tüdőgyulladástól kerülnek
súlyos állapotba.

ÉJFÉLTŐL HAJNALI ÖTIG 
KORLÁTOZOTT A KIJÁRÁS
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AGyőri Szakképzési Centrum Bercsényi
Miklós Közlekedési és Sportiskolai Tech-
nikum számára egy többszöri egyezte-

tés után a Honvédelmi Minisztérium nemrég
hagyta jóvá, hogy a középiskola csatlakozzon a
Honvéd Kadét Programhoz. Ennek szentesíté-
seként történt meg az az ünnepélyes aláírás,
amely az iskola igazgatója, illetve az MH 6. Si-
pos Gyula Területvédelmi Ezred ezredparancs-
noka között született meg.  

Németh Zsolt, a Bercsényi igazgatója köszön-
tőjében kiemelte: „A sorkatonaság megszün-
tetésével a fiataloknak sokkal kevesebb lehe-
tősége maradt megismerni a honvédelmet, ke-
vesebb személyes tapasztalatuk lehet a kato-
naéletről. A honvédelmi nevelés is sokkal ne-
hezebb így, viszont a Honvédelmi Minisztérium

Ünnepélyes keretek között, szerda délelőtt 10 órakor írták alá azt az
együttműködési megállapodást, amely kijelenti, hogy a Bercsényi-is-
kola is csatlakozik azon intézmények közé, ahol jövő tanévtől kezdve
elindul a Kadét Program.

által támogatott Kadét Program most új távla-
tokat nyithat. Az MH 6. Sipos Gyula Területvé-
delmi Ezreddel közösen, az ő támogatásukkal
indítjuk majd a programot, amely reményeink
szerint egyre több fiatalban ébreszti majd fel a
hazafias gondolkozást, a nemzeti öntudatot és
a katonai pályával szembeni vonzalmat” – zár-
ta az igazgató, aki hozzátette, a Bercsényi éle -
tében a rendvédelem már 1990 óta jelen van,
akkor indultak a rendészeti, tűzvédelmi, határ-
őr és vámügyes osztályok. Katonai alapisme-
retekből eddig is lehetett érettségizni, azonban
a Kadét Programmal most sokkal professzio-
nálisabb oktatásban részesülnek majd az ér-
deklődő fiatalok. 

Sipos Antal ezredes, ezredparancsnok beszé-
dében hangsúlyozta: „Nemzeti érdek, hogy
gyermekeink a hazájukért tenni is akaró, felelős
állampolgárokká váljanak. Az országban eddig
már 60 olyan iskola létezik, ahol megvalósult a
Kadét Program, Győr-Moson-Sopron megyében

a Bercsényi lett a második csatlakozó intéz-
mény. Az oktatás során a diákok elsajátítják a
katonai alapismereteket, illetve a szabadidő
hasznos és katonás eltöltéséhez is kínálunk
nekik programokat. Ebben segítségükre lesz a
győri központú MH 19. Szalontai Ferenc Terü-
letvédelmi Zászlóalj is.” 

Az ezredes tehát rávilágított arra, hogy vállalják
a speciális katonai szakértelmet és eszközöket
igénylő tanórák és foglalkozások megtartását.
Továbbá vállalják az eszközök, katonai felsze-
relések rendelkezésre bocsátását, bemutatá-
sát, s természetesen az iskolai és az iskolán kí-
vüli programok megszervezéséből és lebonyo-
lításából is kiveszik a részüket. 

A Bercsényiben a jövő tanévtől tehát minden
érdeklődőt tárt kapukkal, egységes kadétfor-
maruhákkal, katonai alapismeretekkel és ki-
számítható, biztos jövőképpel várnak. 

CSATLAKOZOTT A BERCSÉNYI
A HONVÉD KADÉT PROGRAMHOZ

A MEGYÉBEN 
A BERCSÉNYI LETT
A MÁSODIK 
CSATLAKOZÓ 
INTÉZMÉNY

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor 



2020. november 6. 5

Már alá is írták az adásvételi szerződést. Ki ke-
resett meg kit?
Győri gyerekként mindig csodálattal néztem
ezt a patinás épületet, s az évek során láttam
annak fokozatos pusztulását. Polgármester-
ként az első intézkedéseim egyike volt, hogy
megtudjam: kinek a tulajdona ez a ház, és mi a
szándéka vele. Kiderült, hogy az Unicentrál Va-
gyonkezelő Kft. birtokában van, s a vállalat
méltó módon, színvonalasan fel akarja újítani.
Ehhez elkészült a koncepció, a terv, s már a ki-
viteli engedélyeket is megszerezték. Anyagi
eszközeik azonban nem tették lehetővé a
program mostani megvalósítását. A közgyűlés
elé terjesztettem, hogy vásárolja meg a város
az épületet a már kész tervdokumentációkkal,
engedélyekkel együtt. Mentsük meg Győrnek
ezt az ikonikus építészeti értékét. Glázer Tímea
és Pollreisz Balázs tartózkodása mellett ellen-
szavazat nélkül elfogadta a közgyűlés a javas-
latomat.

Mennyibe került a Spartacus csónakházként
ismert épület, s a felújítás dokumentációja?
A közgyűlés arra adott felhatalmazást, hogy az
ingatlanbecslő által megállapított áron vehet-
jük meg. Ebből azért még sikerült lealkudnunk,
így aztán 135 millió forint plusz áfa volt az ára.

Egy ekkora költségvetésű városnak – még ha
a koronavírus okozta helyzet minden telepü-

VISSZAKAPJA  RÉGI FÉNYÉT 
A FOLYÓPARTI CSÓNAKHÁZ

„A regattistákat is meg akarta
ijeszteni a fenyegetőző eső, de
Neptun lovagjai vidáman biztosak
voltak abban, hogy a vizek Istene
jobban szereti őket, semhogy el-
rontaná ünnepünket. Nem is ron-
totta el.” A korabeli sajtóban így ír-
ták le 1897. június 7-én az első
győri csónakház avató ünnepélyé-
nek körülményeit.  A sokáig bi-
zonytalan sorsú, ikonikus Radó-
szigeti épületet, a Spartacus-csó-
nakházat most megvette a város, s
dr. Dézsi Csaba András polgármes-
ter azt ígéri: eredeti szépségében
újítják fel, mely – illeszkedve a hely
hangulatához –  a győrieknek és a
turistáknak is remek, gyönyörköd-
tető környezetet teremt a megpi-
henéshez, a szórakozáshoz.

léstől komoly anyagi áldozatokat is követel az
idei évben – ennek az összegnek az előterem-
tése nem jelenthet megoldhatatlan gondot.
De mennyibe kerül majd a felújítás, s részben
újraépítés is szükségessé válik?
Valóban, a grandiózus tervek például tartal-
mazzák a már nem létező torony újraépítését
is. Az egész program mintegy kétmilliárd fo-
rintba kerül majd.

Ez viszont már Győr költségvetésében is mar-
kánsan érzékelhető tétel.
Természetesen erőteljes lobbizással mindenek-
előtt állami pénzt szeretnék szerezni rá. Az ilyen
építészeti érték ugyanis az egész ország kultu-
rális örökségének a része. Tárgyaltam már a ter-
veinkről Navracsics Tibor egykori miniszterel-
nök-helyettessel, aki most többek között az
Északnyugat-Magyarországi Fejlesztési Zóna
komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Tehát nála van a kasszakulcs.
A komplex fejlesztések kasszakulcsa. De azt
gondolom, hogy nála jó helyen van.

Mit ígért a kormánybiztos úr?
Maradjunk annyiban, hogy optimista vagyok. 

Milyen funkciót kap a megújult egykori
csónakház?
A Radó-sziget Győr egyik központi kulturális
és pihentető övezete. Szívesen mennek oda
sétálni, a pavilonhoz zenét hallgatni az em-
berek. Bizonyosan méltó környezetet adhat
képzőművészeti kiállításoknak, s más kultu-
rális eseményeknek, s számtalan módon ré-
szese lehet az újjászerveződő, színes vízi tu-
rizmusnak.  A Radó-sziget most is különböző
kulturális fesztiváljaink egyik kedvelt helyszí-
ne, otthona. Új, különlegesen szép teret kínál
a programokhoz a megújuló épület. De aki
csak sétálni szeretne, annak a partról és a to-
rony kilátójáról megcsodálható panoráma is
emlékezetes élményt ad. Az is fontos, hogy
milyen városképet mutat a folyópart az itt
élőknek és az idelátogató turistáknak. Győrt
ugyanis többek között az épített és a termé-
szeti értékek harmóniája teszi vonzóvá.

Mi lesz a most Spartacus-csónakházként
emlegetett ingatlan neve?
A névadásnak már kialakult, népszerű gyakor-
lata van Győrben. Ezúttal is ötletpályázat írunk
ki a megszépült, új funkciókat kínáló épület el-
nevezésére.

A VÁROSÉ LETT NEPTUN LOVAGJAINAK AZ OTTHONA
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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Afertőtlenítés az oktatási intézmény egé-
szére kiterjedt, beleértve tehát az óvo-
dát, az általános iskolát, a gimnáziumot

és a kollégiumot is. A feladatot az MH 93. Pe-
tőfi Sándor Vegyvédelmi Zászlóalj (Székesfe-
hérvár) és az MH Pápa Repülőbázis alakulata
végezte el. 

A katonák már reggel 8 órára megjelentek a
helyszínen, a becsengetés helyett azonban fer-
tőtlenítési feladat várt rájuk az őszi szünet
utolsó napján. Kellett is a sietség, hiszen ahogy
megtudtuk, délután már érkeztek vissza a ta-
nulók a kollégiumba, akiket így maximálisan
biztonságos környezet várt. 

Az épület belsejét Váradi József intézményve-
zető mutatta meg a katonáknak, majd a meg-
beszélés után a média számára is készséggel
rendelkezésre állt. 

ISKOLÁKAT FERTŐTLENÍTETTEK A KATONÁK

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Vig Norbert

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának felkérésére országszerte
58 oktatási intézményt fertőtlení-
tettek az őszi szünetben a Magyar
Honvédség alakulatainak felkészí-
tett fertőtlenítő rajai. Vasárnap
Győrben az Apor Vilmos Katolikus
Iskolaközpont került sorra. 

„A szünet előtt több körben is volt pozitív tesztű
gyermekünk és voltak olyanok is, akik megfigyelés
alá kerültek” – kezdte Váradi József. „Úgy gondo-
lom, az eltelt tíz nap és a mostani fertőtlenítés jó
alap arra, hogy holnap reggel mindenki bátran jö-
hessen az intézménybe. Az épület alapterületét
ismerve a katonák szerintem körülbelül 6-8 órán
keresztül biztosan dolgozni fognak, amit köszö-
nünk nekik” – mondta, majd arra is kitért, hogy az
Aporban eddig csak egy-két osztályt érintett a ka-
rantén, vagy épp a digitális oktatás. Az összlét-
szám – az óvodásokkal együtt – 1300 körüli, a kö-
vetkező heteknek pedig mindenki reménykedve
indul neki, s bíznak benne, hogy normál munka-
rendben juthatnak majd el a nyári szünetig. 

Az iskolák országos fertőtlenítése egyébként az
Emberi Erőforrások Minisztériumának felkéré-
sére zajlott, összesen 58 oktatási intézményben.
Az eljárás, a fertőtlenítő eszközök és anyagok
ugyanazok, mint a tavaszi első hullám idején az
idősotthonokban használt felszerelések. Az őszi
szünet alatt a katonák több mint 350 ezer négy-
zetméternyi területet fertőtlenítettek. 

Győr-Moson-Sopron megyében négy intézmény
esetén kérték a katonák segítségét: október 23-
án a Szabadhegyi Magyar–Német Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium, október
27-én Sopronban a Berzsenyi Dániel Evangélikus
(Líceum) Gimnázium és Kollégium, október 30-án
a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, novem-
ber 1-jén pedig az Apor-iskola került sorra. 

Ez utóbbi helyszínen összesen 33 katona dolgo-
zott, s több mint 17 ezer négyzetméternyi terü-
letet kellett kezelniük. Az alapos fertőtlenítés so-
rán több száz liter MOL Hygi Flow Rapid alkoholos
felülettisztító folyadékot permeteznek szét. 

Könczöl Ferenc ezredes, az MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka, Győr
helyőrségparancsnok a helyszínen elmondta: 
„A Magyar Honvédség alapfeladata Magyarország
és a magyar emberek védelme. Most ebben az idő-
szakban a járványveszély miatti helyzettel kell küz-
denünk, illetve támogatni az egészségügyi intéz-
ményekben dolgozókat. Tettük ezt tavasszal is,
amikor a Magyar Honvédség felajánlotta egyedü-
lálló vegyvédelmi képességét, s végül 903 idősott-
hont fertőtlenítettek a honvédek. A második hul-
lámban az oktatási intézmények mentesítése adott
feladatot. A katonák az iskolák igazgatóinak az igé-
nyei alapján érkeztek meg az országos 53 helyszín-
re, s végezték el a fertőtlenítési feladatot. A hon-
védség minden rendelkezésére álló képességgel ki-
veszi a részét az ország – jelen esetben a járvány-
ügyi – biztonságának megőrzésében, állampolgá-
rai egészségének megóvásában” – zárta a pa-
rancsnok az Apor-iskola kollégiuma előtt, ahol ek-
kor már javában zajlott a fertőtlenítés, majd reggel
pedig jöhetett a szünet utáni első becsengetés. 

ÖSSZESEN
33 KATONA DOLGOZOTT, 
S TÖBB MINT 17 EZER
NÉGYZETMÉTERNYI 
TERÜLETET KELLETT 
KEZELNIÜK
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Egyre több olvasónk jelezte, valamint a
közösségi média különböző felületein is
panaszkodva írják, hogy Győrben sok he-

lyen kellemetlen szagokat éreznek. A lakók a
Szeszgyárat okolják.

