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A Széchenyi István Egyetem területén rendezi
meg a Formula Student Hungaryt augusztus 17–
20-ig, az X-Meditor Kft. A hallgatói autóverseny
ideje alatt az alábbi forgalomkorlátozások, forgal-
mirend-változások lépnek életbe: teljes szélessé-
gében lezárják a Hédervári út Rónay J. u. és a Ká-
lóczy tér közötti szakaszát augusztus 19-én 8 órá-
tól augusztus 20-án 22 óráig. A szervezők tájé-
koztatása szerint a gyalogosok és a tolt kerékpár-
ral közlekedő kerékpárosok forgalma csak a Hé-
dervári út keleti oldalán lesz biztosított. A busz-
közlekedés előnybe részesítése okán, a Kálóczy
téren az egyirányú forgalommal szembeni autó-
busz-közlekedést alakítanak ki. A Kálóczy téren
kialakított fizető parkolóhelyeket – a Győr-Szol
Zrt. hozzájárulásával – augusztus 19-én 0 órától
augusztus 20-án 24 óráig lezárják.

Idén is rengetegen látogattak ki a már ha-
gyományosnak mondható adyvárosi Tó-
partyra. Múlt szombaton reggel zenés éb-
resztővel kezdődött Adyváros legnépsze-
rűbb nyári programja, majd többek között
egész napos gyermekfoglalkozásokkal és
omnibuszos városnézéssel folytatódott.
Este Soltész Rezsővel szólt hangosan az
ének, majd Szikora Róbert és az R-GO lé-
pett színpadra. A Tópartyn adják át hagyo-
mányosan a városrész szolgálatáért díjat
is, amelyet idén Korsós György Tamásné
vehetett át.

Forgalomkorlátozásra
kell számítani 
a Formula Student
Hungary miatt

Idén is benépesült
a tópart



az élet és testi épség veszélyez-
tetését okozta, vagy jelentős
anyagi kárt okozott.”

Győrben továbbra is nagy
igény van az új lakásokra, akár
befektetésként, akár saját ott-
honként. Ezzel párhuzamosan a
panellakások energetikai felújítá-
sa is folytatódik, s az önkormány-
zat országosan is példátlan köz-
reműködésének köszönhetően,
rendkívül sikeresen. (Győrben
több mint ötmilliárd forintot for-
dítottak erre a célra. Az összeg
felét az állam fizette, a másik felét
pedig az önkormányzat és az
érintett lakók.)

Nyilvánvaló, hogy felkészült
villanyszerelő, valamint vízköz-
mű bevezetésére alkalmas víz-
vezeték-szerelő vállalkozások
nélkül sem építkezni, sem felújí-
tani nem lehet az ingatlanokat.
Ráadásul az ipar dinamikus fej-
lődésének eredményeképpen, a

városban és közvetlen környé-
kén ipari csarnokokat, logiszti-
kai épületeket is szép számmal
létesítenek, ezeknél pedig
ugyancsak szerelni kell a vil-
lanyt, s be kell vezetni a vízköz-
műveket is. Folyamatos igény te-
hát van ezekre a szakmákra, a
kérdés az: de lesz-e elegendő
szakember?

Megnéztük a győri hirdetése-
ket, s azt találtuk, rendkívül kere-
settek e szakma gyakorlói. 

„Győri cég önállóan dolgozó,
munkájára igényes villanyszere-
lőt keres. Feladatok: családi há-
zak, társasházak és ipari csarno-
kok teljes körű villanyszerelése” –
olvasható a neten. Vagy egy má-
sik ajánlat: „Cégünk a Győri Ipari
Parkba keres épületüzemeltetés-
ben és kivitelezésben jártas vil-
lanyszerelőt.” Ugyancsak győri
hirdetés: „Győr környéki munka-
végzésre keresünk tapasztalattal
rendelkező villanyszerelőket.”
Szakembert keresnek élelmiszer -
ipari cégek is:  „Győrben műkö-
dő élelmiszeripari partnerünk ré-
szére keresünk kollégát az alábbi
pozícióba: VILLANYSZERELŐ”.
A hirdetések külföldre is csábít-
ják a győri szakembereket:

„Megbízónk, Magyarország
meghatározó vállalata felvesz vil-

l a n y s z e r e l ő
m u n k a t á r s a t
(magas alap-
bérrel) németor-
szági munkára.” 

A korábban
említett okok, a
város folyama-
tos fejlődése
miatt vízveze-
ték-szerelőkre,

víz-közmű bekötőkre is hasonló
igény mutatkozik. A nagy állami
cégektől a környéken dolgozó
szolgáltatókon át a magánmeg-
bízókig jelenleg is sokan keres-
nek vízvezeték-szerelőket. 

Ebben a helyzetben éri régi-
ónkat és a várost a szeptemberi
rendelet. 

Alighanem rázós lesz.

szerző: h. f.
fotó: o. jakócs péter

Eddig sem volt könnyű vil-
lanyszerelőt találni a Nyu-
gat-Dunántúlon, ezen belül
a városban, szeptembertől
még nehezebb lesz. A fo-
gyasztók érdekében hozott
jogszabály nyomán minden
bizonnyal még kevesebb,
ezáltal drágább szakember
közül választhatunk, illetve
várhatóan többen dolgoz-
nak majd feketén.

Valószínűleg a fogyasztók védel-
mét és a „cégtisztítást” célozza
egy idén szeptembertől hatá-
lyos kormányrendelet, amely
szerint ezt követően csak az a
cég vagy egyéni vállalkozó sze-
relhet villanyt és köthet be víz-
közművet, aki bejelentkezett a
műszaki biztonsági hatóságnál,
megfelelő képesítéssel és gya-
korlati idővel rendelkezik, s leg-
alább egymillió forintos felelős-
ségbiztosítása van. 

A kormányrendelet szerint a
tevékenységet minden, ezen a te-
rületen dolgozó képesített és
gyakorlott szakembernek egy
nyomtatványon kell bejelenteni,
amelyhez csatolni szükséges
meghatározott végzettség és
gyakorlati idő meglétét igazoló
okiratokat. A szeptembertől hatá-
lyos jogszabály alapján „a ható-
ság megtiltja a tevékenység vég-
zését, ha a szerelő nem felel meg
a feltételeknek, vagy súlyosan
megsértette a villany-, vízközmű-,
vagy csatornabekötési szerelői
tevékenység végzésére vonatko-
zó szakmai szabályokat, amellyel

Egy rázós rendelet 
várható hatásai

A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS
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Folyamatos az igény
a szerelôkre, a kérdés az:
lesz-e elegendô 
szakember?
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targoncavezetôket és vontatóvezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN jogosítványod  elektromos targoncára vagy állóvezérelt vontatóra?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD mi a be- és kitárolás?
• TUDSZ biztonságosan közlekedni?
• TUDSZ kamionról le- és felpakolni?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz-cafeteriát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafeteriát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42. Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN tapasztalatod átcsomagolás  területén?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD, mit jelent az áruátvétel?
• TUDSZ pontosan számolni és precízen összehasonlítani adatokat?
• LÁTTÁL már göngyölegszortírozást típusonként?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz-cafeteriát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafeteriát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42 Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

Tavaly újult meg az Ifjúság körút egy ré-
sze, a 77 millió forintos városi beruhá-
zás által biztonságosabb lett a napi 25
ezer áthaladó járművet számláló adyvá-
rosi utca. A napokban megkezdődtek a
munkálatok a második szakaszon is,
amely kétszázmillió forintba kerül –
mondta el Kara Ákos győri országgyű-
lési képviselő, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára, aki komoly lob-
bierőt jelentett a kormányzati források
megszerzésében. Mint arról beszámol-
tunk, 2016 decemberében másfél mil-
liárdos győri támogatásról döntött a kor-

Rengetegen állnak esténként a Kos-
suth hídon, onnan élvezhető ugyanis
a legjobban Győr legújabb, a Rába és
a Mosoni-Duna találkozásánál elhe-
lyezett szökőkútja. Az attrakció július
21-től működik rendszeresen, ám az
azóta eltelt időszak még mindig pró-
baüzemnek tekinthető, az észrevéte-
lek alapján ugyanis finomhangolják a
működését.

Ahogy már lapunkban is beszámol-
tunk róla, a szökőkút mintegy három-
száz négyzetméteres, legyező alakú
vízfüggönyére képek, filmek vetíthető-
ek, illetve zenél is.

Augusztus közepéig 21 óra 15
perckor és 21 óra 45 perckor rövidfil-
meket vetítenek a vízfalra.

Utána 20 óra 15 perckor, 21 óra 15
perckor és 21 óra 45 perckor ugyan-

Folytatódik a körút felújítása

Megállítja a járókelôket a szökôkút
csak rövidfilmek láthatóak a vízen. Az
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált
népszerűsítő klip már nem, az Európa
Kulturális Fővárosa pályázathoz kap-
csolódó image-film viszont természe-
tesen továbbra is látható. A zenei
blokkban hallhatunk ABBA- és Dem-
jén Ferenc-slágert is, a végén pedig
elköszönő szöveget több nyelven. A
hangerőn az elmúlt időszak visszajel-
zései miatt halkított az üzemeltető
Győr-Szol Zrt., 22 óra után pedig
egyáltalán nem üzemel a szökőkút,
hogy a környékbelieket ne zavarja.

A Megyeháza téri zenélő szökőkút
programjainak időpontjai egyébként
összhangban vannak a multimédiás
szökőkút programjával, így azokat az
érdeklődők egymás után is megte-
kinthetik.

mány, amely az Ifjúság körút fejlesztésé-
nek folytatását is tartalmazta. Akkor
úgy fogalmazott, hogy a kormány elfo-
gadta érveit, miszerint a győri körút fel-
újítása a város és a térség fejlesztését
szolgálja. A második ütem nem csak az
itt élők, de a győriek és a környező tele-
pülések lakosainak dinamikusabb, biz-
tonságosabb közlekedését is szolgálja.
Az útépítéshez szükséges kiviteli tervek
júniusban készültek el. Jelenleg az útfel-
újítás előtt szükséges közműcserék foly-
nak. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
megkezdte a gázvezetékek cseréjét,
amely várhatóan októberre elkészül. A
Győr-Szol Zrt. Hőszolgáltató üzletága
szintén elindította a munkálatokat, ezek
várhatóan szeptemberben fejeződnek
be. Ezt követően a Pannon-Víz Zrt. kezdi
meg az ivóvíz- és szennyvízvezetékek
cseréjét. Az útfelújítási munkálatokhoz
késő ősszel, tél elején adják át a munka-
területet a közmű-üzemeltetők. A kivite-
lezés három hónapig tart, várhatóan
2018 tavaszán fejeződik be.

