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HIRDETÉS MOZAIK

Több belvárosi utcában gondot oko-
zott, hogy a fák gyökerei felnyomták a
rácsokat, ami balesetveszélyessé vált.
A probléma megoldására a fát védő, a
gyökerek épségét biztosító megoldást
találtak. „Az új technológia a világ szá-
mos városában, például Bécsben és
Párizsban már bevált. Lényege, hogy
a műgyanta és kavics keverékéből álló
anyaggal feltöltik a fák tövét, amely ru-
galmasságának köszönhetően, nem
bántja a fát, megóvja a gyökérzetet, át-
ereszti a vizet, de sík felületet képez,
így nem balesetveszélyes” – mutatta
be az újítást Radnóti Ákos városüze-
meltetésért felelős alpolgármester.

Mûgyanta váltja a faveremrácsokat

„Életünk filmkockái…” – ezzel a mot-
tóval rendezte meg tizenharmadik al-
kalommal országos nyugdíjas-talál-
kozóját a győri Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény kedden
és szerdán (EESZI). A kétnapos ese-
ményre ezer szépkorú érkezett az or-
szág minden tájáról, hogy különle-
ges programokon kapcsolódjanak ki.
Az ünnepélyes megnyitón elhang-
zott, fontos, hogy a hatvanon túliak
ne legyenek magányosak, mert a tár-
saság és a programok segítenek tel-
jes életet élni.

„Túl vagyunk egy rendkívül sikeres
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon,
amiből az időseink is kivették a részü-
ket, most pedig itt a hagyományos, or-
szágos találkozó, ami évek óta az EE-
SZI kiemelt programja" – mondta kö-
szöntőjében Panker Mihály, az intéz-

szöveg és fotó: xantus-állatkert

Noha a vakáció véget ért, a Füles Bás-
tya továbbra is tárt kapukkal várja láto-
gatóit. A győri Xantus János Állatkert
terrárium részlege új lakókkal gazdago-
dott, megérkezett például Linda, a két-
ujjú lajhár, Magdi, a sarkantyús teknős,
Tibi, a párduckaméleon és érdekes lát-
ványt nyújtanak az ezerlábúink is.

A lajhárok álcázással bujkálnak a ra-
gadozók elől. A szőrszálaik között két al-
gafajt növesztenek, így bundájuk zöl-
des árnyalatot ölt. Másik új lakónk Lin-
da szobatársa, Magdi, a teknős. Őt a lá-
togatóink meg is simogathatják. Ő a
harmadik legnagyobb szárazföldi tek-
nősfaj. Az új párduckaméleonunk, Tibi
szintén megtekinthető a terráriumok
egyikében. A figyelmes látogatóink ész-
revehetik a botsáskákat is, a vízi agá-
mát, illetve a kézhez szoktatott, afrikai
óriás ezerlábút. Az újoncokon kívül ter-
mészetesen a régi Bástya-lakók is sze-
retettel várnak mindenkit. Ne feledkez-
zünk el a doktorhalainkról sem, mivel
ők a régi nagy kedvencek, és kezünket
beletéve a vízbe, óvatosan megszaba-
dítanak bennünket az elhalt bőrrészek-

„Kalandra le!”
től. A látogatóink egyéb szolgáltatása-
inkat is igénybe vehetik előzetes egyez-
tetés alapján. Például iskolai csoporto-
ka is fogadunk. A gyerekek közelebbről
megismerkedhetnek például a királypi-
tonnal, szakállas agámával, madagasz-
kári bütykös csótánnyal és a görög tek-

nőssel. A másik hasonló lehetőség a
születésnapi rendezvényünk, ahová az
állatszerető iskoláskorú gyerekeket vár-
juk. Az állatsimogatáson kívül játéko-
san megismerkedhetnek az itt lakó ál-
latok életmódjával, jellemzőivel, sőt lát-
ványetetések részeseivé is válhatnak.

Városunkban
találkoztak az idôsek

mény igazgatója. „Mindig sokat ké-
szülünk erre a két napra, azért, hogy
az egész országból érkező résztvevők
jól érezzék magukat, és feltöltődve tér-
hessenek haza" – tette hozzá.

„A legfontosabb, hogy az időseket
ne hagyjuk egyedül, soha ne legyenek
magányosak, és szervezzünk számuk-
ra olyan programokat, amik segítenek
megőrizni a szellemi és a testi frisses-
ségüket" – fogalmazott dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester. „Az önkormány-
zat büszke rá, hogy Győrt országszerte
idősbarát városként ismerik, egy olyan
helynek, ahol jó idősnek lenni" – hang-
súlyozta az alpolgármester.

A kétnapos találkozó az Egyetemi
Csarnokban zajlott, ahol többek között
Ki-Mit-Tud?,  interaktív vetélkedő, egész-
ségmegőrző programok és Kovács Kati
koncertje várta a szépkorúakat.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter, belvárosi képviselő hozzáfűzte,
mintegy 80 fát érint a beavatkozás a
sétálóutcákban. A legnagyobb problé-
ma az Arany János utcában volt, mert
itt annyira felnyomták a gyökerek a rá-
csokat, hogy sokan megbotlottak ben-
ne. Mint mondta, a technológia alkal-
mazását folytatni szeretnék Győr más
területein is, amennyiben ez szakmai-
lag lehetséges, úgy a következő hely-
szín a révfalui Damjanich utca lesz. A
munkálatok a város költségvetéséből,
a Győr-Szol Zrt. és Győr Megyei Jogú
Város Útkezelő Szervezete kivitelezé-
sében valósulnak meg.

Új állatok érkeztek
a Füles Bástyába



száz százalékából. Ebből a szem-
pontból a jóval nagyobb lélekszám
miatt fölényesen előz bennünket a
főváros, Pest megye és Borsod-
Abaúj-Zemplén is. Budapesten az
ország lakosságának 17,9 százalé-
ka él, a foglalkoztatottság aránya
az országos népesség százaléká-
ban 19,2 százalék. Pest megyében
ezek a számok: 12,7 és 13,1. Győr-
Moson-Sopronban a lakosság 4,7
százaléka lakik, a foglalkoztatás 5
százalékot mutat, hangsúlyozot-

tan akkor, ha az országos adatot
tekintjük 100 százaléknak. Fejér
megyében 4,5 százalékos a foglal-
koztatottság, a népesség 4,3 szá-
zalékos. Borsod előz bennünket a
foglalkoztatottságban 6,1 száza-
lékkal, ám a lakosságszám ott 6,7
százalék. Hajdú-Biharban ugyan-
csak a magasabb lélekszám (5,4
százalék) mellett 5,1 százalék a
foglalkoztatottság. 

Kimondható a számok alapján,
hogy a fejlődőképes, innovatív me-
gyékben a foglalkoztatottság szá-
zalékpontja magasabb annál, mint
ahány százalék lakik az adott tér-
ségben. Budapesten 1,3, Pest me-
gyében 0,4, Fejérben 0,2 százalék-
kal haladja meg a foglalkoztatott-

ság a népességarányt. Győr-Mo-
son-Sopronban 0,3 százalék ez a
szám. A lemaradó megyékben for-
dított az arány, Borsod-Abaúj-
Zemplén esetében például jól mu-
tat az 5,1 százalék foglalkoztatott-
ság, ám ehhez 0,6 százalékkal ma-
gasabb lakosságszám társul. 

Megnéztük a regisztrált vállal-
kozások arányszámát is. (Vagyis:
az adott megyében az országban
összesen bejegyzett vállalkozások
hány százaléka található.) A két-

milliós Budapesten
természetesen kie-
melkedően magas,
23 százalék. Pest
megye jutott még
tíz százalék fölé. A
gyakran versenytár-
sunknak tekintett
Fejérben 3,4, míg
Győrben 4,2 száza-

lék. Meglepő Bács-Kiskun 5,8, il-
letve Hajdú-Bihar 5,7 százaléka,
de ez ismét a magas lakosság-
számmal magyarázható. 

Az épített lakások száma
rendkívül árulkodó. Ebben Buda-
pestet és Pest megyét is meg-
előztük, nálunk építették az or-
szág új lakásainak 24,4 százalé-
kát. (Budapest csak 9,9, Pest
megye 23,6, Fejér 3,7 (!) százalék.

Az adott térségben eltöltött
vendégéjszakák az idegenforgal-
mi tendenciákat mutatják. Ter-
mészetesen a főváros magasan
vezet (40,2), Pest megye 4,7,
Győr-Moson-Sopron pedig 4,4,
amivel megelőzzük még a balato-
ni megyéket is.

szerző: h. f.
fotó: o. jakócs péter

Churchill csak azoknak a sta-
tisztikáknak hitt, amelyeket
maga hamisított. Kétségte-
len, hogy a számokkal lehet
játszani, még úgy is, hogy
összevetés nélkül, önmaguk-
ban igazak. Mi most a többi
megyéhez viszonyítva pró-
báljuk meg fölrajzolni a tér-
képre szűkebb hazánk jel-
lemzőit, a Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH) első
negyed éves adataiból.