„Úgy néz ki, hogy olyan végterméket engednek
ki a csatornahálózatba, amely nem oda való, így
bűzlik sok helyen a csatorna Győrben. Az ajánlat
a Szeszgyár felé az volt, hogy rendeljék meg a
Pannon-Víztől ennek az anyagnak az elszállítá-
sát, amit aztán a komposztálótelepre szállítunk
Győrön kívül, és ott a lenyírt füvekkel befedjük és
komposztáljuk” – magyarázta még korábban a
polgármester a Győr+ Reggeli adásában. Meg-
kerestünk néhány gyárvárosi lakót, hogy őket za-
varja-e a fennálló probléma. Virágot a 14-es bu-
szon szólítottam meg. A 14-es busszal a Budai
úton elhaladva tényleg büdöset lehet érezni. Virág
azonban azt mondta, hogy ő csak itt érzi, ám ez
nem zavarja, mert már megszokta. Ugyan hozzá-
tette, hogy Gyárváros több részén érezte már.
„Múltkor például ahogy sétáltam a Gyárvárosi su-
linál, ott is éreztem ezt az élesztőszerű szagot.” 

Ádám, aki szintén a környéken lakik, azt mesél-
te, hogy legtöbbször ő is csak a gyár körül érzi
az erős kellemetlen szagot. „Legutóbb az Inter-
sparnál csapott meg a bűz, de máshol nem
szoktam érezni” – fűzte hozzá. 

Szerző: Némedi-Tóth Zsófia
Fotó: Marcali Gábor 

A győri Szeszgyárból keletkező szag – csakúgy, mint maga az épület – a
városhoz tartozik, immáron 130 éve. Néhányan már megszokták, ám van-
nak, akik számára a bűz már-már elviselhetetlen. Sokan úgy gondolják,
hogy a szaghatásra nincs objektív mérce. Ez azonban nem igaz. Amennyi-
ben a lakosságot nagymértékben zavarja a bűz, és ha az megszüntethető,
akkor a 306/2010-es kormányrendelet szerint fel kell számolni.

ki a levegőbe. „Ezt a berendezést már tervezik a
Budapesti Műszaki Egyetemen, ami körülbelül
egy hónapot vesz igénybe. Ezután kezdik csak el
gyártani, és mi csak utána tudjuk beépíteni.” Ezt
Kolos Gábor, a Szeszgyár vezérigazgatója mondta,
aki hozzátette, hogy ezt a szerkezetet 2021 tava-
száig megpróbálják behelyezni, ugyanis a bűznek
késő tavasztól, főleg nyáron van „szezonja”. A
másik ok, hogy a vinaszlepárlót bizonyos idő-
szakonként át kell mosatni, és ilyenkor kerülhet
a csatornába olyan anyag, aminek kellemetlen
a szaga. „Alapjában véve ezzel nem lenne prob-
léma, csak előfordul, hogy fellép egy műszaki
hiba, és akkor lehet ezt az élesztő jellegű sza-
got erősebben, déli szél esetén több helyen is
érezni” – magyarázza Kolos Gábor. 

Megkerestük Rácz Attilát is, a Pannon-Víz Zrt.
vezérigazgatóját, hogy mondja el, miért baj, ha
a csatornába eresztik ezt a folyadékot. „A vegy-
szeres áttakarítás után nagyon erős gázok sza-
badulnak fel, és hogyha ennek az átmosató
rendszernek a melléktermékeit beleeresztik a
szennyvízhálózatba, akkor ennek a szaga ter-
jed szét városszerte. Mi kértük és ajánlottuk fel,
hogy ne a szennyvízcsatornába eresszék be ezt
az átmosott folyadékot, hanem tőlünk oda-
megy egy zárt tartálykocsi, amivel elszállítjuk
ezt a „mosogatólevet”, és így ez a szag a lakos-
ságot már nem fogja zavarni” – tájékoztat a
vezérigazgató. Hozzáfűzte, hogy október vé-
gén már elhordták ezt a folyadékot. 

A Szeszgyár továbbá elkészíti a környék szagtér-
képét is – ötven ponton vett szagminta segítsé-
gével –, hogy felmérjék, hogy a szag merre és
hova terjed. „Nem vagyunk benne biztosak, hogy
a belvárosban is a gyárunkból keletkező szagot
érzik a lakók” – mondta Kolos Gábor. 

Hatásos lesz-e? 
A környéken lakók életét jelentősen megköny-
nyítenék ezek az intézkedések, hiszen így egy
sok évtizedes probléma oldódna meg. Ezenkí-
vül a körzetben lévő ingatlanok értékei is növe-
kedhetnek a bűzhatás megszűnésével. Azt,
hogy ezen intézkedéseket követően lesz-e szag-
hatás, egyelőre nem tudni. Első lépésként a
„mosogatólevet” elszállítja a Pannon-Víz, utá-
na a Szeszgyár megkezdi ennek a vizes gázle-
választó szerkezetnek a beüzemelését, ezt kö-
vetően fogják látni, hogy ezek elérik-e a kívánt
hatás. Ha azonban jövő tavasz után is megma-
radnak ezek a problémák – amit Kolos Gábor
és Rácz Attila kizártnak tartanak –, akkor majd
további rendelkezéseket hoznak.

Az Árkád és a Famulus Hotel közvetlen a Szesz-
gyár mellett találhatók. A bevásárlóközpontba
való belépéskor csak a Budai út felőli bejáraton
lehet tapasztalni kellemetlen szagot. A Famulus
Hotel – ahol egyébként kollégium is üzemel –
egyes ablakai pedig egyenesen a szeszüzem felé
néznek. Egyik ismerősöm korábban ott dolgo-
zott, elmondta, hogy a vendégek csak pár alka-
lommal érdeklődtek, honnan jön ez a szag. 

Eredményes megbeszélés
Annak érdekében, hogy orvosolják ezt a prob-
lémát, dr. Dézsi Csaba András október 12-én
összehívta az érintetteket az ügyben: Kolos
Gábort, a Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. ve-
zérigazgatóját, Hájos László műszaki vezetőt,
Rácz Attilát, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigaz-
gatóját és Endrődi Pétert, a Győr-Szol Zrt. igaz-
gatótanácsának elnökét. A tárgyaláson közös
megoldásra jutottak. A polgármester megje-
gyezte, hogy a szaghatásnak több magyarázata
lehet, ezért is fordul elő, hogy ennek a bűzhatás-
nak az intenzitása változó. 

A szaghatás okai és megszüntetése
A szagkibocsátás egyik oka a Szeszgyár minden-
napos működése, amikor is a szerves anyagokat
bomlasztják, és ennek a kémiai folyamatnak van
egy gázkibocsátása, ami az élesztő jellegű szagot
okozza. A Szeszgyár az október 12-ei megbeszé-
lésen vállalta, hogy beszerez egy vizes gázlevá-
lasztó rendszert, ami lényegében a teljesen nor-
mál víz felhasználásával leválasztja a levegőbe ki-
jutó gázokat, azaz jóval kisebb mértékű szag kerül

KELLEMETLEN KÁLVÁRIA

MEGSZÜNTETIK 
A BŰZHATÁST 

A SZAGHATÁSNAK TÖBB
MAGYARÁZATA LEHET,
EZÉRT A BŰZ
INTENZITÁSA  VÁLTOZÓ 
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Az aluljáró fenntartási, karbantartási
munkálatait a győri Útkezelő Szervezet
éves ütemezésben végzi, hiszen a bel-

város és Nádorváros közötti közlekedési ösz-
szeköttetés folyamatos gondozást igényel.
Ennek megfelelően tisztítják évente többször
a víznyelőket és a csatornát is, nemrég felújí-
tották az aluljáró feletti magasságkorlátozó
kapu jelzéseit.

„Ahogy látható, már esedékes volt az elvá-
lasztó fal lemosása, hiszen a gépjárműforga-
lom okozta szennyeződés, korom, por lera-
kódott a plexire, és ezen a területen is jogos

LEMOSTÁK A PLEXIT
A NÁDOR-ALULJÁRÓBAN
A Nádor-aluljáró karbantartása folyamatos, ezúttal a kerékpárút
melletti plexifalat és környezetét tisztították meg. 

elvárás a tisztaság” – fogalmazott Radnóti
Ákos alpolgármester a helyszínen. Mint
mondta, most a kerékpárút menti elválasztót
takarították meg, de a jövőben a falak tisztí-
tása, graffitimentesítése is megtörténik.

Prédl Antal, a városi Útkezelő Szervezet ve-
zetője hozzátette, a szakemberek vegysze-
res, magasnyomású vízzel mosták le mind
a járda–kerékpáros oldalon, mind az úttest
oldalán a plexifalat 100-100 méter hosz-
szan. A munkavégzés idejére kedden dél-
előtt a külső autós forgalmi sávot lezárták
a gépkocsik elől. 

Fotó: O. Jakócs Péter

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése
javaslattételi felhívást tesz közzé 
„Nemzetiségekért” díj 
2020. évi adományozására 

A díj adományozására javaslatot
tehet – Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Jogi és Ön-
kormányzati Osztályára címezve –
2020. november 30. napján 15
óráig: a polgármester, a közgyűlés-
ben mandátummal rendelkező ön-
kormányzati képviselő, párt győri
szervezete, győri székhelyű nemze-
tiségi civil szervezet a legfőbb szerv
döntése alapján, a Győrben műkö-
dő települési nemzetiségi önkor-
mányzat képviselő-testülete, vala-
mint az önkormányzat fenntartásá-
ban vagy működtetésében lévő
intézmény.

A javaslattétellel kapcsolatos 
részletes információ és 
a személyes adatok kezelésével 
kapcsolatos tájékoztató megtalálható
a www.gyor.hu című honlapon.

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS
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Monitor, pala, építési törmelék, festé-
kesvödör, WC-ülőke, különféle ház-
tartási hulladék, műanyag flakonok

kerültek elő a Pándzsa patak töltésének olda-
lából, a bozótosból. Sokan illegális hulladékle-
rakónak használják a területet. Ezt elégelték
meg a környéken élők és összefogva, a pol-
gármestertől kértek segítséget a közösségi,
szabályos hulladékgyűjtéshez. A GYHG biz-
tosította a szükséges zsákokat és kesztyű-
ket, és a szolgáltató szállítja el az összegyűj-
tött hulladékot. 

A Góré-dűlőben élők példamutató kezdemé-
nyezésére hívta fel a figyelmet dr. Dézsi Csa-
ba András. ,,Fontos, hogy a győri polgárok is
részt vehetnek a város megtisztításában a
hasonló jellegű kezdeményezésekkel. Így kö-
zösen érhetjük el, hogy Győr legyen Magyar-

MEGTISZTULT A GÓRÉ-DŰLŐ

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A Góré-dűlőben élő önkéntesek,
mintegy félszázan, a csütörtök
reggelüket szemétszedéssel
kezdték a Pándzsa patak mentén.
A közösségi szemétszedésben
részt vett dr. Dézsi Csaba polgár-
mester, Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő, dr. Szálasi
László, a Környezetvédelmi Bi-
zottság elnöke, valamint Koronika
Tamás, a Győri Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. vezetője.

ország legtisztább városa” – hangsúlyozta a
polgármester. 

A helyiek többtucatnyi zsákot töltöttek meg
az összegyűjtött szeméttel, és szedték ki a
nagyobb darab illegálisan lerakott hulladékot

az út menti bokrokból. A résztvevők egyön-
tetűen azt mondták, mindent megtesznek
annak érdekében, hogy tiszta, élhető legyen
a környezetünk. A tervek szerint a közeljövő-
ben faültetéssel teszik környezetbarátabbá
a Góré-dűlőt.

ÖNKÉNTESEK SZEDTÉK ÖSSZE MÁSOK SZEMETÉT
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Aszerkesztőségi asztalom mellett van egy
kis komód, rajta az évek alatt összegyűj-
tött jegyzeteim, kiadványok, magazinok,

apró ajándékok. Már rég megérett a szanálásra,
de valahogy soha nem volt kedvem, sem ener-
giám nekiállni. Visszaemlékezést írok arról a le-
gendás színésznőről, akit évekkel ezelőtt a
győri utcákon még láthattunk vesszőkosarával
a karján. Baranyai Ibolya imádta a hétköznapok
forgatagát, imádta a macskáit, növényeit, imá-
dott főzni és piacra járni. Szerették a Dunakapu
téri kofák is: „Ibi, mit adhatunk?” – szólt a kér-
dés a régmúlt színes, jóízű kavalkádjában. 

A Győri Nemzeti Színház örökös tagja, a Jászai
Mari-díjas színművész 77 éves korában hunyt
el. Az Állami Déryné Színházban kezdte pálya-
futását 1963-ban, majd 1978-tól a Győri Kis-
faludy Színház tagja lett. 1983-ban előadómű-
vészeti munkásságáért Jászai Mari-díjban ré-
szesült. Szerepeit lehetetlenség lenne felsorol-
ni, játszott a Harag György rendezte Viharban,
a Kurázsi mamában, Gonerilt alakította a Lear
királyban, Erzsébet királynőt a Stuart Máriában,
a polgármesternét a Revizorban, Kocsma
Jennyt a Koldusoperában, Goldét a Hegedűs a
háztetőn című musicalben és a boldogtalan Ar-
kagyinát Csehov Sirályában. 

