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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

MEGHÍVÓ

Meghívó lakossági fórumra, a Településképi rendelet 
és a Településképi arculati kézikönyv kapcsán.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesz-
tési Főosztály a www.gyor.hu\Innováció\Rendezési terv\Rendezésiterv-
módosítási eljárások és Partnerségi egyeztetés címszavak alatt folyama-
tosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását és egyeztetését,
ezért kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísér-
jék figyelemmel!
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési
Főosztály lakossági fórum keretében bemutatja:

Településképi rendelet és a Településképi arculati kézikönyv (TAK) – véle-
ményezési szakasz.
A lakossági fórum időpontja: 2017. július 27. 15.30 óra 
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem
A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a www.gyor.hu\innováció\ren-
dezési terv\partnerségi egyeztetés cím alatt „A partnerségi egyeztetés általános
tudnivalói” címszóban foglaltakat megismerni szíveskedjenek (különös tekintet-
tel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

A Településképi rendelettervezet és a Településképi arculati kézikönyv anyaga megtekinthetŐ: 2017. július 21-tôl 2017. augusztus 7-ig a www.gyor.hu\innováció\rendezési
terv\partnerségi egyeztetés cím alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a partnerseg@gyor-ph.hu, e-mail címen vagy személyesen, a lakossági
fórum keretében.

Újabb körforgalom szépült meg: elkészült a Radnóti–
Erkel–Kiss–Stromfeld – utcák kereszteződésében lé-
vő forgalomterelő sziget fejlesztése. Érdekesség,
hogy a növényvilág megújításán túl Győr nevezetes-
ségeinek kicsinyített másai is láthatóak a körforga-
lomban, igazodva a város új arculatához. Győr első
zöld körforgalmában nagy hangsúlyt kap a díszgyep,
emellett egynyári virágok emelik ki az alkotásokat a
térben. A makettek között láthatjuk többek között a
Székesegyházat, a Püspökvárat, a várfal egyes részeit
és a Győri Nemzeti Színház kicsinyített mását. Utóbbi
építmény a körforgalmat örökbe fogadó, és  a munkát
finanszírozó APP Kft. profiljához illően, zöld tetővel je-
lenik meg. A megújult körforgalom növényzetének
fenntartását automata öntözőrendszer segíti.

Győrben a körforgalmak növényzetének megújítá-
sára 2015-ben hirdetett programot a Győr-Szol Zrt.
Radnóti Ákos városüzemeltetésért felelős alpolgármes-
ter kezdeményezésére. „Fontosnak tartom, hogy az
utóbbi években, szép számban megépített körforgal-
mak ne csak a közlekedők biztonságát szolgálják, de
egyúttal legyenek a város rendezett, üde színfoltjai is” –
mondta el a program indításakor az alpolgármester.

Idén először a Radnóti utca–Bercsényi liget–
Olimpiai út csomópontban található körforgalmat
vették kezelésbe a szakemberek, ugyanakkor befe-
jeződtek a munkálatok az Új Bácsai út középső kör-
forgalmában is. A következő időszakban várhatóan
megszépül a Radnóti utca–Szarvas utca, az Ipar út–
Szigethy Attila út–Fehérvári út körforgalma is.

Elkészült a város elsô zöld körforgalma az új arculattal

A körforgalmak felújításán túl a Győr-Szol Zrt. a
közelmúltban a Szent István út közepén található
egynyári ágyás egy részét átalakította évelő ágyás-
sá. Itt formára nyírt lombkoronájú cserjéket és fákat
ültettek, amiket színes levelű évelő növényekkel ve-
gyítettek a szakemberek.

A fentiek mellett a Győr-Szol Zrt. Városüzemel-
tetési és Kivitelezési Igazgatósága nagy hangsúlyt
fektet a már megszépült körforgalmak és ágyások
fenntartására is. A kipusztult vagy éppen ellopott
növények helyett újakat telepítenek, az ágyásokat
folyamatosan kapálják és gyommentesítik.



Költöznek az elsô lakók
a Széchenyi-egyetem új kollégiumába

Borkai Zsolt győri polgármester
hetilapunknak azt mondta, a város-
ban példaértékű az önkormányzat, az
egyetem és a cégek jó kapcsolata.
„Azért döntöttünk a beruházás támo-
gatása mellett, mert egy régi problé-
mát, a kollégiumi férőhelyhiányt eny-
híti. Ráadásul illeszkedik abba a kon-
cepcióba is, hogy az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválra megépülő létesít-
mények hosszú távon fenntarthatók
legyenek” – hangsúlyozta.

A közel húszezer négyzetméteres
épület 550 kétágyas szobát foglal ma-
gában. Egy apartmanból két szoba

nyílik, közös zuhanyzóval és hűtőszek-
rénnyel. Minden szinten találunk tár-
salgót, konyhát, mosó- és szárító he-
lyiséget.

Az épület légkondicionált, szépen
és ízlésesen megépített, minőségi
anyagokat használtak a kivitelezők. A

kollégium közvetlenül a Mobilis Inter-
aktív Kiállítási Központ mellett helyez-
kedik el, az egykori ideiglenes edző-
csarnok helyén, amelyet lebontottak,
mivel műszakilag elavult.

A közeli sportolás lehetőségéről
azonban nem kell lemondaniuk a kol-
légistáknak. A projekt tartalmaz egy
műfüves pályát, valamint a pálya kele-
ti oldalán, az egykori árvízvédelmi töl-
tés lejtését kihasználva, lépcsős kiala-
kítású beton lelátó készül, faburkolat-
tal. A sportparkban lesz egy 500 mé-
ter hosszúságú futópálya is.

Gondoltak természetesen az autó-
val érkező egyetemistákra is, a kollé-
gium környékén száz új parkolóhely
lesz 2.600 négyzetméteren.

Az új kollégium építésével párhuza-
mosan felújították a régi, hétszintes,
450 ágyas kollégiumot is. Belsőépíté-
szeti és villamossági, valamint részle-
ges gépészeti felújítás valósult meg.
Felújították a szobákat is, szeptember-
től már nem három, hanem csak két
egyetemistára jut egy szoba, jelentő-
sen növelve a hallgatók komfortérzetét.

„Örülök annak, hogy Győrben való-
sult meg Magyarországon az elmúlt
évek legkiemelkedőbb kollégiumi fej-
lesztési programja” – mondta el heti-
lapunknak Simon Róbert Balázs győri
országgyűlési képviselő. „Örülök an-
nak is, hogy határidőre, kiváló minő-
ségben készült el. Az új kollégium is
hozzájárulhat ahhoz, hogy a Széche-
nyi-egyetem tíz éven belül tudomány-
egyetemi rangra emelkedjen” – fogal-
mazott a politikus.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor 

Péntektől sportolók veszik bir-
tokukba a Széchenyi István
Egyetem vadonatúj kollégiu-
mát, hogy aztán szeptembertől
az egyetemisták állandó ottho-
na legyen. Kara Ákos, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium állam-
titkára, győri országgyűlési
képviselő az új létesítmény be-
járása után úgy fogalmazott: ez
a legszínvonalasabb egyetemi
kollégium Magyarországon.

A kollégium 9,2 milliárd forintba ke-
rült, 6,1 milliárddal járult hozzá a ma-
gyar kormány, Győr város önrésze pe-
dig 3,1 milliárd forint volt – mondta el
a helyszínen Kara Ákos, aki államtit-
kárként sokat lobbizott, azért hogy az
egyetem új kollégiumot kapjon. 

Vasárnap este látványos nyitó-
ünnepséggel megkezdődik váro-
sunkban a XIV. Európai Olimpiai
Ifjúsági Fesztivál. Nagy az esz-
mei értéke és a kifejezhető nye-
resége is annak, hogy Magyaror-
szág első olimpiai eseményének
Győr ad otthont. A jövő remény-
beli sportcsillagainak – köztük a
magyaroknak, a győrieknek –
nemzetközi megmérettetése iz-
galmas sportprogramokat hoz
helybe hozzánk, s a fesztivál vé-
geztével viszik magukkal a spor-
tolók a város jó hírét. Tizennégy
és tizennyolc év közötti fiatalok
versengenek, találkoznak, feszti-
váloznak, s az ebben az életkor-
ban szerzett élmények kifejezet-
ten erősek, tartósak, maradandó-
ak az ember későbbi életében.
Akik fiatalon zárják szívükbe a
várost, talán vissza is térnek si-
kereik helyszínére, de minden-
képpen hírvivői lesznek Győr
szépségeinek, hangulatának. 
Az idegenforgalmi előnyök, a
rendezvény marketingértéke
mellett szólni kell arról is, meny-
nyire erősíti ez a rendezvény a
városközösség belső kohézióját.
Fiatal és idős önkéntesek moz-
dultak meg az első hívó szóra, ré-
szesei akartak lenni a nagysza-
bású rendezvénynek. 
A nyitónap előtt pontos leltárt
csinálni persze nem lehet, de az
biztos, hogy Győrnek már most
rengeteget hozott a fesztivál. Fon-
tossági sorrend nélkül: ezernél
több egyetemista fiatalnak új kol-
légiumi férőhelyet, a régi diákott-
hon felújítását, megvásárolható
új lakásokat, a tömegsport és a
helyi minőségi sport számára
vonzó szabadtéri és fedett atléti-
kai pályákat, dzsúdó- és torna-
csarnokot, az Audi Arénát, világ-
színvonalú teniszpályákat, s az
uszodát, melyet már hónapok óta
használnak edzésre ismert kül-
földi és magyar sportolók. Nem
kapkodva épülő, hanem meghök-
kentően nívós, átgondolt létesít-
ményekkel gazdagodott a város. 
Jó esély van arra, hogy ezen a hé-
ten együtt szurkol, szórakozik,
fesztiválozik a város. Találkoz-
zunk a versenyeken, s a kiegészí-
tő programok sokaságán!

H. F.

Hajrá!

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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Az EYOF idején hárman
laknak a szobákban
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Minden várakozást felülmúlt
a Széchenyi István Egye-
tem és a Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ közös
szervezésében megvalósu-
ló, I. Győri Gyerekegyetem
a közelmúltban – számolt be
róla Keszthelyi Bernadett igaz-
gatóhelyettes. 

A programokon a gyerekek betekint-
hettek az egyetemi élet rejtelmeibe,
igazi nagyelőadóban előadásokon ve-
hettek részt, amelyeket egyetemi ok-
tatók tartottak. Az ötnapos tábor so-
rán kiscsoportos foglalkozások,
sportvetélkedő, labor- és könyvtárlá-
togatás, illetve játékos tudományos
bemutató is színesítette a programot. 

Megtudhatták, milyen a városok köz-
lekedésének bonyolult hálózata, miért
fontos a biztonság és az ésszerűség a
közlekedés világában is, megismerhet-
ték az elektromosság felfedezésének
történetét és szó esett arról is, hogy ki

volt az első ember, akit
elektromos áramütés
ért. Mindenki maga is

kipróbálhatta, hogyan lehet hurkapálci-
kákból hatalmas tornyot építeni, és
hogy hány kilót bír el egy egyszerű pa-

pírhíd. Kiderült, hogy élnek-e intelligens
lények a Földön kívül, de azt is megtud-
hatták a gyerekek, hogy Győrben is volt
régen tűztorony, csakúgy, mint minden
nagyvárosban. Kipróbálhatták, hogy
milyen nehéz feladat az újraélesztés me-
nete, de azt is, hogy sérülés esetén ho-
gyan lássák el a sebeket. 

Mindezt nem csak elméletben hall-
hatták, hanem gyakorlati feladatokon
keresztül tapasztalhatták meg. 

A Gyerekegyetem diplomaosztóval
zárult, de előtte minden csapat bemu-
tatta a hét során összeállított projekt-
feladatát.

A rendezvény fő támogatója az Au-
di Hungaria Zrt., további támogató a
Cothec Kft. és a Szintézis Zrt. volt.

A résztvevő gyerekek minden nap te-
li izgalommal, élményekkel és új tudás-
anyaggal tértek haza, és számoltak be
otthon a Gyerekegyetem izgalmas napi
programjairól. Legtöbbjüknek egyetlen
kérdése maradt a hét végére: ugye lesz
jövőre is Gyerekegyetem? (x)

Egy hétig a gyerekeké volt az egyetem

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Tovább javultak az autóbusz-parkolás feltételei
Győrben. Átadták rendeltetésének azt az ötállásos
új parkolót, amely közvetlenül a Jedlik híd mellett
található, az élményfürdő közelében.

A Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő
előtti parkoló nem alkalmas autóbuszok fogadásá-
ra, ezért a környéken gyakran parkoltak szabályta-
lanul a buszok – indokolta Radnóti Ákos alpolgár-
mester azt, miért döntöttek egy újabb, immár a har-
madik autóbusz-parkoló megvalósításáról.

Prédl Antal, az Útkezelő Szervezet vezetője az
átadáson elmondta, nagy teherbírású bazaltbe-
tonból építették meg a parkolót, amely a Jedlik
híd járdájához kapcsolódik, így a buszról leszálló
utasok gyalogosan biztonságosan közelíthetik
meg az élményfürdőt vagy indulhatnak el a Bel-
város irányába. LED-es lámpákkal korszerűsítet-
ték a környék közvilágítását, így este is biztonsá-
gos a parkoló.

A sofőrök számára tájékoztató táblákat helyez-
tek el a Híd utcában és a Töltésszer utcában, s ha
foglalt a parkoló, akkor a GPS adatok alapján

Új autóbusz-parkolókat alakítottak ki a Jedlik híd mellett

könnyen megtalálják a Magyar Vilmos utca mel-
letti murvás parkolót vagy a Széchenyi híd alatti
autóbusz-parkolót. 

Radnóti Ákos elmondta azt is, a három kulturált
buszparkoló mellett 15 perces le- és felszállóhelyek
vannak a Rába Hotel előtt és a Móricz Zsigmond

rakparton, s utána az autóbuszok, a GPS adatok
alapján, könnyen megtalálják a végleges parkolót.

A most átadott, ötállásos parkolót az autóbuszok
ingyenesen használhatják, a személygépkocsival ér-
kezők nem vehetik igénybe, ellenőrzésre és büntetés-
re számíthat az, aki autóval beáll a buszparkolóba.
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9024 Gyôr
Kálvária u. 4—10.

Információ
és megrendelés:
+36 70/365-7011

E-mail:
mbkablak@gmail.com

AJTÓ—ABLAK
Mûanyag nyílászárók széles
választékban, egyedi méretben is!
Szállítás akár 5 nap alatt!

n Mûanyag ablakok és ajtók
n Külsô- belsô párkányok
n Fix és rolós szúnyoghálók
n Mûanyag, ill. ALU redônyök
n Ingyenes helyszíni felmérés
n Bontás, beépítés

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

Akár EZT IS BÉRELHETI Tôlünk!

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-30/235-9911 • +36-70/427-6000

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

szerző: koloszár tamás
illusztráció: o. jakócs péter

Sajtóhírek szerint az ország
több régiójában a nyári idő-
szakban kevés a vér, mi a hely-
zet Győrben és környékén? –
kérdeztük dr. Vörös Katalin ve-
zető főorvostól, a Győri Regio-
nális Vérellátó Központ régió-
igazgatójától.

Nyáron több okból általában keve-
sebb a véradó, kevesebb a levett vér-
mennyiség, a rendszeres véradók sza-
badságra mennek, a felhasználás vi-
szont általában nagyobb a balesetek
megnövekedett száma miatt. A vér-
készlet 7.500 fölött van jelenleg (ta-
valy ilyenkor kicsivel volt 7 ezer fölött),
ami július közepén jónak mondható.
Győr-Moson-Sopron megye évek óta
élen jár a véradások szervezettségé-

A fiatalok is megnyerhetôk a jó ügynek 

Nyáron kevesebb a véradó, de nincs vészhelyzet
ben, így van ez most is. Az országos 4
százalék mellett 6 százalék nálunk a
véradáson megjelentek aránya, el tud-
juk látni a megyét és a régiót. 

Hogyan alakul a véradási kedv
Győrben és környékén, ha hosszabb
időszakot veszünk alapul, akár a
rendszerváltásig visszatekintve?

A rendszerváltás nem okozott tö-
rést nálunk, megtaláltuk, nem hagy-
tuk elveszni véradóinkat, nem csök-
kent, sőt emelkedett a megjelent vér-
adók száma, a levett vér mennyisége
az elmúlt évek során.

Melyik korosztály jár élen a vér-
adásban?

Országosan és nálunk is, a közép kor-
osztály. A „kiöregedő" vagy beteggé vált
véradók pótlására országosan és hely-
ben is nagy gondot fordítunk, különböző
kampányokat szervezünk. Rendszere-
sen és tervezetten vannak véradásaink
az 5. évfolyamokon, ismeretterjesztő, fel-

világosító előadásokkal népszerűsítjük
a középiskolákban a véradást. 

A férfiak vagy a nők gyakoribb
véradók?

Erre most nehezen tudok válaszol-
ni, ténylegesen a férfiak – több okból
is –, viszont a hölgyek bátrabbak, vál-
lalkozóbb szelleműek, de szabálysze-
rűen ők kevesebbszer adhatnak vért
élettani okokból és ezen okokból több
közöttük a véradásra alkalmatlan is.

A fiatalok megnyerhetők-e a jó
ügynek?

Véleményem szerint igen, csak az
ő „nyelvükön" kell megszólítani őket,
erre most a vöröskereszt és a vérellátó
szolgálat is nagyon odafigyel, nagy
hangsúlyt fektet.

Én a katonaságnál lettem véradó.
A kötelező katonai szolgálat eltörlé-
se hogyan hatott a véradásra?

Győr-Moson-Sopron megyében
és másutt is az országban, ma is van-

nak tervezett honvédségi véradások.
Elsősorban a vöröskereszt, de a mi fel-
adatunk is a fiatalok megnyerése, ez
eddig sikerült is.

Győrben ki tartja a véradási csú-
csot?

Amennyiben lehet vagy szabad így
fogalmazni, a megyében a soproni és a
mosonmagyaróvári terület a legaktí-
vabb, ott 6 százalék feletti a lakosság
részvétele a véradásban. Győrben so-
kan segítik munkánkat, vannak új kezde-
ményezések, például városrészek vér-
adása, de kétségtelen, itt a megyeszék-
helyen sokkal nehezebb a véradásszer-
vezés, mint a vidéki, falusi közösségek-
ben. Nyáron viszont segít mindenki, cé-
gek, üzemek kapcsolódnak be a véradá-
sokba itt Győrben is. Csak köszönetün-
ket tudjuk kifejezni a vöröskeresztnek és
minden partnerünknek, hogy ilyenkor is
mindig aktívak, készek azonnal is segíte-
ni, ha szükség van rá.
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A Gyôri Rendôrkapitányság és a Gyôr+ Média közös, 3 részes közlekedésbiztonsági kampánya

Kerékpározz biztonság     san!

29. Számíthat-e arra, hogy a burkolati jelekkel kijelölt
„kerékpárnyomon” más jármûvek is közlekednek?

a. Csak abban az esetben, ha a többi jármû
akadály kikerülése közben arra kényszerül.

b. Nem, az csak a kerékpárosok közlekedésére
szolgál.

c. Igen, bármikor.

30. Haladhat-e kétkerekû kerékpárjával zárt villa-
mospályán?

a. Igen.
b. Nem.
c. Csak abban az esetben, ha az szilárd burko-

latú és alkalmas a biztonságos kerékpározásra.

31. Kerékpárjával vasúti átjárón hajt keresztül. Ho-
gyan célszerû áthajtani a síneken?

a. Lehetôleg a vágányokra merôlegesen haladva.
b. Ügyelve, hogy a vágányok és a haladási irá-

nyunk a lehetô legkisebb szöget zárja be,
mert így károsodhat legkevésbé az abroncs.