A KSH az adott térséget, megyét
jó néhány fontos, első negyedévi
adat birtokában próbálta elhe-
lyezni az országos térképen. Eh-
hez feltüntette – többek között –
a megyék területét, lakónépessé-
gét, az ott élők foglalkoztatását,
a regisztrált vállalkozásokat, az
ipari termelést, az épített lakások
és a vendégéjszakák számát is.

Nyilvánvaló, hogy ha egy me-
gye területe és lakószáma szigni-
fikánsan nagyobb, akkor jó esély-
lyel több más paraméter is kedve-
zőbb képet mutat a kisebb földraj-
zi egységeknél. Az is könnyen be-
látható, hogy a fővárosban, a Ba-
laton környékén vagy éppen Haj-
dú-Bihar megyében az ottani für-
dők miatt feltételezhetően több a
vendégéjszakák száma.

Győr-Moson-Sopronban az or-
szág népességének 4,7 százaléka
él. A foglalkoztatás ötszázalékos
részesedéssel vesz részt az ország

A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS
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A balatoni megyéket
is megelôzzük
a vendégéjszakák
számában

Több vendégéjszaka,
magas foglalkoztatottság,
kiemelkedôen sok
új lakás

Gyôr-Moson-Sopron
az ország megyei térképén
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Gőzerővel épül a Győrt keletről
elkerülő út harmadik szakasza,
ez magában foglal egy 5,2 kilo-
méter hosszú, kétszer egysávos
utat, valamint egy új hidat is,
amely Magyarország hatodik
leghosszabb hídja lesz – mondta
el a helyszínen tartott sajtótájé-
koztatóján Simon Róbert Balázs
győri országgyűlési képviselő, a
megyei fejlesztések miniszteri
biztosa.

Lenyűgöző látványt nyújt az épülő új
híd, amely Győrszentiván-Kertváros és
Győr-Bácsa között teremt közvetlen
összeköttetést. A Mosoni-Duna felett
átívelő híd három részből áll, bal és
jobb parti előre gyártott vasbeton árté-
ri hídból, valamint egy kosárfüles acél
ívhídból. Teljes hossza 395 méter. Még
ebben a hónapban megkezdik helyére
tolni, az időjárás függvényében ez né-
hány hetet vehet igénybe. A kétszer

Még ebben a hónapban megkezdik helyére tolni 
az új Mosoni-Duna-hidat

egy sáv mellett a kerékpárosoknak is
külön sávjuk lesz. A hídépítéssel párhu-
zamosan épül a 813-as számú főút is,
ez az 1-es főúttól a 14-es főútig tart há-
rom körforgalommal kiegészülve. Je-
lenleg a pályaszerkezetet és a padkát

építik. Befejezése 2018 második ne-
gyedévben várható, a kétszer egysá-
vos úton 90 km/h sebességgel halad-
hatnak a személygépkocsik.

A harmadik szakasz kivitelezése
hazai forrásból, a Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium megbízásából, a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beru-
házásában 14,85 milliárd forintból va-
lósul meg. 

A harmadik szakasz befejezésével
teljessé válik a Győrt keletről elkerülő
út, amelynek teljes hossza 13,4 kilo-
méter, s az M1 autópályát fogja össze-
kötni a 14. számú főúttal. Az elkerülő
út az M1 autópálya és Vonal út közötti
szakasza 2015 szeptemberére készült
el, a Vonal út és az 1. sz. főút közötti
részt 2016. december közepétől hasz-
nálhatják a közlekedők.

Az elkerülő út harmadik ütemének
átadása után az észak–dél irányú át-
menő járműforgalom már lakott terü-
leten kívül bonyolódik, jelentősen
csökkentve ezzel Győr zaj- és lég-
szennyezettségét – fogalmazott a be-
ruházás előnyeiről Simon Róbert Ba-
lázs. A politikus azt is elmondta, az új
hídon a számítások szerint naponta
ötezer autó halad át, jelentősen men-
tesítve ezzel a Széchenyi híd és az Ár-
kád előtti körforgalmat, ahol csúcs-
időkben gyakoriak a torlódások.

A kerékpárosok külön sávot
használhatnak a hídon
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Több csomópontot átépítenek a következő
háromnegyed évben a biztonságosabb és a
megszokottnál gyorsabb közlekedés érde-
kében, ám a munkálatok idején komoly kor-
látozásokra kell számítanunk. 

Ahogy már többször hírt adtunk róla, Győr legbal-
esetveszélyesebb csomópontja szűnik meg jelenle-
gi formájában, a 83-as főút ménfőcsanaki szaka-
szán, a Metro Áruháznál. A csomópont az M1-es
autópálya fel- és lehajtó ágát is biztosítja, mely a
nagy forgalmat már nem képes biztonsággal szol-

gálni. A 83-as főútnak a két M1-es autópálya cso-
mópontja, és a Mérföldkő úti csomópont átépül tur-
bókörforgalmúvá úgy, hogy irányonként kétszer két-
sávos bővítés is megvalósul a csomópontok között.
A munka szerdán kezdődött komoly forgalomkorlá-
tozással. A kivitelezés során lezárják a három cso-
mópont mellékirányú ágait, az autópályás ágak
sem lesznek használhatók. A munkaterületen belül
csak egyenes irányban lehet haladni, szűkített for-

Az augusztus 21. óta tartó, útfelbontással járó munkálatok befejeződése után, hétfőtől az 1, 1A, 2B, 7, 8,
8B, 9A, 11, 14, 14B, 17, 17B, 19, 19A, 29, CITY jelzésű autóbuszok újra eredeti útvonalukon, eredeti
megállóhelyeiket érintve közlekednek. A szeptember 1-től érvényes új menetrendnek megfelelően, a
CITY jelzésű autóbuszjáratok a Virágpiac megállóhelyen, az Arrabona Áruház mellett is megállnak.

Visszaállt a buszközlekedés

Turbókörforgalom épül 
a Praktikernél is

Jelentôs útlezárásokkal kell számolnunk év végéig

galmi sávokban. Az M1-es autópálya legközelebb
a 82-es és 85-ös főúti csomópontoknál lesz elérhe-
tő. A Metro Áruház csak a Királyszéki úti mellékág-
ról közelíthető meg. Mindezeket sárga hátterű út-
irányjelző táblák jelzik.

Az átépítés alatt nagy terhelést kapnak a 82-es
és 85-ös főúti ágak. Legfőképp a legközelebbi 82-
es főút vonz nagyobb forgalmat eleinte, így nem-
csak a munkaterület közvetlen közelében, hanem
Szabadhegyen is torlódások várhatóak a terelt for-
galom miatt. Minderre év végéig kell számítaniuk
az autósoknak – közölte Máthé-Tóth Péter, a győri
Útkezelő Szervezet szóvivője. Mint mondta, bár
nem hozzájuk tartozik a beruházás, ők is kérik a köz-
lekedőket a körültekintő és türelmes vezetésre, az
úton lévők biztonsága érdekében.

Még ebben a hónapban megkezdődik a Prakti-
kernél a körforgalom építése is. 2016 végén elfo-
gadta a kormány Kara Ákos győri országgyűlési
képviselő, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állam-
titkárának érveit: azt kérte, hogy a körforgalomra és
az Ifjúság krt. felújítására is kapjon Győr forrást. Vé-
gül a kormány úgy döntött, hogy 1,5 milliárd forint-
tal támogatja a város infrastrukturális fejlesztését.

Ennek részeként már zajlik az Ifjúság körút felújí-
tásának második üteme, és hamarosan megkezdő-
dik a Szauter utca kétszer kétsávossá bővítése a
Szent Imre út és a Nagy Imre út közötti szakaszon,
illetve az úgynevezett Praktiker körforgalom turbó-
körforgalommá alakítása, valamint ebből jut a Bécsi
kapu tér további felújítására is.

A körforgalom bővítése, átépítése közel négy-
százmillió forintból valósul meg. Hatalmas forgalmú
csomópontról van szó, amely összeköti a Győr kü-
lönböző városrészei közötti forgalmat.

Az útépítési munkálatok mellett megújul a közvi-
lágítási hálózat és sor kerül a közművek és a hírköz-
lő kábelek rekonstrukciójára is. A csomópont átala-
kítása a forgalmi sávok szűkítésével jár, illetve a köz-
műátépítések miatt sok lesz a félpályás lezárás. A
torlódások miatt a megszokottnál lassabb haladás-
ra kell számítani legfőképp Ménfőcsanak és Sza-
badhegy városrészekben, Győr déli szektorában. A
munkálatok várhatóan 2018 tavaszára fejeződhet-
nek be. 