Irás közben egy pillanatra jobbra nézek, furcsa,
de a kupac egyszer csak egy jól kivehető rend-
szerré alakul, melyből világosan kivehető egy
már megsárgult folyóirat, ez a Győri Múzsa, a
Győri Nemzeti Színház Társasági folyóirata.  Az
1999-es címlapon egy előadásfotó, rajta Mar-
gitai Ági és Baranyai Ibolya, a Verebes István
rendezte Macskajátékban. Belelapozok, kincset
tartok a kezemben. „A folyton lelkesedő vagy
dühöngő Baranyai ebben a Gizában keserű
hangokat is felmutat. Ennek mi az oka? – teszi
fel a kérdést az interjú szerzője, Pió Márta. – Ez
természetes. Hiszen mindenki, aki magányos,
keserű. (…) Sok barátom, ismerősöm meghalt
az elmúlt időszakban, és ettől az ember óha-
tatlanul változik. Nem szabad csak egy dolo-
gért rajongani” – szólt Baranyai Ibolya válasza
1999-ből Örkény István klasszikusa kapcsán. 

ISTEN ÖNNEL, MŰVÉSZNŐ! 
Szerző: Farkas Mónika 
Fotó: Győri Nemzeti Színház 

Az Ég kegyes volt hozzá, sok év telt el a nagy
veszteségéig. Férjét, Bor Józsefet, a Győri Nem-
zeti Színház egykori igazgatóját, főrendezőjét
2013-ban vesztette el. Jóska lelki, szakmai társa
volt. Baranyai Ibolyát színészi pályáján mindig a
megfelelni vágyás hajtotta. Meg akart felelni fér-
jének, igazgatójának és rendezőjének. Bizalmi
státuszát elfogadta az akkori társulat, a főszere-
pek mellett a kisebbeket is ugyanolyan odaadás-
sal játszotta. Nőként mindig vágyott családra, az
anyaszerepet azonban csak a színpadon ölthette
magára, az együttes fiataljait mindig segítette,
örömmel anyáskodott felettük. 

A Győri Nemzeti Színház örökös tagja a színpad
nagyasszonya volt. Drámai alakításai közül szá-
mos örökre beivódott a közönség retinájába, Ka-
rácsony Szilveszter ügyelő egy pillanatot sosem
feled, ez az a bizonyos Harag György-féle rende-
zés, Osztrovszkij Vihara. A kultikus előadás fe-

szült, csenddel teli jelenetét említi, amikor az
üres, lecsupaszított nagyszínpad közepén Bara-
nyai Ibolya guggol, majd Bede-Fazekas Csaba
fölemeli és kikíséri a színpadról. A társulat vezető
színésznője prózai művekben éppen olyan nagy-
szerű volt, mint zenés darabokban. Karácsony
Szilveszter korábban szerepelt is vele egy darab-
ban, Giulio Scarnacci–Renzo Tarabusi: Kaviár és
lencse című komédiájában együtt nevettették a
közönséget 1987-ben. „Ibi kiválóan énekelt és
táncolt, szerettük szépségét, karcsúságát, fiatal-
ságát és kortalanságát” – emlékszik vissza rá
nagy szeretettel.

„Fel kell fedezni a világot – mondta a színésznő
abban a bizonyos interjúban 1999-ben. Ezért
hát csavargok, járom az erdőt, a vízpartokat és
a piacokat.”

Isten Önnel, művésznő! 

A GYŐRI NEMZETI
SZÍNHÁZ ÖRÖKÖS
TAGJA A SZÍNPAD
NAGYASSZONYA VOLT
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„Köszönjük az itt lakók türelmét, megértését!
Sikeresen, határidőre befejeztük az év legna-
gyobb víziközmű-felújítási munkáját” – tud-
tuk meg Lipovics Jánostól, a Pannon-Víz Zrt.
győri üzemmérnökség-vezetőjétől. „A Jókai
utca alatt 260 méter hosszan húzódik a bel-
város egyik 300 milliméter átmérőjű ivóvíz-
főnyomócsöve. A régi azbesztcement veze-
ték helyére korszerű, gömbgrafitos öntöttvas
csöveket építettünk be. Ez a ma elérhető leg-
jobb anyagminőség. A csőszálak teherbíró-
sága, rugalmassága mellett a gyártó különös
hangsúlyt helyezett a külső és belső bevona-
tokra. Ezek azért fontosak, mert megvédik a
vezeték anyagát a korróziótól. A vezeték
élettartama így nagy biztonsággal megha-
ladja majd a száz évet.

A csatornafelújítás májusban egy nagyon
alapos éjszakai csatornamosással kezdődött.
Ezután kamerás vizsgálatokkal meg kellett
bizonyosodunk arról, hogy megfelelő állapot-
ban van-e a vezeték a csőbéleléshez. A nagy

BEFEJEZODÖTT 
A JÓKAI UTCA FELÚJÍTÁSA

Hétfő hajnaltól újra használható a korábban felújítás miatt lezárt Jó-
kai utca. Ahogy arról a Győr Plusz felületein is több alkalommal be-
számoltunk, a forgalmas belvárosi utat faltól falig, teljesen felújí-
tották az elmúlt időszakban. Még június második felében indult a
munka, előbb félpályás, majd teljes lezárás mellett dolgoztak a
szakemberek, akik határidő előtt végeztek is a fejlesztéssel. 

mélység, a szűk hely és a sok keresztező
közmű mind emellett a megoldás mellett
szólt. A régi csatorna megfelelőnek ítéltetett,
így októberben három szakaszban megtör-
ténhetett a bélelés. A középső, Bajcsy-Zsi-
linszky és Árpád út közti szakaszon annak
idején még a klasszikus tojásszelvényű csa-
torna épült. A szokásos, körszelvényű csa-
tornák mellett ez némileg bonyolultabb meg-
oldást kívánt a szakemberektől, de ezzel is
megbirkóztak. A csatorna belsejébe befűzött,
különlegesen megerősített bélésanyagra 24
mm vastag műgyanta került. Ez szinte átha-
tolhatatlan keménységű bevonatot jelent. Az
útpadkába pedig korszerű, nagy kapacitású,
oldalbeömlős víznyelők kerültek” – tette
hozzá a szakember.

A fontos, autók és buszok által is gyakran és
sokat használt Jókai utca teljes felújítása 387
millió forintba került, részben önerőből, rész-
ben pedig TOP-os pályázati forrásból való-
sult meg. A teljesen megújult belvárosi utca
most újra bekapcsolódott a győri közlekedési
vérkeringésbe, ezzel pedig főleg a kora reg-
geli és a késő délutáni csúcsidőszakban gyor-
sabban lehet majd haladni a környéken.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter
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Elérhetőségek: Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942 (ügyfélfogadási időben) Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu

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

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.
Újra elérhető INGYENES, SZEMÉLYES tanácsadásunk Győrben! Nyitva: hétfő: 8–14, szerda: 8–14, csütörtök: 11–17 óráig

HITELES FORRÁSBÓL TÁJÉKOZÓDJANAK A DEVIZAHITELESEK
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Az elmúlt évtizedben a végletekig kizsige-
relt adósokat számos ügyvéd és szerve-
zet kereste meg azzal, hogy ügyében re-

leváns segítséget tud nyújtani. Felügyeleti és bí-
rósági beadványokat írtak a nevükben, melyekért
pár tízezer forintos tagsági díjakat (egyesület
esetén), vagy akár százezer forintot meghaladó
ügyvédi díjakat kértek. Mindezt akkor is, amikor
hasonló ügyekben évek óta nem sikerült az adó-
sok javára ténylegesen kedvező eredményt el-
érni. A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesü-
letének tapasztalatai alapján éppen a legkiszol-
gáltatottabb, anyagilag kifeszített helyzetben lé-
vő volt deviza alapú hitelesek a legfogékonyab-
bak a megtévesztő tájékoztatásokra. Különösen
fontos ez a megtévesztő tájékoztatás annak fé-
nyében, hogy ezek által az érintett fogyasztók
esetleg maguk is újabb bírósági kereseteket pró-
bálnának beadni, s ezzel további (akár súlyos)
anyagi költséget vállalnának magukra.

Hiteles tájékoztatásért minden hitel-, vagy
más pénzügyi kérdésben eljáró fogyasztónak
javasoljuk, hogy az ingyenesen segítséget
nyújtó pénzügyi fogyasztóvédelmi szervezete-
ket, vagy a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iro-
dahálózat irodáit keressék. Igaz ez a még min-
dig bajban lévő devizahitelesekre, vagy az ak-
tuálisabb hitelmoratórium iránt érdeklődőkre:
van szakmai megoldás ezekre is!

A pénzügyi fogyasztóvédelem, különösen a kétezres évek deviza alapú
hitelezésével kapcsolatban érdeklődő fogyasztóknak azt javasolja,
hogy célszerű mindenkor a hiteles forrásokból tájékozódni az esetle-
ges félreértések elkerülésére.
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Szilágyi Balázs Pinnyéden töltötte a gye-
rekkorát, és családjával is ott él. A Kos-
suth utcai általános iskolába járt, majd

tett egy kitérőt, és a középiskolát Sopronban
végezte. „Rossz tanuló voltam, későn érő típus.
Nem igazán tudtam, mit akarok, csak azt, hogy
mit nem. Tizenhat évesen rám találtak a versek
és a zene, attól kezdve pedig ráléptem arra az
útra, amin a mai napig járok” – meséli a győri
dalszerző, aki kezdetben nem írt szövegeket,
hanem verseket zenésített meg. Saját bevallá-
sa szerint befelé forduló gyerek volt, és ebből
felnőttkorára is maradt benne. „Nekem kicsit
több idő kell, hogy feloldódjak, és egész jól el-
vagyok a gondolataimmal.”

A győri frontember életében a Wakachuka nevű
zenekar volt az első olyan banda, amelyben kitel-

Országos tehetségkutatón is elis-
merték már dalszövegírói kvalitá-
sait, de továbbra sem a díjak, ha-
nem az alkotás iránti vágy hajtja
előre. Szilágyi Balázs életének
meghatározó része a zenélés és a
dalszerzés, aminek új zenekara
adott újabb lendületet.  

jesedhetett mint dalszerző-szövegíró. „Így visz-
szagondolva, sosem motivált igazán, hogy feldol-
gozásokat játsszak, az alkotás, a saját dalok ér-
dekeltek” – mosolyog Szilágyi Balázs, aki sokáig
úgy képzelte, hogy a zenélésből fog megélni. „A
mai napig nagyon magas prioritása van az éle -
temben a zenének és az együttesnek. Sokáig az
volt az álmom, hogy kizárólag ebből fogok meg-
élni, de az élet más lapokat osztott. Ezt idővel el
kellett fogadnom, talán azért is, mert számomra
elengedhetetlen az ihlet ahhoz, hogy írjak, és ez
nálam eléggé rapszodikus. Viszont van egy szint,
ami alá nem szeretnék menni; szóval vagy legyen
kellő mélységű a dalszöveg, vagy ha könnyedebb,
akkor legyen benne nyelvi játékosság, amire a
magyar nyelv fantasztikus lehetőségeket nyújt”
– magyarázza a büszke családapa, aki civilben
reklámgrafikai stúdiót vezet a feleségével. 

Balázs egy kilenc és egy tizennégy éves fiú édes-
apja, akiknek teljesen természetes, hogy az apu-
kájuk néha megkéri őket, hogy csendesedjenek
el egy percre, amíg rögzít egy új dalötletet. „Egye-
lőre a fiaim még nem fedezték fel maguknak a
zenét és a hangszereket, de nem is erőltetem. A
Wakachuka próbáit sokáig a pincénkben tartot-
tuk, így volt alkalmuk átérezni a hangulatot, de
szerintem még nem késtek le semmiről” – idézi
fel a korábbi éveket a győri zenész.   

Idén januártól már az Eszkimó nevű győri trió
frontembere, amely egy országos tehetségkutató
verseny második helyét és a legjobb dalszövegírói
díjat is megszerezte. „Sokan úgy gondolják, hogy
a Wakachukával csak nevet változtattunk, de ez
így nem teljesen igaz. Az Eszkimó ugyan a Waka-

chuka átalakulásának következményeként jött
létre, de mégsem annak folytatásaként. Az Eszki-
mó név egy új, teljesen másik zenekart takar. Még
csak januárban indultunk és máris rengeteg pozi-
tív dolog történt velünk, ezért is érezzük úgy, hogy
a kedvezőtlen körülmények ellenére is lehet ez
még a mi évünk” – magyarázza Szilágyi Balázs,
aki legújabb kislemezük keverését és a Csillagta-
lan című daluk klipjének a készítését is bevállalta.
„Sok kreatív energiát teszek a zenekarba a dal-
szerzésen túl is, és ugyanez a lelkesedés elmond-
ható a zenésztársaimról, Rolandról és Ádámról is.” 

Persze az alkotáshoz olyan környezetre is
szükség van, ahol jól érzi magát a szerző. „Na-
gyon szeretem Győrt. Néha emlékeztetnem
kell magamat arra, hogy milyen szép ez a vá-
ros, és persze ezen belül a szívem csücske,
Pinnyéd” – mondja az Eszkimó frontembere.

És hogy mi inspirálja a dalszövegeit? „Megfigyelő
típus vagyok, a mindennapok történései, apró, el-
csípett, továbbgondolt életjelenetek indítanak el
egy-egy kisfilmet a fejemben, és ezek állnak aztán
össze dalszöveggé. De ugyanúgy hatnak rám glo-
bális társadalmi folyamatok. Fontos, hogy inkább
emberi, igazi legyen, mint szép.”  

ÖZTÜNK K

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

„INKÁBB
IGAZI LEGYEN,

MINT SZÉP”

BALÁZS JANUÁRTÓL 
MÁR AZ ESZKIMÓ NEVŰ
GYŐRI TRIÓ 
FRONTEMBERE
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Az emléktábla a Városház tér 3.
számú épületen található, ahol
egykor a lap szerkesztősége mű-

ködött. Az újság 1956. november 4-én
indult útjára és egy hónapon keresztül
jelenhetett meg. 