Az első szakaszban új aszfaltréteg ke-
rült a Tihanyi Árpád út és az Ifjúság körút
77. közötti szakaszra, a távhő- és gázveze-
tékeket is kicserélték, csakúgy, mint a csa-
tornafedlapokat, a víznyelő rácsokat, vala-
mint az ivóvíz- és gázvezeték-elzárókat.
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• fejfájás, szédülés, migrén, torok-, hát-, gyomorfájás • nyaki,
derék- és vállfájdalmak • nôgyógyászati panaszok, változó-
kori probléma és prosztatagondok • asztma • magas vérnyomás
• depresszió, szorongás, stressz • gyermekbetegségek:
ágybavizelés, izomsorvadás, fejlôdési és alvászavar, köhögés,
hasmenés, epilepszia • mozgásszervi betegségek: reuma,
gerincsérv, ülôidegzsába • csontritkulás, csonttörésre való
hajlam, izomsorvadás • fogyókúra Dr. Feng: „Azért

gyógyítok, hogy
segíthessek!”AKUPUNKTÚRA – a természetes gyógymód

Prof. Dr. Feng Xiao Ping
AKUPUNKTÚRÁS SZAKORVOS
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9.
Telefon: +36-30/790-1248

A híres FENG XIAO PING DOKTORNÔ
MOST TANÍTVÁNYOKAT FOGAD!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A nyolcvanas évek egyik leg-
népszerűbb zenekara, az Alpha-
ville lesz az idei Nyárzáró kon-
cert sztárfellépője augusztus
26-án 21 órától, a Városháza té-
ren. A szintipop-rock együttes-
hez olyan slágerek köthetőek,
mint például a Big in Japan és a
Forever Young. Az eseményt
természetesen idén is a négy-
napos Bor-, Borlovag- és Gaszt-
ronómiai Fesztivál keretében
rendezi meg a város.

„Nincs annál szebb, mint amikor az
ember üres pohárral sétál, és találko-
zik egy ismerőssel, akinek a kezében
teli borospalack van” – kezdte moso-
lyogva a X. Győri Bornapok sajtótájé-
koztatóján beszédét Rózsavölgyi Lász-
ló, az oktatási, kulturális, sport és tu-
risztikai bizottság elnöke. „Évről évre
elhívjuk a legjobb borok és a kultúra
képviselőit és szerelmeseit, hogy
együtt zárjuk a nyarat, ami idén külö-
nösen mozgalmas volt városunkban –
utalt többek között az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválra. Az évszak záróak-
kordjaként pedig ismét sztárfellépő
érkezik, több generáció nagy kedven-
ce, az Alphaville” – árulta el.

Városunkban hagyomány, hogy
nemzetközi szinten ismert előadó ér-
kezik, hogy felejthetetlenné tegye a
nyár utolsó nagy buliját. S az, hogy
sztárokat köszönthessünk Győrben,
számos szponzor összefogása által
valósulhat meg. Az Audi Hungaria Zrt.
több éve áll főtámogatóként a rendez-
vény mellé, s nincs ez másként idén
sem. Czechmeister Mónika, a vállalat

Bornapokkal és az Alphaville-lel 
zárjuk a nyarat

kommunikációs vezetője hangsúlyoz-
ta, elkötelezettek az értékteremtés
mellett, s a jövőben is szeretnének
részt venni támogatóként a város kul-
turális és sportéletében.

Dr. Domanyik Eszter, az önkor-
mányzat Városmarketing és Program-
szervezési Főosztályának vezetője
hozzátette, a hagyományoknak meg-
felelően, a Városháza téren lesz a
nyolcvanas évek meghatározó zene-
karának koncertje, akik olyan sláge-
rekkel érkeznek Győrbe, mint például
a Big in Japan és a Forever Young, az
este pedig tűzijátékkal zárul. A fellé-
pésüket a Széchenyi és Dunakapu té-
ren felállított kivetítőkön is követhetik
a fesztiválozók, ahogy a többi koncer-
tet is figyelemmel kísérhetik mindkét
helyszínről. Az idén jubiláló bornapok
keretében ugyanis – amely egy közvé-
lemény-kutatás alapján a győriek ked-
venc fesztiválja – ezúttal is két helyszí-
nen lehet kóstolni, az említett belváro-
si tereken faházakban kínálják a borá-
szatok a legnépszerűbb italaikat. Pén-
teken kiválasztják a város és a feszti-

vál borát is, amivel kapcsolatban dr.
Domanyik Eszter elmondta, a városi
kategóriagyőztes tételét egy évig az
önkormányzat reprezentációs bor-
ként használja, s ez minden évben a
Pannonhalmi borvidékről származik.

A borok mellé természetesen éte-
lek és zene is dukál. Utóbbival kapcso-
latban Tóthné dr. Kardos Krisztina, a
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
igazgatója elmondta, széles palettáról
válogattak, többek között swinget,
jazzt, magyar és balkáni népzenét ját-

szó zenekarok is érkeznek. Csak né-
hány közülük: fellép a Guca Partyzans
Zenekar, a Jazz Steps Band, a Swing
á la Django, Dániel Balázs és boogie-
woogie triója, valamint Rácz Gergő is,
a négynapos fesztivált végül a győri
Esti Egyenleg zárja Sting-estjével.

Téglás Szabolcs, a Győri Művészeti
és Fesztiválközpont szervezője elárulta,
nincs szükség arra, hogy meghívót
küldjenek a borászatoknak, rengete-
gen szeretnének részt venni az ország
legrangosabb borfesztiváljának számí-
tó rendezvényen. A faházak csütörtö-
kön 16 órakor nyitnak, a bort pedig 16
hazai vidék színe-java kínálja. S hogy a
közönség ne csak a megszokott terme-
lőkkel találkozzon, idén hét új pincészet
is érkezik. „Huszonöt pincés fesztivál-
ból az évek során hatvan faházas nagy-
rendezvénnyé nőtte ki magát a győri
esemény” – jelezte számokkal is, meny-
nyire népszerűek a bornapok.

Az előző évekhez hasonlóan, a bo-
rászoknál és a pálinkáriumokban a hi-
vatalos fizetőeszköz idén is fesztivál-
kártya lesz. Téglás Szabolcs felhívta a
figyelmet, hogy az erről fel nem hasz-
nált összeget vasárnap éjfélig lehet
visszaváltani a feltöltőpontokon.

Az augusztus 24–27-ig tartó X. Győri Bornapok programfüzetét
a gyorplusz.hu weboldalon és a Látogatóközpontban érhetik el 
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szerző: papp zsolt
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Az idősotthonok ágyai mellé osz-
lopventilátor, a kórházba hűtők
kerültek. Az EYOF-on használt
eszközök az olimpiai esemény
után a győrieket szolgálják.

Arról már többször esett szó, hogy az
EYOF-ra elkészült huszonegyedik száza-
di létesítmények, a sportcsarnokok, az
egyetemi kollégium, vagy a megépült la-
kások itt maradnak a városban, és a győ-
riek lehetőségeit gazdagítják. Ám ezen
felül számos olyan eszköz is rendelke-
zésre áll, amelyek az EYOF lebonyolítá-
sához kellettek, ám most, az esemény
után szintén az itt élőket szolgálhatják.

Több eszköz már új helyére került,
tudtuk meg Páternoszter Piroskától,
az EYOF szervezőbizottságának szál-
lás és étkeztetés területekért felelős
igazgatójától. „Borkai Zsolt polgár-
mester és a győri önkormányzat tá-
mogatásával úgy döntöttünk, hogy
ezekkel az eszközökkel elsősorban
azokat a győri – köztük önkormányza-
ti és állami – intézményeket segítjük,

Szociális és egészségügyi
intézményeket is segít az EYOF

amelyek gyermekek, betegek és idő-
sek ellátásáról gondoskodnak. Az in-
tézményeknek többek között hűtő-
szekrényeket, ventilátorokat, mosó-
gépeket, szárítógépeket és ágyakat
juttattunk.”

A területvezető példaként említet-
te, hogy az idősotthonok minden ágya
mellé tudtak oszlopventilátort adni,
ami a meleg nyári napokon nagy se-
gítség az idős embereknek. Erre a cél-
ra több mint ezer ventilátort adtak át
az Egyesített Egészségügyi és Szoci-
ális Intézmény részére. A megyei kór-

ház ötven hűtőt kapott, amely szintén
jelentős támogatás.

Páternoszter Piroska kiemelte, azért
döntöttek az intézmények támogatása
mellett, mert ezáltal az eszközök a győ-
rieket szolgálják, méghozzá olyan terü-
leteken, ahol fontos az ilyen jellegű se-
gítség. „Emellett a köszönetünket is ki-
fejezzük ezzel az intézményeink felé,
amelyek munkatársai nagy odaadással
segítették az EYOF lebonyolítását, két
kezükkel járultak hozzá, hogy Győr ren-
dezhesse az eddigi legjobb Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivált.”

Hamarosan kezdődhet a négysávosí-
tás a győri Metró csomópontnál, eb-
ben a hónapban átveheti a munkate-
rületet a kivitelező. A 83-as főút leg-
forgalmasabb, győri szakaszán az el-
múlt években rengeteg baleset tör-
tént, az autópályáról való kikanyaro-
dás a főútra nagyon nehézkes, s
gyakran veszélyes manőver csúcs-
időben. Jelenleg kétszer egy sávon
lehet haladni, ez változik meg hama-
rosan, a kivitelező Strabag egy kilo-
méter hosszan négysávosít és kiala-
kít egy turbókörfargalmat is. A még
biztonságosabb közlekedés érdeké-
ben, pluszvilágítást is kap a szakasz.
A régóta várt beruházás hazai és uni-
ós forrásokból, közel másfél milliárd
forintból készül el, a tervek szerint
2018 júniusára. A munkálatok alatt
forgalomkorlátozásra kell számítani-
uk a közlekedőknek.

A 83-as főút Győrtől Pápáig tartó
szakasza egyébként kétszer kétsávos
lesz, ez várhatóan 2022-ig készül el a
településeket elkerülő szakasszal.

Kezdôdik 
a négysávosítás
a Metrónál

A ventilátorok 
az idősotthonokba kerültek
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: csányi istván

A Barokk Esküvő programsoroza-
tának zárókoncertjén Vásáry And-
ré lép fel vasárnap 20.30-tól a Szé-
chenyi téren. Az ország egyetlen
férfi szopránénekesének műsorá-
ban egyaránt szerepel majd ko-
moly- és filmzene, crossover és
musicalsláger is. A rendezvény te-
matikájához illeszkedve, az össze-
állítás vezérfonala pedig mi más is
lehetne, mint a szerelem...

Egy jótékonysági koncert után talál-
koztunk legutóbb, s akkor egyfajta
imádsággá alakult a koncert, közös-
sé vált a cél legalább arra a kis időre.
Ritkán tapasztalhatunk ilyen energi-
ákat... Most a szerelem kerül a kö-
zéppontba, mire számíthat a közön-
ség, barokkra rózsaszínben?

A szerelem, az érzések áthatják az
életünket, ezért a legutóbbi, Mozijegy
című lemezemről viszek főként filmslá-
gereket, hiszen a legtöbb film az érzel-
meinkről szól, és hozok sokak által is-
mert komolyzenei darabokat is.

Régóta kacérkodik a könnyűze-
nével, de mégis: hogyan került egy

férfiszoprán repertoárjába filmzene
és musical?

Régi vágyam volt egy olyan lemez,
amin ismert filmzenéket énekelek. Szá-
momra a zenében nem a műfaja a lénye-
ges, mindegy, hogy komoly- vagy köny -
nyű zene, sokkal fontosabb, hogy a közön-
ségre legyen hatással. Amikor például
egy lemezt készítek, arra törekszem, hogy
hitelesnek érezzem magam benne, és
hogy a közönség is szeresse. Mindenfajta
zenének megvan a maga színpada, ami-
kor pedig sok embert kell szórakoztatni,
akkor a könnyűzenéhez érdemes nyúlni.
Hozzá kell tenni, soha nem úgy gondolko-
dom, hogy a könnyűzenét könnyű énekel-
ni, a komolyat pedig nehéz, mindkettőt le-
het magas színvonalon művelni.

Mit szólnak a komolyzenész pá-
lyatársak a crossoverezéshez? Fog-
lalkoztatja ez egyáltalán?