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály veze-
tője kiemelte, hogy a fejlesztés és a kapacitásbőví-
tés hatására csökkenni fognak a csúcsidőben kiala-
kuló torlódások és forgalmi dugók, ezáltal gyorsab-
bá és biztonságosabbá válik a közlekedés.

Elkezdődött Győr legbaleset-
veszélyesebb csomópontjának

átépítése is
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szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

Múlt héten kezdődött el az új tanév, s ez az időszak
ismét jócskán tartogat veszélyeket a gyermekek
számára.

A rendőrökkel az első iskolanapon, a győri Gárdo-
nyi Géza Általános Iskola előtt találkoztunk, ahol már
aznap segítették a diákokat és a közlekedés más részt-
vevőit is. Kiemelték: a tanévkezdet több szempontból
fokozott veszélyeket rejthet a gyermekek számára,
ezért a rendőrség ilyenkor kiemelt figyelmet fordít az
iskolák környékére. A nyári vakáció után ugyanis gya-
korlatilag egyszerre, tömegesen jelennek meg a diá-
kok – és sokszor velük együtt a szülők is – a minden-
napok közlekedésében. Még él bennük a nyár varázsa,
a felszabadult hangulat, ez pedig kihathat a közleke-
désükre is. Azt se felejtsük el, hogy az életkorukból
adódóan, a veszélyérzetük is alacsonyabb. A becsen-
getés a járművezetőktől is fokozott koncentrációt igé-
nyel, vissza kell hogy zökkenjenek az iskolás hétközna-
pokba és szembe kell nézniük az őszi időjárással be-
köszönő út- és látásviszonyokkal.

Ingyenes füzetcsomaggal aján-
dékozta meg a győri önkor-
mányzat az iskolakezdőket. A
tanszereket Borkai Zsolt pol-
gármester jelképesen a Kovács

szerző: koloszár tamás

Informatikai irányultságú iskolaként működik tovább
a győri Radnóti Miklós Általános Iskola. A tanév meg-
nyitóján Sulyokné Kelemen Judit, az intézmény veze-
tője bejelentette, már első osztálytól a tanterv része
lesz az informatika. A tanévnyitón Szilasi Péter Tamás,
a Nemak Győr Kft. társadalmi kapcsolatokért felelős
osztályvezetője félmillió forintos támogatást ajánlott
fel az iskolának, amelyen tableteket vásárolnak. 

Sulyokné Kelemen Judit úgy fogalmazott, egye-
dülálló a program, amelyet szeptembertől elindí-

Rendôrökkel biztonságosabb a tanévkezdés

A rendőrök a tanév megkezdése előtt valamennyi
frekventált helyen lévő oktatási intézmény közvetlen
környezetének közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi
helyzetét felmérték és elemezték. Most szeptember-
ben különösen figyelnek a gyerekekre. Ilyenkor a reg-
geli és délutáni kicsengetéskor a polgárőrség segít-
ségével ott lesznek azoknál az iskoláknál, ahol ez in-
dokolt. Ott lesznek a zebráknál, figyelik a forgalmat,
és ha kell, az autósokat figyelmeztetik a biztonsági öv
és a gyermekülés használatára.

Füzetcsomagot kaptak a kiselsôsök

Margit Általános és Szakképző
Iskolában adta át a tanév első
napján. Az iskolában Domanyik
Szilárdné, általános iskolai in-
tézményegység-vezető fogad-

ta az önkormányzat munkatár-
sait, majd a gyerekeknek el-
mondta, a város hagyományai-
nak megfelelően, ajándékot
kapnak.

„A mintegy 1400 csomaggal
az önkormányzat a tanévkezdés
terheit szeretné csökkenteni” –
mondta kérdésünkre a polgár-
mester, aki hozzátette, a tansze-
reket minden évben jelképesen
más-más iskolában adják át sze-
mélyesen. Borkai Zsolt a gyere-
keknek jó tanulást kívánt, mint
mondta, természetes, hogy az el-
ső napon még megilletődöttek,
hiszen új környezetbe kerültek.
Az óvoda után egy teljesen új sza-
kasza következik az életüknek,
sok szép élményt tartogat az
előttük álló időszak.

Tabletekkel készülnek a jövôre a Radnóti-iskolások
tanak. Már első osztályban tanulnak informatikát
a gyerekek, a tabletekkel az alapkészségeket akar-
ják erősíteni. A Nemak és a Radnóti-iskola kapcso-
lata nem most kezdődött. Korábban Lego-robotot
ajándékoztak az intézménynek. „2030-ra a mun-
kák 50-60 százalékát robotok végzik a prognózi-
sok szerint, az ember munkájára azonban mindig
szükség lesz, s alig marad olyan szakma, amelyhez
valamilyen szintű informatikai tudásra ne lenne
szükség” – fogalmazott Szilasi Péter Tamás a tan-
évnyitón, jelezve a diákoknak, mire számíthatnak
majd felnőtt korukra.

> > > www.gymskik.hu < < <

A KAMARA MINDENKIÉ
PROGRAMAJÁNLÓ — GYÔR

KAMARAI 
KOMMUNIKÁCIÓS
KLUB INDUL

Vendég Lôre Péter AUDI HUNGARIA ZRT.
Szeptember 18.
Bôvebb információ: +36-20/323-4139

GASZTROCSATA —
CSORNA

Pékek, kézmûvesek, termények, versenyek,
látványosságok, Bojtorján-koncert. 
Szeptember 10.
Bôvebb információ: +36-20/430-9024

XV. EUROREGIONÁLIS
KENYÉRFESZTIVÁL
ÉS KÉZMÛVES 

TALÁLKOZÓ

Tájékoztató a közös költség megállapításának,
behajtásának változásairól.
Szeptember 21.
Bôvebb információ: +36-20/323-4139

ÉPÍTÔIPARI 
SZAKMAI FÓRUM

A tervezés, kivitelezés, vitarendezés gya-
korlati tapasztalatait mutatja be Csermely
Gábor, a Teljesítésigazolási Szakértôi Szerv
vezetôhelyettese. Szeptember 19.
Bôvebb információ:
+36-20/430-9024 és +36-20/322-4869

TÁRSASHÁZKEZELÔI
FÓRUM

Tájékoztatók a munkaerô megtartásának
eredményes módszereirôl. Szeptember 27.
Bôvebb információ: +36-20/323-4139

KKV-KONFERENCIA

Programok: részvétel az MSV 2017 Gépipari
Szakkiállításon és a Contact-Contract 2017
Nemzetközi Üzletember-találkozón. Jelentke-
zés szeptember 29-ig. Október 10.
Bôvebb információ: +36-20/322-4869

GÉPIPARI SZAKMAI ÚT
BRNÓBA

Megmutatják a magyar tájegységek
kevésbé ismert ételeit. Szeptember 9.
Bôvebb információ: +36-20/430-9024
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• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat
az egyszerû finanszíro-
zástól a teljes flotta-
kezelésig.

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.

• 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: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Hétfőn felavatták az új kollégiumot is ma-
gában foglaló multifunkciós épületet, a Szé-
chenyi István Egyetemen. A kilencmilliár-
dos beruházást a kormány hatmilliárd fo-
rinttal támogatta, Győr városa ezt három-
milliárd forinttal egészítette ki.

„Mi adtuk az álmot, Győr és a kormány a pénzt, nem is
keveset” – fogalmazott Földesi Péter rektor, aki szerint
az egyetemi szleng csak kollégiumnak hívja az épüle-
tet, ennél azonban több, multifunkciós, s ez a jelleg a
jövőben is megmarad. A rektor felidézte,  az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) alatt már használták a
sportolók olimpiai faluként, s a Formula Student Hun-
gary résztvevői is itt laktak. „Győr és az egyetem
együttműködési modellje példaértékű, sok közös gyer-
mekünk van már, most itt a legújabb, amelyet az össze-
fogás hozott létre” – zárta köszöntőjét Földesi Péter.

„Az összefogás sikereket hoz, így tudjuk az álmain-
kat megvalósítani” – jelentette ki az avatón Borkai Zsolt.
A polgármester úgy vélekedett, a multifunkciós épület
újabb bizonyíték, hogy jó irányba haladunk, a város, az

szerző: földvári gabriella

A múlt pénteki tanévnyitón bemutatko-
zott Günther Schuster, az Audi Hunga-
ria Általános Művelődési Központ új fő-
igazgatója, aki a németországi Mem-
mingenből érkezett, ahol a helyi szak-
képzési centrum igazgatója volt. 1994
óta az oktatás területén tevékenykedik.
„Legfőbb célom az intézmény magas
színvonalának megtartása mellett,
hogy új fejlesztéseket alakítsunk ki. Bí-
zom benne, hogy szakmai pályafutá-
som eddigi szakaszában az oktatás te-
rületén, valamint a gazdasági szférá-
ban szerzett sokrétű tapasztalataim a

Felavatták a Széchenyi-egyetem új, 
multifunkciós épületét

egyetem és a győri polgárok tudnak közösen gondol-
kodni. Borkai Zsolt utalt arra, hogy az épület sikeres fő-
próbája az EYOF idején lezajlott ebben a fantasztikus
létesítményben, amely után nagyon sok köszönő és
gratuláló levelet kapott szerte Európából. 