„Bár csak rövid ideig létezett, mégis
történelmi jelentőségű és egyedülálló
volt az újság kiadása, amely a szovjet
csapatok bevonulásának napján szüle-
tett” – fogalmazott megemlékezésé-
ben Radnóti Ákos alpolgármester. Mint
mondta, a lapot bátor, hazafi újságírók
szerkesztették, akiknek ezért sajnos
nagy árat kellett fizetniük. Bertalan

A város minden évben megemlékezik az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc „Hazánk” című győri újságjáról,
amely a forradalom leverése után „a forradalom lapja” lett,
és annak hős íróiról. 

Lajos például, akinek az első számban
„Ne bántsd a magyart!” címmel jelent
meg a bátorító vezércikke, három év
börtönt kapott, de olyan is volt az új-
ságírók között, akinek el kellett hagy-
nia a hazáját.

Az emlékező hangsúlyozta, a város szá-
mos hőst számlált az 1956-os forrada-
lomban, és hősök voltak az újságírók is,
akik annak leverése után harcoltak a for-
radalom értékeiért, a szabadságért. A mi
kötelességünk az emlékezés, a győri hő-
sök tisztelete, és emlékük életben tartá-
sa – zárta az alpolgármester, aki koszo-
rút helyezett el az emléktáblánál.

NOVEMBER 4.: KOSZORÚZÁS 
A HAZÁNK CÍMŰ ÚJSÁG 
EMLÉKTÁBLÁJÁNÁL

Fotó: Marcali Gábor
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Mi történik a fejletlen idegrendszer és a
gép találkozásakor? Hogyan alakul ki
a függőség? A válaszokat húsz éve fo-

lyó, nagymintás, nemzetközi kutatás eredmé-
nyeire alapozva adta meg Uzsayné dr. Pécsi Ri-
ta neveléskutató a győri Brenner János Hittu-
dományi Főiskolán tartott előadásán.

Tajvanon, Kínában, a Távol-Keleten például már
szigorúan büntetik azokat a szülőket, akik nem
korlátozzák megfelelően a gyerekeik számító-
gép-használatát. Mindezt azért, mert nem tud-
ják már fenntartani az elvonókat, és a gyer-

ELEKTRONIKUS KOKAINFÜGGŐK
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás, O. Jakócs Péter

Öt szülőből négy meg van győződve arról, hogy az internet-
használat fejleszt, és ma már nem élhetünk digitális kütyük nél-
kül. A kutatások azonban azt igazolják, hogy ez nem így van. Az
okos eszköz biztosan hasznos, ezt nem vitatja senki, de nem mindegy,
hogy mikor találkozik vele a gyerek, mire használja, és mennyi ideig.

meköngyilkosságok száma olyan magas lett,
hogy tenni kellett valamit.

Lelkiismeret nélküli iparágról beszélünk, s nem
alakult ki a kultúrája sem. Új technikának lát-
szik, érdekes és hasznos, függőséget okozó
szerről van szó – hangsúlyozta a szakember.

A nulla–hároméves korú gyerekeknél az okosesz-
köz az idegrendszert rendkívül károsítja, ami na-
gyon gyenge, fejletlen még. Gyakran hallani büszke
anyukákat, akik tabletet, okostelefont adnak a baba
kezébe, és dicsérik, hogy milyen ügyesen használja
a kicsi és koncentrál a képernyőre. Ezek a gyerekek
nem koncentrálnak, ezeknek a babáknak transzban
van az agyuk. Ennek a korosztálynak egyáltalán
nem szabadna számítógépet, képernyőt látnia.

Húsz éve az Amerikai Pszichiátriai Társaság állás-
foglalásában azt írta, hogy hogy hároméves korig
egyáltalán nem szabad okoseszközt adni a gyerek
kezébe, mert visszafordíthatatlan agyi károsodást
okoz. Az óvodás se nézze fél óránál tovább a kép -
ernyőt, kisiskolás korban pedig két óránál több nem
ajánlott. Serdülőkortól egészen 23 éves korig még
fejlődik az agy, addig nem érett az idegrendszer. Ha
a szülők nem vigyáznak, nem figyelnek a gyerek
géphasználatára, a kutatások szerint klinikai és
idegrendszeri elváltozások történhetnek. Vannak
szakemberek, akik kifejezetten a kokain hatásához
hasonlítják a túlzott géphasználatot, ugyanis
ugyanazokat az agyi területeket támadja meg, amit
a drogok: az indulatkezelést, a döntésképességet
és a figyelem-koncentrációt – hívta fel a hallgató-
ság figyelmét Uzsayné dr. Pécsi Rita.

Megjelent a digitális demencia mint betegség a
huszonéveseknél, megszűnik a testérzékelésük,
ahogy a kétdimenziós képernyőt nézik, az agy
kikapcsolja a testérzékelést, nem érzékelik az ál-
matlanságot, a kiszáradást, az éhséget és a
szükségletet. A gondolkodó agyat kizárólag a
megértett és átélt valóság fejleszti. A gépen
szerzett tapasztalat azonban nem valós tapasz-
talat, nem lehet vele hatni a környezetünkre.

Nem elég korlátozni vagy tiltani a számítógépe-
zést, adni is kell helyette valamit a gyereknek.
Fontos, hogy a kiskorú izgalmas, átélhető kalan-
dokhoz jusson, legyőzhető, igazi veszélyekkel, fé-
lelmekkel, konfliktusokkal szembesüljön. Valamint
elengedhetetlen a kötődés és társas kapcsolat.
Utóbbira azonban nem a közösségi média a meg-
oldás – mutatott rá a neveléskutató.

FEJLESZT VAGY ROMBOL A SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT?
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Az egyesület elnöke, Sólyomné Pausits
Katalin érintett a témában, több mint tíz
éve, hogy három és fél éves kisfiáról ki-

derült, cukorbetegségben szenved. A szülőknek
az első jelek nem tűntek fel, a komolyabbakra vi-
szont azonnal reagáltak. A kéthetes kórházi el-
látás alatt rögtön elkezdhették az inzulinkezelé-
seket. „A teendők mellett az volt a legnehezebb,
hogy nem tudtuk Bendegúznak igazán elmagya-
rázni, miért történik vele mindez – kezdte a sze-
mélyes történetével Katalin. A családban a há-
rom gyermek közül csak Bendegúz cukorbeteg,
amelynek diagnózisa: autoimmun folyamat,
amelyre nincs magyarázat és gyógymód sem. (A
kutatások szerint kicsi a valószínűsége a testvé-
reknél a betegség kialakulásának.) „A sokk után
fokozatosan térhettünk vissza a megszokott
környezetünkbe, hónapok teltek el, hogy minden
ételnek kiszámoltam a szénhidráttartalmát. Ott-
honról sohasem indulunk el a „hipós csomag”
nélkül, de a mai napig is hoz még újdonságot a
betegség” – folytatta az édesanya. 

„Már a kórházban eldöntöttük, hogy ugyanúgy
neveljük Bendegúzt, mintha egészséges lenne.
Ugyanazok lesznek az elvárások vele, mint a
testvéreivel szemben, akikhez képest Bendegúz
nyugodtabb, kiszámíthatóbb és alkalmazkodóbb.
A középiskolában már ő tájékoztatta a tanárokat
és a gyerekeket, hogy cukorbeteg. Mindenki el-
fogadta. Kontrollra 6-7 hetente járunk, az ellen-
őrző vérvétel pedig megmutatja, hogy jól végez-
tük-e a dolgunkat” – tette hozzá Sólyomné Pau sits
Katalin, aki két éve vette át a Cukorbeteg
Gyerekeket Támogató Egyesület elnökségét.

Az egyesület azt tűzte ki célul, hogy nagyobb
szerepet kíván vállalni a győri diabéteszgondo-
zó munkájában, segítséget nyújtva a nélkülöz-
hetetlen eszközök beszerzésében, a kezelés
feltételeinek javításában, az ismeretterjesztés-
ben. Találkozókat, téli és nyári táborokat szer-
veznek, ahol a kicsik tanulnak egymástól, ezál-
tal magabiztosabbak lesznek, könnyebben be-
illeszkednek a közösségekbe. A Gyermek Dia-
bétesz Gondozót műszerekkel, segédeszkö-
zökkel, az ott dolgozók munkáját képzésekkel
segítik. A mozgásra nagy hangsúlyt fektetnek,

KÉZEN FOGVA
A CUKORBETEG GYERMEKEKET

hogy a gyerekek kipróbálhassák és megtanul-
ják, hogyan kell és lehet cukorbetegként spor-
tolni. Népszerűek a „Kézen fogva könnyebb”
családi vetélkedők és az ünnepségek is. Az is-
meretek bővítésére ad lehetőséget az évente
szervezett edukációs találkozó is, ahol a szülő-
ket tájékoztatják a diabétesz kezelési metódu-
saiban bekövetkező változásokról, dietetikai
tanácsadást kapnak.

Átadni a tudást az érintetteknek
A gyermekkor legsúlyosabb anyagcsere-beteg-
sége hazánkban minden 1500 gyerekből egyet
érint. Évente közel 250 gyermekről derül ki az 1-
es típusú cukorbetegség, amely az inzulinhor-
mon hiányára vezethető vissza, bár a pontos okai
nem ismertek. Dr. Niederland Tamás, a Győr-Mo-
son-Sopron megyei diabéteszgondozó vezetője
elmondta, a statisztika eléggé ijesztő. Három év-
tizede vezetik az országos gyermekdiabétesz-
regisztert, amely megmutatja, hogy harminc éve
100 ezer gyermekből 4-5, míg napjainkban már
23 gyermek cukorbeteg. A korcsoportok is átren-
deződtek, a tinédzserkor mellett a csecsemőkori
esetszám is növekedést mutat. „Reménykedünk,
hogy az oksági kutatások néhány éven belül
megtalálják, milyen tényezők állhatnak a gyer-
mekkori diabétesz kialakulása mögött” – muta-
tott rá dr. Niederland Tamás, aki szerint a legfon-
tosabb, hogy a betegséget időben felismerjük és
diagnosztizáljuk. 

Összetett tünetegyüttesről van szó: rengeteg fo-
lyadékfogyasztás, állandó vizelési inger, a szo-
batiszta kicsi éjszaka bepisil, fogynak és fogy az
erejük is a gyerekeknek. Ezekre a szülőnek, a
gyermekorvosnak, a bölcsődei, óvodai és iskolai
nevelőknek is egyaránt kellene figyelnie. Az ész-
lelés hiányában súlyos anyagcserezavarral, az
esetek 28-29 százalékában pedig életveszélyes
állapotban kerülnek a kórházba a gyermekek. 

Az inzulinpótlás módja nagyon sokat változott. Az
1980–90-es években még fecskendőből óriási
injekciós tűkkel adagolták az inzulint, ma már le-
heletvékony eszközzel, töltőtollra hasonlító ada-
golóval majdnem fájdalommentessé vált az in-
zulin beadása. Az inzulinpumpa feltalálása pedig
forradalmasította a kezelést. „A cukorbetegség
kezelésében óriási a jelentősége a diétának, a
mozgásnak, a sportnak, a képzésnek és oktatás-
nak, hiszen a gyermekeknek napi szinten kell

TAPASZTALATCSERE, TANULÁSI ÉS KIKAPCSOLÓDÁSI
LEHETŐSÉG AZ EGYESÜLETNÉL 

Szerző: Szabó Csilla
Fotó:  Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület
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orvosi értelemben vett döntést hozniuk. Ehhez
pedig megfelelő tudás szükséges, amihez ne-
künk, felnőtteknek, orvosoknak, és a támogató
egyesületnek kell segítséget nyújtani. A kórházba
kerülés után a gyermekeknek és a szülőknek
szinte a nulláról indulva kell megtanítani orvosi
tudást igénylő dolgokat akár az inzulin hatástar-
talmáról, a hirtelen vércukorleesés tünettanától,
okairól, elhárításától kezdve a későbbi szövődmé-
nyek elkerülésének szükségességéig. Minden
esetre felkészülve, mindent meg kell tanítanunk”
– utalt a feladat nagyságára dr. Niederland Tamás. 

Lassan szívódjon fel a szénhidrát
„Két hétig tart a cukorbeteg gyerekek edukáció ja
a kórházba kerülést követően, amikor napi
szinten találkoznak a dietetikussal, akivel a ké-
sőbbiekben sem szakad meg a kapcsolat, velük
az egyéni tanácsadásokon kívül táborokban, az
egyesület rendezvényein találkozhatnak az
érintettek” – ezt már Ladocsi Anikó, a győri
Petz-kórház vezető dietetikusa tette hozzá. 

A cukorbeteg gyerekek meghatározott mennyisé-
gű szénhidrátot fogyaszthatnak, ami 5-6 étkezés-
re van lebontva. Az elfogyasztható szénhidrát
mennyiségét a kezelőorvos állapítja meg, dieteti-
kus pedig a két hét alatt megtanítja, hogyan épül-
jön fel napi szinten az étrend. A cukorral készült
élelmiszereket el kell hagyni az étrendből, jó hír az,
hogy egyre több diabetikus termék kapható már.
Tudni kell, hogy ezek nagy része is tartalmaz szén-
hidrátot, így be kell számolni fogyasztásukat a na-
pi megengedett szénhidrátmennyiségbe. „Az első
napokban nagy a kétségbeesés, de néhány hét
után mindenki belerázódik a diétába” – részletez-
te a dietetikus. A kórházban az oktatás során vé-
gigmennek a gyermek napi étkezésén, amelyben
a legfontosabb a reggeli és a meleg ebéd. Az első
étkezés lehetőleg lassú felszívódású szénhidrát
legyen, pl. teljes kiőrlésű kenyérből készült szend-
vics. Célszerű kerülniük ilyenkor a tejtermékeket
és gyümölcsöket, ezeket gyors szénhidrátnak ne-
vezzük, amelyeknek nagyon intenzív a vércukor -
emelő hatása, de a kisétkezésekbe (tízórai, uzson-
na) már nyugodtan beépíthetők a nap folyamán.
Kiemelte a dietetikus, hogy nem kell főzni külön
az anyukának a cukorbeteg gyermek részére,
ugyanazt eheti, mint a többi családtag, csak na-
gyon figyelni kell a mennyiségekre. Sajnos a cu-
korbeteg kisgyermekek között egyre több a liszt-
érzékeny, ezért nekik még szigorúbb a diéta, ame-
lyet be kell tartaniuk. 

A Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület 1985-ben
alakult Győrött azzal a céllal, hogy az egyre növekvő szá-
mú cukorbeteg gyermekek gondozását, kezelését segítse,
illetve beilleszkedését a mindennapi életbe megkönnyít-
se. Az egyesület és az általa szervezett rendezvények jó
lehetőséget adnak arra, hogy a hasonló problémával küz-
dő családok találkozási lehetőséget kapjanak.

A TINÉDZSERKOR
MELLETT 
A CSECSEMŐKORI 
ESETSZÁM IS 
NÖVEKEDÉST MUTAT
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,,Az étkezés az egyik alappillére a szervezet
megfelelő működésének, ezért elengedhetet-
len az egészséges táplálkozás. Próbáljunk a
gyerekekkel minél több sovány húst, halat, il-
letve főzeléket, gyümölcsöt, zöldséget etetni a
megfelelő rostbevitelhez, és a bőséges folya-
dékpótlásról se feledkezzünk meg” – tanácsol-
ja a doktornő.

IMMUNEROSÍTO TIPPEK GYEREKEKNEK

Az ősz, a hirtelen jött hideg, a közösségbe kerülés már idén is sok kisgyerek immunrendszerét próbára tet-
te. A járványhelyzet okozta feszültség, a hamarosan ránk köszöntő influenzaszezon pedig valószínű csak
ront a helyzeten. Dr. Dézsi Katalin győri háziorvos szerint szülőként mi is tehetünk azért, hogy csemeténk
ellenállóbb legyen a fertőzésekkel szemben. Nem késő „megacélozni” a családot.

Az őszi-téli időszakban különösen fontos a
megfelelő vitamin-, ásványianyag- és nyom -
elembevitel. Ezt különböző multivitamin-ké-
szítményekkel biztosíthatjuk a gyerekeknek.
Azonban a vitaminpótlást a kiegyensúlyozott
táplálkozás mellett csak kis dózisban szabad
alkalmazni. 

„Az optimális bélflóra elengedhetetlen a meg-
felelő immunműködéshez. Erre a célra többfé-
le, patikában kapható probiotikum alkalmazha-
tó” – tanácsolja dr. Dézsi Katalin.

A napsütés hiánya miatt a hidegebb hónapok-
ban – a legtöbb szakember azt mondja, hogy
ősztől tavaszig – a D-vitamin-bevitelről külön
kell gondoskodni a szülőknek.

Ahhoz, hogy egy gyermek lelkileg és testileg is
egészséges legyen, fontos, hogy eleget pihen-
jen, ha tud, akkor aludjon, valamint amennyi
időt lehet, a friss levegőn töltsön. 

Az influenza elleni védőoltás a krónikus be-
teg gyerekeknek, asztmásoknak, akikre a
légutakat támadó betegségek még nagyobb
veszélyt jelentenek, különösen ajánlott. Le-
hetőleg ezek a gyermekek kerüljék a zsú-
folt, zárt helyeket és a tömegközlekedési
eszközöket.

Az orvosi váróteremben a további fertőzések
elkerülése érdekében maszkot és kézfertőtle-
nítőt kötelező használni, valamint meg kell tar-
tani egymástól a kellő távolságot.

A tünetek tekintetében az influenzát megkü-
lönböztethetjük, a koronavírus-fertőzéstől. ,,A
Covid-fertőzés esetén légszomj, nehézlégzés
gyakran lép fel, míg influenza esetén ezek a tü-
netek általában hiányoznak. Az influenza jel-
legzetes tünetei közé tartozik a hidegrázás, re-
megés, fejfájás, izomfájdalom, étvágytalanság,
gyermekeknél a hasmenés, amik pedig a Co-
vid-fertőzés esetén nem jellemzőek“ – nyilat-
kozza a doktornő.

A 10-14 napos karantén csak arra a gyer-
mekre vonatkozik, akinek igazoltan Covid-
fertőzése van, vagy kontakt volt egy fertő-
zött személlyel.

´́´́

Fotó: freepik
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Fotó: Marcali Gábor
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„Amikor létrehoztuk a Me Clubot,
az a tapasztalat vezérelt ben-
nünket, hogy kevés a fiataloknak
szóló önismereti lehetőség, a
legtöbb iskolában időhiány miatt
mindössze néhány tesztre van
idő, de a beszélgetés, a szemé-
lyes tanácsadás elmarad, ami
később bizonytalanságot és
megbánt döntéseket eredmé-
nyez a kamaszoknál” – mondta
a Győr Plusznak a klubot üze-
meltető cég ügyvezetője. „Cé-
lunk, hogy képzéseinkkel és ta-
nácsadásainkkal iránymutatást
adjunk fiataloknak és szüleiknek
egyaránt, segítsük a generációk
közötti kommunikációt, a meg-
értést és a konfliktuskezelést, de
nemcsak a tudatosság fontos
számunkra, hanem olyan kész-
ségek fejlesztése is, amelyek a
középiskolai, de később az egye-
temi évek alatt is előnyt jelente-
nek és segítik a jobb tanulmányi
előmenetel mellett a sikeres
életpálya felé vezető utat – fo-
galmazott Horváth Szabolcs.
„Győrben egyedülálló és újszerű
kezdeményezésként álmodtuk
meg a Me Clubot azért, hogy egy

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

olyan helyet hozzunk létre, ami
inspirálja, motiválja és támogatja
a fiatalokat, barátokra lelhetnek,
jó érezhetik magukat és választ
kaphatnak az olykor bizony ne-
héz kérdésekre is” – fogalmazott
a képzéssel több mint tíz éve
foglalkozó gyakorlati szakember,
aki jól ismeri a fiatalokat legin-
kább foglalkoztató kérdéseket. 

A klubot Horváthné Borsodi Mó-
nika cégvezető és Idei Edina ön-
ismereti instruktor alapították,
akik vallják, hogy nem elég csak a
szakmákat, a lehetőségeket és
iskolatípusokat megmutatni a
gyerekeknek. Igény van ugyanis a
pályaválasztást segítő önismere-
ti foglalkozásokra, az érdeklődés
felkeltésére önmaguk megisme-
résére, megértésére ahhoz, hogy
hosszú távon kitartó, önmagukat
és lehetőségeiket felismerő cél-
tudatos, döntéshozó felnőttekké
váljanak. „Gépészmérnökként el-
sősorban a műszaki pályákat is-
merem, ebben minden fiatalnak
tudok tanácsot adni, ugyanakkor
fontosnak tartom, hogy a Me
Clubba járó fiatalok megtalálják a
személyiségükhöz leginkább illő
életpályát” – tette hozzá Horváth
Szabolcs.

Győrben működik egy olyan klub, ami eseményei-
vel, képzéseivel és tanácsadásaival segít abban,
hogy a tapasztalati tanulás által a fiatalok olyan
pályát válasszanak, amiben kamatoztathatják a
bennük rejlő képességeket. 

ME CLUB: UTAT MUTATNAK
A PÁLYAVÁLASZTÓKNAK 
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Afehér bot napjának célja világszerte,
hogy a közvélemény figyelmét felhívja a
vakok és a gyengénlátók sajátos helyze-

tére, keresve gondjaik megoldásának lehető-
ségeit, a társadalomba való teljesebb értékű
beilleszkedésük útját. Mivel információink közel
90 százalékát a vizuális élményekből nyerjük,
nagyon nehéz elképzelni, milyen lehet látássé-
rültként élni. A vakok nem világtalanok, ahogy
hibásan nevezik őket, ők jobban a fantáziájukra
utaltabbak, mint látó társaik.

A társadalom szemlélete a fogyatékossággal
élők irányában sokat változott, de tennivaló
még van bőven ép és sérült részéről is az esély-
egyenlőség megvalósulásáig, hogy a társada-
lom ugyanolyan embernek tekintse a látássé-
rülteket, mint a látó társaikat.

Az 1920-as évektől a világon fokozatosan el-
terjedt fehér bot használatával a járművek ve-
zetői, a gyalogosok távolról felismerik és tud-
ják, hogy közöttük vak ember közlekedik. A va-
kok képzésének alapja a Louis Braille francia
nyomdász által megalkotott pontírás, az okta-
tási törvény a vak és a gyengén látó tanulóknak
is lehetővé teszi, hogy a látó gyerekekkel
együtt tanuljanak speciális eszközök segítsé-
gével. Örvendetes tény, hogy a modern technika

A társadalmi tudatformálásnak nagy szerepe van az előítéletek megszüntetésében, az esélyegyenlőség azon-
ban elvezethet oda, hogy a látássérülteket teljes értékű emberként fogadják el látó társaik, hangzott el a Győr-
Moson-Sopron Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének szűk körben tartott, fehér bot napi ünnepségén.

is segíti a látássérült emberek boldogulását: a
képernyőolvasó szoftverrel felszerelt számító-
gép, a szkenner, az olvasó televízió, a digitális
nagyítók, a beszélő mobiltelefonok stb. lehető-
vé teszik az önálló tanulást és munkavégzést. 

Dömötör Attila egyesületi elnök szerint fontos,
hogy minden fogyatékkal élőnek legyen hová
tartoznia, közösséget alkotva segítsék egy-
mást, a hasonló problémákkal megküzdve
megtalálják a hangot a sorstársakkal, és együtt
tudjanak tenni a társadalmi elfogadásért.

A megyei egyesületnek jelenleg 390 tagja van
négy kistérségben, mivel eléggé idős a korosz-
tály, ezért szeretnék megszólítani a fiatalokat,
bevonni őket az egyesületi tagok közé. A me-
gyei szervezet pályázati lehetőséggel, segéd -
eszközök kipróbálásának lehetőségével, köl-
csönzéssel és eszközvásárlással támogatja a
tagjait. Az új elnök szorosabbá kívánja tenni a
kapcsolatot az önkormányzatokkal, a médiával,

a Lions-klubokkal és a közlekedési társaságok-
kal. „Nekünk, látássérülteknek is nyitnunk kell
a társadalom felé, meg kell mutatni magunkat,
amire jó példa a fehér bot napi ünnepség is. Az
ép emberek lássák, hogyan élünk, milyen napi
problémákkal kell megküzdenünk. Az embe -
rektől azt kérjük, ne sajnáljanak, helyette segít-
senek minket, a helyzetünket érintő döntése-
ket ne nélkülünk, velünk együtt hozzák meg.
Szövetségünk jelmondata is erről szól: együtt
formáljuk élhetővé a világot” – tette hozzá
Dömötör Attila.

Dr. Pergel Elza alpolgármester a város nevében
köszöntötte a résztvevőket, akik fogyatékos-
ságuk ellenére hasznos tagjai a környezetük-
nek, sorsukban társak, a közösségükben pedig
barátok. Bár szemük világa nem teljes, mégis
csodás kézművestermékekkel kápráztatják el
a látókat, amelyeket az ünnepségen egy kiállí-
tás is bemutatott. A fehér bot napjához kap-
csolódó ünnepségen a kistérségekben végzett
közösségi munkájuk elismeréseként oklevelet
kapott Berényi Józsefné, Buckó Judit, Gombás
Lászlóné, dr. Kőrösi Erzsébet, Papp Gyula, Rei-
der Sándor, Szalai László és dr. Zsolnai Zsóka.
Kisfaludi Ildikó látássérült és Jáger András szín-
művész, a megyei egyesületet támogató Pat-
ronus Lions Klub alapító tagja által előadott
versek és dalok pedig lélektől lélekig szóltak,
igazolva az egyesület falára festett idézetet:
„Közös célért közös utamban sosem vagyok
magamban.”

ESÉLYEGYENLOSÉG TUDATFORMÁLÁSSAL´́

AZ EMBEREKTŐL 
AZT KÉRJÜK, 
NE SAJNÁLJANAK, 
HELYETTE
SEGÍTSENEK MINKET

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter
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A Lear Corporation a Fortune 500as listában felsorolt vállalat,
amelynél tehetséges alkalmazottak sokszínű csapatai világszínvo
nalú termékeket terveznek és gyártanak. Az ülés és elektromos
energiakezelő rendszerek területén az autóipar vezető beszállító
jaként a Lear globális képességekkel, de egyedi kötelezettségvál
lalással szolgálja ki ügyfeleit. 

Lear Corporation Magyarország Kft.
győri telephelyére keresünk Munkatársakat:

ÜLÉS-ÖSSZESZERELŐ/
OPERÁTOR

JELENTKEZZ MOST!

Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, 
kérjük, juttassa el önéletrajzát 

a hrgyor@lear.com címre,
vagy érdeklődjön telefonon 

a 96/508414es telefonszámon.
Tesztírással egybekötött interjú

minden hétköznap 09:00 órától.