32. Gyalogátkelôhelyen, vagy közvetlen elôtte meg-
elôzheti-e kerékpárjával a másik — lassabban hala-
dó — kerékpárost?

a. Igen.
b. Nem.
c. Csak, ha az elôzendô kerékpár kétkerekû.

33. Az út jobb szélén kanyarodó sáv van. Kö-
teles-e azon közlekedni kerékpárjával?

a. Nem, kivéve, ha jobbra kíván bekanya-
rodni.

b. Igen, mivel kerékpárral az úttest jobb szélén
köteles közlekedni.

34. Az úton kapaszkodó sáv van. Köteles-e azon
közlekedni kerékpárjával?

a. Nem, de ajánlott.
b. Igen.
c. Nem, az kifejezetten az emelkedôn lassan

haladó jármûvek részére van kijelölve.

35. Éjszaka, vagy korlátozott látási viszo-
nyok közt — lakott területen belül — Ön
olyan közúton kerékpározik, ahol van
közvilágítás és az kellôen megvilá-
gítja az utat és a környezetét. Ren-
delkeznie kell-e mûködôképes
fényjelzô-berendezéssel?

a. Igen, elôre fehér vagy
kadmiumsárga míg
hátrafele piros fényt

kibocsátó villogó vagy folyamatosan világító
lámpákkal.

b. Nem, de ajánlott.
c. Nem, amennyiben azt fényvisszaverô ruhá-

zattal helyettesíteni tudja.

36. Kerékpárján ülve a forgalomirányító fényjelzô ké-
szülék zöld jelzésére vár. Használhat-e kézben tar-
tott mobil rádiótelefont?

a. Igen.
b. Nem.
c. Csak, ha egy kézzel még biztonságosan tud

kormányozni.

37. Feloldja-e a „megfordulni tilos” tábla hatályát az
út és kerékpárút egymásba torkollása?

a. Igen.
b. Nem.

38. Kerékpárján elromlott a hangjelzô berendezés.
Részt vehet-e így a forgalomban?

a. Igen, amennyiben hangos kiáltással, füttyentéssel
vagy egyéb „zajkeltéssel” helyettesíteni tudja azt.

b. Igen, de csak fokozott óvatossággal, mellék -
úton.

c. Nem.

39. Kerékpárjával részt vehet-e a közlekedés-
ben elôrefele piros fényt kibocsátó világító

berendezéssel?

a. Igen.
b. Nem.

40. Kerékpárt hajtva, pihenésképpen „húzathatja”-e
magát a pórázon vezetett kutyájával?

a. Igen, de csak földúton.
b. Igen, de csak az erre a célra kialakított, külön-

leges vezetôszár segítségével.
c. Nem.

41. Lehet-e a kerékpársáv kétirányú?
a. Igen, sôt csak és kizárólag kétirányú lehet.
b. Igen, lehet akár egy-, akár kétirányú is.
c. Nem, kerékpársáv csak egyirányú lehet.

42. Közlekedhet-e kerékpárjával az úttest jobb szé-
lén, ha azzal párhuzamosan kerékpárút is rendelke-
zésre áll?

a. Igen, gyér forgalom esetén.
b. Igen, de szorosan az úttest jobb szélén.
c. Igen, de csak abban az esetben, ha a kerék-

párúton közlekedô többi kerékpáros lassú ha-
ladásával akadályozza. 

d. Nem, kivéve, ha az úttesten „kerékpárnyo-
mot” is kijelöltek.

3. rész

Töltsd ki a tesztet egy kerékpárért!

Az Ön neve: ......................................................................................
........................................................................................................................

Születési dátuma: .......................................................................
Telefonszám: ....................................................................................
E-mail/lakcím: .................................................................................
........................................................................................................................

Mindegyik kérdésre egy helyes válasz adható.
A teszt online is kitölthetô: www.gyorplusz.hu.
Beküldési határidô: 2017. július 27. 
Cím: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a. 
Részvételi feltételek és játékszabályzat: gyorplusz.hu.
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szerző: gy. p. 
fotó: marcali gábor

Újabb látványos attrakció-
val gazdagodott Győr, még-
pedig a Rába és a Mosoni-
Duna találkozásánál elhe-
lyezett különleges, úszó
szökőkúttal – jelentette be
közös sajtótájékoztatón
Borkai Zsolt polgármester,
Fekete Dávid alpolgármes-
ter, a körzet önkormányzati
képviselője, és Radnóti
Ákos városüzemeltetésért
is felelős alpolgármester.

A folyókban gazdag város hangu-
latához illő, különleges szökőkút
látványos vonzereje lehet a város-
nak, fogalmazott érdeklődésünkre
Borkai Zsolt. „Azt tapasztaltuk,
hogy a folyókon átívelő hidak vilá-
gítását is örömmel fogadták a győ-
riek, s a város már működő szökő-
kútjainak felújítása is kedvező
visszhangra talált” – folytatta. A
polgármester szerint az önkor-
mányzat arra törekszik, hogy a vá-
ros megbecsült, hagyományos ér-
tékeit ötvözze korszerű, vonzó, ere-
deti látványosságokkal, ennek
egyik, remélhetőleg közkedvelt
példája lesz ez a szökőkút, mely-
nek vízfüggönyére képeket, filme-
ket is vetíteni lehet. 

A városüzemeltetésért is fele-
lős alpolgármester, Radnóti Ákos
lapunknak elmondta: két évvel ez-
előtt föltérképezték a város szökő-
kútjait, felmérték állapotukat, s el-
döntötték, hogy a meglévőket fel-
újítják, rendbe teszik, de újakat is

Képeket vetítenek
a legyezô alakú vízfüggönyre

állítanak. A nagyszabású program
keretében tavaly külső megjelené-
sében és műszaki eszközeiben is
teljesen megújult Győrben a Me-
gyeháza téren található szökőkút.
Radnóti Ákos visszautalt arra,
hogy megszépült a Radó-szigeti
Hősi Emlékmű medencéje és kör-
nyezete, valamint rekonstruálták a
Vénusz-szobrot, és megújult a Ku-
opio parkban található csobogó
vízgépészete, szerkezete és kör-
nyezete is. Nemrég készült el a „Fa-
un és nimfák” szökőkút, valamint
az „Ölelkező formák” nevű csobo-
gó rekonstrukciója. „Jövőre folytat-

juk ezt a munkát” – ígérte az alpol-
gármester. 

Szimbolikus helyszínen, a győri
folyók találkozásánál működik ez a
látványos szökőkút, hívta fel a fi-
gyelmet Fekete Dávid alpolgár-
mester, a körzet önkormányzati
képviselője. Kifejezője lesz a győri-
ek összetartozásának, közös él-
ményt nyújt a helybelieknek és az
ide látogatóknak egyaránt. Fekete
Dávid utalt rá, hogy a folyópartok
rendbetétele után fiatalok, idősek
szívesen találkoznak, beszélget-
nek, pihennek a folyók közelében,
a vizek közelsége vonzó az embe -
rek számára. Az alpolgármester úgy
látja, hogy a városrész folyamatosan
javuló minőségi életéhez hozzá tar-
toznak a kulturált pihenőhelyek, s
olyan egyedi, látványos attrakciók,
mint ez a különleges szökőkút. 

A Radó-sziget csúcsánál kiala-
kított szökőkút mintegy háromszáz
négyzetméteres, legyező alakú víz-
függönyére képek, filmek vetíthető-

ek, így a folyópartokról élvezhetik a
látványos attrakciót az arra járó
győriek és turisták. Július 21-től
működik rendszeresen, a vetítések-
re értelemszerűen napnyugta után
kerül sor, hiszen ekkor láthatóak jól
a képek, a vízkép napközben is mű-
ködik. A szökőkút vízjátéka minden
nap 9–22 óráig látható.

Augusztus közepéig 21 óra
15 perckor és 21 óra 45 perckor
rövidfilmeket vetítenek a vízfalra.

Utána 20 óra 15 perckor, 21
óra 15 perckor és 21 óra 45 perc-
kor ugyancsak rövidfilmek lesz-
nek láthatóak a vízen.

A filmvetítések előtti percek-
ben a vízjáték és a fények meg-
változása jelzi a kezdést. A követ-
kező hetekben az EYOF-hoz, illet-
ve az Európa Kulturális Fővárosa
pályázathoz kapcsolódó image-
filmek lesznek láthatóak, majd az
aktualitásokhoz kapcsolódóan
változik a repertoár.  

A szökőkút létesítéséről és üze-
meltetéséről az önkormányzat
megállapodást kötött az érintett
horgász- és sportegyesületekkel, a
működés nem zavarja ezeket a te-
vékenységeket, a sportesemények
lebonyolítását. Ehhez hasonlóan a
környező lakóingatlanok és egyhá-
zi intézmények nyugalma sincs ve-
szélyben, 22 óra után éppen a nyu-
galom megőrzése érdekében nem
működik a létesítmény.

A kivitelezést a Győr-Szol Zrt.
koordinálta, az úszó szökőkút
üzemeltetésének és karbantartá-
sának feladatait is a közszolgálta-
tó végzi.
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A több mint 60 éves múlttal és több mint 45.000
munkavállalóval rendelkezô Imperial Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb logisztikai központjába, 
a megnövekedett feladatok, újabb projektek 
minôségi kiszolgálása érdekében

Fôbb feladatok, munkák:
• A szervezeti egységbe tartozó munkatársak szakmai vezetése és irányítása (40—60 fô) •
Munkatársak szervezeti integrációjának támogatása • Munkatársak képzésének és mun-
kájának értékelése • Adott területeken a minôségi célok szem elôtt tartása • Napi együtt -
mû ködés az üzemvezetéssel, mûszakvezetô kollégákkal, társosztályokkal (minôségügy, ter-
vezés, személyügy).

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség • Erôs felhasználói szintû számítógépes ismeretek (MS Offi-
ce), különösen Excel • Minimum 3-5 éves multinacionális cégnél logisztikai területen
szerzett mû szak vezetôi tapasztalat • Határozottság, minôségtudatos gondolkodás •
Jó stressztûrô és problémamegoldó képesség • Felelôsségteljes munkavégzés • Jó
kommunikáció és együttmûködési készség • Terhelhetôség • Magabiztos, határozott
fellépés • Érdekérvényesítô készség • Eredményorientált, strukturált gondolkodás •
Csapatmunka, rugalmasság.

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet • Erôsödô innovatív szervezeti kultúra • Hosszú távú mun-
kalehetôség • Versenyképes fizetés • Munkába járás támogatása vidéki munkavál-
lalóknak 93%-ban térítve • Teljesítmény utáni mozgóbér • Cafeteria rendszer már
próbaidô alatt is.

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42
Pályázatokat fizetési igény megjelölésével 2017. július 28-ig

a következô e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

mûszakvezetôt keres
azonnali kezdéssel.

HIRDETÉS KULTÚRA

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Két hónapos zárva tartást követően,
hétfőn kinyitotta új kapuit a Kisfaludy
Károly Könyvtár. 

Az elmúlt időszakban egyrészt a
könyvtárosok elvégezték a félmillió
kötetes állomány leltározását, és ezzel
a hatalmas munkával párhuzamosan,
komoly átalakítások is történtek a bel-
városi épület földszintjén.

A közelmúltban mutatták be a Szent
Ignác-templomban azt az albumot,
amely a bencés templom harangjai-
nak újjászületését prezentálja.

Mint ismeretes, tavaly ősszel fo-
gott össze a bencés szerzetesközös-
ség a győri önkormányzattal, üzletem-
berekkel és a város polgáraival, hogy
újraöntsék a száz éve elhurcolt négy
harangot. A gyűjtés, az összefogás
eredményes lett, hat harang készült el,
melyeket decemberben Ferenc pápa
megáldott a Vatikánban, majd ünne-
pélyes keretek között a helyükre emel-
ték őket, és a karácsonyi éjféli misén
meg is szólaltak.

A Benedek-napi szentmise végén
Bogisich Ferenc vállalkozó és Fekete
Dávid alpolgármester mutatta be a fo-
tókkal gazdagon illusztrált kötetet. El-
mondták: példaértékűnek tartják a
győriek összefogását, és remélik a kö-
zös munka folytatását. A könyvnek
DVD melléklete is van, a 15 perces kis-
filmet a Győr+ Televízió stábja készí-
tette, narrátora Gáti Oszkár színmű-
vész volt.

Könyv és DVD született
a bencés templom harangjainak
történetérôl

A Zengő ércek hangjával című kö-
tetből sorszámozott díszpéldányok
készültek az adományozóknak, az
egyes sorszámút Ferenc pápának jut-
tatják el. 

A könyv a győri bencés templom-
ban vásárolható meg. 

Megújulva várják az olvasókat
a Kisfaludy-könyvtárban

Horváth Sándor Domonkos, a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér igazgatója a felújításról
szólva elmondta, kialakítottak egy új
ruhatárat a régi kulcsos szekrények
helyett, megszépült a lépcsőház, és
egy modern, korszerű fogadóteret ala-
kítottak ki. A bejárati ajtó helyére foto-
cellás ajtó került, megtartva a műem-
lékvédelem alatt álló ajtókeretet, a len-
gőajtót pedig mozgásérzékelős ajtó
váltotta fel.

Az olvasók már várták a könyvtár
nyitását, ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy az első napon 450-en láto-
gattak el a bibliotékába, rengeteg
könyvet vittek vissza és kölcsönöztek
újakat. Érdemes tudni, hogy a leltár
alatt lejárt határidejű dokumentumo-
kat július 31-ig, késedelmi díj megfi-
zetése nélkül lehet visszavinni.

Még egy új hírrel szolgált az igazga-
tó: az elmúlt hetekben megújult a
könyvtár weboldala is, áttekinthetőbb
lett, több tartalommal gazdagodott,
és mobiltelefonról is jól használhatóvá
vált. A főoldalon olvashatók az aktuá-
lis rendezvények, a legfrissebb hírek
és ajánlók.

Sárai-Szabó Kelemen templom-
igazgató mutatja a kötetet 
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Jubileumi eseményre várják az
idei Barokk Esküvő násznépét:
25. alkalommal rendezik meg
ugyanis a múltidéző fesztivált a
győri Belvárosban, augusztus
11–13-ig. Hétfőn a Zichy-palotá-
ban bemutatták a párt, akik több
ezer fő előtt kötik össze életüket.

„Közhírré tétetik, hogy hamarosan kez-
dődik a 25. Barokk Esküvő, a város
egyik emblematikus rendezvénye, mely
határokon túlra is elvitte Győr hírnevét
az elmúlt évek során” – kezdte köszön-
tőjét a program sajtótájékoztatóján Bor-

kai Zsolt polgármester és hozzátette: a
fesztiválhoz tökéletes díszletet ad Ma-
gyarország műemlékekben harmadik
leggazdagabb városa, azon belül is a
barokk Belváros. „Öröm, hogy évről év-
re vannak olyan ifjú párok, akik ebben a
miliőben szeretnének örök hűséget fo-
gadni egymásnak” – hangsúlyozta.

Tóthné dr. Kardos Krisztina, a szer-
vező Győri Művészeti és Fesztiválköz-
pont igazgatója elmondta, 1993-ban
rendezték meg először Győrben ezt a

Bemutatták a 25. gyôri barokk párt
múltidéző fesztivált, amely országo-
san egyedülálló módon jeleníti meg a
16–18. század kultúrtörténetét. A jel-
mezes felvonulásra óriási az érdeklő-
dés, csaknem 160 barokk ruhába bújt
emberrel találkozhatunk majd azon a
hétvégén a felvonulásokon, illetve az
utcákon, tereken sétálgatva.

„Büszkék vagyunk rá, hogy 2017-ben
a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár
Bizottság a megyei értékek, azaz „me-
gyerikumok” közé választotta a Barokk
Esküvőt. A 25. eseményre a hagyomá-
nyos programok mellett számos újdon-
sággal készülünk” – hangsúlyozta az
igazgató, és példákat hozva elmondta,
Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony című
regénye alapján erre a fesztiválra készült

a Kémnő című táncjáték, ezt pénteken
21 órakor láthatjuk a Dunakapu téren.
Ugyanitt barokk ügyességi tornán eleve-
níthetik fel az érdeklődők a régi szokáso-
kat. A Széchenyi téren korabeli, kézmű-
ves játszótérrel várják a kisebbeket, lesz
opera-flashmob fiatal művészek előadá-
sában, sötétedés után pedig barokk
árnyjáték elevenedik meg a Czuczor Ger-
gely Bencés Gimnázium falán. Az Apát -
úr-ház udvarában vasárnap 20 órától
kertmozi lesz, a számos kitüntetéssel el-

ismert Amadeus című filmet vetítik. Há-
romszor indítanak ingyenes városnéző
sétát is a barokk jegyében, valamint an-
gyalkeresésre is invitálják azokat, akik
más szemmel is végigjárnák a várost.

A programsorozat idén is jelmezes
felvonulással és szerenáddal kezdődik
pénteken. Szombaton és vasárnap az

említett elemeken túl lesz kézműves vá-
sár, hagyományőrző bemutatók, szín-
házi előadások, toronyzene, tánc és
nyitva áll a rémségek pincéje. Az ese-
mény csúcspontja természetesen a
díszes esküvő lesz szombaton 20 óra-
kor a Dunakapu téren, melyet többek
között felvonulás előz meg, s barokk
táncmulatság követ, a Széchenyi téren
pedig Sebestyén Márta Kossuth- és
Liszt Ferenc-díjas népdalénekes lép fel.

A rendezvény megálmodója, Keglo-

vich Ferencné a kezdetekre visszaem-
lékezve elmondta, évről évre lett egyre
nagyobb és híresebb a fesztivál. Az első
esküvőt még a Zichy-palotában tartot-
ták, néhány száz fős násznéppel. Az ér-
deklődés az elmúlt évtizedekben a sok-
szorosára nőtt, több ezren érkeznek
minden évben az adott pár esküvőjére.

S egyre többen szeretnének beöltözni
is, hogy a barokk pompa részesei le-
hessenek. Ehhez a fesztiválközpont
mintegy 160 ruhát biztosít.

A sajtótájékoztatón kiderült, a jegye-
seket tavasszal választották ki: idén
Nagy Anikó és Hangya Csaba mondják
ki a boldogító igent a barokk főúri cere-
mónián. Megtudhattuk, két és fél éve
élnek egy párként, s a tavalyi Barokk Es-
küvőn döntötték el, hogy ők is szeretné-
nek ilyen különleges menyegzőt.

Nagy Anikó és Hangya Csaba
mondják ki a boldogító igent 

a barokk főúri ceremónián 
A város emblematikus
rendezvényén visszarepítenek
minket az időben 
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„Bármerre járok a világban,
Győrbe a legjobb hazajönni” –
mondja az éppen Heidelbergből
érkező Ruppert István orgona-
művész, a Széchenyi Egyetem
Művészeti Karának vezetője,
akinek a munkásságát a közel-
múltban Szent László-díjjal is-
merte el a város.

Hét és fél éves volt, amikor édesapja
fölrakta a családot egy teherautóra és
szülőfalujukból, Balatoncsicsóból át-
költöztek Győrbe. Nem ők voltak az el-
sők, akik a Veszprém megyei telepü-
lésről a kisalföldi megyeszékhelyen ta-
lálták meg a boldogulásukat. Édesap-
ja az egykori GYÁÉV, a megyei építő-
ipari vállalat központifűtés-szerelője-
ként kereste a kenyerét, s dolgozott a
győri főiskola, későbbi egyetem felépí-
tésén is. Furcsa módon az ott ma már
dékánként oktató fia, Ruppert István
is közreműködött a felsőoktatási intéz-
mény épületének megszületésében.
Mivel elsőre nem vették fel a műszaki
egyetemre, egy évig egy csőszerelő
brigád tagjaként segített otthont te-
remteni majdan zenei hivatásának. 