„Győriként azt mondhatom, megígértük, megépí-
tettük” – fogalmazott Kara Ákos az ünnepségen, s
úgy vélekedett, a mostani beruházás is bizonyítja,
hogy a kormány elismeri a Széchenyi-egyetem ma-
gas színvonalú munkáját, amit az is bizonyít, hogy
Földesi Péter ismét bizalmat kapott a rektori teendők
ellátására. „A város és Borkai Zsolt támogatja az
egyetemet, én pedig a polgármestert támogatom,
hogy a következő ciklusban ismét polgármesterként
folytathassa ezt a munkát” – jelentette ki Kara Ákos.

Simon Róbert Balázs egyik barátja példáját
mondta el, akinek gyerekét felvették Pécsre, az or-
vosi egyetemre, a szűkös kollégiumi kapacitás miatt
azonban drága albérletet kénytelenek fizetni.  „Győr-
ben még nem tud orvosi képzésre járni, ha azonban
a Széchenyi tudományegyetemmé válik, erre is lesz
lehetőség” – jelezte a jövő egyik nagy tervét. 

2016 áprilisában kezdődött meg az egyetem új
kollégiumának is helyet adó épület építése az egye-
tem kampuszán. A tízszintes, húszezer négyzetmé-

teres kollégiumot magába foglaló épület 550 új
szobát, 1100 új férőhelyet jelent. 

Az avató után az Egyetemi Csarnokban tartott
tanévnyitó ünnepség keretében Borkai Zsolt, dr.
Palkovics László oktatásért felelős államtitkár és
Kara Ákos  átadta a multifunkciós épület kulcsait dr.
Földesi Péter rektornak és Németh Gergőnek, az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének.

A Széchenyi István Egyetem 2017/2018-as tan-
évének ünnepi megnyitóján 3.412 elsőéves hallga-
tó tett esküt. A nyári és a pótfelvételi eljárás során
az elmúlt évinél két százalékkal, hatvan fővel többen
kerültek be a képzésekre, míg országosan a tavalyi-
hoz képest mintegy három százalékkal kevesebben
nyertek felvételt. A felvettek száma, a hallgatói lét-
szám szerint a hazai egyetemek adatai alapján a he-
tedik helyen van, a nem budapestiek közül csak a
debreceni, a szegedi és a pécsi előzi meg.

Elôször érettségiznek német és magyar nyelven
segítségemre lesznek az itteni mun-
kám során” – hangsúlyozta.

Az Audi Hungaria ÁMK 2010-ben 3
évfolyamon, 58 diákkal kezdte meg mű-
ködését, 12 évfolyamra bővítése idén fe-
jeződött be, jelenleg 554 diák tanul az in-
tézményben. Az alsósok száma 199, a
felső tagozatosoké 184, a gimnazistáké
171, közülük 52-en német anyanyelvű-
ek. 68 pedagógus oktatja a diákokat. 

A végzős, 12. évfolyamosok első-
ként tesznek érettségi vizsgát német
és magyar nyelven e tanév végén. Új-
donság, hogy elindul a szakképzési ta-
gozat „Idegen nyelvű ipari és kereske-
delmi ügyintéző“ szakon, ahol 12 diák

kezdte meg tanulmányait. A német
minta alapján bevezetett duális szak-
mai képzés túlnyomórészt német nyel-
ven folyik, két helyszínen, egyrészt az
Audi Hungaria ÁMK-ban, másrészt a
régió egyes szakképző vállalatainál
történik. A képzés időtartama két év.
Az itt szerzett képesítés németországi
elismertetésére is lehetőség nyílik. 

Kiderült az is, hogy az iskolabővítést
követően, új óvodát is építtet az Audi
Hungaria ÁMK, az óvodabővítéssel kap-
csolatos építési munkálatok megkez-
dődtek, amelyek nem befolyásolják az in-
tézmény mindennapjait. Az oviba jelen-
leg két csoportba 54 kisgyerek jár.

Günther Schuster 
az új igazgató
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Győrtől kilencszáz kilométerre található,
1070 méteres magasságban elterülő, mintegy
ezerfős falu fából épült iskolájában ez év ja-
nuárjában pusztított a tűzvész. A meseszép,
ezer kincset rejtő, de nehéz sorsú, főként ma-
gyarlakta településre – mint korábban oly
sokszor – a tragédia után is ellátogattunk, és
eljuttattuk adományainkat, felhívásunkra pe-

dig példánkat sokan követték. Bár az elmúlt
hónapokban többször is kaptunk hírt a fejle-
ményekről, az új tanév kezdetén a komman-
dói Horn Dávid Általános Iskola igazgatóját
kérdeztük, miként várják a becsengetést.

„A 2017–18-as tanévet a jövő héten kezdjük meg,
méghozzá a leégett iskola megmaradt részében” –
tudtuk meg Opra-Béni Bélától. Most értjük meg iga-
zán, mekkora tett volt Dancs Attiláé, aki a saját testi ép-
ségét is kockáztatva, darus erőgépével kettészakította
a lángoló tetőszerkezetet, megakadályozva ezzel a tűz
továbbterjedését. Ha akkor ezt nem teszi meg, kérdé-
ses, hogy hol tanulnának idén a gyerekek.

Az igazgató hozzátette, a januári tragédia óta sok
minden történt, és optimistán tekintenek a jövőbe. Az
épület állapotfelmérése után kiderült, megoldást csak

Kommandón is becsengetnek
egy új iskola építése jelenthet, hiszen a megmaradt
rész sincs olyan állapotban, hogy hosszú távon bizton-
sággal tudja szolgálni a diákokat. „A tervezés és persze
a sok egyeztetés eredményeként, most ott tartunk,
hogy a Fejlesztési Minisztérium az új épület építési költ-
ségeit teljes egészében jóváhagyta. Ez azt jelenti, hogy
– az ígéret szerint – 800 ezer euró áll majd rendelkezés-
re az építkezéshez. Bízunk benne, hogy ezt megfelelő
ütemben használhatjuk majd fel. A kommandói önkor-
mányzat végzi az engedélyek beszerzését, ami időigé-
nyes. Várhatóan a folyamat végére már nem lesz olyan

idő Kommandón, hogy betonozni lehetne, ezért a rea-
litás, hogy az építkezés jövő tavasszal zajlik majd. Ezzel
együtt is nagyon bizakodóak vagyunk, hiszen – ha min-
den a tervek szerint történik – egy modern, minden
igényt kielégítő iskola épül a településen.”

Januári beszélgetésünkkor az igazgató elmondta,
nagyon meghatotta a falu lakóit az az összefogás és fi-
gyelem, ami a magyarokat megmozgatta határoktól
függetlenül. Rengeteg felajánlást kaptak az anyaország-
ból – köztük városunkból – amit a Győr+ Médián keresz-
tül is köszön a győrieknek –, de természetesen Erdélyből
és más országok magyarlakta vidékeiről is. Hogy mind-
ez mit jelent a számok nyelvén? Mint ahogy arról annak
idején beszámoltunk, a tűzvészben odalett az iskola
9600 kötetes könyvtára. Nos, a felajánlásoknak köszön-
hetően, Kommandó ma 40 ezres könyvtári állománnyal
büszkélkedhet, a felét már most is használhatják a diá-

kok, a másik fele még katalogizálás alatt áll. „Hihetetlen
ez a szám, volt olyan felajánlónk is, aki jelezte, bár nekünk
gyűjtötték a könyveket, hallva a gyűjtés sikerét, más rá-
szoruló vidékre juttatná el az adományt, ha beleegye-
zünk. Természetesen boldogan mondtunk igent, mert
így egy kicsit mi is segíthettünk. A könyvtárunk tehát
rendben van, csak sajnos az 1940-től vezetett irattárunk
nem jön vissza soha, az archívumunk örökre odave-
szett.” Az igazgató elmondta, számítógép-felajánlások
is érkeztek, az egyik legjelentősebb magyarországi bank
például egy komplett informatikai labort adományozott
15 géppel, asztalokkal, székekkel. 

Mivel januárban lapunk hasábjain is közzétettük a
Kommandóért Egyesület számlaszámait, ezért arról is
érdeklődtünk, hogy mekkora összegű anyagi felajánlás
érkezett. „Az emberek jóságát mutatja, hogy mintegy
50 ezer euró gyűlt össze az iskola javára. Mivel a Fej-
lesztési Minisztérium jóváhagyta az építés teljes költ-
ségét, ezért úgy döntöttünk, hogy a felajánlott össze-
get eszközbeszerzésre fordítjuk, gondolok itt olyan mo-
dern taneszközökre, mint a digitális táblák. Mindez

azért nagyon fontos, mert így jelentősen nőhet az ok-
tatás körülményeinek színvonala.”