AMIT KÍNÁLUNK: 
• Versenyképes bércsomag • Bruttó alapbér 320.000 Ft/hó
• Cafeteria a bruttó bér 10%a + 80.000 Ft/év
• Teljesítményprémium a bruttó fizetés 15%a (teljesítménytől függően)
• Belépési bónusz

• 2. hét után bruttó 45.000 Ft • 6. hónap után bruttó 45.000 Ft.
• Jelenléti bónusz bruttó 200.000 Ft/év 
• Megtartási bónusz

•  1 év munkaviszony után bruttó 160.000 Ft
•  2 év munkaviszony után bruttó 190.000 Ft
•  3 év munkaviszony után bruttó 290.000 Ft

• Ingyenes céges buszjárat, utazási költségtérítés
• Ingyenes munkásszállás
• Albérlettámogatás bruttó 35.000 Ft/hó
• Kiszámítható 3 műszakos munkaidőbeosztás 
• Folyamatos szakmai előrelépési lehetőség
• Részvétel prémiumkategóriás termék gyártásában
• Rendkívül fejlett technológia, modern gépek

Több kihívás. Több lehetőség. Több juttatás.

Október hónapban több olyan állatnak is
volt világnapja, amellyel a győri Xantus
János Állatkert látogatói is találkozhat-

nak sétájuk során. A következő írásunkban őket
szeretnénk röviden bemutatni az olvasóknak.

Október 20. – Lajhárok világnapja
A köztudatban a lajhárok lusta, egész nap alvó
állatként szerepelnek. Ők valójában sokat alsza-

ÁLLATI VILÁGNAPOK

nak, azonban nem lustaságból, hanem energia-
takarékossági célból, illetve azért, hogy szőrze-
tükkel és mozdulatlanságukkal álcázzák magu-
kat. Napjainkban már ezt az állatcsoportot is a
kihalás veszélye fenyegeti, elsősorban élőhelyeik
elvesztése jelent rájuk veszélyt. A győri állatkert-
ben Linné kétujjú lajhárokkal találkozhat a közön-
ség: a szülőpár mellett két kölykük is nálunk él, a
legkisebb pici idén tavasszal született.

Október 24. – Gibbonok világnapja
Bár a gibbonokat manapság már nem sorolják az
emberszabású majmok közé (az emberszerűek-
hez tartoznak), az emberszerűek után ők az em-
ber legközelebbi rokonai. Állatkertünkben két bó-
bitás gibbon él, Dodó és Gyurci, apa és fia, akik
immár évtizedek óta a közönség kedvencei.

Október 30. – Makik világnapja
Október utolsó péntekén ünnepeljük a makik vi-
lágnapját, amely az idei évben október 30-ra esett.
A makik legtöbb faja kizárólag Madagaszkár szi-
getén fordul elő, létüket azonban az erdőirtás, élő-
helyeik elvesztése és a vadászat veszélyezteti. Ál-
latkertünkben a legismertebb makifaj – a gyűrűs-
farkú maki, más néven katta – látható, akit napja-
inkban szintén a kipusztulás veszélye fenyeget.

A győri állatkert novemberben is mindennap
várja a kikapcsolódni, pihenni vágyókat! Érde-
mes ellátogatni hozzánk egy szép őszi napon,
és egy kellemes séta keretein belül megismer-
kedni veszélyeztetett állatainkkal.

Napjainkban egyre több állatfajnak,
illetve állatcsoportnak van világ-
napja. Október 4-én ünnepeljük az
állatok világnapját. Ezenkívül azon-
ban mondhatni, szinte minden hét-
re jut egy-egy „állati nap”. A kezde-
ményezések célja felhívni a figyel-
met az állatcsoportok védelmére.

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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Nem kell díjat fizetni Győrben 2020. no-
vember 4-től, szerdától a Győr-Szol Zrt.
által üzemeltetett közterületi parkoló-
hálózatban, valamint a megyei kórház
melletti Dr. Petz Lajos Parkolóházban. A
rendelkezés a nem közterületi fizető
parkolóhelyekre nem érvényes. A Jókai,
Révai, Árpád és a vásárcsarnok melletti

KÖZMEGHALLGATÁS

Győr Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2020.
november 10-én (kedd) 14 órakor közmeghallgatást tart Győr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (9021 Győr, Városház tér 1. föld-
szinti képviselői szoba), melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

FOGADÓÓRA

Szeles Szabolcs alpolgármester és dr. Fekete Dávid képviselő közös
önkormányzati képviselői fogadóórát tart Újváros városrészben 2020.
november 10-én, kedden 18:30-tól 20 óráig. Helyszín: Újvárosi Művelő-
dési Ház, Győr, Liget u. 55., nagyterem.

Győr hárommillió forinttal segíti Nof HaGalil városát,
amely a közelmúltban történetének legnagyobb tűz-
kárát szenvedte el. A hőség miatt keletkezett tüzek
miatt több ezer embert kellett evakuálni. A károk eny-
hítése érdekében, valamint szolidaritása jeleként Győr
hárommillió forinttal segíti testvérvárosát, ahogy tette
azt télen Wuhannal is.

Október 28-án hivatalba lépett Brassó új polgármes-
tere, Allen Coliban, és megalakult az új közgyűlés. Hét-
végén Dunaszerdahelyen is megtartják az országos
Covid-19-tesztelés második fordulóját a város 17
helyszínén. Október 30-tól december 1-ig kijárási kor-
látozás van érvényben Colmar teljes területén. A la-
kóhely elhagyásához tanúsítványok szükségesek,
csak munkába, iskolába, boltba, orvoshoz, patikába le-
het menni. Erfurtban, Sindelfingenben és Ingolstadt-
ban az egyre növekvő fertőzésszám miatt szintén
újabb korlátozások léptek életbe, több intézmény is
bezárt. Poznanban a közintézmények home office-ra
váltanak.

Kuopióban a győri virágosztáshoz hasonló akciót hir-
dettek, a város 300 rózsatövet adományoz a lakosok-
nak. Nyizsnyij Novgorodból sportos hírek érkeztek,
táncosaik aranyérmet nyertek az orosz táncbajnoksá-
gon, a tollaslabdázó, Maria Golubeva bronzérmes lett
a junior Eb-n, míg Oleg Kostin egy arany- és egy
ezüst érmet nyert az Orosz Úszóbajnokságon. Öt wu-
hani általános iskolát beválasztottak a mesterséges
intelligencia-oktató kísérleti iskolák közé.

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP

VÁROSSZERTE DÍJMENTES 
A KÖZTERÜLETI PARKOLÁS 

parkolóházat, a Dunakapu mélygarázst,
valamint a Tarcsay utcai piacparkolót to-
vábbra is az érvényben lévő díjszabás
szerint lehet igénybe venni.

A megváltott parkolási bérletek további
érvényességét illetően a tulajdonos ön-
kormányzat döntéséhez igazodva a
szolgáltató a későbbiekben tud tájékoz-
tatást adni. A Győr-Szol Zrt. a kezelésé-
ben lévő közterületi parkolóautomatá-
kat üzemen kívül helyezte.

Szerző: Győr-Szol Zrt.
Fotó: O. Jakócs Péter
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Feltétel:
szakmunkás-bizonyítvány

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

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

Bérezés megegyezés szerint.

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

FUTÉSSZERELO

CSOSZERELO

´́

´́´́

´́ ´́

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

Közel kétezer győri háztartásba érkezett levél
a napokban, hogy a lakásban felszerelt hideg-
víz-mérő hitelességi ideje 2020. december
31-én lejár. 2020. december 31-ig el kell vé-
gezni a mérők cseréjét. A most felszerelésre
kerülő új mérők hitelesítési ideje 8 év, tehát
ezek 2028. december 31-ig lesznek hiteles
mérésre alkalmasak.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló jogsza-
bályok szerint 2013. március 1-jétől a la-
kásvízmérő (mellékvízmérő) tulajdonosa a
felhasználó. Ettől az időponttól kezdve a
tulajdonos saját költségén köteles gondos-
kodni a mellékmérő hitelesítéséről. Ha ezt
időben nem teszi meg, az részéről a vízmű-
vel kötött szolgáltatási szerződés megsze-
gésének minősül.

CSERÉLIK A VÍZMÉRŐKET
Szerző és fotó: Pannon-Víz Zrt. Tennivalók a lejárt hitelesítésű 

vízmérők cseréjénél: 
Minden esetben a Magyar Kereskedelmi Enge-
délyezési Hivatal által hitelesített vízmérőt kell
felszerelni, az ennek a feltételnek megfelelő víz-
mérőt a Pannon-Víz Zrt. biztosítja. Tapasztalata-
ink és a jelenlegi árviszonyok alapján nem gazda-
ságos a régi vízmérő újrahitelesítése, mert az ál-
talunk ajánlott mérőtípusokból egy új mérő be-
szerzése olcsóbb megoldás. A csere során a lejárt
hitelességű mérő átmérőjével megegyező új víz-
mérőt szerelünk fel. A Pannon-Víz Zrt. szíves ren-
delkezésére áll a teljes cserefolyamat lebonyolí-
tásában. Társaságunk a fogyasztásmérő beren-
dezések cseréjével a Tömös Kft.-t bízta meg, akik
a csere pontos időpontjáról értesítést küldenek.
Időpont-egyeztetéssel kapcsolatban a 96/518-
298-as telefonszámon és a tomosvizora@
gmail.com e-mail-címen érdeklődhet.

További információkat 
a www.pannon-viz.hu weblapon találnak. 



résszállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érd.: 0670/8846838.

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

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

EGYÉB

„KÉSZPÉNZÉRT magas áron

burkolás, festés, kőműves
munkák, víz, villanyszere
lés. 0630/8720564

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

Duguláselhárítás, vízszenny
vízvezeték javítása, bővítése,
szaniterek, csaptelepek cseré
je. Külbeltéri burkolatok javítá
sa. 0670/3636633.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé

rek javítását vállalom Győrben
és környékén. Kisebb munkát
is! Tel.: 0670/3846557.

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. Tel.: 06
20/2399198.

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,

BURKOLÁS, lépcsők, fürdő
szobák szakszerű kivitelezése,
karbantartása, javítása garan
ciával. 0630/8720564

Ácstetőfedőbádogos mes
ter vállalja új és régi tetők ké
szítését, javítását, cserép/cse
réplemezből. Kocsibeálló, te
rasz. Épületfelújítás, restaurá
lás.: 0630/5180206

Műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós, ,,ablakra szabott"
szigetelése garanciával.
www.huzatmentes.hu, +36
30/5209228

Villanyszerelést, villanybojle

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

Kis lakást vásárolnék, 32–40
nm, azonnal, készpénzzel fi
zetek. 0630/3488691

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

Felment a tört arany ára!
9.000 Ft/gtól. Régiségfelvá
sárlás! Győr, Hotel Rába!
November 11én, novem
ber 18án, november 25én,
december 2án. 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,
karórák. 0670/3816345,
www.dunagaleria.hu

Vásárolok szőrmebundákat,
használt ruhát, könyveket és
egyebeket. 0620/5567141

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu

2020. november 6.24

• 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, gurtnicse
re, redőnyjavítás. Ingyenes
felmérés! Tel.: 0670/233
9213.

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

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
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Nagyszentpálon eladó amerikai
konyhás, nappali+3 szobás, 77 nm-es
ikerház, 11 nm-es terasszal. A telek-
rész 311 nm. Ikerpárjával csak tároló-
helyiségek kötik össze. Átadás: 2021.
tavasz, emelt szintû fû tés ké szen.

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

39—113 nm közötti lakások Gyôr-
Szabadhegyen már leköthetôk. A föld-
szinti lakások teraszosak és kertkap-
csolatosak, az emeleti lakások erkélye-
sek, a penthouse lakások tetôteraszo-
sak. Ez a 3. emeleti lakás 56 nm-es. 

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

Gyôr-Révfaluban korszerû, földszin-
ti, kertkapcsolatos és emeleti, erké-
lyes lakások eladók 42—64 nm közöt-
ti méretben. Ez az elsô emeleti  lakás
42 nm-es,  amerikai konyhás nappa-
li+1 hálószobás, 5 nm erkélye van.

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

Kivitelezôtôl eladó, legyen ön az el-
sô lakó! Marcalváros II-n eladó ez a
kulcsrakész, 55 nm-es lakás. Elosz-
tása: 1 szoba+nappali+gardrób.
Földszinti, 175 nm kert tartozik hoz-
zá. A konyhabútor teljesen felszerelt.

Búza Tímea:
70/425-5590

39—113 nm közötti lakások Gyôr-
Szabadhegyen már leköthetôk. A föld-
szinti lakások teraszosak és kertkap-
csolatosak, az emeleti lakások erkélye-
sek, a penthouse lakások tetôteraszo-
sak. Ez a 2. emeleti lakás 60 nm-es. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 32,9 M Ft 

39—113 nm közötti lakások Gyôr-
Szabadhegyen már leköthetôk. A föld-
szinti lakások teraszosak és kertkap-
csolatosak, az emeleti lakások erkélye-
sek, a penthouse lakások tetôteraszo-
sak. Ez a 3. emeleti lakás 42 nm-es. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 23,9 M Ft Ár: 31,9 M Ft

Gyôrújbaráton eladó ez a 100 nm-
es, belsô kétszintes, azonnal birtok-
ba vehetô ikerház. A házak 400 nm-
es telken épültek fel. Elosztás: ame-
rikai konyhás nappali+3 hálószoba.
A nappaliból nyílik a 26 nm-es terasz.

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

Gyôr-Révfaluban, új építésû lakó-
parkban zöldterületre nézô, elsô eme-
leti, amerikai konyhás, nappali+2 szo-
bás, emelt szintû fûtéskész lakás el-
adó. A 61 nm-es lakáshoz 7 nm er-
kély tartozik. Átadás: 2020. december.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 31,936 M Ft 

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

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

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, határozatlan
bérleti szerződésű lakást
cserélne 1–l ½ szobás, hatá
rozatlan bérleti szerződéses
lakásra. (Hirdetésszám: 258)

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 nmes,
gázfűtéses, határozatlan bérle
ti szerződéses, felújított lakást
cserélne belvárosi, szigeti, újvá
rosi vagy gyárvárosi, 23 szo
bás, 5060 nmes téglaépület
ben lévő, földszinti, vagy panel
lakásra 3. emeletig. Kisebb ösz
szegű tartozás megfizetését
vállalná. (Hirdetésszám: 259)

kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék.  Érdeklődni lehet: 06
20/4153873.