Először műszaki
diplomát szerzett. A
győri bencéseknél
érettségizett, minden
tárgyból jeleskedett.
Jáki Teodóz, az egy-
házi zene neves taná-
ra próbálta őt a zon-
goránál tartani, de Ist-
vánt sokkal jobban ér-
dekelte a foci. Mivel
azonban a zongorata-
nulás volt a feltétele annak, hogy sza-
badidejében kergesse a bőrlabdát, jól
megtanult játszani a hangszeren. Szü-
lei ragaszkodtak a zenei képzéséhez,
édesapjának abszolút hallása volt, s
bár iskolában soha nem tanulta, több
hangszeren is játszott. Racionális
okokból a fia mégis a műszaki pályát
választotta, ám a budapesti egyetem-
ről már rendszeresen bejárt orgonát

Ruppert István Szent László-díjat kapott

Játék a királynôvel
tanulni a Zeneakadémiára, Gergely
Ferenc professzorhoz. Az orgonát
még a templomból ismerte, édesapja
ugyanis kántor volt Balatoncsicsón
majd Győr-Kisbácsán is. 

Ruppert István műszaki diplomájá-
val három éven át mérnökként dolgo-
zott a GYÁÉV-nél, ők építették például
a gazdagréti lakótelepet a fővárosban,
s minden budapesti útján felkereste
Gergely professzort, aki végül rábe-
szélte arra, hogy jelentkezzen a Zene-
akadémiára. Fel is vették, Lehotka Gá-
bor növendéke lett. 29 évesen új pá-
lyát választott magának. 1987-ben
diplomázott. Szép ívű karriert futott
be, koncertezett Európa szinte min-
den országában, Japánban, Brazíliá-
ban és az Egyesült Államokban is.
2004-ben – akkor szerezte meg dok-
tori fokozatát – New Jersey államban
„Az év orgonista előadója” díjat kapta.
Több mint tíz éve tanít a Zeneakadé-
mia doktori iskolájában is. 

Az orgona a hangszerek királynője,
mondom hívó szóként az ismert közhe-
lyet, ám ő először csak tárgyszerűen
beszél 800 év zenéjének és megszólal-
tató hangszerének a történetéről, az-
tán egyre szenvedélyesebbé válik a
hangja. Az orgona nem mindenkit en-
ged közel magához, meg kell szenved-

ni a hangjaiért. A hegedűs hóna alá
csapja a hangszerét és elmegy koncer-
tezni. A zongoristát minden komoly
hangversenyteremben ugyanaz a mi-
nőségű zongora várja. Orgona azon-
ban két egyforma nincs. Nem mindig
a művész dönti el, mit játszik rajta, ha-
nem a hangszer választja ki a reperto-
árt. Amelyik orgonának nincs pedálja,
azon például Bachot játszani nem le-

het. Van olyan orgona, melyen a ba-
rokk muzsika gyönyörűen szól, de a
kortárs zene értékeit nem adja vissza. 

Ruppert István szerint minden fel-
kérés azzal kezdődik, hogy elküldik az
orgona részletes ismertetőjét. Előfor-
dul, hogy kottát is mellékelnek hozzá:
ez a hangszer ezt a muzsikát tudja és
szereti. Gyakoribb, hogy a művész
maga állítja össze a hangverseny
programját, ám ilyenkor is mindig a
hangszer képességeire alapozva –
avat be bennünket a művész az orgo-
nisták sajátosan szép világába.

Arról is kérdezzük, mennyire erő-
sek, felismerhetők a hangszert meg-
szólaltató különböző orgonaművé-
szek stílusjegyei. Ruppert István sze-
rint hamar felismerhetőek a különbö-
zőségek és a jellemző jegyek, de ez
nem elsősorban technika kérdése.
Példaként Bachot említi, aki minden
billentyűleütés után maga alá húzta
az ujjait, de nem ettől lett igazán egye-
di, nem ebben rejlik a szépsége. 

Ruppert Istvánt a zeneszerzés nem
érdekli. Annyi remekmű született és
születik, van miből választani, nyug-
tázza. S van igény ezekre a művekre,
van igény a zenehallgatásra.

Győrben a polgári minőségi élet ré-
sze lett a művészet, mondja. Sokan
vannak a kultúra értő fogyasztói, van
közönség, s van kínálat. Kiváló a Győri
Filharmonikus Zenekar, a Győri Balett,

népszerű a Győri Nemzeti Színház és
sok más kulturális intézmény. A művé-
szek és művészkedvelők a városban
otthonra találnak. 

Ruppert István tizenkét évvel ezelőtt
került a Széchenyi István Egyetem ak-
kor alakult Varga Tibor Zeneművészeti
Intézetének az élére, mely most már ön-
álló, rövidesen más művészeti ágakban
is lehetőségeket kínáló művészeti kar-
ként működik. Negyven oktató 170 hall-
gatót képez. A tanári helyekre a legne-
vesebb művészek pályáznak, s a hallga-
tók is az ország minden részéből érkez-
nek a kiváló feltételeket kínáló karra.
Ruppert István a zsinagóga felújítása
után elhatározta: a diákoknak, a nyugdí-
jasoknak ingyenesen szervezett koncer-
tekkel vezeti be ezt a különleges kon-
certtermet a város művészeti életébe. A
hallgatóknak is remek megmérettetés,
jó találkozási alkalom a közönséggel ez
a hangversenysorozat.

Ruppert István professzor járja a vi-
lágot, de a legjobban Győrben érzi jól
magát. Felesége pedagógus, ősztől a
Gyakorló Iskolát igazgatja majd. Leg-
idősebb gyermekük építész, a másik
jelenleg ösztöndíjjal Heidelbergben
dolgozó orvos, a legkisebb 18 éves, a
bencéseknél érettségizik. Az orgona-
művész a focira most is szakít időt,
gyors játékosként mindig a széleken
erősítette a csapatát. A játékos, de
célratörő futballt szereti.

Az orgona nem
mindenkit enged közel
magához, meg kell
szenvedni a hangjaiért
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PR-CIKK HIRDETÉS

Ismét egy vidám hangulatú borkultu-
rális programra hívja az érdeklődőket
a győri Borháló. S nem is egyre, rög-
tön egy sorozatra invitálnak, elindult
ugyanis a Borháló Borhajó, melyre au-
gusztusban is felszállhatnak a borked-
velők. Saját borvidékünk, vagyis a
pannonhalmi legszebb tételei között
merülhetünk el, szám szerint ötben,
miközben városunkban gyönyörkö-
dünk, nem megszokott perspektívá-
ból, a lemenő nap fényében. A körül-
belül másfél órás úton az Aranyparttól

Sétahajózás borral 
és történelemmel

a Szúnyogszigetig, majd vissza a Rá-
báig hajózunk. Természetesen nem
maradnak el a borhoz kapcsolódó ré-
gi győri és pannonhalmi sztorik sem,
Nagy Róbert történész és borász me-
sél nekünk.

A hajó a Zátony étteremtől indul csü-
törtökönként 19.30 órától, s ugyanide
érkezik vissza. A programra jelentkezni
a gyor@borhalo.com e-mail címen
vagy a Borháló győri üzletében szemé-
lyesen lehet. A Borhajó kóstoló részvé-
teli díja: 4.990 forint/fő. (x)
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HIRDETÉS KIKAPCSOLÓDÁS

Különleges program várja a szóra-
kozni vágyókat a csornai kemping-
ben július 27–29. között, a 10. Ve-
réb Fesztiválon. A jubileum alkalmá-
ból harminc koncerttel és az eddigi-
eknél még izgalmasabb, még sok-
színűbb programmal rukkolnak elő
a szervezők.

Bognár András főszervező el-
mondta, a születésnap alkalmából az-
zal kedveskednek a közönségnek,
hogy már csütörtökön is egyszerre
két nagyszínpadon zajlanak majd a
koncertek. Az egyiken a rockosabb, a
másikon a poposabb zene fog szólni,
hogy mindenki megtalálja a kedvére
valót. Úgy alakították ki a programo-
kat, hogy 16 órától, hajnal négyig fo-
lyamatosan zenei élményt élhetnek át
a fesztiválozók.

Míg korábban inkább rock-punk
fesztivál volt, az évek alatt átalakult,
ma már inkább a pop, a rock, az al-
ternatív és az elektronikus zene kap
szerepet. Csütörtökön egy új stílust
képviselve színpadra lép a Brains,
húrok közé csap a Road és Dorothy
is, pénteken azok a zenekarok ját-
szanak, akik már többször  felléptek

Izgalmas kezdeményezést indított út-
jára június közepén a Győri Ipartestü-
let. Megmutatják, hogy a Kisalföldön
ma is él a népművészet, az iparművé-
szet, a népi iparművészet. A mester-
ségek képviselői egy-egy héten át ki-
állítás keretében mutatkoznak be,
megismerhetjük munkáikat, tudásu -
kat, művészetüket az Ipartestület
Arany János utcai székházában.

Elsőként Albert Miklós orgonakészí-
tő tárta elénk életművét, majd Németh
Kálmán, Videmann János kádár és Pá-
kai Gusztáv vesszőfonó munkáiba nyer-
hettünk bepillantást, aztán Takács
Nagy Ani rábaközi hímző, gobelinvarró
és csipkevarró mutatta meg csodála-
tos kézműves darabjait, ezen a héten
pedig Zugmann Ilona foltvarró mester
műveiben gyönyörködhettünk. 

Hancz István, a Győri Ipartestület tit-
kára azt mondja, óriási az érdeklődés a
kézművesek és a látogatók részéről is a
kiállítások iránt, úgy tűnik, a kézműves
mesterségek ismét reneszánszukat élik.

A következő hetekben láthatjuk Krá-
nitzné Rikker Ildikó téti intarziakészítő, Áb-
rahám Éva foltvarró és hímző munkáit, Ka-
sza Miklós csontfaragó, Tóth János és Ju-

Harminc koncert a háromnapos
Veréb Fesztiválon

a Veréb Fesztiválon, ilyen a Super-
nem, a 30Y, a Depresszió, a Bëlga,
szombaton pedig jönnek a nagy-
ágyuk az Anna and the Barbies, az
Intim Torna Illegál, az Alvin és a Mó-
kusok és a Paddy and the Rats sze-
mélyében.

A Veréb Fesztivál elsősorban a kö-
zépiskolásoknak, egyetemistáknak
szól, a fesztiválozók ingyen strandol-
hatnak a csornai termálfürdőben, illet-
ve ingyen kempingezhetnek, perec -
evő, sörivó és léggitárverseny, cso-
csóbajnokság és playback-párbaj is
szerepel a programok sorában, így
egy kompakt háromnapos partira vár-
ják a fiatalokat.

Részletes programok és információk,
online jegyárusítás: verebfeszt.hu

(x)

Kisalföldi kézmûves
remekek sorozata

dák Ambrus fafaragó alkotásait. A barokk
hétvégén dr. Molnár Tamásné csipkeverő
és a megyei csipkeverő klubok tagjai mu-
tatják be munkáikat és a székház előtt tar-

tanak bemutatót, ahol bárki kipróbálhatja,
hogyan készülnek a csipkék. 

Hancz István azt mondja, a kiállításso-
rozat végén, szeptember közepén egy
nagyszabású megyei kézműves tárlatot
terveznek a volt megyeháza aulájában,
melyen a kisalföldi alkotók mellett többek
között a Kovács Margit-iskola diákjai és a
táplánypusztai szociális otthon lelkes,
amatőr kézművesei is bemutatkoznak.

A kiállítások hétfőn 14 órakor nyíl-
nak, az alkotások naponta 10-től 17
óráig tekinthetők meg az Arany János
utca 31. szám alatt.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló

Das Mobilis Interaktív Ausstellungszentrum ist bis voraussichtlich 4. Au-
gust geschlossen. Die wochenlange Schliessung hängt mit dem Europäi -
schen Jugendolympia-Festival (EYOF) zusammen. Mobilis plant ab dem
5. August wieder seine Pforten den Besuchern zu öffnen.

Ein Konzert mit echter Sommerabendlaune erwartet das Publikum in der
nächsten Aufführung (am 28. Juli) der Konzertreihe Pannonhalmer Klassischen
Abende des Győrer Philharmonieorchesters im Innengarten des Pannonhalmer
Klostermuseums mit -galerie, Auf dem um halbacht Uhr abends beginnenden,
leichte Stimmung versprechenden Konzert wird das Saxophon die Hauptrolle
spielen. Als Gast des Győrer Philharmonieorchesters spielt das Budapest Sa-
xophone Quartet und in seiner Aufführung ertönen neben klassischen musika-
lischen Werken auch Werke von Piazzolla, Chick Corea und Nino Rota. Der Gast-
geber des Abends ist der Liszt-Preisträger und verdiente Künstler und Dirigent
Berkes Kálmán. Karten sind auf der Internetseite Jegymester und an der Rezep-
zion des Pannonhalmer Klostermuseums mit -galerie erhältlich.

Im Esterházy-Palast
(Király u. 17.) gibt es
„Light Positions” -
eine Ausstellung in-
ternationaler zeitge-
nössischer Bilden-
der Künstler zu sehen. Es stellen aus: Baráth Bálint, Bernát András, Bullás
József, Christoph Dahlhausen (D), Forgó Árpád, Gryllus Ábris, Halmi-
Horváth István, Kelemen Zénó, Andrew Leslie (AUS), Sági Gyula, Szabó
Dezső. Im Zentrum der Schau steht das Licht, dargestellt in seinen ver -
schiedenen Erscheinungsformen, Verwendungsweisen und Möglich -
keiten. Die reiche Auswahl enthält sowohl zum Thema passende ältere
wichtige Werke und ausdrücklich für diesen Zweck auf Ansuchen her-
gestellte Werke. Die teilnehmenden Künstler arbeiten mit diversen Tech-
niken? Mithilfe digitaler, malerischer, intermedialer, fotographischer und
bildhauerischer Verfahren ergründen sie die Eigenschaften des Lichts.

Töreky Zsuzsi Kerekítő fog-
lalkozásokat tart babák és ma-
mák számára július 27-én 9.30,
10.15 és 11 órától a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közös-
ségi Tér Központi Könyvtárának
klubjában (Herman Ottó utca
22., földszint).

A RÓMER FLÓRIS Művészeti és
Történeti Múzeum és a Francia Inté-
zet/Institut français de Budapest,
valamint az Alliance Française Győr
az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál tiszteletére fotókiállítást rendez a
Rómer Házban (Teleki u. 21.). Az ala-
pítvány nemzetközi fotóversenyt hir-
detett Vigyázz, kész, SPORT! cím-
mel, melyen 50 ország 130 Alliance
Française-e vett részt. A 44 kiválasz-
tott fotó híven tükrözi, hogyan látják
világszerte a különböző sportága-
kat a fotográfusok. Kalkutta utcáitól
az aucklandi olimpiai uszodáig egy
katmandui női pankráció ringjén ke-
resztül felfedezhetjük a sport eddig
rejtett arcát. A kiállítás július 21-től
ingyenesen megtekinthető a Ró-
mer Házban, nyitvatartási időben.

C. TÓTH LUJZA festőművész élet-
mű-kiállítása látható a Marcal étte-
remben (Déry T. u. 11.) „Hitvallásom
ecsetvonásokban” címmel. A tárlat
szeptember 3-ig tekinthető meg az
étterem nyitvatartási idejében.

Koktélbárba hívják az olvasókat a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Ménfőcsa-
naki Fiókkönyvtárába július 28-án, pénteken 12
és 15 óra között. A sok gyümölcs, gyümölcslé hoz-
záadásával készült alkoholmentes italokat kedves
gesztusként szánják a könyvtárosok mindazok-
nak, akik aznap ellátogatnak könyvtárukba. A be-
lépés díjtalan, a koktél pedig ajándék!

A BUDAPEST SA-
XOPHONE QUAR-
TETT koncertjére vár-
ják a zenekedvelőket a
Pannonhalmi Klasszi-
kus Esték keretében
július 28-án 19.30 órá-
tól a Pannonhalmi
Apátsági Múzeum és
Galéria belső kertjé-
ben. A klasszikus ze-
neművek mellett Piaz-
zolla, Chick Corea, Ni-
no Rota művei is fel-
csendülnek. Az est
házigazdája Berkes
Kálmán, a Győri Filhar-
monikus Zenekar mű-
vészeti vezetője.

Az EYOF (Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál) ideje alatt többféle városnéző
séta is várja az érdeklődőket. Érdeklődni
és bejelentkezni az idegenvezetes. gyor@
gmail.com e-mail címen vagy a 06-
30/294-9174-es telefonon lehetséges.
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HIRDETÉS MŰVÉSZTELEP

Típusszám ár alapszereléssel*
HOME COMFORT, 2,5 kW......................................................179.990 Ft
HOME COMFORT, 3,5 kW......................................................189.990 Ft
HOME COMFORT, 5,1 kW......................................................269.990 Ft

*Az alapszerelés tartalmazza: max. 4 m csôtávolság a kültéri és beltéri
egység között, gravitációs cseppvíz elfolyatása, egyszeri falátfúrás,
a kültéri egység max. 4 m magasságba történô falra, vagy sík felületre
történô szerelése, anyag- és munkadíj, kiszállás díja.

A múlt heti keresztrejtvényünk fidget spinner
nyertesei: Mohos Réka, Lázár Attila, Kôházi Gézáné,
Cseresznyés Bernadett és Soós Miranda utóbbi részt
vehet a fôdíjsorsoláson.

szerző: bajzát zsuzsi

Tombol a nyár, de a győri Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeumban
továbbra is zajlanak a hétköznapok.
Persze ezek csak látszólag azok, több
kortárs művész számára kiemelt idő-
szakról van szó, hiszen minden év júli-
usában az intézmény meghívására,
külföldi és magyar képzőművészek ér-
keznek Győrbe, hogy három hétig itt
éljenek és alkossanak.

A Napóleon-ház több termében
dolgoztak a 49. Nemzetközi Művész-
telep alkotói. Ez idő alatt a tehetsé-
ges képzőművészek lehetőséget
kaptak arra, hogy csak képeikkel,
szobraikkal foglalkozzanak. Grászli
Bernadett múzeumigazgató elmond-
ta, a győri önkormányzat jóvoltából
idén nemzetközi rezidens program-
má avanzsált a rendezvény, ennek el-
ső jele a múzeum idei nagy kiállítása
volt. A Múzeumok Éjszakáján ugyan-
is Light Positions címmel társas tár-
lat nyílt az Esterházy-palotában, ame-
lyen az idei telep művészei közül is
sokan bemutatkoznak. 

Konstruktív, absztrakt 
és monokróm

A 49. év tematikáját, az előző évhez
hasonlóan, a konstruktív, absztrakt és
monokróm tendenciák jellemezték.
Festészet, szitanyomás, litográfia és a
fotóművészet is szerepelt az alkotók
repertoárjában. Visszatérő vendégek
is voltak a telepen, például Fehér Jó-
zsef győri iparművész, aki feldarabolt
papírlapokból készítette el egyedi al-
kotásait.