Ott a válasz a kérdésében: nem. Tu-
dom, hogy milyen sok energiát fektetek
bele minden alkalommal a műsoraimba.
Ha egy-egy darab sokak lelkét megérinti,
nem érdekel, hogy azt a könnyű- vagy a
komolyzenei kategóriába sorolják. Hoz-
záteszem, fontosak az olyan barátok,
akik szakmai kritikát mondanak, szüksé-
ges a külső vélemény is önmagunk ob-
jektív megítéléséhez.

Szerelmet hoz barokk köntösben
A napokban tért haza Los Ange-

lesből. Koncertezett?
A barátaimat látogattam meg, de

egy koncerttel kapcsolatban is volt
megbeszélésem. Két hetet töltöttem
a tengerentúlon, eljutottam Las Ve-
gasba, Los Angelesnek több részét
megnéztem, fantasztikus élmény volt.

Ember tervez, Isten végez –
mondta akkor, amikor legutóbb a
terveiről kérdeztem, és körvonala-
zott két lemezötletet.

Folyamatban van, de szerencsére
rengeteget koncertezem, készülök
vissza Kínába turnézni, és folytatom a
Zeneakadémiát is.

Győrben sem először lép fel a Ba-
rokk Esküvő keretében. Közel áll ön-
höz ez a kor?

Azt mondják, a barokk zene áll a
legközelebb a hangfajomhoz. Fan-
tasztikus zeneművek születtek akko-
riban, és csodálatos a korszak építé-
szete is. A rendezvényt is óriási kez-
deményezésnek tartom, és mindig
megdöbbenek egyébként, mennyire
szép a város. Nagyon emberközeli,
Győrben mindig azt érzem, hogy
megnyugodhatok. A koncert napján
is korábban érkezem, hogy legyen
időm körülnézni is.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

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  

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Ausstellung „In Ladisla-
us wurde Christ und Hei-
liger...” in der Kirchenko-
mitats-Schatzkammer
und -bibliothek in Győr
(Káptalandomb 26.). Die
Ausstellung zeigt aus
geschichts- und natur-
wissenschaftlicher Pers-
pektive die landesweite
und lokale Ehre und his-
torische Rolle von König
Ladislaus. Die Sammlung
kann bis 31. Dezember
täglich von 10-18 Uhr mit
stündlicher Führung be-
sichtigt werden.

An diesem Wochenende erwartet die
Besucher der Győrer Innenstadt die Barock
Hochzeit. Neuigkeiten und Brauchtunmsbe-
wahrung zugleich zeichnen dieses 25 jährige
Festival aus. Das Brautpaar – Nagy Anikó und
Hangya Csaba – schwören einander in
märchnhaftem Pomp die Treue. Die Veranstal-
ter haben ein reichhaltiges Programm für drei
Tage zusammengestellt. Das ausführliche
Programm gibt es auf der Webseite mufe-
gyor.hu zu sehen.Vom 15.-20. August finden in Pannonhalma die Heilpflanzen-

Wochen statt. Im Zuge der  Veranstaltung werden die Gäste zu
Informationsveranstaltungen und Handarbeitsbeschäftigun-
gen im Zusammenhang mit den Heil- und Gewürzpfanzen er-
wartet. Im Museum können sie heruasfinden, wie das Mixtura
Caroli aromatica hergestellt wird, im Garten können Heil -
pflanzkränze hergestellt werden, welche nicht nur Zierde und
Duft für die Wohnung sind, sondern auch viel Heilkraft und Se-
gen in sich tragen und wenn der Tag der Heiligen Mutter
kommt den abendlichen Heuilpflanzsegen segnen werden! De-
tailiertes Programm auf der Webseite bences.hu.

Gyógynövényhetet rendeznek Pannon-
halmán augusztus 15. és 20. között. A rendez-
vény során a gyógy- és fűszernövényekhez kap-
csolódó ismeretterjesztő és kézműves foglalko-
zásokkal várják a vendégeket. A múzeumban
megtudhatják, miként készül a Mixtura Caroli
aromatica, a kertben gyógynövényes koszorút,
csokrot készíthetnek, mely nemcsak dísze és illa-
ta lehet a lakásnak, hanem gyógyító erőt, sőt ál-
dást is visel, ha Nagyboldogasszony napján kötik
és megáldatják az esti Gyógynövényáldáson!
Részletes program a bences.hu honlapon.

Lászlóban lett kereszténnyé és szentté... címmel látha-
tó kiállítás a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban (Káp-
talandomb 26.). A kiállítás történet- és természettudományi
szempontból mutatja be Szent László király országos és helyi
tiszteletét, történelmi szerepét. A tárlat december 31-ig minden
nap 10–18 óra között, óránkénti vezetéssel látogatható.

Ingyenes kertmozis vetítésekre várja a filmek kedvelőit a Rómer Ház (Te-
leki út 21.). Legközelebb, augusztus 13-án Az univerzum története című ame-
rikai–francia–német dokumentumfilmet, 15-én a Sohavégetnemérős magyar
játékfilmet, 17-én pedig az Eszeveszett mesék című feliratos, argentin–spanyol
vígjátékot nézhetik meg az érdeklődők. A vetítések 21 órakor kezdődnek. 

Flitteres katicát készíthetnek a fiatal érdeklődők a Gyermek-
könyvtárban (Herman O. u. 22.), augusztus 16-án 10 órától és 10.45-
től. A foglalkozás díjtalan, de regisztrációhoz kötött! Bejelentkezni
személyesen, a Gyermekkönyvtárban vagy a 96/516-677-es telefon-
számon lehetséges.

Egy kellemes városnéző séta
után, a naplemente fényeinél hajóra
szállhatnak és a folyók felől csodálhat-
ják a várost és a naplemente fényeit,
miközben szakavatott idegenvezető
mutatja meg Győr szépségeit a folyók
felől nézve. A program augusztus 18-
án 18.30-kor indul a Széchenyi téri
Mária-oszloptól. A részvétel előzetes
regisztrációhoz kötött: idegenveze-
tes.gyor@gmail.com
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RÖVIDEN

Ájulás serdülôkorban
Kánikulában a gyerekek, főleg
a serdülők gyakrabban elájul-
nak, aminek oka a hirtelen
növekedés is lehet. Megijedni
nem kell, de fontos feltárni a

rosszullét hátterét. Az esetek
többsége teljesen veszélytelen, kü-

lönösen nyáron, a nagy hőségben fordul
elő, például évzárókon. Az ájuláshoz ha-
sonló tünetekkel járó szívritmuszavar és
keringészavar figyelmeztető előjele lehet
szívfejlődési rendellenességeknek, de a
serdülőkori hirtelen szívhalálnak is, ezért
alaposan utána kell járni, mi áll a háttér-
ben. Általában a fiatalok spontán maguk-
hoz térnek, vagy elegendő árnyékba vinni
és lefektetni ahhoz, hogy jobban legye-
nek. Ha azonban fél perc elteltével sem
történik változás, vagy ha rángógörcs is
kíséri az ájulást, hívjunk mentőt. Ilyenkor
alaposabb vizsgálatra van szükség az
okok tisztázásához.

A nyári balesetek szünidő-
ben megszaporodnak,
több, néha nagyon sú-
lyos sérülés követke-
zik be. A gyerekek
többet mozognak,
gyakrabban elesnek, a
legbanálisabb sérülések a
tenyéren, térden, könyöktájékon kelet-
kezett horzsolások. Ellátáskor a sérült te-
rület folyóvízzel való lemosása, majd fer-
tőtlenítőszerrel való kezelése javasolt (pl.
Betadin). Felületes, levegővel jól érintke-
ző, megtisztított seb esetén tetanuszfer-
tőzéstől nem kell tartani. Mélyebb, föld-
del szennyezett horzsolás, seb, törés
gyanúja esetén feltétlenül menjünk
szakorvosi rendelésre, ahol megfelelő el-
látásban, tetanusz elleni védőoltásban
részesítik a sérültet, röntgenfelvétellel
igazolhatják vagy kizárhatják a törést.
Hasi sérülés gyanúja esetén azonnal for-
duljunk orvoshoz (bal bordaív alatti fe-
szülés, bal kulcscsont alá sugárzó fájda-
lom, hányinger, rossz közérzet, sápadt-
ság, verejtékezés).
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Trombózisveszély nyáron
Laza öltözéket hordjon
Akinek trombózisa volt, kerülje a

szoros gumis zoknikat és harisnyákat,
a merev szűk nadrágokat, különösen
utazáshoz, hosszú üléshez, mert a vé-
nás keringést leszoríthatja. Bár való-
ban szépek lehetnek a szorosan a
testez simuló ruhadarabok, ám trom-
bózis után nem ez a legjobb válasz-
tás, mivel elszoríthatják az ereket. To-
vábbá érdemes gördülő talpú cipőt
viselni, mivel ezek jól átmozgatják az
izmokat és jó hatással vannak az
izompumpára is.

Fontos a mozgás
Kora reggel vagy este érdemes

mozogni is – természetesen orvosá-
val egyeztetve. A sportolás ugyanis
fokozza a vérkeringést, az illető
megszabadulhat az esetleges túlsú-
lyától. Azonban arra figyeljen, hogy
ne rójon túl nagy terhelést sem arra
a végtagra, melyben kialakult a vér-
rög, sem pedig a szívre. Ezenkívül
kerülje a küzdősportokat és a sérü-
lésveszélyes mozgásformákat is.
Ehelyett inkább mozgassa meg a lá-
bait, biciklizzen, ússzon vagy sétál-
jon. Táplálkozzon kiegyensúlyozot-
tan, fogyasszon vitamint, rostban
gazdag ételeket és növelje a C-vita-
min-bevitelt.

A trombózis esélye számos ember
életét veszélyezteti, főleg akkor, ha
az illetőnél korábban kialakultak
már vérrögök. Az állapot után több
életmódbeli változtatás szükséges,
és vannak olyan dolgok, melyekre
kiemelt figyelmet kell fordítani.

Hosszabb utazás előtt
Nyáron sokan vállalkoznak hosz-

szabb utakra, legyen szó autóról, vo-
natról, buszról vagy repülőről. Ameny-
nyiben már volt trombózisa, akkor előt-
te mindenképp beszéljen orvosával,
mivel a három óránál több ideig tartó
utazás jelentősen megnöveli a vérrö-
gök kialakulásának esélyét a mozdulat-
lanságra való kényszer miatt (elsősor-
ban repülő- és buszos utaknál). Ennek
oka, hogy a hosszabb immobilitás, a lá-
bak lógatása, a kevés folyadékfogyasz-
tás miatt a keringés lelassul, ami meleg -
ágya lehet a thrombusoknak. A repülő
utasterében szárazabb a levegő, amit
a test fokozottabb párologtatással
kompenzál, és ez szintén dehidratált-
sághoz, a vér „sűrűsödéséhez” vezet.
Emellett a gép fedélzetén a légnyomás
is alacsonyabb, aminek hatására foko-
zódik a vénás pangás és a véralvadás.
Hogy kinél milyen megelőzési mód
szükséges, azt a kezelőorvos dönti el,
melynek során figyelembe veszi töb-
bek között, hogy mikor volt a beteg-
nek trombózisa, van-e genetikai hajla-
ma, szed-e véralvadásgátló gyógyszert
stb. Ezeket összevetve, meglehet,
hogy elég a kompressziós harisnya vi-
selése, a bő folyadékfogyasztás és a
test, a lábak gyakori átmozgatása, jár-
kálás, ám magas rizikó esetén indulás
és visszaindulás előtt véralvadásgátló
injekció alkalmazására lehet szükség
(ha nem szed egyéb készítményt).