Azt már csak mi tesszük hozzá, talán nem kell ma-
gyarázni, mekkora jelentősége van mindennek az anya-
országtól távoli, hegyekkel körbezárt, nehéz sorsú fa-
lucskában. Szeptember 11-én tehát 86 gyermek kezdi
meg az óvodát és az iskolát Kommandón. A diákok
egyelőre az 1970-es években az egykori magyar kaszár-
nya faanyagából épült, s 2017 januárjában leégett épü-
let megmaradt részében tanulnak majd. Bízunk benne,
hogy a terveknek és ígéreteknek megfelelően, az ezt kö-
vető tanév már egy új, korszerű és modern oktatási esz-
közökkel felszerelt intézményben köszönt rájuk.

A tűzeset januárban
történt

A leégett iskola
megmaradt részében 
kezdik a tanévet
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Az elmúlt héten avatták fel Botos Péter Őrszem elne-
vezésű üvegszobrát a Kuopió parkban, amely úgy tű-
nik, népszerűvé vált a környéken élők körében. Nap-
közben is sokan megállnak és figyelik a fény játékát az
üvegtéglákon, éjszaka pedig még többen csodálkoz-
nak rá. A szobrot ugyanis úgy tervezte az alkotója, hogy
éjjel is világítson. Magyarország első köztéri geomet-
rikus üvegszobra minden napszakban és órában,
néha a külső változásokra percenként mást mutat. 

„Amikor állítottuk a szobrot, az első látogató és kér-
dező egy négyéves kislány volt az édesanyjával. Láttam
rajta, hogy érzelmileg is megérintette az üveg játéka.
Talán a kislány évek múlva képzőművész lesz, vagy leg-
alábbis olyan felnőtt, aki nyitott a világra, az emberekre,
érdekelni fogja a művészet valamelyik ága. Ezért ez a
szobor nemcsak „őrszem”, hanem a remény megtes-
tesítője is" – mesélte a művész. 

Radnóti Ákos alpolgármester, a terület önkormány-
zati képviselője azt reméli, az „Őrszem” közkedvelt lesz
a környéken csakúgy, mint az adyvárosi tavon lévő
úszó szobor, mely Kelemen Zénó Csapásirány című
munkája, vagy a közelmúltban felújított, Bak Imre Felhő
című köztéri szobra a Móra-iskolánál. Az alpolgármes-
ter elárulta, hamarosan Kodály Zoltán emlékművével
gazdagodik a róla elnevezett utca, halálának ötvenedik
évfordulója kapcsán. Radnóti Ákos egyben köszönetét
fejezte ki Borkai Zsolt polgármesternek, hogy lehetővé
tette az Őrszem szobor felállítását is. 

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Ezentúl két játéktéren várja
a nézőket a Vaskakas Báb-
színház, ahol a gyerekszín-
házi produkciókon túl fel-
nőtt- és ifjúsági előadáso-
kat is bemutatnak. A báb-
színház évadnyitó társulati
ülésén jártunk pénteken.

„Lehet, hogy nem mi vagyunk a
világ legjobb bábszínháza, de az-
zá szeretnénk válni” – valahogy
így kezdhette több mint két évti-
zeddel ezelőtt Kocsis Rozi, a Vas-
kakas Bábszínház igazgatója az
évadnyitó társulati ülést. A mun-
ka gyümölcse időközben beért,
mára az ország szakmailag egyik
legmagasabban jegyzett báb-
színházává váltak, s az övék lett a
legnagyobb bábszínházi épület
hazánkban. Ezt ki is használják, a
Vaskakas bemutat felnőtt- és if-
júsági előadásokat éppúgy, mint
a gyerekszínházi produkciókat.

A Győrkőcfesztiválról pedig
már mondanunk sem kell, hogy
messze földön híressé vált, évente
egy hétvégére olyan gyerekbirodal-
mat varázsol a társulat Győrből,
ahol kisebbek és nagyobbak is el-
feledhetik a hétköznapokat. A fesz-
tivál idén volt tízéves, s Kocsis Rozi
szerint attól lehet ilyen sikeres,
hogy egy színházi társulat fogja
össze: van dramaturgiája, díszlete,
„egy felépített műalkotás, amit
együtt hozunk létre”. Ez idáig két-
szer elnyerte az Európai Fesztivál
Szövetség által minősített kiváló
fesztivál elismerést is, amire idén is
pályáztak. Egyébként három éve a
látogatók 52 százaléka volt győri,

Percenként
más arcát mutatja 
az Ôrszem

Két színpadon, nagyobb színészgárdával
kezdi az évadot a Vaskakas

idén a növekvő látogatószám mel-
lett 45 százalék, ami azt jelenti, egy-
re többen érkeznek az ország más
részeiből, illetve a határon túlról.

Kocsis Rozi az évadnyitón be-
mutatta a társulat tagjait is, „van
egy ősmag, akikkel együtt kezd-
tünk, aztán vannak, akik néhány
éve csatlakoztak hozzánk. A Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem
frissen végzett bábszínészei közül
most öt fiatalt szerződtettünk Győr-
be” – jelentette be az igazgató.

Rózsavölgyi László, az önkor-
mányzat Oktatási, Kulturális,
Sport és Turisztikai Bizottságának

elnöke hozzátette, Győr büszke a
bábszínházára, s az 50 ezres láto-
gatószámot hozó Győrkőcfeszti-
válra is. Felidézte, a júliusi, győri
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivá-
lon is nagy sikert arattak a társulat
tagjai a nyitóceremónián, illetve a
Fun Zone működtetésében nyúj-
tott segítségükkel.

A Vaskakas Művészeti Köz-
pontban ezentúl két játéktéren, a
közel 460 nézőt befogadó Bar-

tók-teremben és most már a 130
fős kamarateremben is várják a
nézőket előadásokkal.

A Fészek bérletben – amely a
óvodásoknak és iskolásoknak szól,
s négy választott előadásra jogosít
– a Frakk, a macskák réme, a Mün-
chausen báró kalandjai, A halhatat-
lanságra vágyó királyfi és a Hamu-
pipőke kerülnek színre. Az alsós
gyerekszínházi bérletben a Mün-
chausen báró kalandjai, az Örkény
István Színház vendégjátéka, a
Csoda és Kósza, a Pinokkió és a
Hamupipőke szerepelnek. A felsős
gyerekszínházi bérlet a Münchau-

sen báró kalandjaira, a Nemzeti
Színház és a Fitos Dezső Társulat
által színre vitt Irgalom! című elő-
adásra és a Madách Színház Mak-
rancos Katájára érvényesek.

A háromévesnél fiatalabb gye-
rekeknek az Apró bérletet ajánlják.
Bérleten kívül az Egerek könyvét,
az Amáliát és a Majomparádét mu-
tatják be, és természetesen továb-
bi vendég előadások is színesítik
majd az évadot.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Egész napos családi rendez-
vénnyel várják a győri Dunaka-
pu térre a látogatókat vasár-
nap, ahol a Védd a helyit, vedd a
kisalföldit! elnevezésű termelői
piacot, valamint a XV. Euroregi-
onális Kenyérfesztivál és Kéz-
műves-találkozót rendezik meg
– ezúttal egymást kiegészítve.

A rendezvény részleteiről kedden sajtó-
tájékoztatón számoltak be a szervezők.
Dr. Lakatos István, a Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Kézműipari Tago-
zatának elnöke felidézte, 15 évvel ez-
előtt azért hívták életre a kenyérfeszti-
vált, hogy a pékek összemérhessék tu-
dásukat a szakma és a közönség előtt,
s hogy a győriek egy gasztronómiai
fesztivál keretében ismerhessék meg
a helyi pékségek különleges kínálatát.
Mára a rendezvény olyan népszerű lett,
hogy a Dunakapu téren rendezik meg
a termelői piaccal együtt, kiegészítve

A győri templomok is megnyitják kapu-
ikat az Ars Sacra Fesztivál keretében,
szeptember harmadik szombatján.
Ilyenkor az egyházak bemutatják a nem
templomba járóknak is építészeti érté-
keiket, s előadásokkal, beszélgetések-
kel, koncertekkel várják az érdeklődő-
ket a Nyitott Templomok Napján.