Természetesen voltak a telepnek
új művészei is, sőt olyan is akadt, aki
a városban először járt. Bernát And-
rás festőművész a fővárosból érke-
zett, és külön öröm volt számára,
hogy azokkal az alkotókkal is találkoz-
hatott, akiknek eddig csak a munkáit
vagy a nevét ismerte. A jó társaságot,
a pezsgő szakmai beszélgetéseket
egyébként a többiek is dicsérték. Sza-
badvári Attila Imre grafikusművész, a
telep műhelymestere is kiemelte, na-
gyon összeszokott az alkalmi csapat
a három hét alatt. 

Idén, rendhagyó módon, Budapes-
ten lesznek majd láthatók a győri
munkák, ezzel is átlépve a művészet
és a város fizikai határait.
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Jegyértékesítés 
A XIV. Nyári Európai Ifjúsági

Olimpiai Fesztivál eseményeire
jegyek váltására az interneten a
www. jegymester.hu oldalon vagy
személyesen, a győri Látogatóköz-
pontban volt lehetőség. Az érdeklő-
dést jól mutatja, hogy az internetes
jegyek túlnyomó része rövid időn
belül elkelt, de a verseny alatt a hely-
színeken korlátozott számban még
válthatók ingyenes belépők. Az elő-
re lefoglalt, regisztrált helyekre a
helyszíneken, a nézői bejáratoknál,
az esemény előtt egy órával, de leg-
később a kezdés előtt 20 percig, a
kinyomtatott vagy okoseszközön be-
mutatott voucherek ellenében vehe-
tők át a belépőjegyek. Ezt követően
az át nem vett, de lefoglalt jegyek
felszabadulnak és érkezési sorrend-

Fellobban a láng, kezdôdik az EYOF!
Fergeteges nyitóünnepséggel kezdődik vasárnap Győrben hazánk
első olimpiai eseménye. Az elmúlt hetekben, hónapokban folya-
matosan beszámoltunk a szervezésről, a létesítmények építéséről,
a sportolók felkészüléséről, a tesztversenyekről. Igyekeztünk min-
denre kitérni, amit az EYOF-ról tudni érdemes. A kezdés előtti utol-
só számunkban a legfontosabb tudnivalókat gyűjtöttük csokorba.
Mindenkinek jó szurkolást és szórakozást kívánunk hazánk első
olimpiai eseményéhez!

ben elfoglalhatók. A nyitóünnepség-
re minden jegy elkelt. 

EYOF a televízióban
A nyitóünnepséget vasárnap

20:30 órától a Duna World csatorna
élőben közvetíti, így a határon túli ma-
gyarok is láthatják hazánk első olim-
piai eseményének nyitányát! A ver-
senynapokon az M4Sporton lesz lát-
ható a győri EYOF. A közvetítéseket és
beszámolókat a vizes világbajnokság
közvetítései között láthatja az ország,
így a párhuzamosan zajló két magyar-
országi csúcseseményről ugyanazon
a csatornán tájékozódhatnak a sport-
barátok. A sportcsatorna naponta
16:15–17 óra között élő, csúsztatott
élő közvetítéseket ad Győrből, hétfőn
a kézilabda, kedden és szerdán a ka-
jak-kenu, csütörtökön a kerékpár,

pénteken az atlétika helyszíneiről.
Szombaton az eredmények függvé-
nyében az egyik csapatsport kerül a
képernyőre. Ezenkívül a csatorna 45
perces összefoglalót is sugároz a nap
legfontosabb eseményeiről a vizes-vb
közvetítéseit követően. A szervezők in-
tenetes livestream közvetítéssel is ké-
szülnek, erről bővebb információt a
gyor2017.hu oldalon olvashatunk
majd.

A nyitóünnepség
biztonsági előírásai
Az EYOF megnyitója július 23-án,

20.30-kor kezdődik. Az esemény biz-
tonságos lebonyolításának érdeké-
ben fontos, hogy mindenki tisztában
legyen a biztonsági szabályokkal és
azokat be is tartsa.

Fontos, hogy lehetőség szerint
már kapunyitásra, 18.30-tól érkezze-
nek a vendégek az ETO Park épületé-
hez, a beléptetés ugyanis leginkább
egy repülőtéri biztonsági vizsgálathoz
lesz hasonló. Minden egyes jegytulaj-
donosnak át kell esnie egy detektoros
vizsgálaton, amely lehet kapu vagy ké-
zi technikájú is. A helyszínen a rendőr-
ség bombakereső kutyái is jelen lesz-

nek. Senki nem vihet be lőfegyvert,
vágó- és szúróeszközt, robbanás- és
tűzveszélyes anyagot.

A szervezők kérik, mindenki vegye
figyelembe, hogy a rendezvényre pa-
lackos folyadékot sem szabad bevinni,
ezeket a bejáratnál elveszik a bizton-
sági szolgálat emberei. A rendezvény
területén mindenki vásárolhat frissí-
tőt.

Továbbá felhívják a figyelmet, hogy
aki nem érkezik időben, annak is át
kell esnie minden biztonsági vizsgála-
ton, kivétel nélkül!

Lehetőség szerint tömegközleke-
déssel vagy gyalogososan közelítsék
meg a stadiont, a parkolóhelyek szá-
ma ugyanis véges! Akiknek a jegye a
Nyugati lelátóra szól, nekik az üzlet-
központ előtti parkolás a javasolt, aki-
nek pedig a Keletire, annak az Audi
Aréna murvás parkolóját javasolják.
Nekik a beléptetés is ezen az oldalon
zajlik majd, az úgynevezett vendégbe-
járaton. A Nyugati szektorba jegyet
váltók az Északi és a Déli feljárón jut-
hatnak be a létesítménybe.

Nyomatékosan felhívják mindenki fi-
gyelmét, hogy a szabálytalanul parkoló
járműveket elszállítják a helyszínről.
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Általános információk a rendezvény
időtartamára: 
I. Autóbuszközlekedés: A versenynapokon (július

24-től július 29-ig) az utazóközönség részére díjmente-
sen igénybe vehető, úgynevezett  „EYOF Nyilvános” járat
fog közlekedni, melynek segítségével egy járattal (átszál-
lás nélkül) Marcalvárosból közvetlenül elérhetőek  lesz-
nek a versenyek főbb helyszínei, a Széchenyi-egyetem
és az Olimpiai Sportpark. A járatok reggel 8–21 óráig 30
percenként közlekednek Marcalvárosból a Liget utca fe-
lé, illetve a Liget utcától Marcalváros felé 8:28-tól 21:28-
ig. Ezen az útvonalon közlekedő autóbuszok egyedi jel-
zéssel lesznek felszerelve, és a megállókat is ki emelt jel-
zéssel különböztetik meg. A járatok július 27-én, csütör-
tökön a Széchenyi István Egyetemet nem érintik.

A Széchenyi Egyetem térségében kis mértékű
átalakítás történik az autóbusz-megállók vonatko-
zásában, mivel a helyi autóbusz-közlekedéshez a
Hédervári út egyetem felőli megállója nem lesz
használható. A 6-os járatok tekintetében a megálló
átmenetileg szünetelni fog, de a városi irányú köz-
lekedés számára továbbra is üzemel a Kálóczy téri
megálló, míg Sárás irányába a Rónay Jácint utcai
megálló. A 9, 19-es járatok csak a Hédervári úti óvo-
dánál lévő megállót használhatják, a City járatok a
Kálóczi téri megállóból indulnak, és a Rónay Jácint
utcai megállóig szállítanak utasokat, a 11-es járat
megállóját pedig a Szövetség utcára helyezik át.

Javasoljuk az autóbusszal közlekedőknek, hogy
az Egyetemi Csarnok épületét a Hédervári út irányá-
ból közelítsék meg.

A buszközlekedés változásairól bővebb informá-
ciók, menetrendek az enykk.hu weboldalon lesznek
megtalálhatók.

II. Személygépkocsi-közlekedés,
parkolási lehetőségek:
Valamennyi sporthelyszín térségében a személy-

gépkocsik parkolási lehetőségeinek jelzésére, irányítá-
sárára a városban egységes tájékoztatási rendszert ve-
zetnek be, melynek során az akreditált/regisztrált láto-
gatók parkolási lehetőségeit a lakossági, nyilvános par-
kolóhelyektől eltérő színű kiegészítő táblával előjelzik
a csomópontoknál, illetve a parkolóhelyeken.

A lakossági parkolók jelzése: a várakozóhely jel-
zőtábla alatti kék színű „VISITORS” feliratú tábla. 

A szervezők kérik a jelzésrendszernek megfe-
lelő közlekedést. A parkolóhelyekhez irányuló for-
galom lebonyolításában önkéntes segítők is köz-
reműködnek! 

Az Olimpiai Sportpark látogatói számára kijelölt
parkolók a Bercsényi-iskola előtti és a Bercsényi li-
get két oldalán található közterületi parkolók.

Az Aqua Sportközpont látogatói számára aján-
lott a Töltés utcában kijelölt parkolók használata,
melyet a Töltésszer utca–Szarvas utca útvonalon le-
het megközelíteni. 

Közlekedési információk a fesztivál idején

A győri EYOF lebonyolítása jelentősen érinti a város közlekedését is. Az alábbi összefoglalóban azokat a legfontosabb változásokat és
korlátozásokat gyűjtöttük össze, amelyek a városban közlekedők széles körét érintik. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál ideje alatt
több ezer sportoló és sportvezető, ötven ország küldöttei mozognak a helyszínek között. A lebonyolítás tehát összetett logisztikai fel-
adat. Bár a szervezők igyekeztek mindezt a lehető legkörültekintőbben megtervezni, mégis elkerülhetetlenek a városban a lezárások,
esetenként torlódásokat okozó korlátozások. A szervezőbizottság ezért kéri a közlekedők megértését és türelmét. 

Az egyetem területén a lakosság számára fenn-
tartott P1 jelű parkoló a Hédervári útról, a P2 jelű
pedig a Duna utcáról közelíthetők meg.

III. Kiemelt események miatti
forgalomkorlátozások:  
III.1. A nyitórendezvény
Július 23-án az ETO Stadionban sorra kerülő

eseményre a sportolók, edzők szálláshelyükről – az
egyetemi kollégium (AVL1) és a volt Olajgyár terü-
letén létesült épületegyüttesből (AVL2) – csuklós
buszokkal érkeznek (egy időben húsz busz) a ren-
dezvény helyszínére, majd a rendezvényt követően
vissza, melynek útvonala:

ETO Stadion irányába : Botond u.– Semmelweis
u.–Töltésszer u.–Jedlik híd–Hédervári út–Szövet-
ség u.–14. sz. főút–Fehérvári út–1. sz. főút–Mártí-
rok útja–Tóth L. u.–ETO Park

Időpontja: 18.45 és 20.15 óra között
Szálláshelyek irányába:. ETO Park –Tóth L. u.–

Mártírok útja–1. sz. főút– Fehérvári út–14. sz. főút–
Szövetség u. –Hédervári út–Jedlik híd–Radnóti u.–
Köztelek u.–Botond u.

Időpontja: 22 és 23.30 óra között.
Az autóbuszok konvojban fognak a leírt útvona-

lon haladni, forgalmának biztosításárára az útvona-
lukon az érintett kereszteződéseknél rendőri irányí-
tással, forgalomkorlátozással kell számolni.

III.2. Kerékpáros edzés és verseny miatti 
lezárások július 24. július 27. között:
A sportesemények között a város közlekedésére

leginkább a kerékpáros verseny lesz hatással, tekin-
tettel arra, hogy a rendezvény és a hozzá kapcsoló-
dó események helyszínei jelentős utakat érintenek.

A kerékpáros verseny miatt az alábbi változások
várhatók: 

Időfutamedzés, időfutamverseny,  
Július 24. hétfő 8 órától július 27. csütörtök kb.

21 óráig: lezárják a 813. sz. úton található M19 fe-
lüljárót.

Július 24. hétfő 8 órától július 25. kedd kb. 20
óráig: lezárják a 813. sz. út 1-es főút és M19 felüljá-
ró közti szakaszát.

Július 24. hétfő 15:30–18:15 között: lezárják
a 813. sz. út teljes, 1-es főút és Tatai út közti sza-
kaszát.

Július 25. kedd 7 órától kb. 21 óráig: lezárják
a 813. sz. út teljes, 1-es főút és Tatai út közti sza-
kaszát.

Mezőnyversenyedzés
Július 26. szerda 9–12:30 között: lezárják az Audi

utat az északi oldalon – 813. sz. út–1-es főút útsza-
kasz. Az M19-es út Budapest irányából érkező forgal-
mát az M19–1-es főút csomópontjában a Pesti útra
(Likócsra) terelik, rendőri irányítás mellett.

Mezőnyverseny 
Július 26. szerda 22 órakor: Elkezdődik a verseny-

pálya kiépítése, mely során a Bisinger híd és a Városház
tér közti szakaszra kordonok kerülnek, melyek útszűkü-
letet okoznak. Fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Július 27. csütörtök 4 órakor: Lezárják a Szent
István utat teljes szélességében a Baross híd és
Munkácsy út között.

Július 27. csütörtök 10 órától kb. 21 óráig: Lezárják
a Szent István út/Mártírok útja északi oldalát a Város-
ház tér és az Ipar út között, valamint teljes szélességé-
ben az Ipar út és a Kardán úti körforgalom között. 

A lezárás ideje alatt az AUDI Hungária dolgozóit
a műszakváltás során – rendőri irányítás mellett –
kiengedik a lezárt állapotú Audi északi útjára Győr-
szentiván felé. A lány és fiú futamok közötti futam-
mentes időszak teszi ezt lehetővé a zárt pályán. 

A Szent István úton a Baross híd és az Ipar út kö-
zött a déli oldalon, azaz Budapest felé lehet autóval
közlekedni, de csak egyenes irányban. Futamszü-
netek között a Belváros irányába megnyitják a sza-
kaszon belüli csomópontokat (Teleki út, Gárdonyi
út, Budai út) – elsősorban a keresztirányú közleke-
dés számára várhatóan 11:10–12:00, 12:30–15:30
és 16:40–18:00 között. 

Fontos említeni a csütörtöki zárás alatti gyalo-
gos-kerékpáros korlátozását is! A 07.27-i zárás mi-
att nem csak autósok lesznek érintve a korlátozások
miatt, de a zárt kordonnal elválasztott versenypályát
gyalogosok sem keresztezhetik! 

A Szent István úton csütörtökön a verseny ideje
alatt a Jókai útnál mindig át lehet kelni. Az Aradi vér-
tanúk útja, Baross híd, Teleki út, Nádor-aluljáró cso-
mópontoknál a rajt-cél időszakokban nem lehet át-
kelni az úton, kordonnal lezárják az átkelőket – vár-
hatóan 5-15 perces időszakra. A kordonos zárást a
verseny felügyelői biztosítják, az ő utasításaik sze-
rint engedett az átkelés a gyalogátkelőhelyeken. 

Július 27. csütörtök 10 órától kb. 21 óráig: Lezár-
ják az Audi északi út–813. sz. út (Keleti elkerülő új
szakasza)–1-es főút útszakaszt. Az M19-es út Bu-
dapest irányából érkező forgalmát az M19–1-es fő-
út csomópontjában a Pesti útra (Likócsra) terelik,
rendőri irányítás mellett.

Javasolt kerülőutak július 27-én:
Abda felől érkezőknek Budapest irányába: 821-es

út (felüljáró)–Szigethy Attila út–Fehérvári út–Tatai út.
Budapest felől érkezőknek: Ipar út –Szigethy At-

tila út–821-es út.
A szervezők kérik, hogy az érintett szakaszokon

fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek,
és igyekezzenek elkerülni a fenti útszakaszokat.

A versenyhez tartozó események a menetrend-
szerinti helyi autóbusz-közlekedést is jelentősen
érintik, mivel a lezárt útszakaszokat nem használ-
hatják, a keresztezések is tiltottak, vagy korlátozot-
tak lesznek. (Részletek: enykk.hu).  

A terelésekhez és a lezáráshoz kapcsolódó téréképeket előző heti számunkban találják, illetve a gyor2017.hu weboldalon.
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Készen áll az a hatalmas sátor, ahol a
fiatal sportolók és az őket kísérők ét-
keztetését biztosítják. Naponta 1200-
an étkezhetnek egyszerre a győri Szé-
chenyi István Egyetem mellett kialakí-
tott étkezősátorban az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál alatt. A 140 méter
hosszú 30 méter széles óriás létesít-
ményben reggelit, ebédet, vacsorát
biztosítanak a sportolóknak, valamint
a csapattagoknak. A 4.200 négyzet-
méteres sátor étterme mellett az Olim-
piai faluban – a volt Olajgyár területén
–, egy 60 méter hosszú, 30 méter szé-
les, 1.800 négyzetméteres sátor épült,
melynek éttermében azonos színvona-
lon biztosítják az étkeztetést a sporto-
lóknak, valamint az őket kísérő csapat-
nak. Az éttermekben minden esetben
feltüntetik az ételek kalóriatartalmát,
valamint az egy adagban található fe-
hérje, szénhidrát, só, cukor mennyisé-
gét, illetve jelölni fogják, hogy miben
található laktóz, glutén, azoknak, akik
érzékenyek ezekre az összetevőkre. A
legkorszerűbb konyhatechnikai eszkö-
zökkel felszerelt építményekben több
százan dolgoznak majd naponta azon,
hogy mindenki magas színvonalú ellá-
tásban részesüljön.

Hatalmas étkezôsátrak várják a sportolókat

A 152 magyar sportoló közül ti-
zenheten valamelyik győri klub
színeiben indulnak az EYOF-on.
A GYAC-ból tizenegy fiatal lehet
ott az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon. A klub három ju-
dóst, három teniszezőt, két atlé-
tát, két tornászt, valamit egy ke-
rékpárversenyzőt ad a magyar
csapatba. 

A Győri Atlétikai Club az egyik legné-
pesebb sportolói küldöttséggel lesz
jelen a Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválon. „A vidéki egyesületek közül a
GYAC-ból lesznek a legtöbben az
EYOF résztvevői közül. Abban remény-
kedünk, hogy sikerül három-négy ér-
met szerezni a versenyzőinknek, de a
legfontosabb az, hogy a fiatalok jól
érezzék magukat, a legjobb eredmé-
nyüket teljesítsék, és felkészüljenek ar-
ra, hogy egy felnőtt olimpián is képvi-
selhessék a várost és Magyarorszá-
got” – mondta a versenyzőket bemu-
tató sajtótájékoztatón Petrahn Barba-
ra klubmenedzser, kétszeres olimpi-
kon atléta. „Simon Csaba elnökkel
együtt büszkék vagyunk, hogy ilyen
létszámban képviselhetik klubunkat fi-
atal versenyzőink ezen a rangos viada-

Tizenegy GYAC-os versenyzô az EYOF-on
lon. A mi dolgunk, hogy a jelen tehet-
ségeiből a jövő példaképeit neveljük.
Feladatunk, hogy az EYOF után is
olyan támogatást tudjunk adni, hogy
ezek a fiatal versenyzők majd egy olim-
pián Magyarországot képviselhessék.
A létesítmény már adott ehhez. Szeret-
nénk minél több világversenyt idehoz-
ni, 2018-ban már biztosan lesz itt egy
U18-as atlétikai Európa-bajnokság.
Terv egy U23-as cselgáncs Eb és több
nemzetközi teniszverseny rendezése
is" – fogalmazott a klubmenedzser,
akit arról is kérdeztünk, hogy olimpi-
konként mit tanácsol az EYOF résztve-
vőinek. „Élvezzék, hogy itt lehetnek, és
tegyék oda magukat, de ne izguljanak.
Én is ezt az útravalót kaptam annak
idején a rutinos versenyzőktől, az első
olimpiám előtt.”