Bő folyadékfogyasztás
Nem csak az utazás során, de

egész nyáron kiemelt jelentőséggel bír
a bő folyadékfogyasztás, mivel a de-
hidratáció könnyen „besűrítheti" a
vért, és pangás alakulhat ki. Nagy me-
legekben minimum 2,5-3 liter folya-
dék fogyasztása javasolt. A kávét, teát,
alkoholokat pedig lehetőleg kerülje!

Kerülje a nagy meleget
A nagy melegben a vénák kitágul-

nak, ami kedvez a vérrögök kialakulásá-
nak. Éppen ezért ne tartózkodjon sokat
a tűző napon, a hosszas napfürdőzést
kerülje, húzódjon inkább árnyékba!
Ezek mellett a 34 foknál melegebb ter-
málvizekbe se menjen fürödni.

Viseljen kompressziós harisnyát
A kompressziós harisnya működésé-

nek elve azon alapul, hogy a kompresz-
szió hatására a felületes vénák összenyo-
módnak, a vénás keringés a mélyen fek-
vő vénákba terelődik és ott fokozódik –
ezáltal megszűnik bennük a vénás vér
pangása. Bár nyáron nem a legkelleme-
sebb a kompressziós harisnya viselése,
ám ha már átesett trombózison, akkor
érdemes felhúznia, hiszen az segíti a ke-
ringést, különösen, ha az eset a közel-
múltban történt.  Ha máskor nem is, de
utazáshoz mindenképp viselje.

A nyári balesetekrôl
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A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA

más kísérővel érkezett. Mert az addig
egészségesnek gondolt kísérő hirtelen
meghalt, például szívinfarktusban,
agyvérzésben vagy éppen rosszindula-
tú daganat miatt.

Időben felfedezve
gyógyítható
Erre mondja a klasszikus orvosi szlo-

gen, hogy „nincs egészséges ember,
csak rosszul kivizsgált beteg”. Valójá-
ban inkább nagyon sok az egészséges-
nek gondolt, gyakran panaszmentes
beteg, akiknél a bajt már visszafordít-

Érdekes dolog ez, mert általában
arra gondolunk, hogy a szívbetegek
esendőbbek a szélsőséges időjárás és
a különböző frontok esetén, ezért ne-
kik jobban oda kell figyelni magukra,
óvatosabban kell enni és inni, és ösz-
szességében visszafogottabban élni,
gyógyszereket szedni és rendszeresen
vizsgálatokra járni. Így is van ez.
Ugyanakkor számos esetben találkoz-
tam már azzal a szituációval, hogy az
évekig rendszeres kontrollvizsgálatok-
ra a hozzátartozója által kísért súlyos
szívbeteg egyszer csak egymaga vagy
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hatatlanul agresszív formájában ismer-
jük fel, olykor hirtelen halál formájá-
ban. Vagyis, 40 év felett már minden-
kinek el kell járni rendszeresen az aján-
lott szűrővizsgálatokra. Különösen ak-
kor, ha a családban a közvetlen hoz-
zátartozók között valamely betegség
már előfordult. Mert a genetika műkö-
dik, de a betegségek zöme ma már,
időben felfedezve, szépen gyógyítha-
tó vagy hatékonyan kezelhető.

Fontos tanácsok
S hogy mit tanácsolok a szívbete-

geknek nyáron? Pontosan ugyanazt,
amit az egészségesnek gondolt em-
bereknek. Igyanak bőséggel folyadé-
kot, lehetőleg ásványvizet, vagy amit
csak szeretnek, de mértékkel az alko-
hollal, mert az hiába folyékony, még-

iscsak dehidrál, vagyis folyadékot von
el a szervezetből. Tehát, aki alkoholt
is fogyaszt, mert miért is ne sörözné-
nek a nyári nagy melegben, annak
még több alkoholmentes folyadékot is
kell fogyasztania. A direkt napsütést
kerülni kell a déli órákban, úgy 11 és
15 óra között. Tartózkodjunk inkább
félárnyékban. Semmi esetre se végez-
zünk ilyenkor kerti munkát, és ha nap-
ra megyünk, akkor egy fehér sapka
vagy kendő legyen a fejünkön. Akik
sportolni szeretnének, azok azt a kora
reggeli vagy késő délutáni órákban te-
gyék. Inkább együnk többször, de ke-
veset. A légkondi rendkívül veszélyes
tud lenni. Aki izzadtan bemegy egy hi-
vatalba vagy szállodába, egy alaposan
lehűtött légkondicionált helyiségbe, az
könnyen megfázhat. De, az is kelle-

Szerzô:
Prof. Dr. Dézsi Csaba András

belgyógyász,
kardiológus fôorvos 

Szívbetegen,
nyáron 

JÓ TUDNI

A minap katétereztem hajnalban a szívét egy betegnek, aki
„csak” egy napra hagyta el a gyógyszereit, mert „vasárnap zár-
va volt a patika”. Mindig van valahol egy ügyeletes patika! A
másik klasszikus, amikor a beteg az ajánlott adag felét szedi
csak be, mert „annyi rosszat hallott már a gyógyszerekről”. Egy-
részt, amikor ilyeneket hallunk vagy olvasunk, gondoljunk arra
az igencsak elgondolkodtató magyar mondásra, hogy „kibicnek
semmi sem drága”, mert aki ilyet mond, az nem az egészségün-
kért aggódik, csak egyszerűen okoskodik. Akkor is, ha nagy tu-
dású, nyugdíjas szívsebész professzor. Másrészt pedig tudjuk
jól, hogy aminek nincs mellékhatása, annak hatása sincsen.
Ugyanakkor orvosunk mérlegeli a gyógyszerek jól ismert mel-
lékhatásainak és a hatásosságának a hátrányait és előnyeit, s
megnyugodhatunk, mert a hátrányok a legtöbb esetben eltör-
pülnek a jótékony hatások mellett. Mert a modern gyógyszerek
például megelőzik az agyvérzést, a szívinfarktust, csökkentve
a vérnyomásunkat, a koleszterinszintünket, kitágítva az erein-
ket, és javítva a sejtek anyagcseréjét. Ha pedig aggódunk azért,
hogy mindez nehogy károsítsa a májunkat, főleg, ha még alko-
holt is fogyasztunk a gyógyszerek mellett, akkor inkább szed-
jünk rendszeresen májvédő tablettát. Ahogy a kocsiba ülve is
bekötjük a biztonsági övet. 
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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

nyiséget. Még akkor se, ha akad a
szomszédok vagy barátok között egy
„okostojás”, aki azt mondogatja,
hogy „csoda, hogy élsz, ha ezt a sok
gyógyszert beveszed”. Akkor se, ha
arra gondolnak, hogy inkább megin-
nának egy sört vagy egy pohár bort,
amit félnek a gyógyszerrel együtt el-
fogyasztani. Kevés olyan gyógyszer
van, amire nem szabad kulturált
mennyiségben alkoholt fogyasztani.
Ezt nem árt megbeszélni a kezelőor-
vosunkkal, nem szabad szemérmes-
nek lenni. Elvégre az egészségünkről,
az életünkről van szó, aminek része
az is, hogy jól érezzük magunkat. Szó-
val, törekednünk kell a biztonságra,
ami a mai rohanó, stresszes világban
már komplex odafigyelést igényel az
egészséges élet területén is. 

metlen lehet, ha az autóban a jóleső
érzés miatt magunkra irányítjuk a jó
kis hideg levegőt, majd másnapra
mellhártya vagy vállízületi gyulladá-
sunk alakul ki, ami komoly fájdalom-
mal járhat. Ha huzatban áll vagy ül, ak-
kor ne szégyelljen odamenni az ablak-
hoz, becsukni. Mert a huzat is köny-
nyen gyulladást okozhat azon testré-
szünkben, amit huzamosabban ér, kü-
lönösen, ha előtte már a melegben
megizzadtunk.

Rendszeres
gyógyszerszedés
és az alkohol
Nagyon fontos, hogy akiknek

rendszeresen gyógyszert kell szedni,
azok a nyaralás során se felejtsék el
beszedni az ajánlott gyógyszermeny-

„Negyven év felett
már mindenkinek

el kell járnia rendszeresen
az ajánlott

szűrővizsgálatokra.
Különösen akkor, 

ha a családban a közvetlen
hozzátartozók között

valamely betegség már
előfordult.”
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Szerző: H. F.
Fotó: O. Jakócs Péter

Jövőre lesz ötvenéves a győri Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház köz-
ponti intenzív terápiás és anesztezi-
ológiai osztálya. Ebből a fél évszá-
zadból 23 éven át dr. Gartner Béla
osztályvezető főorvos irányította,
irányítja a szakmai munkát. Dolgo-
zott Ausztriában is, s azt kellett el-
döntenie: marad-e ott jól fizetett
katonának, vagy hazatér hivatása
rosszul fizetett „tábornokának”.

Az intenzív orvosok azon a terepen
dolgoznak, ahol találkozik az élet a ha-
lállal. Jellegéből adódóan ez a medici-
na csúcsa, fogalmaz az osztályvezető
főorvos. Olyan csapatmunkát igényel,
amiben az intenzív orvosok, ápolók tu-
dása, felkészültsége, döntésképessé-
ge, tapasztalata mellett a társszakmák
együttműködése is elengedhetetlen. 

Az intenzív terápiás osztályon ke-
zelt emberek harminc százalékán
azonban még ezzel az összefogással
sem lehet segíteni. Az osztályra ugyan-
is azokat hozzák, akiknek az életfunk-
ciói súlyos veszélybe kerülnek, s ha a
komplex kórképekben megmutatko-
zó, több szervet érintő kóros folyama-
tokat nem tudják megállítani, a beteg
minden erőfeszítés ellenére meghal. 

Nagy, s nem mindig teljesíthető kihí-
vás életben tartani a beteget addig is,
amíg a baj forrása ki nem derül, hogy
onnantól már célirányosan, a megfelelő

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

terápiával tudják hatékonyan gyógyítani.
Versenyt futnak az idővel, s az esetek
hetven százalékában győznek.

Gartner Béla főorvos szerint jó el-
méleti felkészültség, naprakész tudás,
döntésképesség, stressz- és kudarctű-
rő személyiség, teammunkára való ké-
pesség szükséges ahhoz, hogy valaki
ebben a szakmában jó orvos legyen.
Ritka az, hogy egy olyan csapat alakul-
jon ki, amelynek a kezében most van
az osztály, állítja a főorvos. Harminc-
nyolc nővér és harminc orvos gyógyít-
ja, ápolja az osztály betegeit, s foglal-
kozik a hozzátartozókkal is, akiknek
joguk van pontosan megismerni a be-
teg állapotát, életesélyeit. Előfordul,
hogy azt kell mondani: nem tudunk,
nem lehet többet tenni a betegért, föl
kell készülni a legrosszabbakra. A ha-
lottak hozzátartozóit arról is tájékoz-
tatják, ha az elhunyt ép szerveit föl-
használják transzplantációra. Ha valaki
életében ezt nem tiltotta meg, akkor

életmentés céljából külön engedély
nélkül lehet másokba átültetni egy-
egy szervet. A hozzátartozóknak nincs
módjuk ezt megtiltani, de nem is na-
gyon akarják. Legalább abban a tudat-
ban búcsúznak el szeretteiktől, hogy
halálukkal segítettek másokon. 