A győr-nádorvárosi evangélikus
templom (Baross út 77/a.) építéstör-
ténetét és művészeti kincseit Pápai
Emese művészettörténész mutatja be
17 órától. A révfalui Szentháromság-
templomban (Kálóczy tér 3.) 18 órától
Kaposi Gábor plébános szentmisét
mutat be, majd Ruppert István orgo-
naművész, a Győri Hittudományi Főis-
kola Egyházzenei Tanszékének tanára
ad koncertet. Az evangélikus öreg-
templomban (Petőfi tér 2.) a Győri Pe-

Kitárják a templomok kapuit
dagógus Énekkar ad oratórikus kon-
certet 15 órától, majd 17 órától Út Wit-
tenbergbe – a reformáció előzményei
címmel Világi Dávid történész levéltá-
ros reformációtörténeti előadását
hallgathatják meg a jelenlévők, ezt kö-
vetően 19 órától Soós Gábor ad orgo-
nakoncertet. Az orsolyita nővérek
Szent Anna-templomában (Apáca ut-
ca 41.) vasárnap Bognár István vá-
rosplébános mutat be szentmisét 18
órától, melyet követően Soós Gábor
orgonaművész koncertezik. A Magyar
Ispita-templomban (Rákóczi utca 6.)
szeptember 23-án 18 órától Magya-
ros László segédlelkész szentmisét
mutat be, majd barokk orgona- és ka-
marazenei koncertet adnak a Győri
Hittudományi Főiskola Egyházzenei
Tanszékének tanárai és hallgatói.

Kenyérfesztivál, termelôi piac és kézmûves-bemutató

Vasárnap megválasztják a fesztivál kiflijét és a megye kenyerét
kézműves-kiállítással, -bemutatóval.
Bemutatkozik Ángyán Csilla fazekas, a
Győri Kékfestő Műhely, Judák Ambrus
kosárfonó, Kacsák Andrea mackóké-

szítő, Schreiner Károly fafaragó, Szabó
Karola szalmafonó és Zugmann Ilona
foltvarró. 

Dr. Kardos Krisztina, a Győri Művé-
szeti és Fesztiválközpont igazgatója a

termelői piac kapcsán elmondta, két éve
azzal a céllal hívták életre, hogy a győriek
őstermelőktől vásárolhassanak egész-
séges, friss helyi terméket. A közös prog-

ram által pedig bepillantást kaphatunk
a kenyérkészítés fortélyaiba, valamint a
kézművesmesterek munkájába.

A gyerekeket vasárnap 10 órától a
Cifra Műhely programjai várják népi

játszóházzal, kézműves-foglalkozá-
sokkal, néptánctanítással, valamint a
Mérai Cifra szobával. 15 órától 90 per-
ces koncertet ad a népszerű Bojtorján
zenekar.

Vajda Péter, a Pedró Pékség Kft.
ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a
pékek mindig valamilyen újdonság-
gal, innovatív kenyérrel készülnek a
fesztiválra, a szakemberek ilyenkor ki-
élhetik kreativitásukat. Kenyér, péksü-
temény és díszmunka kategóriában
mérik össze tudásukat a szakembe-
rek. A Pedró Pékség egy fatüzelésű
kemencében, helyben fogja sütni a
kenyereket, a kőtteseket, amelyek
hozzávalóit csupa helyi termelőtől
szerzik be. A sajtótájékoztatón bemu-
tatták a „kenyérlányt” is, akinek az ék-
szerei, a ruhája ehetőek, vele is lehet
fotózkodni vasárnap.

A szakmai zsűri megválasztja a me-
gye kenyerét is, a közönség pedig a
fesztivál kiflijére szavazhat.

Végül Lakatos István bejelentette:
a kenyérfesztivált jelölik a megyeriku-
mok sorába. 
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Vajda Péter mutatta be 
a „kenyérlányt”



2017. szeptember 8.   / + / 11

PR-CIKK HIRDETÉS

REFORMÁCIÓ 500
2017. október 28., szombat 19 óra
Helyszín: Richter Terem

A Sándor János-hangversenysorozat
nyitó előadásán Richard Strauss szim-
fonikus költeménye, a Don Juan után
Budai Sándor, a Győri Filharmonikus
Zenekar szólamvezetőjének közremű-
ködésével, Kuszevszkij: fisz-moll
nagybőgőversenye csendül fel. A
hangverseny záró darabja, a lutherá-
nus egyházzene nagymestere, Men-
delssohn-Bartholdy ünnepi V. szimfó-
niája, a reformáció 500. évfordulója
előtt tiszteleg.

A Gyôri Filharmonikus Zenekar ajánlója

Hallgasson ránk a Sándor János-bérlettel is!
CARMEN
2018. január 5., péntek 19 óra
Helyszín: Audi Aréna Győr
Az opera történetének egyik legis-

mertebb és legnépszerűbb remekmű-
ve, Bizet: Carmen című darabja csen-
dül fel az Audi Arénában, a Győri Filhar-
monikus Zenekar nagysikerű operabe-
mutatóinak sorában. A Nemzeti Ének-
kar közreműködésével megvalósuló,
koncertszerű opera-előadáson a fősze-
repeket a nemzetközi hírű mezzoszop-
rán, Olesya Petrova és a kolozsvári Ma-
gyar Opera közkedvelt tenorja, Pataki
Adorján alakítják, az előadást az euró-
pai operaházak keresett és ismert kar-
mestere, Attilio Tomasello vezényli.

RÓMEÓ ÉS JÚLIA
2018. február 23., péntek 19 óra
Helyszín: Richter Terem
Alastair Willis, jeles amerikai karmes-

ter dirigálása mellett három nagyszerű
művet kínál a Győri Filharmonikus Ze-
nekar Rómeó és Júlia című hangverse-
nyén. Elsőként Dukas Goethe balladája
nyomán készült, A bűvészinas című mű-
ve csendül fel, amelyet a zenekar felké-
résére, Gyöngyösi Levente által kompo-
nált fuvolaverseny ősbemutatója követ,
Ittzés Gergely fuvolaművész közremű-
ködésével. Az estet, a zenekari hangver-
senyek népszerű műsorszáma, a Pro-
fokjev: Rómeó és Júlia-balettből készült
két közismert szvitje zárja.

Bérletvásár a Richter Terem jegypénztárában (Aradi vértanúk útja 16.), illetve a Jegymester hálózatában.

KOBAYASHI 
2018. május 10., csütörtök 19 óra
Helyszín: Richter Terem
Kobayashi Ken-Ichiro ezúttal a né-

met zeneirodalom jeles mestereinek
művei ből válogatott műsort dirigál a
Győri Filharmonikus Zenekar élén. We-
ber mesterművét, A bűvős vadász nyi-

tányát egy másik műve, a klarinétiroda-
lom kimagasló versenyműve követ, az
együttes fiatal klarinétművészének,
Anderkó Dánielnek a közreműködésé-
vel. A hangverseny zárásaként pedig
Beethoven impozáns V. szimfóniája
hangzik el. (x)
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

Ab jetzt wird neben dem Erzeugermarkt „Nimm
deinen Platz, kauf Kisalfölder” am 10. Sep-
tember von 9-17 Uhr das Brotfestival und Treffen
der Handwerker auf dem Dunakapu-Platz stattfin-
den... Im Rahmen des ganztägigen Familienprog-
rammes sorgt ab zehn Uhr die Gemeinnützige Kul-
turvereinigung Cifra Műhely für die Unterhaltung
der Kinder.

Familientag auf der Bercsényi-liget, dem Platz
des alten Marktes am 9. September ab 14 Uhr.
Es treten auf: das Tanzensemble Lippentő, Pri-
mas Baranyai István und Band unter Mitwirkung
von Krasznai Tamás, die Gruppe Vojasa, sowie
Pápai Joci mit seiner Band.

Tanz: Am, Samstag, 9. September von 17-22
Uhr findet auf dem Széchenyi-Tér die „III. Rueda
Rumli” statt. Zur Veranstaltung werden Liebha-
ber der karibischen Tänze erwartet und solche,
die diese gerne kennenlernen möchten und
auch die erfahreneren Tänzer und Tänzerinnen.

Kino: Am 9. September wird ab 20 Uhr der deutsch-
italienische Konzertfilm „Mein Italien” gezeigt, am
Sonntag, um 17:30 Uhr der letzte Film von Andrzej
Wajda in Originalsprache, dann ab 20 Uhr „Moderne
Zeiten” von Charlie Chaplin mit Livemusik-Beglei-
tung: im Rómer Ház (Teleki u. 21.). 

Die Ménfőcsanaker Weinlesefeier lässt
die Erntebräuche vergangener Zeiten aufle-
ben: dies am 9. September ab 15 Uhr, begin-
nend mit einem sehenswerten Aufzug, mit
Pferden, Volkstänzern und Blasmusik, danach
wartet im Schlosshof ein reichhaltiges Prog-
ramm auf die Gäste. Von 14-19 Uhr wird auch
eine Eisenbahn- und Schiffsmodellausstellung
mit Börse abgehalten.