A GYAC-osok közül az EYOF egyik
sportági nagykövete, a 90 kg-osok kö-
zött aranyérem-esélyes judós Sipőcz
Richárd volt az elmúlt hónapokban leg -
inkább a figyelem középpontjában, hi-
szen sportági nagykövet volt. Mellette
44 kg-ban Kardos Tímea, és 55 kg-os
kategóriában Vida András lesz még
tagja a cselgáncsválogatottnak. A tor-
nász Mészáros Krisztofer az EYOF-ot
népszerűsítő plakátokról is ismerős le-

het mindenkinek. Rajta kívül ebben a
sportágban a közös fotóról edzőtábor
miatt hiányzó Fehér Nóra lesz még
GYAC-os résztvevője az eseménynek.

Atlétikában Lendvai Luca 3.000 méte-
ren áll rajthoz, Simon Virág pedig 200
méteres síkfutásban indul, valamint a
4x100-as váltó tartalékja lesz. A négy-
tagú magyar teniszválogatottból hár-
man győriek. Fajta Péter, Jánosi Luca,
és Drahota-Szabó Dorka is hazai pá-

lyán játszhat. A kerékpárosmezőnyben
időfutamban és mezőnyversenyben is
rajtol Bajorfi Eszter, aki tesztversenyről
már a pályát is ismeri. Az EYOF-on az

Audi ETO-ból négy kézilabdázó, Pál Ta-
mara, Afentáler Sára, Szilovics Fanni és
Varga Emőke vehet részt. A kosárlab-
da-válogatott tagja a Széchenyi Kosár-
labda Akadémia játékosa, Szirony Do-
rina, a Győri Úszó SE színeiben pedig
Pózvai Kiara állhat rajtkőre az EYOF-on.
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EYOF

Az EYOF gyôri
versenyzôi

Sportág: atlétika • Klub: GYAC

Legjobb eredmények: korosztályos országos bajnok, U16-
os és U18-as nemzetközi válogatott versenyeken ezüst- és
bronzérem, mezei vb 6. hely csapatban

”3000 méteres síkfutásban indulok, tizenheten versenyzünk
majd az érmekért. Nem tudom, hogy helyezésben mit vár-
hatok magamtól, mert a mezőnyt nem ismerem. Egyéni leg-
jobb időeredmény a cél, és meglátjuk, az mire lesz elég. Már
edzettünk az új pályán, nagyon tetszik, alig várom, hogy kez-
dődjön az EYOF. Erőt fog adni, hogy a család, barátok, is-
merősök is itt szurkolhatnak nekünk”

Sportág: atlétika • Klub: GYAC

Legjobb eredmények: serdülő OB 2. hely, U18-as nemzet-
közi válogatott verseny 6. hely.

„200 méteres síkfutásban állok rajthoz, a 4x100-as váltóban
pedig tartalék leszek. Népes mezőnyben, 26 versenyző kö-
zött kell a lehető legjobb eredményt elérnem, ez is a célom,
bár a riválisok nagy részét én sem ismerem. Elődöntő, közép-
döntő és remélem, a döntő vár rám, mindent megteszek,
hogy a legjobb formámat hozzam. Örülök, hogy hazai pályán
versenyezhetek, biztos, hogy nagyszerű lesz a hangulat.”

Sportág: judo • Klub: GYAC

Legjobb eredmények: korosztályos Európa-bajnok és
ezüstérmes, négyszeres Európa-kupa győztes, egyszeres
ezüstérmes.

„Sokkal jobb az, hogy mindenki érmet vár tőlem, mintha csak
a tisztes helytállásra számítanának részemről. Az arannyal
lennék maradéktalanul elégedett. A legutóbbi Eb-n egyéni-
ben 90 kg-ban, és csapatban is második lettem, a cél az
EYOF-on még ennél is merészebb. Úgy gondolom, jó pár ér-
met itthon tartunk, és biztos vagyok benne, hogy a judo válo-
gatotton nem múlik a magyar csapat sikeres szereplése.”

Sportág: judo • Klub: GYAC

Legjobb eredmények: Európa-kupa győztes, kétszeres
ezüstérmes, háromszoros korosztályos országos bajnok.

„55 kg-ban indulok, és arra készülök, hogy döntőben léphes-
sek tatamira, remélem, aranyérmet tudok szerezni Győrnek
és Magyarországnak. A csapattal is az érmes helyezés eléré-
sét tervezzük, itt én a 60 kg-os kategóriában küzdök majd. A
súlycsoportomban huszonnégyen versenyzünk, a mezőny
nagy részét a különböző megmérettetésekről már ismerem.
Plusz energiát ad, hogy Győrben, hazai közönség előtt mu-
tathatjuk meg, hogy mit tudunk.” 

Sportág: judo • Klub: GYAC

Legjobb eredmények: Ötszörös Európa-kupa győztes,
egyszeres ezüst-, kétszeres bronzérmes, hatszoros orszá-
gos bajnok, korosztályos Eb-n 5. és 7. helyezés.

„44 kg-ban versenyzek, az ellenfeleim többségét nagyon jól
ismerem, lesznek komoly riválisok. A magyar judocsapat tag-
jaitól sok-sok érmet remélek. A célom, hogy a maximumot ki-
hozzam magamból, bízom benne, hogy ez helyezésben is lát-
szik majd. Különleges érzés lesz, hogy hazai pályán szerepel-
hetünk egy »kisolimpián«. Biztos vagyok benne, hogy telt ház
előtt küzdhetünk, és sokan biztatnak majd bennünket.”

Lendvai Luca

Simon Virág

Vida András Kardos Tímea

Sipőcz Richárd

Drahota-
Szabó Dorka

Jánosi Luca

Sportág: tenisz • Klub: GYAC

Legjobb eredmények: ötszörös magyar bajnok, két-két
egyéni és páros nemzetközi tornagyőzelem U16-os kor-
osztályban.

„Egyéniben és párosban is indulok. Párosban klubtársam, Já-
nosi Luca lesz a partnerem. Nagyon szeretnék dobogós he-
lyezést elérni mindkét versenyszámban, ez nem tűnik lehe-
tetlennek. Az európai ranglista alapján lesz a kiemelés, ez ked-
vez nekünk. Kedvelem az új, kemény borítású pályát, mert a
gyors játék az erősségem.  Boldog vagyok, hogy Magyaror-
szágon élhetem meg ezt a csodálatos eseményt.”

Sportág: tenisz • Klub: GYAC

Legjobb eredmények: Európa-bajnoki résztvevő, orszá-
gos bajnok, több nemzetközi torna győztese.

„Egyéniben és párosban is a dobogós helyezés a célom
az EYOF-on. Remélem, sokan lesznek kíváncsiak a mecs-
cseinkre, és a szurkolás inkább erőt és nem plusz terhet
rak rám. Az EYOF tulajdonképpen egy olimpia kicsiben,
szeretném megélni minden pillanatát, de természetesen
a verseny a legfontosabb, arra kell koncentrálni. Akárcsak
párosbeli társamnak, nekem is nagyon tetszik az a borítás,
amin az EYOF-on játszunk.”

Fajta Péter

Sportág: tenisz • Klub: GYAC

Legjobb eredmények: ötszörös magyar bajnok, U16-os
korosztályban háromszor, U14-ben és U12-ben kétszer
nyert nemzetközi tornát.

„Hatvannégyen leszünk egyéniben, ebből az erős me-
zőnyből kerülnek ki az érmesek, akik között ott szeretnék
lenni. Minden országból a legjobb két játékos jön. Páros-
ban Velcz Zsomborral is a dobogót céloztuk meg. Egy
kéztörés után kellett visszatérnem, de jól sikerült a felké-
szülés, büszke vagyok rá, hogy sikerült kiharcolnom a
részvételt az EYOF-on.”

összeállította: nagy roland
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Bajorfi Eszter 

Fehér Nóra

Pózvai Kiara

Varga Emőke Szilovics Fanni 

Afentáler Sára Pál Tamara

Szirony Dorina

Mészáros
Krisztofer

Sportág: kerékpár • Klub: GYAC

Legjobb eredmények: országos bajnokságon második
helyezés.

„Időfutamot és mezőnyversenyt rendeznek, nekem a me-
zőnyverseny megy jobban. A pálya ugyanaz lesz, mint a
tesztversenyen, nagyon tetszik, hogy sík terepen megyünk,
ez a sprinthez is sokkal jobb. Szeretem, ha sokan szurkolnak
nekünk, ez mindig erőt ad, bár előfordul, hogy annyira kon-
centrálok, hogy nem is hallom az embereket, de a hangulat
átjön. Tudom, hogy minden országból a legjobbak lesznek
itt, megpróbálom kiadni magamból a maximumot.”

Sportág: torna • Klub: GYAC

Legjobb eredmények: Európa-bajnoki 8. hely csapatban,
tizenegyszeres magyar bajnok.

„Az EYOF pályafutásom eddigi legfontosabb eseménye, mert
ilyen csak egyszer van az életben. Összetettben és lovon sze-
retnék fináléba kerülni. Hatszeres tornász vagyok, de lólengés-
ben tudom a legjobb teljesítményt nyújtani. A korosztályunk
nagyon erős, de megvannak a céljaim, és megpróbálom a le-
hető legtöbbet kihozni magamból. Remélem, sokan jönnek ki
szurkolni a magyaroknak. Az is jólesne, ha ismerősök, rokonok
is jönnének az ország más részeiből.”

Sportág: torna • Klub: GYAC

Legjobb eredmények: többszörös magyar bajnok, ifjúsá-
gi Eb 13. helyezett csapatban, Mesterfokú Bajnokságon
egyéni összetett 3. helyezett.

„Azt várom a csapat tagjaitól, hogy az aznapi, és jelenlegi
állapotunkhoz mérten a legjobb gyakorlatokat mutassuk
be, és kihozzuk magunkból a maximumot, ha ezt teljesíti
mindenki, nagyon büszke leszek. Remek hangulatra szá-
mítok, azért is, mert ha jól tudom, elkelt az összes jegy a
versenyekre. Nagy dolognak számít a magyar tornában,
hogy ennyi embert érdekelnek a versenyek.”

Sportág: úszás • Klub: Győri Úszó SE

Legjobb eredmények: rövidpályás felnőtt bajnokságon
három aranyérem, egy második hely, országos ifjúsági
bajnokságon bronzérem.

„Nagy megtiszteltetés, hogy én képviselhetem a győri úszó-
kat. Örülök, hogy itt rendezik meg a versenyt, hiszen itt ed-
zem nap mint nap, illetve nagyon szeretek ebben a meden-
cében úszni. Váltóban is szeretnék helytállni és egyéni szá-
maimban is javítani eddig elért időeredményeimen. Jó látni,
hogy ennyi embert érdekel a sport, Győr tele van élettel. Az
uszodában, mint mindig, most is remek lesz a hangulat.”

Sportág: kézilabda • Klub: Győri Audi ETO KC

Legjobb eredmények: Bajnokok Ligája-győzelem, felnőtt
bajnoki cím és kupagyőzelem, serdülő korosztályban or-
szágos bajnok, középiskolai világbajnokságon első hely.

„Győri vagyok, az ETO-ban lett belőlem kézilabdázó, és
kerültem a felnőtt, Bajnokok Ligája-győztes csapat köze-
lébe, világsztárok közé. Büszke vagyok arra, hogy beálló
poszton a válogatott tagja lehetek, és hogy ez a város ren-
dezheti az EYOF-ot. Remélem, a kézilabda-válogatottal
eredményesek tudunk lenni. Nagyon jó csapat a miénk, a
keret nagy részével régóta együtt játszunk.”

Sportág: kézilabda • Klub: Győri Audi ETO KC

Legjobb eredmények: felnőtt bajnoki cím és kupagyőze-
lem az ETO-val, diákolimpia első hely.

„Óriási plusz motivációt jelent, hogy Győr ad otthont az
EYOF-nak. Az aréna ismerős, hiszen ebben a létesítmény-
ben edzünk és játsszuk a hazai meccseinket. Örülök neki,
hogy a szüleim, a barátaim is élőben láthatják a válogatottat,
és biztos vagyok benne, hogy a szurkolók biztatása sokat
segít majd. Balátlövőként szerepelek a keretben, csapattól
és saját magamtól is azt várom, hogy a legjobb formánkat
hozzuk, és remélem, hogy ez az eső helyre repít minket.”

Sportág: kézilabda • Klub: Győri Audi ETO KC

Legjobb eredmények: felnőtt bajnoki cím és kupagyőze-
lem az ETO-val, középiskolai vb-aranyérem.

„A csapat célja természetesen az, hogy aranyérmet szerez-
zünk az EYOF-on. Jó lenne hazai pályán ünnepelni a végső
győzelmet. Nagyon jó érzés, hogy ott élhetem át az olimpiai
hangulatot, ahol a mindennapjaimat töltöm. Biztos vagyok
benne, hogy rengeteg ismerős jön ki a meccseinkre és szur-
kol nekünk. Összetartó, jó csapatunk van, amelyben élmény
játszani. Van tapasztalatunk korábbi nagy tornákról, de az
EYOF nagyon különleges esemény lesz!”

Sportág: kézilabda • Klub: Győri Audi ETO KC

Legjobb eredmények: Bajnokok Ligája-győzelem, felnőtt
bajnoki cím és kupagyőzelem, korosztályos bajnoki címek.

„Nagyon szeretném, ha büszkék lehetnének ránk az EYOF
végén a magyar szurkolók. Dobogón a helyünk, de nagyon
sok az erős ellenfél, sok múlik majd a pillanatnyi formán. Na-
gyon akarjuk a sikert, de ehhez rengeteg dolognak kell jól
működnie a torna ideje alatt. Válogatottunk számíthat egy
olyan plusz energiára, amire a többiek nem, ez pedig a szur-
kolók támogatása. Az csapatból mindenkinek itt lesz a csa-
ládja, az ismerősei, és ők is biztatnak bennünket!”

Sportág:  kosárlabda • Klub: Széchenyi KA

Legjobb eredmények: országos serdülő bajnokság 7.
hely, kadet bajnokság 8.hely

„A hazai pálya nekem mindig óriási motivációt, bizonyítási
vágyat, lendületet ad. Nagyon örülök, hogy ennek a ren-
dezvénynek a szülővárosom adhat otthont. Büszke va-
gyok arra, hogy a sportág EYOF nagyköveteként népsze-
rűsíthettem az eseményt. Mindannyian a maximumra tö-
rekszünk és a lehető legjobb eredményt szeretnénk elérni.
Remélem, nagyon sok tapasztalatot szerezhetek az EYOF-
on, amit a későbbiekben hasznosítani tudok.”
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RÖVIDEN

Nyári hasmenés
A nyár a pihenés, a felhőt-

len nyaralás boldog per-
ceit jelenti – hacsak nem
keseríti meg valamilyen
fertőzés. A nyári idő-

szakban az egyik leggya-
koribb fertőzés a szalmo-

nella. Különösen veszélyezte-
tettek a csecsemők, a gyermekek, a
60 év felettiek, a cukorbetegek, a
gyomorsavhiányban és a legyengült
immunrendszer miatt szenvedők.
Leggyakrabban tojásos ételekkel –
fagylalt, máglyarakás, madártej – ter-
jed, különösen, ha ezek az ételek
nyers tojássárgáját tartalmaznak.
Ezek nyáron különösen könnyen
romlanak, és kiváló táptalajok a bak-
tériumok számára, ami igen gyorsan
elszaporodik bennük. A sütés-főzés
sem véd meg teljesen a szalmonellá-
tól, amelynek van hőálló részecskéje
is. A megelőzés alapja a higiénia, a
mindig tiszta kéz és a szennyeződé-
sektől mentes konyhatechnológia.

A medencék vize erősen
klórozott, fertőtlení-
tett és köztudott,
hogy a klór mérge-
ző lehet, a bőrt is
erősen irritálja, szá-
rítja. Mellékhatásai a
koncentrációtól és a dó-
zistól függenek. Ezért fontos a me-
dence vizét maradéktalanul lemosni
a bőrünkről. Ugyancsak szárítja és ir-
ritálhatja a bőrt a rászáradt sós ten-
gervíz, vagy az iszapos-homokos sza-
bad édesvíz is. Különösen kellemet-
len, ha jól megizzadunk, és a verejté-
künk, mely maga is sóoldat, kevere-
dik a bőrünkre száradt szennyeződé-
sekkel, napozószer- vagy kozmeti-
kummaradványokkal. A fényvédő
szer nagy előnye a vízparti pihenés-
nél a vízállóság, de nem jó, ha éjsza-
kára is a bőrünkön marad.

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

A melanoma megelôzése:
nem elég a fényvédelem

Nem is beszélve arról, hogy saját ma-
gunk nem is tudjuk megvizsgálni pél-
dául a hátunkon vagy a hajas fejbőrön
lévő anyajegyeket. A rosszindulatú el-
változás pedig sokszor nem is itt, az
anyajegyekben, hanem más, koráb-
ban nem érintett bőrfelületen alakul
ki, esetleg nehezen észrevehető terü-
leteken. Ma már olyan korszerű tech-
nika áll rendelkezésre, amely standard
körülmények között – megadott távol-
ságból, azonos nézőpontból és fényvi-
szonyok mellett – tapasztalt orvos által
elvégezve, pontos diagnózist ad bő-
rünk aktuális állapotáról.

Megadott időközönként vagy
előbb is, ha a bőrön valamilyen elvál-
tozás jelentkezik, a legjobb, ha szak-
emberre bízzuk a vizsgálatát és a dön-
tést, a további teendőket illetően.

Milyen időközönként
javasolt a szűrés?
A gyakoriság részben a rizikófakto-

roktól is függ. Aki a magas kockázatú
csoportba tartozik, vagyis világos bőrű,
sok anyajegye van, a családjában elő-
fordult már rosszindulatú bőrdaganat,
nála a félévenkénti szűrővizsgálat java-
solt. Ezt befolyásolja az előző vizsgálat
eredménye is, ha ugyanis sok olyan
anyajegyet rögzítenek a teljes testtér-
képes anyajegyszűrés során, amelynek
szerkezete változatos, akkor gyakrab-
ban fogják javasolni a kontrollvizsgála-
tot. Amennyiben az ellenőrző vizsgá-
lat során olyan szerkezeti eltérést ész-
lelnek, ami sokszor csak 10–30-szoros
nagyítás mellett észlelhető, akkor java-
solják a sebészeti eltávolítást, szövet-
tani vizsgálatot.

A gyorsan összeszedett barnaság-
gal nemcsak a korai ráncokat, de a
rosszindulatú elváltozásokat is koc-
káztatjuk. Sajnos egyáltalán nem
ritka a fiatal korosztály érintettsé-
ge, előfordult, hogy 18 évesnél fia-
talabb betegnél igazolt a szövetta-
ni vizsgálat melanomát. A súlyos le-
folyású betegség ellen a fényvéde-
lem és az önvizsgálat mellett a
rendszeres anyajegyszűrés, a korai
diagnózis nyújt védelmet.

Megelőzés
A fényvédelem fontos, ám köny-

nyen megtévesztő lehet, ha kizárólag
erre az egy tényezőre hívjuk fel a fi-
gyelmet. Jól mutatja ezt az a tény is,
hogy a melanomás esetek egyre gya-
koribbak a huszas éveikben járók kö-
rében is, ők pedig nem kizárólag a sa-
ját életmódjuk miatt vannak veszély-
ben, hanem a gyermekéveikben el-
szenvedett napfénykárosodások miatt
is. Ha valaki most nem jár szoláriumba,
nem dohányzik és 11 és 15 óra között
nem tartózkodik a napon, könnyen
azt hiheti, hogy szűrővizsgálatra sincs
szüksége, hiszen mindent elkövet a
megelőzés érdekében.