A főorvos érthető módon jobban
szereti, ha a sikerekről beszélünk, bár
neki, s az osztályon dolgozóknak az
életmentés szinte mindennapi élmény.
Rengeteg történetet tudnak, de egyi-
ket sem gondolják különlegesnek: ez
a dolguk, erre esküdtek. 

Dr. Gartner Béla egy Veszprém me-
gyei kis faluból, a 400 lelkes Porváról ke-
rült a zirci gimnáziumba, majd a Pécsi Tu-
dományegyetem Általános Orvostudo-
mányi Karára, amelyet summa cum lau-
de minősítéssel végzett el. Szülei az álla-
mi gazdaságban dolgoztak, illetve háztáji
gazdálkodásból éltek. Kemény munka
volt, és a család minden tagjának részt
kellett benne venni. Szüleitől tanulta a
család és az időben, gondosan elvégzett
munka fontosságát, szeretetét és tiszte-
letét. A biológia és a kémia tantárgyak
szeretete mellett azért is az orvosira je-
lentkezett, mert mindenki azt mondta:
oda nagyon nehéz bekerülni. Márpedig
Gartner Béla egész életében szerette a ki-
hívásokat. Elsőre felvették, s mint diplo-
májának a minősítése mutatja, a porvai
kis falusi iskola szellemi hozományával ki-
emelkedően megfelelt a kihívásnak.

A pécsi intenzív klinikán is azokat a
kihívásokat látta meg, amelyek erre a
pályára vezették. Állást már későbbi fe-
leségével, a pécsváradi dr. Vörös Kata-
linnal együtt kerestek. Győrbe költöz-
tek, felesége gyermekgyógyász szere-
tett volna lenni, s itt ígérkezett neki ál-
lás. „Átmenetileg” a vérellátóba került,
olyannyira, hogy ma már az Országos
Vérellátó Szolgálat Győri Regionális Vér -
ellátó Központjának vezető főorvosa.
Az Ifjúság körúti garzonházban kaptak
szobát, ott laktak egészen első gyer-
mekük, Ágnes lányuk megszületéséig. 

Akkoriban a Magyar utcai épület-
ben voltak a műtétes szakmák. Ott
alakították ki az intenzív osztályt, ahol
először főleg az operáció utáni ellátást
végezte öt-hat orvos dr. Varga László
alapító osztályvezető irányításával. A
fiatal szakma kereste a maga helyét,
eredményeivel kiharcolta önállóságát,
feladatkörei kibővültek, évek múlva
már senki sem kérdőjelezte meg, hogy
az intenzív terápia önálló szakterület,
ahová minden osztályról visznek élet-
veszélybe került betegeket. 

Az állandó készenlét, a sok, pihenő
nélküli ügyelet és a hálapénz hiánya mi-
att sem volt ez egy vonzó szakma. Dr. Bu-
govics Elemér főigazgatósága alatt érte
el dr. Gartner Béla, hogy az intenzív terá-
piás és aneszteziológus orvosok kiemelt
bért kapjanak, s – mint az osztályvezető
mondja – azóta is mindegyik vezető

igyekszik a lehetőségek szerint megfizet-
ni őket. Így is sok orvos ment el külföldre,
de legalább jó hírét vitték a kórháznak,
Angliában például a győrieket soron kívül
fogadták. Három évet Gartner főorvos is
dolgozott külföldön, de ő Ausztriában.

Volt egy lengyel kollégám, aki orszá-
gából Svájcba disszidált, onnan osztrák
felesége miatt Ausztriába költözött –,
idézi fel egy fontos élményét a főorvos.
– Amikor szabadságra ment Lengyelor-
szágba, azt mondta: már ott sem érzi
otthon magát, Svájc sem a hazája, s
Ausztria is minden lehetősége ellenére
idegen. Én már csak útközben érzem jól
magam, vallotta meg a lengyel kolléga.
Gartner főorvos azt mondja: nem akar-
tam, hogy én is csak útközben legyek
otthon. Három év után hazatért. Jól fi-
zetett katonából a szakmám rosszul fi-
zetett „tábornoka” lettem – állapítja
meg bölcs derűvel, aztán arról beszél:
Nemcsak az intenzív terápia, hanem az
aneszteziológia, a műtéti érzéstelenítés,
altatás is hatalmas fejlődésen ment ke-
resztül az utóbbi évtizedekben.

Amikor én kezdtem a szakmát, hat-
van éven felüli betegeket már nem ope-
ráltunk meg, mert olyan nagy volt az al-
tatás és a műtét kockázata. Ma az élet-
kor önmagában nem akadálya a műtéti
beavatkozásnak – szemlélteti a változá-
sokat. Ma már külön szakterület a peri-
operatív medicina, amely magában fog-
lalja a műtéti felkészítést, a műtét közbe-
ni kezeléseket (ami gyakorlatilag egy fo-
lyamatos intenzív kezelésnek felel meg),
az altatást, és az operáció utáni ellátást.

A főorvos szakmája lényegét, Széll
Kálmán, a neves szombathelyi anesz-
teziológus mondataival szemlélteti:
más osztályokon az orvosnak vannak
betegei, az intenzíven viszont a beteg-
nek vannak orvosai.

Dr. Gartner Béla és felesége ménfő-
csanaki házuk kertjében tud igazán ki-
kapcsolódni. Emellett a főorvos sokat ol-
vas, szereti a zenét, s rendszeresen bi-
ciklizik. Ágnes lánya közgazdász, Pesten
él, az ő házasságából született unokája,
Lorina, akinek érkezése a legjobb dolog
volt, amely az utóbbi időben történt a
családban. Bálint fia Nürnbergben szer-
zett belgyógyászati szakvizsgát, rövide-
sen kardiológus lesz. Gartner Béla azt
reméli: hazatér.

Ahol a betegnek vannak orvosai, 
és nem az orvosnak betegei

Dr. Gartner Béla,
intenzív terápiás és aneszteziológus

osztályvezetô fôorvos 
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Győr-Révfaluban, 180 nm-es, iker csa-
ládi ház eladó. Az ingatlan háromszin-
tes, melyben található négy hálószoba,
kettő nappali, gardróbszoba, mosó-
konyha, kettő fürdőszoba, konditerem,
tárolóhelyiségek, garázs.

Ár: 36,4 M Ft
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Ménfőcsanak és Győrújbarát ha-
tárán, a Százszorszép lakóparkban épül
ez a 21 lakásos társasház. Itt eladó ez a
bruttó 96 nm-es, nettó 66 nm-es lakás.
Az ingatlan elosztása tökéletes akár na-
gyobb családok részére is, mert a 3 szoba
mellett nappali is helyet kapott.

Ár: 19,9 M Ft
Búza Tímea: +36-70/425-5590

Szigetköz szívében, Győrzámolyon kíná-
lom eladásra ezt a minden igényt kielé-
gítő ikerházat. A 90 nm-es házhoz tarto-
zó telekrész 500 nm. Elosztása miatt ki-
válóan alkalmas nagyobb családok szá-
mára is, hiszen az amerikai konyhás nap-
pali mellett kialakításra került 3 hálószo-
ba. A házhoz 12 nm terasz kapcsolódik.

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

Győrújfalu csendes, új építésű részén kí-
nálom eladásra ezt a minden igényt kielé-
gítő ikerházat. A ház saroktelken kerül
felépítésre, közös fala nincs. A 80 nm-es
házhoz tartozó telekrész 350 nm. A nagy-
méretű, amerikai konyhás nappali mel-
lett kialakításra került 3 hálószoba. A
nappalihoz 12 nm terasz kapcsolódik.

Ár: 24,5 M Ft
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győrben, Kisbá-
csa városrészben,
az Audi-iskolához
közel, eladó egy 3
szoba + nappalis,
amerikai konyhás,
sorházi ingatlan.
A négylakásos
épület tíz éve
épült. A lakás net-
tó 86 nm-es, belső
kétszintes, tera-
szos és saját kert-
kapcsolatos.

Ár: 29,9 M Ft 
Venczel-Tóth Anita: +36-70/321-7759

Kedvező ajánlat
a Belvárost ked-
velőknek! Önnek
csak költöznie
kell! Győr Belvá-
rosában, az Ár-
kád bevásárlóköz-
ponthoz közel, el-
adó egy nappali +
háromszobás, el-

ső emeleti, 86 nm-es, teljesen felújított
polgári lakás. A nappali amerikai kony-
hás, a két hálószobához két fürdőszoba
kapcsolódik. 

Ár: 35,9 M Ft
Budai Mónika: +36-70/321-7759

Győrben, Sziget városrészben, csen-
des utcában eladó egy kétszobás, tég-
laépítésű társasházi lakás. A nagyobb
méretű szobához zöldre néző erkély
kapcsolódik. 

Ár: 13,5 M Ft
Horváth Edina: +36-70/321-7759

Révfalu dinamikusan fejlődő részén, az
Audi-iskola közelében,  eladó ez a föld-
szinti (zárt udvaron belül), 80,5 nm-es,
amerikai konyhás, nappali + 3 szobás la-
kás, kamrával, a fürdőben zuhanyzóval
és káddal. Mélygarázsban egy parkoló is
tartozik hozzá, ez benne van az árban.

Ár: 34,7 M Ft
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Sziget új építésű részén, közel az
Aqua Sportcentrumhoz és a Bercsényi
ligethez, eladó ez az 54 nm-es, újszerű,
1. emeleti, 4 nm-es erkélyes lakás klímá-
val, riasztóval kiépítve. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 2 félszoba.

Ár: 24,5 M Ft
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Ménfő-
csanakon, 130
nm-es családi
ház eladó. Az
ingatlan fűtésé-
ről egy fatüze-
lésű és egy gáz-
kazán gondoskodik. Az épület részben
felújított: fürdőszobák, pár helyiség ab-
lakai műanyagra lettek cserélve, abla-
kok redőnnyel szereltek. Az 1124 nm-
es telken található még garázs, pince, a
melléképületek akár állattartás, akár
műhely kialakítására alkalmasak.

Ár: 22,5 M Ft
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Révfaluban egy 2006-ban épült, 64
nm-es, földszinti, kertkapcsolatos lakás
eladó. A lakásban található egy nagymé-
retű hálószoba, gardróbszoba, valamint
egy nappali-étkező-konyha. A lakás új-
szerű állapotú, teljes bútorzattal eladó.

Ár: 26,9 M Ft
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Nagy-
bácsán el-
adásra kíná-
lom ezt a 398
nm-es telken
elhelyezkedő,
újszerű álla-

potú, 155 nm-es, kétszintes, dupla nap-
palis + 4 hálószobás családi házat. El-
osztása: az alsó szinten előszoba, be -
épített szekrényekkel, nappali, ameri-
kai konyha étkezővel, fürdőszoba, gard-
rób, a felső szinten: nappali, 4 hálószo-
ba, fürdőszoba található.

Ár: 42 M Ft
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

MOST TÁROLÓT ADUNK AJÁNDÉKBA!
Győrúj fa lu
k e d v e l t ,
csendes ré-
szén új építé-
sű, minőségi
társasházi la-
kások eladók.
Ez a 60 nm-es lakás a földszinten talál-
ható. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 2 hálószoba. A nappalihoz kap-
csolódik a nagyméretű, 24 nm-es te-
rasz, melyhez saját használatú, 37 nm-
es kert tartozik. 