Die Szabadhegyer Weinlese im Móra-Park be-
ginnt am 9. September ab 16 Uhr, auf dem Prog-
ramm stehen auch Weinprobe, Handwerksspielhaus,
Tanzvergnügen. Stargast wird Oszvald Marika sein.



Az én Itáliám című német–olasz koncertfilmet vetítik angol
nyelven szeptember 9-én 20 órától, 10-én pedig 17 óra 30-
tól Andrzej Wajda utolsó filmjét, az Emlékképeket láthatják
az érdeklődők eredeti nyelven, majd 20 órától Charlie Chap-
lin Modern idők című filmjét mutatják be élő zenei kísérettel
a Rómer Házban (Teleki u. 21.). 
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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 Gábor út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Török Zoltán 2011-ben bemutatott Vad
Magyarország – A vizek birodalma című, ma-
gyar–német koprodukcióban készült termé-
szetfilmjét tekinthetik meg az érdeklődők a
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közössé-
gi Tér Központi Könyvtárának klubhelyiségé-
ben (Herman Ottó u. 22.) szeptember 15-én
17 órakor.

Csallóközi Színes Ceruzák
címmel nyílik nemzetközi gyer-
mekrajz-kiállítás szeptember 13-
án 10 órakor, a József Attila Mű-
velődési Házban (Móra park 1.). A
kiállítás szeptember 28-ig 10 órá-
tól 16.30-ig tekinthető meg.

A Győr-újvárosi Szent József, Urunk Színeváltozása Egyházközség
és a győri Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat emléktáblát helyez el a
templomban annak emlékére, hogy 1940-ben a II. világháborús lengyel
menekült katonák és a Palestrina kórus karácsonyi zenei áhítatot tar-
tottak a templomban, Halmos László győri zeneszerző vezetésével. Az
esemény szeptember 10-én fél 11-kor kezdődik a Kossuth utca 42.
szám alatt. 

A Hópárduc Expedíció résztvevői tartanak interaktív be-
számolót a Lenin-csúcs (7134 méter) megmászásáról szep-
tember 17-én 17 órától, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamarában (Szent István út 10/A). Jelent-
kezni az ibex@ibexsport.hu e-mail címen lehet.

Szeptember 9-én 16
órától kezdődik a Szabad-
hegyi Szüret a Móra parkban, 
a programban borkóstoló,
kézműves  játszóház, táncmulatság is 
szerepel,  a sztárvendég Oszvald Marika
lesz.

A III. Rueda Rumlit rendezik
meg szeptember 9-én 17 és 22
óra között, a Széchenyi téren. A
programra várják a karibi táncok
kedvelőit, azokat, akik most is-
merkednek vele és a tapasztal-
tabb táncosokat is. 

Kerékpárral a városban cím-
mel dr. Tóth Péter szociológus
előadását hallgathatják meg az
érdeklődők szeptember 14-én
17 órakor, a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi Tér
Központi Könyvtár klubhelyiségé-
ben (Herman Ottó u. 22.).

Családi nap lesz a Bercsényi ligetben szeptember 9-én 14
órától. Fellép a Lippentő táncegyüttes, Baranyai István prí-
más és zenekara Krasznai Tamás közreműködésével, a Voja-
sa együttes, valamint Pápai Joci és zenekara.

A Likócsi Nyárbúcsúztatóra
szeptember 9-én délután kerül
sor az Esztergető u. 12. szám
alatt, ahol fellép többek között
Zoltán Erika és Csonka András is.



HIRDETÉS KULTÚRA

szerző: bajzát zsuzsi
fotó: marcali gábor

Ezt a címet adta a megnyitó be-
szédének dr. Rechnitzer János
egyetemi tanár, műgyűjtő, a
művész első győri önálló kiállí-
tásán. A 85. születésnapjára
készülő Somfai Rezső valóban
otthonra lelt újra Győrben,
munkái bemutatásával az alko-
tó életműve előtt tiszteleg a
múzeum.

A Rómer Flóris Művészeti és Törté-
neti Múzeum az utóbbi években élen
jár a geometrikus formák, a mono -
króm és az absztrakt vonalak, alkotá-
sok bemutatásában. Így van ez a
L'arte Vince nevű tárlaton is, ami
Somfai Rezső magyar származású,
Münchenben élő képzőművész alko-
tásait mutatja be. Közülük 32 a mú-
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Somfai Rezsô itthon van
zeum tulajdonában van 2013 óta, hi-
szen az alkotó az intézménynek ado-
mányozta azokat.

Grászli Bernadett múzeumigazga-
tó, a kiállítás kurátora elmondta, 68 al-
kotással látható a művész tárlata az
Esterházy-palotában. Ezzel a nem
mindennapi, rejtőzködő életművel is-
merkedhetnek meg a konstruktív geo -
metrikus és monokróm munkák ked-
velői – emelte ki.

A művész elmondta, ilyen színvo-
nalasan, ennyire érdekesen senki
nem közelítette meg az alkotásait,
mint a győri múzeum igazgatónője.
Egy kiállítás a legjobb művekből is tud
katasztrofális lenni, sok múlik a tálalá-
son, és utóbbiban Győr élen jár –
mondta el a művész.

Somfai Rezső kiállítását október 8-
ig láthatják az Esterházy-palotában,
hétfő kivételével mindennap 10 és 18
óra között. 

Múlt szombaton, a 32. Szentiváni Szü-
reti Nap keretében ünnepelték a Mol-
nár Vid Bertalan Művelődési Központ
megnyitásának jubileumát.

Az intézmény elsősorban a győr-
szentivániak igényeire alapozva bizto-
sít kulturális és sportprogramokat
gyerekeknek és felnőtteknek egy -
aránt. A házban rendszeresen működ-
nek például nyugdíjasklubok, művé-
szeti csoportok, illetve baba-mama
klub, és jóga-, judo-, karate-, foci-, va-
lamint kézilabdaedzések szolgálják ki
az igényeket.

Az intézmény kiemelten foglalkozik
a település hagyományainak felkuta-
tásával, bemutatásával, megőrzésé-
vel. A művelődési központ „Arrabona

Tízéves a Molnár Vid Bertalan
Mûvelôdési Központ 

évszázadai” elnevezésű, a Győr+ Heti-
laphoz is kapcsolódó, 6–7. osztályos
diákokat megszólító városismereti já-
téka a lakóhely szeretetére, megbe-
csülésére tanít.

A ház rendezvényeivel, szórakozta-
tó programjaival szervesen kapcsoló-
dik Győr fesztiváljaihoz, eseményei-
hez, sportrendezvényeihez. Az elmúlt
években látványosan nőtt a központ-
ba látogatók száma, illetve a sport-
csarnok és az intézmény további ter-
mei is egyre népszerűbbek a foglalá-
sok tekintetében.

A tizedik születésnapra állandó fo-
tókiállítás nyílt az elmúlt 10 év kiemel-
kedő rendezvényeiről, az intézmény
emeleti folyosóján.
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RÖVIDEN

Bôrápolás nyár végén 
Az intenzív napsugárzás eny-

hülésével a bőr zsírosodása is
csökken, hiszen már nem
kell annyira védeni a kültaka-
rót a napfény szárító hatásá-

tól. A nyáron használt kozme-
tikumokat fokozatosan át kell

váltani, bőrtípustól függően, az őszi idő-
járásnak megfelelőre. A fényérzékenyek-
nek még most is védeniük kell a bőrüket.
A festékfoltok közé tartoznak a szeplők,
melyek lehetnek apró elemű barna fol-
tok az arcon, orron, fehér bőrűeken a
karokon, a törzs felső részén, vagy akár
testszerte. A fénybehatás csökkentével
érdemes a fényvédelem mellett a halvá-
nyító kezelést is elkezdeni. Többféle
bőrhalványító ecsetelő, krém, gél léte-
zik, ajánlhatja kozmetikus vagy gyógy-
szerész is. Az esti bőrápolási rutin pedig
kulcsfontosságú a bőr állapota szem-
pontjából.