A bőr nem felejt
Pedig a bőr nem felejt, a gyermek-

kori leégéseket „elraktározza” és a kö-
vetkezménye évekkel később is jelent-
kezhet. A másik gyakori tévedés, hogy
a fényvédelem kapcsán főként csak a
nyaralások, nyári strandolások jutnak
eszünkbe. Emiatt a szabadban töltött
idő egyéb változataira – sport, város-
néző séta, fűnyírás a kertben – ártal-

matlan tevékenységekként gondo-
lunk, pedig az eközben elszenvedett
napégés, a bőrt érő UV-sugárzás ép-
pen olyan rizikófaktor, mint ha a stran-
don pirulunk le. Emiatt könnyen félre-
vezető lehet, ha kizárólag a fényvéde-
lemre hívjuk fel a figyelmet, amelyre
valóban nagy szükség van a megelő-
zéshez, ám önmagában – rendszeres
anyajegyszűrés nélkül – nem nyújt ele-
gendő védelmet.

Az önvizsgálat szerepe
és korlátai
Az, hogy figyeljünk a testünk válto-

zásaira, nagyon fontos, sok betegség
esetén segítheti a korai diagnózist, ha
nem legyintünk rá, hogy ez a fájdalom
most más, ez a csomó nem volt itt,
nem halogatjuk a kivizsgálást, hanem
időben orvoshoz fordulunk. Az anya-
jegyek változásainak felismeréséhez
azonban még a szakembereknek is
nagy tapasztalatra van szükségük.

Fürdeni strand után?
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A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA

érdemi szakmai ajánlás nélkül. Az át-
laglakosság 0,5–1,5 százalékát érinti,
zömében a 40 év feletti nőket. Legkín-
zóbb formájában a testi és a szellemi
teljesítőképesség gyakorlatilag ellehe-
tetlenül, és az egyén munkaképtelen-
né válhat. Így másodlagos módon az
egyén szociálisan izolálódhat, és élet-
körülményei, társadalmi, anyagi hely-
zete tönkremehet.

A krónikus fáradtság
szindróma megjelenése
és következményei
A kórkép diagnózisa a körültekintő,

teljes körű és negatív eredménnyel zá-
ruló testi és pszichés kivizsgálást köve-
tően mondható ki. Ez már önmagá-
ban igen nagy nehézséget jelent. A ru-
tinvizsgálatok negatív volta számtalan
– elsősorban a klinikai tünetek irányá-
ban végzendő – további vizsgálatot in-
dikálhat, a klinikus vizsgáló orvos, de
a beteg számára is véget nem érőnek
tűnő módon. Ami viszont mindkét fél
számára rendkívül kínzó tud lenni,
ezen vizsgálati leletek negatív eredmé-
nyekkel történő zárulása, a beteg pe-
dig változatlanul szenved tüneteitől. 

A krónikus fáradtság szindróma
(CFS – Chronic Fatigue Syndrome)
a mindennapi klinikumban kevés-
sé ismert és diagnosztizált kór-
kép. Bár meghatározott diagnosz-
tikus kritériumai vannak, a tartós
fáradtságot panaszoló betegek-
nél mégsem megszokott a diag-
nosztizálása. 

Önálló kórkép
Gyakori, hogy a krónikus fáradt-

ság, illetve a krónikus fáradtság szind-
róma tünetei átfedést mutatnak konk-
rétan a depresszióval is, mégis hang-
súlyozandó, hogy önálló kórképről
van szó. Fontos, hogy csupán a rend-
kívül körültekintő és mindenre kiterje-
dő, ennek nyomán pedig negatív
eredménnyel záródó kivizsgálást köve-
tően mondható ki diagnózisa. A kró-
nikus fáradtság szindróma kevéssé is-
mert és felállított diagnosztikus kate-
gória. Ennek oka kettős: részben ma-
guk az érintettek sem mindig fordul-
nak panaszaikkal orvoshoz, amennyi-
ben pedig igen, a negatív kivizsgálási
eredmények birtokában befejeződik
az orvosi intervenció –, adott esetben
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Főbb tünetek 
Előtérben áll a beteg nagyfokú fá-

radtsága. A fáradtságérzés tartósan
fennáll, a fizikai és szellemi aktivitás to-
vább rontja, emellett fájdalmakkal (to-
rokfájás, fejfájás) szövődhet, bizonyta-
lan nyirokcsomó-megnagyobbodás je-
lei tapasztalhatóak, a betegek szellemi
teljesítőképessége is megromlott. A
krónikus fáradtság szindróma kórismé-
jének felállítása elsősorban a szemé-
lyes panaszokon alapul, mivel a kórok
és a kóreredet is tisztázatlan marad.
Panasz lehet még a vegetatív labilitás,
mint az éjszakai izzadás, hőhullámok
és hidegrázás. Gyakori a kis mennyisé-
gű étel fogyasztása kapcsán is észlelt

teltségérzés, puffadás, hasi feszülés,
émelygés, étvágytalanság, nyelési ne-
hézség, sőt az éjszakai hasmenés.

Kóreredete
Az orvostudomány jelen állása sze-

rint a krónikus fáradtság szindróma
kiváltó és fenntartó oka ismeretlen,
így számos teóriát – a vírusinfekciók-
tól kezdve a pszichofiziológiai stresz-
szen át – felállítottak már. A legvaló-
színűbb egyébként, hogy különböző
faktorok kombinációjából és kedve-
zőtlen együttállásából fejlődnek ki a
tünetek azon személyeknél, akik ele-
ve hajlamosítottak  (prediszponáltak)
bizonyos károsítónak mondható fak-

Szerzô: Dr. Radics Judit
pszichiáter,

pszichoterapeuta, 
alvásszakértô fôorvos 

Kevéssé ismert kórkép:

Krónikus fáradtság
szindróma 

„Zömében a negyven
év feletti nőket érinti.

Legkínzóbb formájában
a testi és a szellemi

teljesítőképesség gyakorlatilag
ellehetetlenül, és az egyén

munkaképtelenné
válhat.”

JÓ TUDNI

A krónikus fáratdság szindróma kórisméjének feltételei
1. Diffuz izomfájdalom • 2. Izomgyengeség • 3. Több ízületben jelent-
kező, látható elváltozás nélküli arthralgia • 4. Alvászavar – melynek lényege
a nem pihentető alvás • 5. A kognitív működés, elsősorban az összpon-
tosító képesség szubjektív romlása • 6. Hőemelkedés • 7. Torokfájás
(nem exsudatív pharingitis) • 8. Nyomásérzékeny, tapintható nyirokcso-
mók • 9. Korábban nem tapasztalt mértékű, de elviselhető fejfájás
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”

VÉNY NÉLKÜL HIRDETÉS

ket. Fontos tudni, hogy kezeletlen for-
mája és tartós fennállása esetén kiala-
kulhatnak organikus szervi elváltozá-
sok és megbetegedések, tehát fontos
a felismerése és a megfelelő gyógyke-
zelés megkezdése. 

Összefoglalva
Magam mint pszichiáter a krónikus

fáradtság szindróma hátterében a tudo-
mány jelen állása szerint sokszor fel
nem tárható, de valósan létező szoma-
tikus okot vélelmezek, melyhez részben
elsődleges, részben másodlagos mó-
don mentális zavar (depresszió, szoron-
gás) társul. Egyik kórfolyamat rontja a
másikat. Fontosnak tartom az endokrin
rendszer (pajzsmirigy- és mellékvesemű-
ködés) lehetséges eltéréseinek, vala-
mint vírusfertőzések kizárását. Pszichiát-
riai  tesztek felvétele pontos, objektív
adatokkal szolgálnak esetleges depresz-
szió fennállását illetően. A klinikumban
az is gyakran észlelhető, hogy a dep-
resszió gyógykezelése olyan aktivitásfo-
kozódást generál a szervezetben, mely
a szomatikus panaszok eltűnését ered-
ményezi. Hangsúlyozandó a testmoz-
gás, az egészséges étkezés, a pihenés
és a rendszeresség gyógyító ereje.

torokra. Konkrét vizsgálati eljárás
nincs, mely egyértelmű választ adna
a kérdésre.

Életközép-válság
A krónikus fáradtság, szomatikus

panaszok, ízületi fájdalmak, visszatérő
betegségek esetén – különösen az öt-
venes évei felé járó korosztálynál – ér-
demes lehet gondolni életközép-vál-
ságra és kiégésre, burnout-ra. A szo-
matikus kivizsgálás természetesen eb-
ben az esetben is alapvető fontossá-
gú! A burnout szindróma különösen
a nagy empátiás készséget megköve-
telő, tartós érzelmi megterheléssel járó
munkakörökben dolgozókat érinti, így
az egészségügyben és általában a se-
gítő szakmákban dolgozók vannak fo-
kozott veszélynek kitéve. Burnout
fennállása esetén a testi tüneteken túl-
menően a pszichés tünetek is dominál-
nak: a munkavégző képesség, a nyi-
tottság és a kezdeményezőkészség
csökkenése. A probléma előrehaladott
állapotában valódi, a diagnosztikus kri-
tériumokat kimerítő depresszió alakul-
hat ki. Nemritkán az érintettek maguk
is meg tudják fogalmazni ezen, mun-
kával összefüggésbe hozható érzései-
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szerző: h. f.
fotó: o. jakócs péter

„Az orvos és a beteg kapcsolatá-
nak további erősítése mellett azt
szeretném elérni, hogy ne szemé-
lyekhez, hanem az osztály nevé-
hez kötődjön az urológiai ellátás
minősége” – ad programot önma-
gának és munkatársainak dr. Sze-
pesváry Zsolt, a kórház urológiai
sebészetének vezető főorvosa. 

Megnyerő, csöndes, mosolygós
ember. Hanghordozásában nincs nyo-
ma annak, hogy „beöltözött” katona-
orvosként szolgált a Honvédkórház-
ban, s a ciprusi kontingens vezető dok-

tora is volt egy teljes éven át. Talán
leg inkább a célirányos, pontos érvelé-
se mutatja, hogy gondolkodásában
szereti a rendet. Persze a rendszerszin-
tű gondolkodásmód mérnöki érdeklő-
déséből és készségeiből is adódhat.
Szepesváry főorvos ugyanis mérnök
családban született, a budapesti Szent
István Gimnáziumban érettségizett, a
természettudományos tárgyak mellett
kedvelte a humánbiológiát, s az orvosi
egyetemre meg a műszakira is jelent-
kezett, informatikusnak is el tudta
képzelni magát. 

Az orvosira elsőként nem vették fel,
a műszakira azonnal mehetett volna,
de egy éven át inkább műtőssegédként
dolgozott, s ekkor döntötte el végleg,
hogy a gyógyítást választja hivatásának.
Egyetemi éveiben is dolgozott ápoló-

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

ként, úgy gondolta, traumatológus
lesz, a baleseti sebészeten számítottak
is rá. Végzős korában keresték meg a
Honvédkórházból, s fölajánlották neki,
hogy legyen náluk urológus. 

Köszönöm, nem. Ez volt az első,
határozott reakciója, de azért megnéz-
te az urológiai sebészetet, s ott min-
dent megtalált, ami érdeklődésének,
készségeinek megfelelt: a műtéti lehe-
tőségek sokaságát, a kisműtétektől a
radikális, nagy operációkig. Az eszkö-
zös beavatkozások megkövetelték a
technikai jártasságot, a műszaki kész-
séget, hiszen használtak endoszkópot,
laparoszkópot, ultrahangot, lézert.
2001-ben beöltözött katonának, s a
Honvédkórház orvosaként mindenek-

előtt a laparoszkópiás urológiai sebé-
szet széles körű alkalmazásával, az új
technikák bevezetésével foglalkozott. 

Egy évet missziós orvosként a cip-
rusi magyar kontingens vezető dokto-
raként dolgozott. Ciprus a katonai
kockázatok szempontjából trópusi ég-
hajlatú országnak számított, ismerni
kellett az ottani fertőző betegségeket,
s például a kígyómarás elleni széru-
mok használatával is tisztában kellett
lennie. Gondoskodott az egészséges
vízről, ellenőrizte az élelmiszerek elké-
szítését, kialakította a higiénés feltéte-
leket. A 84 fős kontingens mentőau-
tóját is ő maga vezette.

Egy év után visszatért az urológiára,
s a laparoszkópiás műtéti technikát a
különböző jó- és rosszindulatú daga-
natok eltávolításánál használta. „A la-

paroszkópia tulajdonképpen nagyított
sebészet. Az ember hét-tízszeres na-
gyításban pár centire a daganattól lát-
ja az elváltozást, s nagy vágás nélkül,
szövetkímélő módon, ezáltal gyorsabb
felépülést garantálva, el tudja távolíta-
ni azt” – magyarázza a főorvos.

Kilenc évig dolgozott a Honvédkór-
házban, majd az intézmények össze-
vonását követően, egy kollégája után
Siófokra költözött, de operált a fővá-
rosban és átjárt műteni Győrbe is. „A
győri kórház innovatív intézmény híré-
ben állt, szívesen és gyorsan bevezet-
ték az elérhető új technikákat, úgy ítél-
tem meg – akkor részben már a saját
tapasztalatom alapján –, hogy ebben
a kórházban támogatják a laparoszkó-
piás eljárások bevezetését, fejlesztését,
kiterjesztését” – indokolja, miért vá-
lasztotta Győrt, majd hozzáteszi: „Elő-
döm, Törzsök Ferenc főorvos úr jóvol-
tából biztos alapokra, értékekre épít-
hettem, nagyon jó orvosokkal dolgoz-
hatok, s a kórház vezetése is mellénk
állt. Így sikerült elérnünk, hogy ma
már – a kis számú speciális, ezért csak
a klinikákon kezelt betegségek kivéte-
lével – minden műtéti fajtát el tudunk
végezni, közülük többet itt kezdtünk
el elsőként az országban. Berendezé-
seink, felszereléseink európai színvo-
nalúak. Elismertségünket jelzi, hogy el-
látási területünk határain túlról is so-
kan hozzánk fordulnak.”

Szóba hozom a főorvosnak az Eu-
rópa sok országában alkalmazott ro-
botsebészet jövőjét is. Magyarorszá-
gon egyelőre nincs ilyen berendezés,
nemcsak a vételára, hanem az éves
szervizelése, működtetése is hallatla-
nul drága. Néhány műtét esetében fel-
tétlenül kimutatható volna a robotse-
bészet előnye, jótékony hatása, de a
többi operációnál nagy jelentősége
egyelőre nincs. A be- és kidokkolás –
melyet akkor kell elvégezni, amikor a
beteg már alszik a műtőasztalon –
megnöveli a beavatkozás idejét. Sőt,
az Egyesült Államokban bizonyos mű-
téteknél nem engedélyezik, mert ha-
mis biztonságérzetet ad, ami által
megnőtt a szövődmények száma – tá-
jékoztat az osztályvezető.

A főorvos szerint az utóbbi évek-
ben ugrásszerűen emelkedett a felis-

A ciprusi missziótól
Budapesten át Gyôrig

Dr. Szepesváry Zsolt,
az urológiai sebészet

osztályvezetô fôorvosa

mert rosszindulatú urológiai elváltozá-
sok száma. Nem lehet pontosan meg-
mondani: ez nem csupán annak kö-
szönhető-e, hogy jelentősen fejlődött
a képalkotó eljárás, jobb lett az embe -
rek egészségkultúrája, tehát időben
föl tudjuk fedezni azokat a bajokat,
amelyeket régebben csak későn lehetett
diagnosztizálni, fejtegeti a főorvos.  

Felidézi, hogy az  Egyesült Államok-
ban, még Clinton elnöksége idején el-
indítottak egy nagyszabású szűrőprog-
ramot: a nőknél az emlőrákot, a férfi-
aknál a prosztatarákot akarták kiszűr-
ni vele. Kiderült, hogy a nők körében
igen kevés új beteget találtak, a férfi-
aknál azonban rengeteg,  prosztata-
rákra derült fény. Alaposabb elemzé-
sek után kiderült: elsősorban arról van
szó, hogy a nők a szűrőprogram beve-
zetése előtt is rendszeresen jártak em-
lőszűrésre, a férfiak viszont kevésbé
törődtek magukkal. 

Az osztályvezető főorvos egyéb-
ként a férfiaknak azt ajánlja a korai di-
agnózis esélye érdekében: 50 éves kor
felett akkor is vizsgáltassák meg uro-
lógussal a prosztatájukat, ha nincs pa-
naszuk. A vizsgálat vérvételből, tapin-
tásból és ultrahangból áll. Amennyi-
ben a vérből vizsgált, prosztatabeteg-
ségre utaló érték nagyon alacsony, ak-
kor bizonyos esetekben elegendő két-
évenként megismételni a vizsgálatot,
de alapvetően azért az éves szűrés ja-
vasolt. Akiknek viszont az édesapjuk
vagy a testvérük szenved, szenvedett
prosztatarákban, már 45 éves koruk
után keressék fel az urológust. Fontos
még, teszi hozzá a szakember, hogy a
35 év alatti férfiak pedig maguk ellen-
őrizzék, nem találnak-e elváltozást a
heréjükben, mert a fiatalkori hereda-
ganatok száma is veszedelmesen meg-
nőtt. „Sok urológiai betegség későn
ad tünetet, ezért gyakran melléklelet-
ként fedezünk fel egy-egy vesedaga-
natot vagy más elváltozást” – hangoz-
tatja a szakember. 

Dr. Szepesváry Zsolt letelepedett
Győrben. Felesége altatóorvos a kór-
házban, kisfiuk óvodába, kislányuk is-
kolába jár. Kevés szabadidejében a fő-
orvos sportol, mindenekelőtt kerékpá-
rozással szellőzteti ki magából a napi
gondokat.
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szöveg és fotó: xantus-állatkert

Állatkertünk is izgalmas és lát-
ványos programokkal készül a
Győr városában megrendezésre
kerülő rangos eseményre. Július
22-től 30-ig mindennap idevará-
zsoljuk a népmesékből ismert ál-
latokat, és az erre épülő népi kul-
túrát. Nálunk a látogatóink köz-
vetlenül is találkozhatnak a gyö-
nyörű és megőrzendő magyar ál-
latfajokkal és hagyományokkal.

Napi program:
Állandó napi programok
10.30, 17.30: Tengerimalac-vonat.

A szemmagasságban kialakított járat-
ban, libasorban elhaladó kis tengeri-
malacokból álló „vonat” mindig vidám
látványt nyújt, ahogy a rengeteg szí-
nes, borzas, mókás állatka egymás
után igyekszik a kifutója felé, hogy a
reggelijét élvezhesse. Hangos füttyö-
géssel sorban ügetnek a céljuk felé. 

10.20, 13.45: KalandoZOO. A lá-
togatók szakavatott kollégánk vezeté-
sével járhatják be az állatkertet, ahol
látványos etetésekkel kísérve hallhat-

Az állatkert is különleges programokkal vár az EYOF idején

Találkozz a mesebeli állatokkal!
nak meglepő történeteket és sok ér-
dekességet az itt élő állatokról.

11 és 15 óra: ZOO Show – állati
bemutató. Találkozz személyesen az
állatkert sztárjaival és Hugoo kakas-
sal, az EYOF élő kabalájával. Tevék, lá-
mák, papagájok, ragadozó madarak
várnak az állatkerti arénában!

12–12.30, 17.30–18 óráig: „Hu-
goo-fotózás”. Készíts egy közös ké-
pet, Győr nevezetességeit bemutató
háttér előtt, az igazi Hugooval, az
EYOF kabalájával.