Ár: 18,7 M Ft
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Pinnyéden, belső kétszintes, nap-
pali + 4 szobás, 110 nm-es, garázsos sor-
házi lakás eladó saját, 80 nm-es kerttel,
két terasszal. Terasz a földszinten és az
emeleten is található. A fűtésről konden-
zációs kazán gondoskodik, padlófűtés-
sel. Az ár emelt szintű fűtéskész ár, az
átadás 2017. év végén várható.

Ár: 31,9 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Szabad-
hegy új építésű
részén épül ez
a minden
igényt kielégí-
tő, rendkívül magas műszaki tartalom-
mal rendelkező, garázsos ikerház. A 92
nm-es, belső kétszintes, garázsos ikerház-
hoz tartozó telekrész 300 nm. A földszin-
ten amerikai konyhás nappali, valamint
háztartási helyiség, az emeleten pedig 3
hálószoba került kialakításra. A földszin-
ten 15 nm-es terasz, az emeleten pedig
4,61 nm-es erkély található.

Ár: 39,9 M Ft
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győrújbaráton, a Vadpipacs utcában
eladó ez az ikerház. Az ingatlan alapte-
rülete 65 nm, elosztása 2 szoba+nappa-
li. A házhoz tartozik 255 nm saját kert,
közös fala a másik ingatlannal nincs.
Ha igényes kis lakóparkban szeretne él-
ni, társasház mentesen, itt biztos szeret-
ni fog. Várható átadás: 2017. december.

KULCSRA KÉSZ ÁR: 22 millió Ft
Búza Tímea: +36-70/425-5590
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TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

Augusztus 17., 19:30
Vény nélkül

A héten többször is
Zooo+

A legjobb Helló Győr magazinokból válo-
gatunk Önöknek. Dejcsics Konrád atya a
Pannonhalmi Főapátság falai közé vezet,
kulisszatitkok, érdekességek, papi fit-
nesz a Helló Győrben! 

Augusztus 15., 19:30
Hello Győr!

Minden hétköznap 11 óra
Győr+ Üzenetek órája

A ZOOO+ állatbarát magazin nyári adá-
sában elsőként a kölyökkutyák új család-
ba kerülésének szempontjairól készült
összeállításunkat tekinthetik meg. Utána
kertészkedést kedvelő nézőink számos
hasznos tanácsot kaphatnak metszésből,
öntözésből, kártevő-mentesítésből, és
egyéb kiskertművelési tennivalókból. És
végül a struccfarmról készült riportunk-
kal zárjuk heti adásunkat.

Augusztus 13., 11 óra
Divertimento

Augusztus 15., 18 óra
Győr+ Este

A nyári időszakra jellemző fertőző beteg-
ségek a vakáció legszebb pillanatait tehe-
tik tönkre. Csütörtökön a megelőzésről,
a meglévő bajok helyes, hatékony kezelé-
séről hallhatnak részleteket, ha a Vény
Nélkült nézik.

Orosz Sanyi ismét különböző korszakok-
ból és különböző stílusokból válogat. A
Győr+ DJ valódi diszkóslágerekkel most
is meghozza a kedvet a szombat esti ki-
kapcsolódáshoz.

Augusztus 12, 18 óra
Győr+ DJ

Pribránszki Marianna, a Gyerkőcökkel
Suttogó kéthetente mindig hasznos taná-
csokkal látja el a gyakorló és a kezdő szü-
lőket is. Ha kérdése van, küldje el azt ne-
künk a 06-20/411-7171-es SMS számra.

Ismétlő műsorunkban az elmúlt évad
Sándor János-bérletének utolsó koncert-
jéről szólunk. A Győri Filharmonikus Ze-
nekart akkor a Nemzeti Filharmonikusok
zeneigazgatója, Hamar Zsolt vezényelte.
A Zarathustra programot kirobbanó siker
övezte. A május 11-i koncerten felhang-
zott egy ősbemutató is. Burkali Theodor
Klarinétversenyének szólistája pedig a vi-
lághírű zenész, Varga Gábor volt. Műso-
runkban újra hallhatják őket.

Augusztus 12. szombat
07:00 Híradó 07:25 Sporthírek 07:30
Creative chef 08:00 Híradó 08:25
Sporthírek 08:30 Építech 09:00 Hír-
adó 09:25 Sporthírek 09:30 Hello
Győr! 10:00 Vény nélkül n 10:30 Cre-
ative chef 11:00 Képújság 18:00 Cre-
do 18:30 Creative chef 19:00 Győri7
19:45 KOMP 20:00 Hello Győr!
20:30 Kulisszák mögött 21:00 Crea-
tive chef 21:30 Építech 22:00 Győri7
22:45 KOMP 23:00 Kulisszák mögött
23:30 Képújság 

Augusztus 13. vasárnap
07:00 Vény nélkül n 07:30 Építech
08:00 Credo 08:30 Creative chef
09:00 Hello Győr! 09:30 Kulisszák
mögött 10:00 Creative chef 10:30
Vény nélkül n 11:00 Képújság 18:00
Győri7 18:45 Made in Hungary 19:00
Hello Győr! 19:30 Üzleti negyed
20:00 Hello Győr! 20:30 Gázfröccs
21:00 Építech 21:30 Civil kurázsi
22:00 Győri7 22:45 KOMP 23:00
Hello Győr! 23:30 Képújság

Augusztus 14. hétfő
07:00 Győri7 07:45 A győri sport
büszkeségei 08:30 Hello Győr! 09:00
Vény nélkül n 09:30 Credo 10:00 Ké-
pújság 19:00 Híradó 19:30 Kulisszák
mögött 20:00 Híradó 20:30 Zooo+
21:00 Híradó 21:30 Üzleti negyed
22:00 Híradó 22:30 Vény nélkül  n
23:00 Híradó 23:30 Képújság

Augusztus 15. kedd
07:00 Híradó 07:30 Kulisszák mögött
08:00 Híradó 08:30 Zooo+ 09:00 Hír-
adó 09:30 Üzleti negyed 10:00 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó 20:30 Creative chef
21:00 Híradó 21:30 Hello Győr!
22:00 Híradó 22:30 Credo 23:00 Hír-
adó 23:30 Képújság 

Augusztus 16. szerda
07:00 Híradó 07:30 Hello Győr!
08:00 Híradó 08:30 Creative chef
09:00 Híradó 09:30 Credo 10:00 Ké-
pújság 19:00 Híradó 19:30 Építech
20:00 Híradó 20:30 Creative chef
21:00 Híradó 21:30 Építech 22:00
Híradó 22:30 Civil kurázsi 23:00 Hír-
adó 23:30 Képújság

Augusztus 17. csütörtök 
07:00 Híradó 07:30 Építech 08:00
Híradó 08:30 Creative chef 09:00 Hír-
adó 09:30 Civil kurázsi 10:00 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:30 Vény nélkül
n 20:00 Híradó 20:30 Hello Győr!
21:00 Híradó 21:30 Vény nélkül n
22:00 Híradó 22:30 Üzleti negyed
23:00 Híradó 23:30 Képújság

Augusztus 18. péntek 
07:00 Híradó 07:30 Vény nélkül n
08:00 Híradó 08:30 Hello Győr!
09:00 Híradó 09:30 Üzleti negyed
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:30
Creative chef 20:00 Híradó 20:30 Ku-
lisszák mögött 21:00 Híradó 21:30
Creative chef 22:00 Híradó 22:30 Zo-
oo+ 23:00 Híradó 23:30 Képújság

Augusztus 12. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszél-
getéseiből válogatunk (benne: helyi hírössze-
foglaló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírössze-
foglaló) 7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége
Benne: 9:30 Kulisszák Mögött ism. 18:00
Győr+ DJ – Valódi diszkóslágerek Orosz Sanyi
válogatásában! 19:00 Ismétlés / Magyar óra
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00
D-ER Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Augusztus 13. vasárnap
5:00 Ismétlés - a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefog-
laló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Fe-
renczy Balázs 11:00 Divertimento – a győri fil-
harmonikusok műsora Farkas Mónikával
14:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs
18:00 Magyar óra 19:00 Divertimento ism.
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Augusztus 14. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
6:30 Győr+ Reggeli – Velünk ébred a város!
Orosz Sanyi 6:40 Német hírpercek 10:00 Győr+
Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája
12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Délután 15:25
Győr+ TV híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Farkas Mónika, a nap legfontosabb ese-
ményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
18:10 Heti asztrológia Szakács Annával 20:00
Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Augusztus 15. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
történései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi
6:40 Német hírpercek 7:30 Városüzemeltetési
körkép a Győr-Szol Zrt. munkatársaitól 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
15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+
Délutáni Gyors – Farkas Mónika, a nap legfon-
tosabb eseményeivel 18:00 Győr+ Este – Baj-
zát Zsuzsi  Vendégünk Pribránszki Marianna,
a Gyerkőcökkel Suttogó 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár

Augusztus 16. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
történései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi
és Ferenczy Balázs 6:40 Német hírpercek
9:30 Rómer Magazin – a Rómer Múzeum ak-
tuális összefoglalója (Bajzát Zsuzsi) 10:00
Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek
órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Délután
15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+
Délutáni Gyors – Farkas Mónika, a nap legfon-
tosabb eseményeivel 18:00 Győr+ Este – Baj-
zát Zsuzsi  F5 – Ráfrissítünk a hallgatók IT tu-
dására 19:10 Rómer Magazin ism. 19:30 Fod-
rász percek 20:00 Kabaré 21:00 Hangos-
könyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár

Augusztus 17. csütörtök 
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
történései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi
és Ferenczy Balázs 6:40 Német hírpercek
10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00
Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló
17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mónika,
a nap legfontosabb eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 19:10 Megszólal a
Vaskakas ism. 20:00 Kabaré 21:00 Hangos-
könyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár

Augusztus 18. péntek 
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
történései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi
és Ferenczy Balázs 6:40 Német hírpercek
10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00
Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló
17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mónika,
a nap legfontosabb eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió mű-
sora 22:30 Győr+ Zenetár 

Hiányzik? Megbántottad? Mosolyt csal-
nál az arcára? Üzenj te is a Győr+ Rádió-
val, velünk az üzenet célba ér! Tel.: +36-
96/777-777, SMS: +36-20/411-7171,
facebook.com/gyorplusz

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

Augusztus 18., 19:30
Creative Chef

Tálos Gergő, a Yakuza Fitness tulajdonosa
volt márciusban Nagy Eszter Creative Chef
vendége. Az egészséges, változatos alap-
anyagokból készült ételek egy markáns me-
nüsorrá álltak össze, amely vendégvárónak
is tökéletesnek bizonyulhat.
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ELADÓ
Győr, Ifjúság körúton panelprogram-
ban részt vett társasházban, összkom-
fortos komfortfokozatú, földszinti 1,5
szobás, 48 m2-es, a Győr-Szol Zrt. tu-
lajdonában álló lakás eladó.

Eladási ár: 13.500.000 Ft.
Érdeklődni lehet: 96/511-420/114

Vételi szándéknyilatkozat beküldése: 
GyŐr-Szol Zrt. 9024 GyŐr, Orgona u. 10. 
vagy ingatlanhasznositas@gyorszol.hu címre

KIADÓ
A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kí-
nálja saját tulajdonában lévő Győr,
Kálvária u. 4–10. szám alatti, iroda cé-
lú 50 m2-es, 64 m2-es, 120 m2-es és
201 m2-es helyiségeit.