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

KÖSSE LE IDÉN 
ÚJ LAKÁSÁT ÉS VEGYE MEG JÖVÔRE 5% ÁFÁVAL!
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KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: Freepik

Ha van kerítés, akkor annak a javításával
kezdjük, ha biztosra akarunk menni és
még a fáink is fiatalok, a legjobb meg-

oldás a műanyag törzsvédő háló használata,
amivel nemcsak a fáinkat, de a törzses bogyó-
sainkat, sőt a szőlőtöveket is megvédhetjük.

Már most gondoljunk a tavaszra, azaz a tavaszi
magvetésre, palántavetésre. Érdemes már most
előkészíteni a palántavetéshez a talajt/földet, és
azt fertőtleníteni. Erre a legjobb módszer, ha 80-
90 fokon, 20 percre betesszük a sütőbe, így a fer-
tőtlenítés és az esetleges gyomok csírátlanítása
is megtörténik. A meglévő kész/érett komposztot
szedjük szét és rostálást követően akár a kijutta-
tást is megkezdhetjük. A már letermett és meg-
tisztított zöldségágyásokba ásóvilla segítségével
beledolgozzuk a talajba vagy éppen a manapság
oly népszerű magaságyásokba. A durvább szem-
cseméretűeket a most telepítendő fák ültetőgöd-
rébe vagy a már meglévő fák, cserjék talajának
takarására – kicsit begereblyézve – tudjuk fel-
használni. Január-februárban a finoman átrostált
komposztot a gyepfelületünk tápanyagpótlására
is használhatjuk.

Figyeljünk arra, hogy az érett komposztföld tö-
ményen nem használható, csak keverve, mert
ellenkező esetben a növényeink pusztulását is
okozhatja a tömény tápanyag.

Bőven van lomb és növényi hulladék (szár, gyö-
kér és még fűnyiradék is) a kertekben, és az igazi

Sok kertbaráttól hallom, hogy a
peremövezetekben a tél folyamán
megjelennek a vadak, ezért erre
már most készüljünk fel!

kertbarát tudja, hogy ez értékes tápanyag, ami-
nek a komposztálóban van a helye. Ha ezeket el-
dobjuk a kertjeinkből és műtrágyát viszünk be a
tápanyagok – részbeni – pótlására, valljuk be
őszintén, ezzel a talaj- és az ivóvizet szennyez-
zük. Arról nem is beszélve, hogy ez egy elég egy-
oldalú tápanyag-utánpótlás, és ebből adódik,
hogy nagyon sok növényünk tápanyaghiánnyal
fog küzdeni, és emiatt fogékonyabb lesz a kárte-
vőkkel és kórokozókkal szemben. Természete-
sen a beteg/fertőző növényi részeket ne tegyük
a komposztba, ezeket a barna zsákba vagy a bar-
na fedelű kukába tudjuk elhelyezni.

A már előkészített konyhakert talaját télre sem
kell üresen hagyni, most érdemes vetni/dug-
gatni az őszi fokhagymát, a vöröshagymát és a
lila hagymát, de vethetünk áttelelő retket, bor-
sót is az ágyásokba. A sárgarépát, zellert, céklát
már takarítsuk be, de a petrezselymet, bimbós-
kelt hagyjuk, ezekről télen is tudunk szüretelni
a vasárnapi húsleveshez valót. A betárolt gyü-
mölcsöt, zöldséget hetente ellenőrizzük és a
beteg növényeket távolítsuk el.

A lehullott lombot folyamatosan szedjük össze
és még az utolsó fűnyírásból származó gyepnyi-
radékkal keverjük össze, és így tegyük a kom-

posztba. A már lombtalan fáinkon érdemes őszi
lemosó permetezést végezni, az így lepermete-
zett fáinkon a téli kórokozók/kártevők áttelelé-
sét csökkenthetjük. Egyre több kertbarát keni be
mésztejjel – főleg a csonthéjas – fáik törzsét,
esetleg vázágait, így védekezve az ott megbújó
kártevők, és nem utolsósorban a téli napsugár-
zás ellen, így nem repedezik fel a fák kérge és ki-
váló védelmet nyújt. Sőt, az így lekezelt fák ta-
vasszal 6-10 nap csúszással indulnak meg, így
a korai fagyoktól is védelmet nyújt.

Telepítsünk málnát! Az ültetést követően a
vesszőket 4-5 rügyre vágjuk vissza. A már
meglévő töveknél a beteg és a már letermett
vesszőket tőből távolítsuk el. Most van a gyü-
mölcsfák telepítésének ideje is, arra figyeljünk,
hogy ugyanazon fajta helyére 5-6 évig ugyan-
azon fajt ne ültessük. Tehát egy alma vagy kör-
te helyére lehetőleg csonthéjas (cseresznye
vagy kajszi) kerüljön.

Sokan kérdezik, hogy kell-e 80x80x80 cm-es ül-
tetőgödröt kiásni egy-egy oltvány telepítése előtt.
A válaszom: igen, mert így látjuk a talajnak a szer-
kezetét, az esetleges talajhibákat, és a gödör alján
elhelyezett istállótrágyával vagy komposzttal tud-
juk a fa tápanyagszükségletét biztosítani.

A KERTET IS FEL KELL
KÉSZÍTENI A TÉLRE

AZ IGAZI KERTBARÁT 
TUDJA, HOGY A LOMB ÉS 
A NÖVÉNYI HULLADÉK 
ÉRTÉKES TÁPANYAG
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
Végre nyugodtak lehetnek, mindent elrendeztek, amit akartak
ebben az időszakban. Ne terheljék túl magukat, ne vállaljanak
el mindent. Párjuknak is kedveskedni tudnak, és ez nagy öröm-
mel tölti el önöket. Az étkezésre és veséjükre is figyeljenek, ne
egyenek túl zsíros ételeket.

BIKA 
Elégedettséggel töltheti el önöket az eredmény, amit az utóbbi idő-
ben elértek. Éppen ezért pihenjenek most többet, töltsenek több
időt családjukkal. Pénzügyeikre vigyázzanak, ne költekezzenek.
Egészségükre figyeljenek többet, különösen az alhasi szervekre,
ügyeljenek a felfázásra. 

IKREK 
Ne legyenek ennyire kritikusak önmagukkal, mert akkor nem lesz-
nek boldogak. Úgyis megtesznek mindent, amit csak lehet, hogy
feladataikat befejezzék, utána próbáljanak lazítani, kapcsolódjanak
ki. A hétvégét töltsék olyan dolgokkal, és azzal, akit és amit a leg-
jobban szeretnek.

RÁK 
Ne vegyenek felesleges terheket a nyakukba, különben saját ma-
gukra nem jut idejük. Nagyon figyeljenek oda munkahelyükön, mert
elég nagy kihívások elé néznek. A szerelem és a család így kicsit a
háttérbe szorul, ami nem teszi önöket túl boldoggá. 

OROSZLÁN 
Nagyon sok energiájuk van most. De fontos, hogy tudjanak időben
nemet mondani, tudjanak hétvégén pihenni is, különben nem tud-
ják majd élvezni és értékelni az elért eredményeket. Párkapcsola-
tukat, baráti kapcsolataikat rendezzék, zárjanak le minden konflik-
tust és vitát. Lazítsanak!

SZŰZ 
Nagyon figyeljenek minden lépésükre munkahelyükön, valaki na-
gyon sokat pletykál önökről. Fordítsanak több figyelmet önma-
gukra, az egészségükre, gyomruk nem bír most mindent. Pró-
báljanak több időt családjukkal tölteni, töltődjenek, pihenjenek
a hétvégén.

MÉRLEG 
Tegyék le a héten a felesleges terheket a vállukról, foglalkozzanak
többet saját magukkal, a lelkükkel. Barátaikra mindig számíthat-
nak, és ez nyugalommal tölti el önöket. Párkapcsolatuk jó irányba
halad, hagyják, hogy párjuk újra meghódítsa önöket. Pihenjenek
többet, ha tudnak.

SKORPIÓ 
Munkájukban most új feladatok várhatók, amiket sikerre is visznek.
Pénzügyeikben eredményesek. Barátaikkal, családjukkal kellemes
időt tölthetnek el. Ne keressenek felesleges problémákat maguk-
nak, azzal elrontják ezt a jó hetet. Inkább élvezzék ezt az időszakot
párjukkal együtt.

NYILAS 
Elégedettség tölti el önöket ebben az időszakban. Ebben a han-
gulatban éljék meg ezt a hetet, ne engedjék be a negatív esemé-
nyeket, érzelmeket az életükbe. Párkapcsolatuk rendben van.
Nosztalgiázzanak kicsit együtt, és tervezgessenek a jövőt illető-
en. Lazítsanak!

BAK 
Önök most eléggé túlhajszoltnak érezhetik magukat, és még min-
dig nagyon sok a feladatuk. Ez némileg megterheli idegrendszerü-
ket, lelküket. Arra vigyázzanak, ez nehogy az egészségük rovására
menjen. Próbáljanak kis időt lopni maguknak, családjuk, párjuk tár-
saságában lazítsanak.

VÍZÖNTŐ 
Végezzenek el minden elmaradt munkát ebben az időszakban. Még
van erejük hozzá, még vannak új ötleteik, azért ne terheljék még-
sem túl magukat. Ha lehet, a hétvégét már töltsék pihenéssel, él-
vezzék családjuk társaságát. Töltődjenek, lazítsanak egy kicsit, ha
tudnak, párjukkal.

HALAK 
Életük most rendezett, céljaikat szerencsére elérték, ne kezdjenek semmi
újba most. Pénzügyeik rendezettek, ne kapkodjanak. Ha figyelnek egész-
ségükre, azzal sem lesz gond. Erősítsék immunrendszerüket ebben az
időszakban. Kapcsolataikra fordítsanak figyelmet, törődjenek velük.

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 18 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

NOVEMBER 7-TŐL 13-IGA GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
19:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 11. SZERDA   

06:00 Macskakő – Somoskőújfalu helytörténeti értékeiről
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Közösségi tér – városok, falvak
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Építech – házépítők magazinja
10:00  KÖZÉRTHETŐEN A STROKE-RÓL – VENDÉGÜNK DR. SZEGEDI ANIKÓ
10:30 Szent István-díj 2019 – átadási ünnepség
13:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
19:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 A Szentendrei-sziget titkai – dokumentumfilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Félóra decibel – zenei műsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 12. CSÜTÖRTÖK   

06:00 Credo – katolikus krónika
06:30 Építech – házépítők magazinja
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00  MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS TORNA – PAMOK-GYAKORLATOK
10:30 Nemzeti örökség világszínvonalon – 

Zsuráfszky Zoltán koreográfus 
11:30 Credo – katolikus krónika
13:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:00 Az egészséges táplálkozás – vendégünk dr. Boncz Ágota
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 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Madarassy 70 – portré Madarassy György Tamás festőművészről
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
23:25 Válogatás korábbi műsorainkból 

NOVEMBER 13. PÉNTEK   

06:00 Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Félóra decibel – zenei műsor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00  AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS – VENDÉGÜNK 

DR. BONCZ ÁGOTA BELGYÓGYÁSZ-ENDOKRINOLÓGUS
10:30 Félóra decibel – zenei műsor
11:00 Nyugdíjas Egyetem – Darwin, a megosztó személyiség
13:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
19:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
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 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Madárkórház – dokumentumfilm (16)
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
23:25 Válogatás korábbi műsorainkból 

NOVEMBER 7. SZOMBAT

06:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna – PAMOK-gyakorlatok
10:30 Építech – házépítők magazinja
11:00 Creative chef – főzőműsor
12:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:15 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  GYŐRI7 – HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓ
20:00 Gázfröccs – autós magazin
20:30 Félóra decibel – zenei műsor
21:10 Az óra – kisfilm
22:00 Iza és Krisztián – tévéjáték (16)
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
00:00 Félóra decibel – zenei műsor

NOVEMBER 8. VASÁRNAP   

07:00 Te, bárányok gyapjából való – Vidák István-portré
08:00 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
08:30 Creative chef – főzőműsor
09:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
10:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:00 Covid-19 – amit tudunk a koronavírusról
11:45 A tetőfedő – kisfilm
12:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
17:00  GYŐRI7 – HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓ
18:00 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
18:15 Kertbarát – kertbarátok magazinja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
19:30 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Foto-Zoom+ / fotós workshop
20:15 Trianoni múltidézés az orgona hangján – Rákász Gergely
21:05 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum időszaki kiállítása
21:40 Az óra – kisfilm
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Covid-19 – amit tudunk a koronavírusról
23:45 A templomfestő – dokumentumfilm

NOVEMBER 9. HÉTFŐ   

07:00 Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
07:30 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
08:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
09:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
11:30 Félóra decibel – zenei műsor
13:00 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 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó 

NOVEMBER 10. KEDD   

06:00 A kalapácsének karnagya – Vajda László díszműkovács
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarassy 70 – portré Madarassy György Tamás festőművészről
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...! – dokumentumfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Credo – katolikus krónika
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna – PAMOK-gyakorlatok
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
13:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:00  KÖZÉRTHETŐEN A STROKE-RÓL – VENDÉGÜNK DR. SZEGEDI ANIKÓ
18:45  Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
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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.
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Aszerdai nyitónapon huszonhét selejtezőt
láthatott a közönség, majd csütörtökön
már az elődöntőbe jutásért vívtak ösz-

szesen harminc meccset a résztvevők, míg
pénteken a fináléba kerülés volt a tét súlycso-
portonként. Erre a napra is maradt harmincegy
küzdelem, hogy aztán a zárónapon a nők és a
férfiak között összesen 19 bajnokot avassanak.