13 óra: Állatkihajtás. Régi magyar
hagyományunkat elevenítjük fel, amikor
népviseletben hajtjuk át az állatkerten a
jellegzetes magyar fajtákat, a rackajuho-
kat, teheneket, szamarakat és kecské-
ket. A futam az arénától indul és a játszó-
téri pavilonoknál felállított karámig tart.

16 óra: Magyar hagyományőrző
bemutatók – mindennap váltakozva.
Lovas íjász és solymász – Csikós bemu-
tató: A ló, az ember és a madár munká-
jának harmóniája látványos élményt
nyújt. A műsorban a lovas íjászat mellett
a lovas harci eszközöket és a csikós ha-
gyományokat is bemutatja Krekács Zol-
tán lovas solymász, Kiss Péter lovas íjász,

és Cseh-Szakáll Mihály „Ludas”, a csi-
kós. Július 29-én pedig a magyar lovas
katonai hagyományokat őrző Pápai Hu-
szár Egyesület I. világháborús korszakot
idéző előadását láthatjátok.

17–17.30: Malacfutam: Az állat-
kert törpemalacai futóversenyen mé-
rik össze gyorsaságukat és kitartásu-
kat. Lássuk ki, a lesz a bajnok! A móka
és az izgalom garantált!

Az EYOF ideje alatt is vár a Bástya!
A győri vár eredeti állapotban megőrzött
falai mentén mintegy 50 faj több száz
egyede várja látogatóit. A kazamatában
burjánzó dél-amerikai dzsungel óriási
akváriumokat, terráriumokat fogad be,
amelyek bepillantást nyújtanak többek
között az Amazonas vízgyűjtő területé-
nek rendkívül gazdag élővilágába. Láto-
gatóink követhetik a levélvágó hangya-
kolónia útját, egy hosszú átlátszó csö-
vön, a felső etetőterráriumtól egészen a
királynő biztonságát adó terráriumig.

A hétszáz négyzetméterre kiterje-
dő kiállítás élményét tetézi, hogy az
egzotikus fajokat nem csupán testkö-
zelből csodálhatják meg az érdeklő-
dők, de némelyiküket megsimogat-

hatják, kezükbe is foghatják a látoga-
tók az EYOF ideje alatt mindennap,
egy interaktív előadás keretében.

Az előadások kezdete: 11 és 16 óra.
A megújult Bástyában az érdeklődők

találkozhatnak új különleges fajokkal, ví-
ziagámával, párduckaméleonnal, auszt-
rál levelibékával és afrikai óriás ezerlábú-
val. A doktorhal csapatunk is népszerű,
„kezelésüket” minden látogató kipróbál-
hatja, hiszen a tágas medencébe bárki
beleteheti kezét, melyet a kis gyógyítók
örömmel kezdenek csipegetni. 

Az EYOF ideje alatt is: „Kalandra le!”

Szeretettel várunk mindenkit!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfej-
lesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezé-
siterv-módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a te-
lepülésrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a tisztelt érdek-
lődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel! Győr
Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejleszté-
si Főosztály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök.
rendelettel elfogadott rendezési tervének:

SZTM 2017-022 Győr-Nádorváros, Csaba utca
épületmagasság és szintszám módosítása

SZTM 2017-023 Győr-Révfalu, Ady E. u. 10244 hrsz.-ú telek
egyedi szabályozása

TSZTM, SZTM 2017-045 Győr-Belváros, 01446 sz. övezet
módosítása

SZTM 2017-046 Győr-Városrét, 02043 sz. övezet szintszám
módosítása

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési
eljárásáról szóló 41.§ szerinti véleményezési tervanyagait.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: egyszerűsített eljárásban:
2017. július 21-tŐl 2017. augusztus 7-ig a város internetes oldalán, a
www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó
alatt vagy személyesen, a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a
232-es szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a
9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címen.
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Mifelénk valamiért nem olyan
népszerű, az angol vénkisasszo-
nyok azonban nagyon kedvelik.
Talán nincs is olyan Agatha
Christie-regény, amelyben Miss
Marple ne dobna egy pohárká-
val a csipkegallérja mögé. De va-
jon mi fán terem a sherry? És fán
terem-e egyáltalán?

Kezdjük rögtön a legelején. Egy-
részt mert ott érdemes. Másrészt,
mert van egy-két fogalom, amit
helyre kell, hogy tegyünk. Létezik
ugyanis egy likőr. Melyet Európa-
szerte szívesen fogyasztanak. En-
nek neve: cherry brandy, azaz „cseri
brendi”, a helyes kiejtés szerint. A
cherry kifejezés pedig az ital cse-
resznyés-meggyes ízesítésére utal.
Nincs tehát az égvilágon semmi kö-
ze a sherryhez. Meg amúgy a
brandyhez sem, hiszen jellemzően
nem borpárlatból készül. 

A sherry, ezzel szemben, egy
olyan ital, amit meg az angolok nem

tudtak helyesen kiejteni. Az itóka
eredeti neve ugyanis úgy hangzik:
„herez”. És úgy írják: Jerez. Maga a
sherry ugyanis nem más, mint az a
speciális bor, amit Jerezben (ejtsd:
„herezben”) készítenek. És hogy az
angolok miért hívják az italt mégis
sherrynek? Feltehetőleg azért, mert
a település mór nevét (Sherish)
könnyebben tudták kiejteni.

megerőltető a beszéd, a helyiek épp
ezért rendszeresen elharapják a szó-
végeket. Nem restek viszont gondozni
a hófehér falakra kiakasztott tűzpiros
muskátlikat. És persze nem restek le-
szüretelni azokat a szőlőket sem, me-
lyekből a világhíres boraikat készítik.

A sherry története
A borkultúrát a föníciaiak honosították

meg az Ibériai-félszigeten, Kr. e. 1100 kö-
rül. A mórok voltak azonban az elsők, akik
a Jerez környéki borokból párlatot, azaz
brandyt, a párlat segítségével pedig likőr-
bort készítettek. (Lásd keretes írásunkat.)

A jerezi borok már a reneszánsz
időkben olyan népszerűek voltak,
hogy Kolumbusz és Magellán is vitt
magával sherryt a nagy felfedezőútra.
A nemzetközi hírnevet azonban egy
harmadik tengerész, Sir Francis Dra-
ke hozta meg a likőrbor számára. Az
angol hajóskapitány ugyanis 1587-
ben kifosztotta a tartományi székhely,
Cadíz kikötővárosát. Ennek eredmé-
nyeképp pedig több ezer hordónyi
sherryvel tért haza a Brit-szigetekre,
ahol igen hamar komoly sikereket ért
el az ital. Olyannyira, hogy a mai na-
pig több brit és ír pincészet működik
Jerez városában. Mint mondjuk az
Osborne, a Williams & Humber vagy
a Sandeman.

Hófehér házak, tűzpiros tetők
Jerez, vagy teljes nevén Jerez de la

Frontera, Spanyolország legdélebbi ré-
szén, Andalúziában található. Ugyanott,
ahol Sevilla és Córdoba városa, vagy a
mór építészet európai gyöngyszeme, az
Alhambra-palota. De itt ível át a világhí-
res Puente Nuevo híd is azon a 120 mé-
ter mély szurdokon, ami Ronda telepü-
lését szeli ketté. És itt sorakoznak azok
a fehér házas falvak és kisvárosok, me-
lyek utánozhatatlan hangulata rabul ejti
az utazót. 

Andalúzia mintegy kivonata, eszen-
ciája mindannak, ami spanyol. Errefe-
lé forróbbak a nyarak, fehérebbek a
házak és még a szőlő is zamatosabb.
Annyira meleg van, hogy sokszor

A sherry szülôhazája,
Andalúzia Szerző, fotók: KISTÉ

Mik azok a likőrborok?
A likőrborok készítése során égetett szeszt,
jellemzően borpárlatot adnak az alapbor-
hoz, így növelve meg annak alkoholtartal-
mát. Ez az eljárás egyrészt javítja az ital el-
tarthatóságát, másrészt lehetővé teszi édes
desszertborok készítését. A korán hozzá -
adott párlat ugyanis leállítja a forrást, és így
több cukor marad vissza az alapborban. Ne
gondoljuk azonban, hogy minden likőrbor
egyben desszertbor is. A spanyolok például
kifejezetten a száraz sherryket kedvelik.
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Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bér-
ügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tün-
tesse fel a munkakör megnevezését.

gépi parkgondozó,
kézi parkgondozó, kézi úttisztító,

bádogos (tetofedo),
szökokútkezelo

´́
´́

´́
´́

A Győr-Szol Zrt. koordinálásá-
ban zajlott az új típusú utcai
csikktartó szemetesek kihelyezé-
se: összesen 115 darab modern,
a mai kor igényeinek megfelelő
utcai hulladékgyűjtő edénnyel
gazdagodott a Belváros. Az ürít-
hető betéttel rendelkező speciá-
lis kommunális eszközök telepí-
tését a szakemberek péntekre
befejezték. Az újdonságokkal ta-
lálkozhatunk például a Baross, a
Kazinczy, a Jedlik, a Király és az
Arany János utcákban. A Győr-
Szol Zrt. arra kér mindenkit,
hogy a szemetesek állapotát
őrizzük meg közösen.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
Feltétel: • C kategóriás jogosítvány

• GKI (gépjár mû ve zetôi képesítési igazolvány)
• Digitális tachográf kártya

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG
Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 9024 Gyôr, Orgona utca
10. vagy munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a „gépjármûvezetô” jeligét.

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési igazga-
tósága felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feltétel: szakképesítés. Előnyt jelent: B kategóriás jogosít-
vány. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy mű-
szakos munkarend

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osz-
tály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kér-
jük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „villanyszerelŐ” jeligét. 

villanyszereló́

A Győr-Szol Zrt. az önkormányzattal együttműködve, ko-
rábban megkezdte, majd péntekre befejezte Győr Belvá-
rosának egy részén az utcanévtáblák cseréjét. A több
ütemben zajló folyamat első szakaszában összesen 188
darab új tábla került az épületek falaira. Az utcanévtáblák
felszerelése a Belváros közepétől, azaz a Baross úttól kife-
lé terjeszkedően valósult meg. A táblák gyártására és ki-
helyezésére Győr önkormányzata biztosít forrást.

Kicserélik az utcanévtáblákat

Utcai hulladékgyûjtôket helyeznek ki

Üzleteink:
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, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya-egyenleg-

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2017. július 21—július 27.

Marhalábszár 1 kg

1599 Ft/kg

Pecsenyekacsa comb 1679 Ft
Pecsenyekacsa nyak 239 Ft
Pecsenyekacsa farhát 119 Ft

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

899 Ft/kg

Dreher dobozos sör
0,33 l,

393,94 Ft/l130 Ft/db

Sertéslapocka
1 kg

970 Ft/kg

Kristálycukor
1 kg

245 Ft/kg

Helyben készített,
juhbélbe töltött

grillkolbász
1 kg

1099 Ft/kg

Friss magyar tojás M-es méret,

10 db-os, 53—63 g

299 Ft/cs
29,90 Ft/db
564,15 Ft/kg

Jogobella jogurt
150 g, 593,33 Ft/kg

89 Ft/db
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Ausztriai állás! Burgen-
land tartományba keresünk
csomagkézbesítő futárokat
keddtől szombatig. Jelentkez-
ni hétfőtől péntekig a
004369914194498-as tele-
fonszámon lehetséges.

Idős néni gondozását
vállalom. Győr és környékén.
Gyakorlat, referencia. 06-30/910-
0424

KFT. keres azonnali
kezdéssel, gyakorlattal ren-
delkező ipari fényezőket. Szállí-
tás, napi előleg megoldott. Havi
nettó: 350.000 Ft. 06-30/838-
4109

Gépkezelőket kere-
sünk Győrbe, folyama-
tos műszakba (2 mun-
kanap, 2 pihenőnap)
betanított munkára, azonna-
li belépéssel, valamint
karbantartó segéde-
ket gépek mosására, takarítá-
sára 8 órás munkarend-
be. Érdeklődni munkanapo-
kon 8–16 óra között: 96/511-
003, 06-30/266-4549. (In-
gyen hívható.)

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése,
kémények felújítása, bá-
dogos és lapos tetők, szi-
getelési munkák készíté-
se. Telefonszám: 06-30/
355-6991.

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok, igény sze-
rint, a pincétől a padlásig. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

Villanyszerelési munká-
kat vállalunk Győrben és kör-
nyékén. Tel.: +36-20/982-0435.

Lomtalanítást vállalok,
padlástól a pincéig ingyenes el-
szállítással. Hívjon bizalommal:
06-70/675-0654.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, fametszés,
kertásás, bozótirtás! 06-30/403-
6810; 06-96/826-322.

Villanyszerelést és vil-
lanybojlerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Lomtalanítást vállalok, el-
takarítom lim-lomját, ingyen elszállí-
tom felesleges holmiját. 06-20/996-
7268

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

áthúzása anyagválasztással. 
Ingyenes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

Lakás, ház, pince, padlás, udvar
takarítását, rendbetételét, felesleges
holmi elszállítását (akár 1 darabot is)
vállalom megbízható munkaerőkkel.
Megegyezés alapján akár hagyaték-
felvásárlás is lehetséges. Nem fog
csalódni bennünk! +36-20/226-
9431

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés,

gurtnicsere
rövid határidővel. 

Tel.: 06-20/246-5724.

Mindennemű kárpito-
zást, javítást vállalok ingyenes
felméréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198.

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítás-
sal. Hívjon bizalommal! 06-70/707-
5812 

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló leraká-
sa, tisztasági festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

40-50 nm-es, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. (Hirdetés -
szám: 621.) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 44 nm-es,
egyedi gázfűtéses, határozott idejű
bérleti szerződéses lakást cserélne,
30-40 nm-es, 1+fél szobás, távfűté-
ses, maximum 2-3. emeletig lévő,
határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros kizárva. (Hir-
detésszám: 358.)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-
es, távfűtéses, teljesen felújított,
határozott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne, adyvárosi, 36–50
nm-es, 1-2 szobás, határozatlan-
határozott idejű bérleményre. (Hir-
detésszám: 359.)  

Adyvárosi, 2 szobás, 42 nm-es,
távfűtéses, részben felújított, zöld-
övezeti, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 36 nm-
es, 1+fél szobás, határozatlan idejű
bérleményre. Sziget Újváros, Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám: 361.)  

Adyvárosi, 1+fél szobás, 47 nm-
es, távfűtéses, minimális tartozás át-
vállalással, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 45–55
nm-es, 1+fél vagy 1+2 fél szobás, ha-
tározatlan-határozott idejű bérlemény-
re. WC külön legyen. Újváros, Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám: 362.)  

Marcalvárosi, 2 szobás, 55 nm-
es, távfűtéses, költségmegosztós,
teljesen felújított konyhás, műanyag
nyílászárós, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 55–75 nm-es,
3 szobás, összkomfortos bérlemény-
re. Tartozás átvállalása lehetséges.
(Hirdetésszám: 363.)

ÉPÍTŐANYAG

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112 
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280.

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron  antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

INGATLAN

Győrben, a Tihanyi Árpád
úton kiadó teljesen felújított, 2
szoba hallos lakás havi 95.000 forin-
tért, azonnali költözéssel. Tel.: 06-
30/240-3976.

Győr, Szúnyogszigeten el-
adó 200 nöl telek+18 nm-es faház.
Horgászási lehetőséggel. 06-
20/481-9986

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Belvárosi, 1 szobás, 34 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, lift nélküli házban csak földszinti,
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APRÓ HIRDETÉS

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

Győri kommunikációs iroda
MUNKATÁRSAT KERES
szakmai és dokumentálási feladatokra.

Önéletrajzot nettó bér megjelöléssel 
az irasban@gmail.com címre kérjük megküldeni.  

BÜFÉ PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNY

A Győri Filharmonikus Zenekar (9021 Győr Aradi vértanúk út-
ja 16.), az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló
20/2014. (IX. 12.)  Ök. R. vonatkozó fejezetei alapján nyilvános,
egyfordulós pályázatot hirdet a Győri Filharmonikus Zenekar
székhelyén lévő, Richter Terem épületében kialakított, 40 fő
egyidejű befogadására alkalmas büfé, a hozzá tartozó és az Aján-
latkérő által kijelölt kiszolgálóhelyiségek ingatlanrész bérbeadá-
sára, büfé üzemeltetésére 5 év határozott időre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus15. 14 óra
További információ kérhető a 96/312 452-es (titkárság) telefonszámon.

Részletes pályázati leírás az intézménynél átvehető vagy
a www.gyfz.hu oldalról letölthető.

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

• fûtéskorszerûsítés • helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés • gázkészülékcsere



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Győr-Ménfőcsanakon, 2 szoba, hallos,
nagy étkező-konyhás, éléskamrás, 100
nm-es családi ház kitűnő állapotban el-
adó. Az 1342 nm-es telken a ház mel-
lett garázs, tárolók, állattartásra alkal-
mas helyiségek épültek.

Ár: 23,9 M Ft
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győrújfalu elején, csendes részen, 626
nm-es saroktelken, külön bejárattal
épül ez a 78 nm + 12 nm teraszos iker-
ház. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali, kamrával + 3 szoba.

Ár: 21,6 M Ft
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Ménfőcsanak és Győrújbarát ha-
tárán, a Százszorszép lakóparkban el-
adó ez a 63 nm-es, földszinti lakás, 50
nm-es kertkapcsolattal! A lakás elosz-
tása: nappali + 2 szoba.

Ár: 20,5  M Ft
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Szigetköz szívében, Győrzámolyon kíná-
lom eladásra ezt a minden igényt kielégí-
tő ikerházat. A 90 nm-es házhoz tartozó
telekrész 500 nm. Elosztása kiválóan al-
kalmas nagyobb családok számára is, hi-
szen az amerikai konyhás nappali mellett
kialakításra került 3 hálószoba. A házhoz
12 nm terasz kapcsolódik.

Ár: 22,9 M Ft
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban (Szi-
tásdomb), 60,61 nm-es, első emeleti,
amerikai konyhás, nappali + 2 szobás,
új építésű lakás eladó. A terasz mérete
6,72 nm.

Ár: 19,1 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban, 15 lakásos, új építésű társasház-
ban 27–61 nm-es lakások eladók! Ez a
32,76 nm-es lakás a földszinten találha-
tó, melyhez 7 nm-es terasz, valamint
34 nm-es kert tartozik!

Ár: 11,1 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban (Szi-
tásdomb), 55 nm-es, első emeleti, erké-
lyes, amerikai konyhás, nappali + 1
szobás, új építésű lakás eladó. Az 5 nm-
es erkélyre, a szobából és a nappaliból
is kiléphetünk.

Ár: 17,5 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Sziget csendes utcájában kíná-
lom eladásra ezt az igényesen berende-
zett erkélyes téglalakást. A 67 nm-es in-
gatlan 2006-ban épült, 3 szintes társas-
ház első emeletén található. Elosztását
tekintve nappali+2 szobás. 

Ár: 23,49 M Ft
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győrtől 20 km-re, Pannonhalmán eladó
egy kétszintű + tetőtér-beépítéses, 240 nm-
es, kitűnő szerkezeti állapotú, téglaépítésű
családi ház. Az ingatlan csendes, aszfalto-
zott utcában fekszik, szintenként 80 nm
alapterületű, az amerikai konyhás nappali
mellett még 7 szoba került kialakításra. 

Ár: 19,9 M Ft
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

G y ő r - S z a b a d -
hegy csendes,
kedvelt részén,
kis lakóközösségű
társasházban el-
adó ez az 1. eme-
leti, 120 nm-es,
nappali + étkezős
konyha + 3 szo-
bás társasházi la-

kás. A kiegészítő helyiségekkel (kamra,
háztartási helyiség), a fürdőben lévő épí-
tett zuhanyzó, kád és finn szauna kiépí-
tésével ez a teljes kényelem otthona!