A bérbeadással kapcsolatos további
felvilágosítás személyesen (idŐpont-
egyeztetést követŐen) vagy telefonon
kérhetŐ: GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési
Üzletág. Tel.: 96/511-420/114.
E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a sportbará-
tokat, hogy a Magyar Vilmos Uszoda elő-
re eltervezett éves karbantartás miatt, au-
gusztus 5–13-ig zárva tart. Nyitás: au-
gusztus 14-én reggel 6 órakor. A zárva-
tartás ideje alatt a szakemberek elvégzik
a vízi és épületgépészeti rendszerek felül-
vizsgálatát és a szükséges javításokat.

A Győr-Szol Zrt. köszöni az úszni
szeretők türelmét, megértését.

Zárva a Magyar 
Vilmos Uszoda

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.

Felveszünk kiemelt bérezéssel
mû szak ve zetô, eladó, pénztáros, hentes,

bolti kisegítô munkakörbe kollégákat.
Gyedes ellátásban lévôk, megváltozott
mun ka ké pes sé gû ek és nyugdíjasok

jelentkezését is várjuk,
akár részmunkaidôsként is!

Gyakorlati lehetôséget kínálunk üzleteinkben
bolti eladó szakmát tanulók részére.

Sikeres szakmai vizsga után munkahelyi
lehetôség.

Idôszaki diákmunka lehetôséget kínálunk.
Partnerünk: Pannon-Work.

Jelentkezés helyben az üzletvezetônél
vagy fényképes önéletrajzokat

a munkahelygyor@gmail.com
email címre várjuk.

Akció: 2017. augusztus 11—17.

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

Sertéslapocka
1 kg

970 Ft/kg

Mesés túró
450 gr,  842,22 Ft/kg

379 Ft/cs

Lecsónak való paprika
II. osztályú, 1 kg
Aug. 11—13.

199 Ft helyett

129 Ft/kg

HB dobozos
sör

0,5 l, 318 Ft/l
kartonos ár

159 Ft/db

szerző: nagy csaba

A nyár egyik slágergyümölcse, a gö-
rögdinnye, nagy választékban kapha-
tó a Vásárcsarnokban. A lédús, édes,
de mégis frissítő dinnyét sokan kere-
sik a napokban – tudtuk meg Markó
Vendel kereskedőtől. A szezonalitás-
nál maradva elmondható, hogy vár-
hatóan a héten és a jövő héten lesz
még nagyobb mennyiségben ma-
gyar dinnye a kínálatban – hívta fel a
figyelmet Markó Vendel, aki az általa
árult dinnyéről elmondta: Kecskemét
mellől, Szentkirályról hozzák immár
egy évtizede, mert ők és a vásárlók is

KIADÓ
A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kí-
nálja saját tulajdonában lévő Győr,
Semmelweis utcában található
30,0–59,58 m2-es nyugdíjasházi bér-
lakásait.

A bérbeadással kapcsolatos további
felvilágosítás személyesen
(idŐpont-egyeztetést követŐen)
vagy  telefonon kérhetŐ:
GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág
Tel.: 96/511-420/114
E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

Dinnyét a Vásárcsarnokból!
meg vannak elégedve a minőséggel.
A szállítás folyamatos, ennek köszön-
hetően mindig friss az áru. „A vásár-
lói igényekhez igazodva, a dinnyét kí-
náljuk egyben, ugyanakkor elvágva is
megvásárolható” – mondta el a ke-
reskedő. Más gyümölcsökre rátérve
megtudtuk: a Vásárcsarnokban egy-
re nagyobb a választék őszibarackból
és szilvából is. A zöldségek közül a le-
csónak szánt paprika és a paradi-
csom a legkeresettebb, de sokan
visznek főzni való kukoricát is. Érde-
mes tehát körülnézni a Vásárcsarnok-
ban, hiszen a nagy választékhoz jó
minőség is társul.

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-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr,
Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

gépi parkgondozó, kézi parkgondozó,
kézi úttisztító, bádogos (tetofedo), szökokútkezelo´́ ´́´́ ´́

Piaci kosár

Görögdinnye:
......................149 Ft/kg

Őszibarack:
............299-499 Ft/kg

Szilva:
......................350 Ft/kg

Paradicsom:
............130-300 Ft/kg

Paprika:
............150-300 Ft/kg



ÁLLÁS 

Pedagógust keresünk:
kiadványszerkesztés (Adobe
Photoshop, Indesign), svéd-
masszázs, sportmenedzs ment.
Jelentkezés: szakgimnazium.gyor@
gmail.com

KÖRNYEZETVÉDELMI
MÉRNÖK és

KÖRNYEZETVÉDELMI
TECHNIKUS 

munkakörökbe felveszünk
szakirányú 

végzettségű munkavállalókat.
BLAUTECH Kft.

Győri Környezetvédelmi Iroda
Jelentkezni lehet fényképes 

önéletrajzzal:
job@

blautech.hu

CNC-gépkezelőket, for-
gácsolókat, CO2 hegesztőket,
darusokat (felülről vezérelt), üze-
meltető villanyszerelőket, gépla-
katosokat, targoncásokat, ková-
csokat keresünk győri munka-
helyre. 06-70/941-0185; 06-
70/911-0994 majsamunka@
indamail.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

Térkövezést, kerítésépítést
és teraszfedést vállalunk. Érd.:
+36-30/298-4711.

Általános iskolások fejleszté-
sét és korrepetálását vállalom. Gya-
korlattal. 06-20/803-4994

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

Kőműves és festési munká-
kat vállalok. Térkövezés, burkolások
stb. 06-20/517-2701

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.

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

INGATLAN

Nádorvárosban, 1,5 szobás,
1. emeleti téglalakás, gépkocsibeál-
lóval eladó. 13.990.000 Ft. 06-
70/940-4046

Győrben, Tihanyi Árpád
úton, azonnali költözéssel
kiadó teljesen felújított, 2 szoba
hallos lakás, havi 95.000 forintért.
06-30/240-3976

Budapest XV., Pázmány Péter
utca, 88.00 nm-es téglalakás eladó.
Ár: 26.8 M Ft. +36-30/516-4791
www.ingatlan.com/23144998

Győr, Horgas utca, 680 nm-es, la-
kóövezeti panorámás telek eladó. Ár:
14,9 M Ft. +36-20/950-3185
www.ingatlan.com/23041650

Budapest IX., Üllői út., 55.00
nm-es téglalakás eladó. 2. emeleti.
Ár: 29 M Ft. +36-70-679-1231
www.ingatlan.com/23450639

Győr-Adyvárosban, Ifjúság
körúton, 49 nm-es panellakás tulaj-
donostól eladó. I.ár: 15,3 M Ft. 06-
30/440-5940, +36-30/458-7060
www.ingatlan.com/23491434

LAKÁSCSERE

Elcserélném nádorvárosi,
53 nm-es, 2. emeleti önkormányzati
lakásomat nagyobb, polgári lakásra.
06-20/397-9661

06-96/505-000

Adyvárosi, 3 szobás, 62 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1+fél szobás, ha-
tározatlan idejű, belvárosi, szigeti vagy rév-
falui bérleményre. (Hirdetésszám: 622.)

Szabadhegyi, 3 szobás, 58 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, 35-40 nm-es, 1+
fél szobás, határozott-határozatlan idejű
adyvárosi, lift nélküli házban, max. 2. eme-
leti bérleményre. (Hirdetésszám: 623.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 45 nm-es,
komfortos, extrán felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 3-
4 szobás, határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Belváros, Sziget, Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 624.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 47 nm-es,
komfortos, felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 2-3-4 szo-
bás, határozatlan-határozott idejű bér-
leményre. Tartozás átvállalása lehetsé-
ges. (Hirdetésszám: 625.)

Szigeti, 1 szobás, 43 nm-es, fél-
komfortos, egyedi gázfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 34–55 nm-es, 1-2 szobás
bérleményre. Sárás, Szentiván, Ipari
Park kizárva. (Hirdetésszám: 366.)

Belvárosi, 2 szobás, 48 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 35 nm-es, 1 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses, földszinti, gázfűté-
ses bérleményre. Újváros és tartozás
kizárva. (Hirdetésszám: 370.)

ÉPÍTŐANYAG

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

Kertek rendezését, fűka-
szálást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják nyírá-
sát vállalom. +36-20/517-2701

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

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

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés,

gurtnicsere
rövid határidővel. 

Tel.: 06-20/246-5724.

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

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

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK,
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai
+36-30/754-3112 

www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

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!

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280
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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
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Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô, vi-
lágviszonylatban 96 telephellyel rendelkezô
vállalata, gyôri  telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOROKAT
(középfokú végzettség szükséges)

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
(új típusú jogosítány szükséges)

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam
beiskolázási lehetôséggel. Ha szeretnél
ingyenesen OKJ-s targoncavezetôi
jogosítványt szerezni, JELENTKEZZ!

Ami a munkakörök betöltéséhez szükséges:
• megfelelô iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

Amit mindhárom munkakör esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer

(lakáshitel-törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô
nemzetközi nagyvállalat munkatársa lenni,
JELENTKEZZ!

Elérhetôség, információ:
Hétfôtôl péntekig 8–16 óra között
a 96/661-213-as telefonszámon.

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
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ÁLLATKERT, PANNON-VÍZ HIRDETÉS
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vidrauszoiskola.hu

A Vidra Úszóiskola befejezte a 2016/2017-es tanévet.
Sok szeretettel gondol úszótanítványaira, a táboraiban részt vevő gyermekekre,
diákokra. A sok közös élmény boldogít bennünket és bizonyára titeket is.
Bizakodunk az őszi folytatásban, találkozásban.

Szeptember 18-án indul a Vidra úszóiskola
a győri uszodákban: Aqua Uszoda, Móra Uszoda, Magyar Vilmos Uszoda
(GYÁEV), Sátoros Fedett Uszoda. Várunk benneteket!

Kellemes pihenést, sok lubickolást a nyár további részében.

Úszás: erő, egészség, edzettség.

A Vidra Úszóiskola összes oktatója és edzője
jó kívánságait küldi a gyerekeknek és a szüleiknek.

szerző: xantus-állatkert

Augusztus utolsó péntekének estéje,
amely az Állatkertek Éjszakájának im-
már hagyományos időpontja, ebben
az esztendőben augusztus 25-re esik.
Ezen az estén az ország tizenkét tele-
pülésén bemutatóhelyek várják esti, il-
letve éjjeli nyitvatartással és egyedi
programokkal az érdeklődőket.

A programot szervező intézmények
fontosnak tartják, hogy az ország minél
több pontján részt vehessenek az em-
berek ezen a különleges eseményen,
még több lehetőséget teremtve a nagy-
közönség és a természet találkozására.

Győrben, a Xantus János Állatkert-
ben augusztus 25-én meghosszabbí-
tott nyitvatartással, 22 óráig várjuk a
látogatókat a hangulatos, fáklyákkal
megvilágított sétányokon, izgalmas
programokkal. Az Állatkertek Éjszaká-
ja programjai 16 óra után kezdődnek.

Csak ezen az estén, izgalmas látvá-
nyossággal kedveskedünk az érdeklő-
dőknek. Meg tudják figyelni, ahogy a
ragadozóink természetes viselkedé-
sük szerint elkapják a zsákmányukat.

szerző: pannon-víz

Megváltozott víznyomással és átme-
neti ivóvíz-elszíneződéssel találkoz-
hatnak a jövő héten Győr keleti kerü-
leteiben, leginkább Győr-Gyárváros,
Kiskut és Likócs térségében. Kérjük,
hogy ellenőrizzék a víz minőségét
használat előtt! 

A változás oka a Kandó Kálmán út
térségében végzett főnyomó vezeték

Izgalmas programok várnak
az Állatkertek Éjszakáján

A tigriscsaládunk antilopokra vadá-
szik, majd az oroszlán is fára mászva
becserkészi az áldozatát.