A győztesek között ketten voltak, akik megvédték
címüket: Kozák László 69 kilogrammban, Hámori
Ádám pedig 91 kilogrammos kategóriában. A Va-
sasban bokszoló Kozák a fináléban a győri Gladiátor
versenyzőjét, Gerzsenyi Istvánt győzte le. A másik
győri bunyós, Sárközi Attila szintén 69 kg-ban in-
dult, ő is Kozák Lászlótól kapott ki a selejtezőben.

GERZSENYI HOZTA A HAZAI ÉRMET

,,Nagyon örülök a teljesítményemnek, az or-
szágos bajnoki címnek, és roppantul büszke
vagyok arra, hogy sikerült nyolcvan pont fölé
jutnom. Persze apró hibáim voltak, de ezeket a
mesterfokú bajnokságig szeretném kijavítani,
hogy ott még magasabb pontszámot szerez-
zek" – nyilatkozta Mészáros Krisztofer.

A budapesti Központi Tornacsarnokban rende-
zett viadal első versenynapja egyben selejtező
volt a szombati szerenkénti döntőkre, a férfiak
számára pedig válogató is a decemberi, török-
országi Európa-bajnokságra.

GYORI TORNÁSZOK URALTÁK AZ OB-T´́
A férfiak mezőnyében Mészáros Krisztofer nyerte az egyéni összetett
versenyt a tornászok országos bajnokságán. A tét nagysága miatt óri-
ási csata alakult ki az első helyért a két győri tornász, Mészáros Krisz-
tofer és Tomcsányi Benedek között. Kettejük párharcát utóbbi kezdte
jobban, az első három szer után még vezetett, de a hajrát klubtársa
bírta jobban, így végül Mészáros nyakába került az aranyérem.

A válogatott tornászok közül Vecsernyés Dávid
csak lólengésben, korláton és nyújtón indult, a
GYAC-os Kardos Botond vállfájdalmai miatt ta-
lajon és ugrásban, míg Kállai Zoltán csak lólen-
gésben versenyzett.

A szerenkénti döntőkben talajon a dobogót a
Győri AC sportolói ,,sajátították ki" maguknak:
Mészáros az első, Kardos Botond a második,
Tomcsányi Benedek pedig a harmadik helyen
végzett. Lólengésben a Budapesti Honvédot erő-
sítő Kállai Zoltán győzött, klubtársa, Vecsernyés
Dávid és Tomcsányi holtversenyben a második

helyen végeztek. Gyűrűn a két győri fiatal, Mé-
száros és Tomcsányi versengéséből utóbbi jött
ki jobban, ugrásban viszont előbbi nyert.

Korláton a BHSE tapasztalt tornásza, Vecsernyés
Dávid végzett az élen Mészáros előtt, a bronzér-
met Csorvási Soma szerezte meg. Nyújtón érvé-
nyesült a papírforma, a szer Európa-bajnoki
bronzérmese, Vecsernyés meggyőző fölénnyel
diadalmaskodott. A hétvége legeredményesebb
férfitornásza Mészáros Krisztofer lett három
arany- és három ezüstéremmel, ugyanis pénte-
ken az egyéni összetettet is megnyerte.

,,Nagyon örülök azoknak az eredményeknek,
amiket elértem. Ha előzetesen valaki azt
mondja, ilyen eredménysorral zárok, látatlan-
ban aláírtam volna. A talajnak különösképpen
örülök, hiszen ez a kedvenc szerem, a lólengés
viszont lehetett volna sokkal-sokkal jobb is, itt
csak negyedik lettem, ezen mindenképpen
szeretnék javítani" – összegezte az országos
bajnokság történéseit Mészáros Krisztofer.

Három napon keresztül kora dél-
utántól késő estig váltották egy-
mást a bunyósok az Olimpiai Sport-
park központi csarnokában felállí-
tott ringben, ahol a maximális lét-
számú mezőnnyel rendezték meg
az ökölvívók magyar bajnokságát.

„A szövetség nagyon elégedett volt a rende-
zéssel, mi pedig köszönettel tartozunk, hogy
otthont adhattunk az év legnagyobb hazai
ökölvívótornájának. Ez a város segítsége nélkül
nem jöhetett volna létre. Büszkék vagyunk
Gerzsenyi István ezüstérmére, hiszen elsőéves
felnőttversenyzőként ez kiváló eredmény. Ist-
ván még csak 19 éves, de minden olyan képes-
sége megvan, ami kell ahhoz, hogy válogatott
bokszoló legyen. Ő egy kárpátaljai tehetség, aki

ötvözi az orosz iskolát az amerikai stílussal, re-
mekül bírja a terhelést, és fejben is rendben
van. Szép jövő áll előtte, ha ilyen ütemben fej-
lődik” – nyilatkozta Nagy Zoltán, a győri Gladi-
átor Akadémia vezetőedzője.

Az OB a háromszoros olimpiai és kétszeres Eu-
rópa-bajnok Papp László nevét viselte. A négy-
napos eseményen összesen 41 női és 85 férfi
versenyző szerepelt.

Fotó: Vig Norbert
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Hosszú kihagyást követően szeptem-
ber végén kezdődtek meg a verse-
nyek a judo sportágban. „Bár min-

dent megtettünk az otthoni felkészülésben,
hogy sikerrel vegyük a megmérettetéseket,

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

A tavaszi és nyári felkészülés
meghozta a jól megérdemelt ér-
meket a Vital Judo Klub fiatal ver-
senyzői számára, az őszi idény-
ben további sikerekre számítanak
a kemény edzőmunkát követően.

TOVÁBBI SIKEREKRE IS
SZÁMÍTANAK A VITALOSOK

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Vital Judo Klub

Országos Bajnokság Cegléden, ahol ifjúsági
versenyzők indultak, Teidl Bendegúz ifi or-
szágos bajnokként a nálánál magasabb kor-
osztályban is országos bajnok lett. 

„Nyolc éve kezdtem judózni, Cegléden a négy
küzdelemből hármat ipponnal nyertem. Na-
gyon örülök, hogy nemcsak a saját korosztá -
lyomban, hanem a 18-20 évesek között is ma-
gyar bajnok lettem” – mesélte a 16 éves Teidl
Bendegúz, aki saját bevállalása szerint a judó-
ban találta meg önmagát. „Jól érzem magam a
csapatban, és én is azt vallom, hogy a judo több
mint sport, életforma, ami segít abban is, hogy
sikerrel vegyük az akadályokat az élet más te-
rületén is.”

A hétvégén a győri olimpiai sportparkban ren-
deztek versenyeket, a férfi serdülő B magyar
bajnokságon Terei Dániel bronzérmet nyert,
Teidl Bendegúz ötödik, a junior B magyar baj-
nokságon Tamás Balázs ötödik, Nikl Norman
hetedik helyet ért el. A judókák előtt még négy
korosztályos verseny van, ahol reményeik sze-
rint újabb érmeket szereznek majd. 

KIVÁLÓ EREDMÉNYEK A MAGYAR BAJNOKSÁGOKON

de a járvány miatti leállást követő nyári idő-
szakban azért sok mindent kellett még pó-
tolniuk a fiataloknak, hiszen a judo páros
sportág, és a partnerrel való álló- és földharc
gyakorlása nagyon fontos a judókáknak,
hogy képességeikhez mérten tudjanak telje-
síteni a versenyeken. A Covid-járvány miatt
egy teljesen új edzéstervvel és szinten tartó
foglalkozásokkal dolgoztunk” – mondta Ko-
vács János vezetőedző. 

A szeptember végi tatabányai körzeti ver-
sennyel kezdődött meg a versenyzési évad,
ahonnan a Vital Judo Klub rögtön a csapatok
közül a legtöbb éremmel, 10 arannyal térhe-
tett haza. A biztató utánpótlásversenyt kö-
vetően kezdődtek a magyar bajnokságok. Az
U23-ban Takács Jázmin bronzérmet nyert,
ami nagyon szép eredménynek számít, hi-
szen még csak ifjúsági korosztályú, nálánál
5-6 évvel idősebbek között állt helyt és szer-
zett érmet. A magyar ifjúsági B bajnokságon
Győrben Jázmin már ezüstérmes, Teidl Ben-
degúz (képünkön) és Kun Samu az ötödik he-
lyen végzett. A következő héten volt a Junior

KÖZEL A VILÁGCSÚCS 

Férfi 50 méter pillangón rövid pályán 21.75 a világcsúcs, ezt
az eredményt a brazil Nicolas Santos érte el a 2018-as vi-
lágkupa-sorozatban. A magyar rekord hétfő óta 21.86. Egy
hete még 21.96, két héttel ezelőtt pedig 22.00 volt. Szabó
Szebasztián mindannyiszor saját legjobbját javította meg
az ISL versenyein Budapesten.

„Szebi ezt az eredményt komoly versenyen, kiváló ellenfe-
lekkel szemben érte el. Ez már olyan megmérettetés, ahova
edzetten érkeztek a riválisai is. Az eredmény legfontosabb
üzenete, hogy az alapsebessége megvan, és ez független
attól, hogy 25 vagy 50 méteres medencében úszik. Egy erős
rövidpályás pillangóval lehet jól úszni a 100 métert is, ami
olimpiai szám” – mondta Szabó edzője, Petrov Árpád.

Szabó elmondta, nagyon rövid leállásuk volt tavasszal, ami
számára pihenésnek tökéletes volt. A gyakorlások során a
fordulókra és a gyorsításra helyezték a hangsúlyt, aminek
szerinte meg is látszódott az eredménye.

,,Nagyon akartam a világcsúcsot, de nem sajnálom, hogy egye-
lőre nincs meg, de jó formában vagyok, és még van bennem tar-
talék. Ezek a versenyek nagyon jók voltak arra, hogy megnézzük,
hol tartunk, min kell többet dolgozni" – nyilatkozta a Győri Úszó
SE versenyzője, akinek két egyéni számban már van olimpiai kvó-
tája. Szabó az ISL-ben legközelebb jövő héten kedden úszik.

Szabó Szebasztián tovább javította 50 méter pillangón a ma-
gyar rövidpályás csúcsot a Duna Arénában, a Nemzetközi
Úszóliga (ISL) versenyein. A Győri Úszó SE sportolójának leg-
frissebb eredménye 11 századra van a világrekordtól. 
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben 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 6—12.

Sertésapróhús 70—30%
(kolbásznak való)

Magyar alma

259 Ft/kg

Libacomb, friss 
és fagyasztott

2599 Ft/kg

Fokhagymás felvágott 

Formázott, bôrös
sertéscomb

999 Ft/kg

850 Ft/kg

Csirkemellfilé

999 Ft/kg

Egész liba 1499 Ft/kg

750 Ft/kg

1.499 Ft/kg helyett

„Megtiszteltető a számunkra, hogy a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöksége városunkban tartotta
ülését, amely Győrnek sportdiplomáciai szem-
pontból is fontos esemény. Beszéltünk arról, hogy
sportolóink hogyan tudnak biztonságban felkészülni
az olimpiára, lesz-e egyáltalán olimpia. Megkaptuk a
megnyugtató választ, lesz, és a felkészülés lehető-
ségei is biztosítottak. Fontos téma volt az is, hogy mi-
lyen sportágfejelsztésre van lehetőség, és hogy a

GYORBEN ÜLÉSEZETT 
A MOB ELNÖKSÉGE
A Magyar Olimpiai Bizottság Győrben
tartotta elnökségi ülését, amelynek
kiemelt témája volt Győr sportja mel-
lett a szervezet új alapszabálya, a
december 19-re tervezett ünnepi köz-
gyűlés, illetve a  tokiói olimpia.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

Győri Atlétikai Club kiemelt sportegyesület lehet. A
klub különböző szakosztályaiban sokan sportolnak,
ez a státusz pedig komoly finanszírozással jár” – fo-
galmazott dr. Dézsi Csaba András polgármester.
Hozzátette, Győr fokozottan figyel a városi sportélet-
re, hiszen fontos, hogy minél több fiatal sportoljon
testi és mentális egészségük érdekében. Mint mond-
ta, a versenysport eredményessége azért is lénye-
ges, mert az élsportolók példaként és motiváló erő-
ként szolgálhatnak a fiatalok számára.

Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke elmondta, szíve-
sen fogadták a polgármester meghívását, aki ma-
ga is a MOB tagja mint a Magyar Judo Szövetség
alelnöke. Győr fontos bázisa a magyar sportnak, a
Magyar Olimpiai Bizottság pedig nem budapesti,
hanem országos szervezet, így természetes, hogy
a vidéki városokban is ülésezik az elnökség.

„Példaértékű az áldozat, amit Győr a sportért tesz, és
az a szint, ahogy ez a város megérti a sport fontos-
ságát. Ide érdemes volna tanulni jönni másoknak is”
– fogalmazott a MOB elnöke. Hozzátette, a nap fo-
lyamán aktuális ügyekben hoztak döntéseket, és ter-
mészetesen a fókuszban a tokiói olimpia állt. „Kér-
dőjelek vannak az olimpiával kapcsolatban, de nem
arról, hogy megrendezik-e jövőre a nyári játékokat.
Úgy készülünk mi, a győri sportolók, úgy készül Japán,
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is, hogy 2021. július
23-án fellobban az olimpiai láng Tokióban” – zárta
szavait Kulcsár Krisztián.  

´́

KULCSÁR KRISZTIÁN:
PÉLDAÉRTÉKŰ 
AZ ÁLDOZAT, AMIT GYŐR 
A SPORTÉRT TESZ