Ár: 39,9 M Ft
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győrújbarát kedvelt utcájában kínálom
eladásra ezt a 95 nm-es ikerházat. A telek
379 nm-es. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 3 szoba, fürdő, két WC. 

Ár: 25,9 M Ft. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Ménfő-
csanak kertvá-
rosi részen el-
adó egy 71 nm-
es, 3 hálószo-
bás, amerikai
konyhás-nap-
palis, téglaépí-
tésű társasházi
lakás. Jellemző-
en modern, fia-
talos belső ki-
alakítású.

Ár: 22,7 M Ft
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

MOST TÁROLÓT ADUNK AJÁNDÉK-
BA! Győrújfalu csendes részén új építésű,
minőségi társasházi lakások eladók. Ez a
44 nm-es lakás a földszinten található. El-
osztása: amerikai konyhás nappali + 1 há-
lószoba. A nagyméretű, 22 nm-es terasz
csendes belső udvarra néz. Az ingatlan-
hoz saját 40 nm-es kert tartozik.

Ár: 15,3 M Ft
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Szabadhegyen kínálom eladásra
ezt az 59 nm-es, erkélyes téglalakást. A
lakás 2001-ben épült, 17 lakásos társas-
ház 1. emeletén található. Elosztása:
nappali + 2 szoba.

Ár: 20,8 M Ft
Budai Mónika: +36-30/640-8794

NÁDORVÁROS FREKVENTÁLT RÉSZÉN,
ÉV VÉGI ÁTADÁSSAL LAKÁSOK ELADÓK!

Földszinti kertkapcsolatos garzon: 15,1 M Ft
1. emeleti, 60 nm-es, erkélyes lakás:
22,7 M Ft. Akár CSOK-ra is!

Üvegportálos, 22 nm-es 
üzlethelyiség: 8,5 M Ft

Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718

NÁDOR GARDEN! ITT A NYÁRI SZIESZTA IDEJE, 
AZ ÁRAK IS NYARALNI MENTEK!

36 / + / 2017. július 21.
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TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

Július 22. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb be-
szélgetéseiből válogatunk (benne: helyi
hírösszefoglaló) 6:00 Ismétlés (benne:
helyi hírösszefoglaló) 7:00 Magyar óra
8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs
18:00 Győr+ DJ – Valódi diszkóslágerek
Orosz Sanyi válogatásában! 19:00 Ismét-
lés 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv
22:00 D-ER Stúdió műsora 23:00 Győr+
Zenetár

Július 23. vasárnap
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb be-
szélgetéseiből válogatunk (benne: helyi
hírösszefoglaló) 6:00 Ismétlés (benne: he-
lyi hírösszefoglaló) 7:00 Magyar óra 8:00
Győr+ Hétvége – Kaszás Kornél 11:00 Di-
vertimento – a győri filharmonikusok mű-
sora Farkas Mónikával 14:00 Győr+ Hét-
vége – Adorján Andi 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
23:00 Győr+ Zenetár

Július 24. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tu-
dósító – Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reg-
geli – Velünk ébred a város! Orosz Sanyi
és Ferenczy Balázs   ÉLŐ KITELEPÜLÉS A
GYŐR+ MÉDIA BAROSS ÚTI PAVILONJÁ-
NÁL 6:40 Német hírpercek 9:00 Home klí-
ma – nyereményjáték – sorsolás élőben
10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi
11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél
15:25 Győr+ TV híradó-ajánló 17:00
EYOF MAGAZIN 18:00 Győr+ Este – Baj-
zát Zsuzsi 18:10 Heti asztrológia Szakács
Annával 19:00 Negyedszázados jubileu-
mot ünnepel a grácia apraja és nagyja
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00
D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Július 25. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 EYOF MA-
GAZIN ism. 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz
Sanyi 6:40 Német hírpercek 7:30 Város-
üzemeltetési körkép a Győr-Szol Zrt. mun-
katársaitól 9:30 Megszólal a Vaskakas
(Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt –
Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00
Magyar óra 13:00 Győr+ Délután – Ka-
szás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó-aján-
ló 17:00 EYOF MAGAZIN 18:00 Győr+ Es-
te – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár

Július 26. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 EYOF MA-
GAZIN ism. 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz
Sanyi 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer
Magazin – a Rómer Múzeum aktuális ösz-
szefoglalója (Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+
Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek
órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Dél-
után – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV Hír-
adó-ajánló 17:00 EYOF MAGAZIN 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 19:10 Rómer
Magazin ism. 19:30 Fodrászpercek 20:00
Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Július 27. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 EYOF MA-
GAZIN ism. 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz
Sanyi 6:40 Német hírpercek 10:00 Győr+
Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek
órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Dél-
után – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV Hír-
adó-ajánló 17:00 EYOF MAGAZIN 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 19:10 Megszó-
lal a Vaskakas ism. 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár

Július 28. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 EYOF MA-
GAZIN ism. 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz
Sanyi 6:40 Német hírpercek 9:30 Kulisz-
szák Mögött – A Győri Nemzeti Színház
műsora Farkas Mónikával 10:00 Győr+
Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek
órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Dél-
után – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV Hír-
adó-ajánló 17:00 EYOF MAGAZIN 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár  

Július 22. szombat
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Zooo+ 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:25 EYOF
magazin 08:40 Innovella 08:45
EYOF magazin 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 Crea -
tive chef 10:00 Civil kurázsi
10:30 Képújság 18:00 Credo
18:30 Vény nélkül n 19:00 Győ-
ri7 19:45 EYOF magazin 20:00
Kulisszák mögött 20:30 Zooo+
21:00 Építech 21:30 Creative
chef 22:00 Győri7 22:45 EYOF
magazin 23:00 Képújság 

Július 23. vasárnap
07:00 Vény nélkül n 07:30 Zo-
oo+ 08:00 Credo 08:30 Épí-
tech 09:00 Creative chef 09:30
Kulisszák mögött 10:00 Zooo+
10:30 Képújság 18:00 Győri7
18:45 EYOF magazin 19:00
Credo 19:30 Üzleti negyed
20:00 35 év 21:00 Gázfröccs
21:30 Vény nélkül n 22:00 Győ-
ri7 22:45 EYOF magazin 23:00
Képújság

Július 24. hétfő
07:00 Győri7 07:45 EYOF ma-
gazin 08:00 Nyugdíjas Egye-
tem 09:00 Vény nélkül n
09:30 Creative chef 10:00
Kép újság 19:00 Híradó 19:30
Kulisszák mögött 20:00 Hír-
adó 20:30 Kulisszák mögött
21:00 Híradó 21:20 EYOF ma-
gazin 21:35 Innovella 21:40
EYOF magazin 22:00 Híradó
22:30 Creative chef 23:00 Hír-
adó 23:30 Képújság

Július 25. kedd
07:00 Híradó 07:30 Kulisszák
mögött 08:00 Híradó 08:30
Creative chef 09:00 Híradó
09:30 EYOF magazin 09:45
Kép újság 19:00 Híradó 19:30
Hello Győr! 20:00 Híradó 20:30
Hello Győr! 21:00 Híradó 21:20
EYOF magazin 21:35 Innovella
21:40 EYOF magazin 22:00 Hír-
adó 22:30 Vény nélkül n 23:00
Híradó 23:30 Képújság 

Július 26. szerda
07:00 Híradó 07:30 Hello Győr!
08:00 Híradó 08:30 Vény nélkül
n 09:00 Híradó 09:30 EYOF
magazin 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:30 Üzleti negyed
20:00 Híradó 20:30 Gázfröccs
21:00 Híradó 21:20 EYOF ma-
gazin 21:35 Innovella 21:40
EYOF magazin 22:00 Híradó
22:30 Kulisszák mögött 23:00
Híradó 23:30 Képújság

Július 27. csütörtök
07:00 Híradó 07:30 Üzleti ne-
gyed 08:00 Híradó 08:30 Gáz-
fröccs 09:00 Híradó 09:30
EYOF magazin 09:45 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:30 Vény
nélkül n 20:00 Híradó 20:30
Vény nélkül n 21:00 Híradó
21:30 Credo 22:00 Híradó
22:30 Civil kurázsi 23:00 Hír-
adó 23:30 Képújság

Július 28. péntek
07:00 Híradó 07:30 Credo
08:00 Híradó 08:30 Civil kurá-
zsi 09:00 Híradó 09:30 EYOF
magazin 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:30 Gáz-
fröccs 20:00 Híradó 20:30
Gázfröccs 21:00 Híradó
21:30 Üzleti negyed 22:00
Híradó 22:30 Hello Győr!
23:00 Híradó 23:30 Képújság

Hírek, beszámolók, exkluzív interjúk első
kézből a győri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválról!

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Július 24., 19:30
Kulisszák mögött

Július 27., 19:30
Vény nélkül

Mi történik az EYOF ideje alatt a városban,
hogyan szórakoznak a versenyzők és a szur-
kolók esténként a Dunakapu téren? Stá-
bunk ezen a héten is mindenhol ott lesz. Be-
visszük a városi eseményeket otthonába.

Minden hétköznap 19 óra
Híradó

Minden hétköznap 21.20
EYOF Magazin

Hétköznap 17 óra
EYOF Magazin

A nyár veszélyeire hívjuk fel ismét a figyel-
met. Többek között szó lesz a kiszáradás-
ról, a napszúrásról és a gondos állattar-
tásról. A Győr+ TV egészségügyi maga-
zinjában olyan ismétléseket láthatnak a
következő hetekben, melyek az évszak-
hoz illeszkednek. Tehát július 27-én a szá-
razságé lesz a főszerep.

Mindent megmutatunk, ami az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválon történik. Min-
den versenyen ott leszünk, találkozunk a
győri tehetségekkel, együtt szurkolunk a
magyar versenyzőknek. Amiről napközben
élőben lemaradt, megnézheti esténként a
Győr+TV EYOF Magazinjában.

Július 28., 9:30
Kulisszák mögött

Július 23., 11 óra
Divertimento

Ismétlő színházi magazinunkban felidézzük
az elmúlt  győri évad legizgalmasabb pillana-
tait. Bemutatjuk, hogyan készült a társulat
Kszel Attila rendezővel a nagysikerű Pál utcai
fiúk című bemutatóra. Vendégünk lesz a Kar-
direx-díjas Töreky Zsuzsa színésznő is, aki Vi-
olet Westont alakította az Augusztus Oklaho-
mában című drámában. A Farkasok és bárá-
nyokban pedig beugrásával nemcsak a kö-
zönséget, de pályatársait is lenyűgözte.

Hétfőn reggel élőben a Győr+Média Ba-
ross úti pavilonjától jelentkezik Orosz Sa-
nyi és Ferenczy Balázs! 9 óra után egy
újabb klíma talál gazdára! 

Július 24., 6.30–10 óráig
Győr+ Reggeli

A Győri Filharmonikus Zenekar szervezé-
sében idén is folytatódik a Pannonhalmi
Klasszikus Esték sorozat. A következő
koncerten a Budapest Saxophone Quar-
tet zenél július 28-án. Ismétlő műsorunk-
ban felidézzük a sorozat első koncertjét,
így megszólal a Kossuth-díjas hegedű-
művész Rolla János, az est művészeti ve-
zetője Berkes Kálmán és Rónaszéki Mó-
nika fuvolista. 

Óriási siker Győrött és az országban a
Doktor Zsivágó című musical, melyet a
következő évadban is láthat a nagyérde-
mű. Ismétlő műsorunkban újra felidéz-
zük, hogyan is készült a kiváló társulat
Forgács Péter igazgató vezetésével erre
a grandiózus munkára.
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Ami pár éve elképzelhetetlennek tűnt, az most való-
ság lett: magyar játékost igazolt egy spanyol első osz-
tályú csapat. Harnisch Ákos, a Rába ETO válogatott
játékosa a Primera Divisionban szereplő Grand Ca-
naria FS csapatában folytatja pályafutását.

„Még most sem tudom elhinni, ami történt.
Megkeresett a Las Palmas-i klub, de először nemet
mondtam. Ami mégis arra késztetett, hogy elfo-
gadjam a hívást, az az volt, hogy a spanyolok kitar-
tottak, és biztattak, hogy higgyek magamban, ké-
pes vagyok megfelelni az elvárásoknak. Harminc -
évesen már meg kell próbálni, hiszen nem biztos,
hogy akad még egyszer az életben ilyen lehetőség.
Részletekkel még nem tudok szolgálni, hiszen pár
napja írtam alá az igazolást, és augusztusban uta-
zok ki az edzések kezdetére. Természetesen a fele-
ségemet és a kislányomat is szeretném majd kiköl-
töztetni, de egyelőre csak én utazom” – nyilatkozta
a futsalhungary.hu-nak az NB I legutóbbi szezon-
jában 24 mérkőzésen 19 gólig jutó Harnisch, aki
2009-ben Gödöllőről igazolt a Rába ETO-hoz, és a
zöld-fehérekkel hét bajnoki címet nyert. Harnisch
Ákos új klubja, a Gran Canaria története során
négy szezont töltött el a spanyol élvonalban. A
2016–2017-es évadban a tizenharmadik helyen
végzett a tizenhat csapatos bajnokságban.

Bejutott az elődöntőbe a tenisz Szuperligában a
GYAC csapata. A sorozatban a nyolc legjobb ma-
gyar klub indul, két négyes csoportra osztva. A
csoportokban mindenki játszik mindenkivel, és az
első két-két helyezett kerül a négyes döntőbe. A
GYAC múlt pénteken, Budapesten játszotta első
csoportmeccsét a Metro ellen, és a vártnál nehe-
zebben nyert 4:3-ra. Vasárnap az első hazai talál-
kozó következett a Diego SC ellen. A győriek 6:1-
es sikeréhez győzelemmel járult hozzá Valkusz Má-
té, Balázs György, Kisantal Dominik és Bardóczky
Kornél is, valamint a Valkusz Máté–Bíró André, és
a Balázs Gyögy–Bardóczky Kornél páros. A keddi,

Világbajnokokkal avattak lôteret
Pázmándfalun megnyílt a helyi lőtér,
amelyet a Kisalföldi Lövészklub működ-
tet. A létesítmény avatóján világbajnok
sportolók is részt vettek. A Győri Lö-
vészklub legjobbjai közül Sike József, ifj.
Laczik Zsolt és Boros László is ott volt az
eseményen, és jó tanácsokkal segíteni is
tudott az amatőr versenyen indulóknak.  

„Az új lőtér kis és nagy kaliberű
fegyverekkel is használható, de a fe-
kete lőporos, valamint IPSC sportlö-
vők is igénybe vehetik. Az amatőrök
és a rutinos versenyzők is egy nagy-
szerű létesítményben gyakorolhat-
nak” – mondta Laczik Zsolt, a Győri
LK vezetőedzője. 

Harnisch Spanyol-
országba igazolt

Menetelnek a Szuperligában

Bercsényis bronzérem Nyírbátorból

Siófok elleni mérkőzést várták a legtöbben a cso-
port rangadójának, ám itt is sima 6:1-es győri győ-
zelem született a Kálóczy téri pályán. Valkusz Máté,
Somogyi Zsolt, Kisantal Dominik és Bardóczky
Kornél is nyert egyesben, és hozzátett egy-egy
győzelmet a végeredményhez a Bíró André–Ba-
lázs György és a Valkusz–Bardóczky páros is. A Kő-
szeg elleni elődöntő lapzártánk után ért véget. „Az
idei év tapasztalataiból kiindulva, jövőre is sikere-
sek akarunk lenni. Az volna az igazi, ha bajnoki
címvédésre kellene készülnünk” – mondta a Sió-
fok elleni győzelem után a GYAC csapatkapitánya,
Somogyi Zsolt.

A győri Hild- és a Bercsényi-iskola csapata is sikere-
sen szerepelt a Centrum Futsal Bajnokság 2016–
2017-es országos döntőjében, Nyírbátorban. A baj-
nokságot az ország negyvennégy szakképzési cent-
rumában, annak 265 intézményében hirdették meg.

A nevezett csapatoknak a helyi, körzeti, megyei és re-
gionális fordulókon át vezetett az útja az országos fi-
náléig. A harmadik helyet a Máté Szilárd testnevelő
által felkészített bercsényis Ördögök gárdája szerezte
meg, a Hild csapata a 7. helyen végzett a tornán.

Boros György a Honvédelmi Sportszövetség alelnöke, Sike József, 
Boros László, Sinka László a Magyar Sportlövő Szövetség főtitkára
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PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben

SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-70/422-2599-es számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia,

a betegségek okai,
holisztikus kezelés, metafizika,
különféle meditációk, ezotéria,

csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora
Dr. Kovács József

A magyar válogatott tíz arany, három
ezüst és három bronzéremmel zárta a
plovdivi kajak-kenu Európa-bajnoksá-
got. A Graboplast Győri VSE verseny-
zői az olimpiai számok szempontjából
minden idők legsikeresebb Eb-jén van-
nak túl. A klub négy versenyzője négy
olimpiai számban is érmet szerzett.
Nyert a női kenu páros ötszáz méteren,
Balla Virág és Devecseriné Takács Kin-
cső jóvoltából. „A taktika az volt, hogy
megyünk egy erős háromszázat, aztán
kibírjuk az utolsó kétszáz métert. Jól el-
fáradtunk” – mondta Devecseriné Ta-
kács Kincső „Nekem ez most elég ke-
mény volt, az első négyszáz méter jó ér-
zés volt, de az utolsó száz olyan lett,
mintha egy teljes ötszáz métert kellett
volna lenyomnom. Már nagyon vártam,

Kajak-kenu Eb: éremhalmozó gyôriek

hogy jöjjön a cél. Talán olyan jó időt
nem eveztünk most, de a legfontosabb,
hogy nyertünk” – tette hozzá Balla Vi-
rág. Ugyancsak nyerni tudott a kajak
négyesek 500 méteres távján a magyar
hajó, a negyedik beülőben Mozgi Mi-
lánnal. „Nekem ez életem első felnőtt
Európa-bajnoksága, és aranyérmes let-
tem. Nagyon boldog vagyok, úgy ér-
zem, megérett ez az eredmény a válo-
gató sok-sok ezüstje után” – mondta az
mkksz.hu-nak a fiatal győri versenyző.
A sprintszámok két ezüstöt hoztak a
győrieknek, hiszen előbb a kajakos Hor-
váth Bence, majd a kenus Devecseriné
Takács Kincső végzett a második he-
lyen a 200 méteres döntőkben. „Kicsit
megpöcköltem a rajtgépet, tehát a
startomon még lehet csiszolni, de ezt

leszámítva, nagyon jó pályát mentem.
Senki sem verhetetlen, a világbajnoksá-
gon akár még az olimpiai bajnokot is le-
győzhetem” – nyilatkozta Horváth Ben-
ce. A nem olimpiai számok közül kenu
egyes 5.000 méteren Varga Dávid má-
sodik helyen ért célba. „Legnagyobb ri-
válisom, Sebastian Brendel a hajrára
hagyta a döntést, ezúttal nem tudtam
megverni. A verseny után odajött hoz-
zám, és azt mondta, hogy nagyon ke-
mény csatára kényszerítettem, és gra-
tulált, megpróbálok neki a világbajnok-
ságon visszavágni” – mondta Varga Dá-
vid, aki a kenu négyesek 1.000 méterén
hatodik lett a magyar hajóban, Kamme-
rer Zoltán kajak négyes 1.000 méteren
a kilencedikként ért célba a magyar
egység tagjaként. 
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