A látogatóinkat különleges, a kollé-
gáink által élőben közvetített látvány -
etetésekkel is várjuk. Ezeken többek
között a csuklyás majmok, a tapírcsa-
lád és az örvös medvék etetését is
megfigyelhetik, sőt részeseivé is vál-
hatnak. A nap folyamán testközelből
is meg lehet ismerkedni a kertben kör-
bevezetett Zoo Show sztárjaival.

Ebből az alkalomból hangulatos, az
éjszakai vadon hangulatát megidéző ál-
latbemutatókkal is készülünk.  Visszatér
a nagy sikerű malacfutam is, amely so-
rán az állatkert törpemalacai egy futó-
versenyen mérik össze gyorsaságukat
és kitartásukat. Lássuk, ki a lesz a baj-
nok! A móka és az izgalom garantált!

A hüllőház mellett bátorságpróbát
tehetnek az erre vállalkozó látogatók,
ahol a Tapizoo-Láda kincsein kívül a
„nem szeretem” állatokkal, kígyókkal
és csótányokkal is találkozhatnak.

A rendezvény az állatkert jelenleg
érvényes jegyáraival látogatható.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Nyerjen tûzcsapos pendrájvot
nyári vizes képpel!
Egy szép tűzcsap, ötletes ivókút, kü-
lönleges víztorony – olvasóink bizo-
nyára sok szép és érdekes vizes látni-
valóval találkoztak nyaralásuk során.
Ha megosztják velünk, pannon-vizes
tűzcsapos pendrájvot nyerhetnek! A

képeket a jubileum@pannon-viz.hu
címre várjuk, szeptember 15-ig. Rész-
letek a www.pannon-viz.hu webolda-
lon. A beküldött képekre szavazni is
érdemes, a szavazók állatkerti belépő-
ket nyerhetnek!

Elszínezôdhet az ivóvíz
felújítása, melynek során a szakembe-
rek kibélelik az itt húzódó 105 méte-
res vezetékszakaszt. A munkálatok
idején megváltozik az ivóvíz áramlási
iránya. Vízelszíneződésre augusztus
14. és 18. között lehet számítani. 

Az elszíneződött ivóvíz vas- és
mangánvegyületeket tartalmaz, me-
lyek nem károsak az egészségre, de
az ivóvíz háztartási célú felhasználá-
sát megnehezítik.



22 / + / 2017. augusztus 11.

HIRDETÉS SPORT

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat az
egyszerû finanszírozástól
a teljes flottakezelésig.

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: nagy roland
fotó: o. jakócs péter

Nyitott kapus, vagyis szurkolók által is
látogatható edzésre várta a drukkereket
a Győri Audi ETO női kézilabda-csapa-
ta. A különleges tréninget sajtótájékoz-

tató vezette fel, amelyen Ambros Martín
vezetőedző, valamint a csapatkapitány
Görbicz Anita, és a tavasszal szerződte-
tett Anja Althaus válaszolt az újságírók
kérdéseire. A vezetőedző magyarul
kezdte mondandóját, aztán udvariasan
elnézést kért és angolra váltott.

„A felkészülés hónapja nagyon fon-
tos, tudjuk, hogy egy jó kezdés meg-
adhatja az alapot egy nagyszerű
idényhez. Tavaly nehezebb dolgunk

Althaus: Most már tudom, milyen 
Görbicz Anitával egy csapatban játszani

volt, hiszen az olimpia után fáradt és
sérülésből lábadozó játékosokkal dol-
goztunk. Ezúttal több és jobb minősé-
gű munkát tudtunk elvégezni. Öt fel-
készülési meccset terveztünk, egyet
már le is játszottunk. A bajnokságot a
Bajnokok Ligája sűrű programja miatt

korábban, már szeptember másodi-
kán elkezdjük. Egyelőre a fizikai felké-
szülésen van a hangsúly, de természe-
tesen a taktika is egyre fontosabb sze-
repet kap. Nagyon jó állapotban van a
csapat” – mondta a vezetőedző.

A lányok már túl vannak a spanyol-
országi edzőtáboron, és egy felkészü-
lési mérkőzésen is. A keret Lanzaro-
tén töltött el egy hetet, és a dán Silke-
borgot 35–32-re győzte le. 

„Lanzarote még mindig olyan szép
sziget, mint amire a korábbi edzőtábo-
rokból emlékeztünk rá, de nekünk
nem ez volt a legfontosabb szempont.
Tökéletes körülmények között tud-
tunk edzeni, emellett a csapatépítésre
is volt idő, lehetőség, jót tett a közös-
ségnek, hogy esténként együtt vacso-
ráztunk, sokat beszélgettünk. Várjuk
már a szezonrajtot, de még sok mun-
ka vár ránk addig. A kézilabda most
még kicsit háttérbe szorult az erőnléti
munka mellett, de voltak labdás fel-
adataink is, és jó hangulatban töltöt-
tük ezt a hetet” – mondta Görbicz Ani-
ta csapatkapitány. 

A friss igazolás, Anja Althaus jóked-
vűen nyilatkozott a csapatról és Győrről.
„Úgy érzem, mintha már régóta itt játsza-
nék, olyan szeretettel fogadtak a csapat-
társaim, könnyen ment a beilleszkedés.
Rengeteg segítséget kapok mindenki-
től, és a kemény munka mellett remekül
is szórakozunk. A másik két új külföldi já-
tékos, Stine Bredal Oftedal és Mette
Hansen is nagyon jól érzi magát az ed-
zéseken és a városban is. Görbével
együtt játszani fantasztikus, eddig csak
egymás ellen léptünk pályára egész kar-
rierünk során, de most megtapasztal-
hattam, milyen vele egy csapatban. Na-
gyon kíváncsi vagyok a magyar bajnok-
ságra, és várom a tétmeccseket is, főleg
a hangulatot, mert már eddig is nagyon
sok biztató üzenetet kaptam a szurko-
lóktól” – nyilatkozta a német beálló.

A Győri Audi ETO KC évadnyitó saj-
tótájékoztatóján aláírták a klub és az Adi-
das sportszergyártó közötti új, négyéves
szerződést is. A megállapodás nem
csak a klub első csapatát érinti. A közel
ezer fiatal tehetséget számláló utánpót-
lásbázis minden játékosa a gyártó fel-
szerelésében játszik majd. A sajtótájé-

koztatóról a pályára siettek a játékosok,
ahol több száz szurkoló várta őket. A
csapat még nem volt teljes, hiszen Nora
Mörk családi elfoglaltságai miatt, Binó
Boglárka és Fodor Csenge az U19-es ju-
nior, míg Afentaler Sára, Pál Tamara, Szi-
lovics Fanni és Varga Emőke az U17-es
ifjúsági kontinensviadal miatt igazoltan
maradtak távol a nyilvános tréningtől.

Az Audi ETO szeptember 2-án kezdi
a bajnokságot, a 4. fordulóból előreho-
zott Debrecen elleni találkozóval. Addig
még négy felkészülési mérkőzés vár a lá-
nyokra. Augusztus 12-én a Vasas, 18-án

a francia Besancon látogat az Audi Aré-
nába. Augusztus 22-én Siófokon játszik
a Győr, majd 30-án az Érdet fogadják a
zöld-fehérek. A mérkőzések tervezett
kezdési időpontja 18 óra. A felkészülési
találkozók ingyenesen látogathatók.

A világ egyik legjobb beállója
Anja Althaus is Győrbe igazolt
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szerző: bajzát zsuzsi
fotó: bag

Focilabda, kamera, útikönyvek,
minimális ruhatár. Nagyjából így
nézhetett ki a Ball around the
Globe (BAG) csapatának bepako-
lási listája az ötvennapos indulás
előtt. A cél és a táv sem volt pis-
kóta, a srácok két országot ter-
veztek felfedezni a foci szemszö-
géből, mindezt pedig akár önök is
átélhetik a monitorok előtt.

Manapság nem újdonság, ha valaki vi-
deóblogon mutatja be a hétköznapja-
it, vagy egy-egy érdekesebb kaland-
ját. Az viszont, hogy a futballt, mint
egyetemes nyelvet használva ismer-
kedjünk meg új kultúrákkal, egy ma-
roknyi, részben győri csapat ötlete
volt. Sebestyén András, Kovács Z. Dá-
niel és Kovács Z. Kurszán gondoltak
egy nagyot, és Ball around the Globe
néven a baráti és testvéri szálakat hi-
vatalossá téve, YouTube csatornát ala-
kítottak utazásaik megörökítésére.

„Mindannyiunknál örök szerelem a
labda, de igazából a sok-sok külföldön
töltött év inspirált minket és az, hogy a

Labdával a világ körül
foci mennyire megkönnyítette a beil-
leszkedésünket” – vallják a fiúk, akik a
tervezés fázisát is az interneten oldották
meg, hiszen az utazás előtti hónapok-
ban Spanyolországban, Olaszország-
ban és Németországban tartózkodtak. 

A Ball around the Globe első utazá-
sa Portugáliába és Spanyolországba
vezetett, de nem indult zökkenőmente-
sen a kaland. A cél előtt néhány kilomé-
terrel az autó meghibásodott, és a fiúk
majdnem feladni kényszerültek a kalan-
dot. Nagy levegő, egy kis zsebbe nyú-
lás és persze az itthonról kapott bizta-

tások hatására azonban folytatták az út-
jukat, ami Baszkföldtől egészen Anda-
lúzián át Barcelonáig vezetett.

A csapat tartotta magát az eredeti
tervhez, és igyekezett a lehető legtöbb
időt tölteni a grundon a helyi srácokkal,

fontos szempont volt ugyanis, hogy ne
a hivatalos nagy klubokkal foglalkozza-
nak a blogbejegyzések, hanem a helyi
focikultúrával. Beszámolójuk szerint az
ottaniak vérében van a sport, bár Portu-
gáliában sokan önzőek a pályán, a spa-
nyolok nem tudják meghazudtolni,
hogy a világ egyik legjobbjai a témában.

Természetesen a magyar szálakat
is felgöngyölítették útjuk során a BAG
tagjai. Lisszabonban, amikor beléptek
a Benfica Stadionba, rögtön Fehér
Miklós és Guttmann Béla, a klub ko-
rábbi nagy edzőjének szobra fogadta
őket, Madridban pedig Puskásé, aki-
nek a nevét még a legkisebbek is fúj-
ták a pályán. A srácoknak a helyi szur-
kolókkal is sikerült interjúzni, akik
mind elismerően meséltek a magyar
focilegendákról.

Persze a tradicionális ételeket is ki-
próbálták, például a pintxost Baszkföl-
dön, ami a helyi tapasnak felel meg. Az
út vége felé azonban már eléggé low
budget volt a túra, hiszen mindenképp
ki kell emelnünk, hogy a srácok saját
erőből finanszírozták az utat. Az ott
szerzett élményeiket azonban minden-
kivel szívesen megosztják. A videók in-
formatívak, gyönyörű képekkel tarkítva,
és nemcsak focirajongóknak szólnak,
de nekik aztán különösen. A Ball aro-
und the Globe tervezi a folytatást, eh-
hez azonban szponzorokra van szüksé-
gük. Keressék az elkészült anyagokat
és a friss híreket a csapat YouTube csa-
tornáján és a Facebook.com/ballaro-
undtheglobe oldalon.

A  fiúk Barcelonában Kubala
László szobrához is ellátogattak
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