A gyomorégés, vagyis a sa-
vas, égető érzés a gyo-
morszájon, amelyet a
szegycsont környékén
érzett szorító fájdalom
és kellemetlen, savas
szájíz is kísérhet, a ref-
luxbetegség jellegzetes ve-
lejárója. A túltermelődő gyomorsav egy
része bekerül a nyelőcsőbe, sőt akár a
szájüregig is feljuthat. Vízszintes, fekvő
testhelyzetben éjszaka a tünetek jelentő-
sen felerősödhetnek. Éjjel a mellkasi fáj-
dalmak odáig erősödhetnek, hogy a be-
teg anginás, sőt szívrohamhoz hasonló
tünetekről számol be, súlyos fájdalmai
vannak. Csak korai, és kifejezetten köny-
nyű vacsorát érdemes fogyasztani. Evés
után egy pohár víz, tej (kivéve a tejérzé-
kenyeket), vagy egy csésze kamillatea is
jó hatású. A teljesen vízszintes testhelyzet
nem tesz jót a refluxosoknak, ezért taná-
csos az ágy fej felőli végét megemelniük
körülbelül 15 centiméterrel, hogy ezzel is
megakadályozzák a gyomorsav visszafo-
lyását a nyelőcsőbe.
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Alvászavarokkal küzdô gyerekek
Következményei
Az alvászavaros gyermek nehezen

ébreszthető, fáradékony, rendszeresen
elálmosodik otthon vagy az iskolában,
nem tud koncentrálni, gyakran hiperak-
tivitásra utaló tüneteket mutat. Hosszú
távon az alvászavar éhségérzetet okoz-
hat, így a táplálkozás zavarához, elhízás-
hoz vezet. Főként túlsúly esetén légzés-
kimaradások jöhetnek létre éjszaka,
ami a szimpatikus idegrendszer túlmű-
ködését okozza, és már fiatal felnőttkor-
ban olyan elváltozásokhoz vezethet,
mint a magas vérnyomás és a szív-ér-
rendszeri megbetegedések.

Segítsünk leküzdeni!
A legtöbb esetben az alvászavar

mögött valamilyen érzelmi probléma
húzódik. Amennyiben nem csökken-
nek a panaszok a stresszhelyzet kikü-
szöbölése után sem, beszéljen a gye-
rekorvossal. Figyelje a gyerek alvási
szokásait, hogy meggyőződjön arról,
nem alvási apnoéja (légzéskimaradá-
sa) van-e! Amennyiben a gyerek aller-
giás, ellenőrizze, hogy beszedi-e a
gyógyszerét.

Kevesebbet alszanak 
a kelleténél
A kutatás az alvással kapcsolatos pa-

naszok, tünetek gyakoriságát, és az
életmód, életvitel ebben játszott szere-
pét vizsgálta. A gyerekek átlagosan 9-
10, a fiatalok 7–10 órát alszanak. Meg-
figyelhető, hogy az ideálisnál mindkét
korcsoport kevesebbet alszik a hét
nagy részében. Problémát jelent az is,
hogy a hét közben összeszedett alvás-
hiányt a fiatalok több mint fele hétvégi,
nappali alvással próbálja pótolni.

Tv és számítógép
A közvetlenül lefekvés előtti számí-

tógép- és mobiltelefon-használat erő-
sen befolyásolja, hogy a gyermek mi-
kor képes elaludni. A tabletek, mobilok,
laptopok és LED-tévék által kibocsátott
kékes fény hatással van az alvást segítő
melatonin hormonra. A probléma ott
van, hogy hiába tesszük le a gépet, az
agy az őt ért ingerek miatt tovább pö-
rög, és nehezebben alszunk el. Ma már
elég biztosan kimondhatjuk, hogy a 10
évvel ezelőtt még jórészt ismeretlen
technológia (az okoskütyük világa) át-
vette az uralmat a gyermekeink élete
felett. A felmérések szerint a 12 évesek
80 százalékának saját mobiltelefonja
van, de már a 10 évesek 58 százaléka
is saját tablettel rendelkezik. A tinik két-
harmada pedig használja is a lefekvést

megelőző egy órában. Míg a nyolcéve-
sek negyven százaléka olvas elalvás
előtt (vagy felolvasnak nekik), a 16–18
évesek alig több mint tíz százaléka vesz
könyvet a kezébe.

Alvást befolyásoló szerek
Az alvás minőségét befolyásoló sze-

rek közül a dohányzás, az alkohol és a
koffein emelendő ki. A gyerekek nem
szépítik a valóságot, megdöbbentő,
hogy a kisebbek 87 százaléka, a fiatalok
93 százaléka fogyaszt saját bevallása sze-
rint koffeintartalmú italt rendszeresen,
mindennap. Míg a kisebbek többségé-
ben kólát isznak, a 14–18 éves korosztály
emellett kávézik, és energiaitalt fogyaszt.
A kutatásból kiderült, hogy a 14–16 éve-
sek negyede, a 16–18 évesek több mint
harminc százaléka rendszeresen napi öt
szálnál több cigarettát szív, ami egyértel-
műen összefügg a fiatalok alvászavará-
val, befolyásolja az alvás alatti légzést
amellett, hogy hosszú távú változásokkal
jár az érrendszerben és a légutakban.

Éjszakai gyomorégés

Több mint ötezer gyermek és fiatal töltött ki az alvással, alvászavarokkal kapcsolatos tényezőkről,
rizikófaktorokról szóló kérdőívet. A Magyarországon egyedülálló kutatás rávilágított: a gyermekek
harmadának van valamilyen alvászavara.
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A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA

talpra, a lábhátra, és megbetegítheti
a körmöket is. A körmök elvesztik a fé-
nyüket, megvastagodnak, elszíneződ-
nek, mállékonnyá válnak.

Nemcsak esztétikai probléma
A tüneteket komolyan kell venni.

Nemcsak esztétikai szempontból za-
varó a betegség, súlyos szövődmé-
nyek is kialakulhatnak. A berepedé-
seken át baktériumok juthatnak a
nyirokerekbe, azok gyulladását, or-
báncot is okozhatnak. A vénás kerin-
gésbe is kerülhetnek kórokozók, fe-
lületes vénagyulladást idézhetnek
elő. A fertőzés együtt járhat a tenyér
és a kéz ujjainak hólyagos, viszkető
kiütéseivel, ami a gombás fertőzés
által kiváltott allergiás reakció. Súlyo-
sabb esetben ekcémás bőrgyulladás
is kialakulhat.

Nyáron és kora ősszel fokozottan
verejtékezünk, vágyunk az uszo-
dák, strandok vizének frissítő ere-
jére. Ilyenkor jobban ki vagyunk
téve a bőr és a láb gombás fertő-
zéseinek. A lábgombásodás nép-
betegség, a lakosság több mint fe-
lét érinti. Okozói lehetnek fonalas,
sarjadzó és penészgombák.

Nem az uszodavíz fertőz
A fertőzésre fogékonyabbak a cu-

korbetegségben szenvedők, mert a ve-
rejtékük cukortartalma magasabb, az
immunrendszert gyengítő kezelés
alatt állók, a hosszasan antibiotikumot
szedők és a gyenge immunrendszerű
betegek. Akik gyakran megfordulnak
közös fürdőkben, zuhanyzókban, sza-
unákban, őket jobban fenyegeti a fer-
tőzés veszélye. Az uszodákban nem a
víz fertőz, hanem a medence partján
található fa- és gumifelületek felszí-
nén találhatók meg a kórokozók. A
nem jól szellőző, gumitalpú, műbőr ci-
pők, a műszálas harisnyák, zoknik, a
túl gyakori, lúgos kémhatású tisztálko-
dószerekkel való fürdés kedvező felté-
teleket teremtenek a gombák megte-
lepedésének, elszaporodásának.

Először a lábujjak között
A gombák szeretik a nedves, a sö-

tét és a meleg környezetet. Ezért a lá-
bon először a lábujjak között jelennek
meg. Kezdetben a bőr viszket, majd fi-
noman hámlik, berepedezik. Sokan
ezt csak a bőr szárazságának tulajdo-
nítják. Később a terület felázik, fehér-
ré válik, viszketni, égni kezd. Súlyo-
sabb esetben a folyamat ráterjed a
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Kezelés
Kezelésében enyhe tünetek esetén

számos vény nélküli készítmény áll ren-
delkezésünkre. Naponta kétszer kell
alkalmazni a szereket. Éjszakára húz-
zunk be gézcsíkot a lábujjak közé.
Fontos, hogy a tünetek megszűnése
után is, még minimum két hétig kezel-
ni kell a bőrt. Az átlagos kezelési idő
így 4–6 hét. Amennyiben nem látunk
javulást, vagy a tünetek súlyosbodná-
nak, feltétlenül  keressünk fel szakor-

Szerzô:
Dr. Wentzely Edit

bôrgyógyász szakorvos

A láb gombás
betegségei
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JÓ TUDNI

Valamennyi hordott cipőt az orvos által
előírt kezelés megkezdésével egy időben
fertőtleníteni kell. A sportcipőket fertőt-
lenítő mosószerrel kell kimosni, a bőrci-
pőket pedig 10 százalékos formalinol-
dattal kell kezelni. A formalin haszná-
lata után a cipőket alaposan ki kell
szellőztetni, nehogy ezt követően a
gomba helyett vagy mellett a forma-
linérzékenység miatt kialakult tüne-
tek okozzanak további panaszokat.
A cipők fertőtlenítését két héttel ké-
sőbb, illetve a gomba elleni keze-
lés végén meg kell ismételni.



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

pucsába ne bújjunk bele! Közös zuhany-
zó, öltöző használatakor csak papucsban
közlekedjünk. Otthonunkban se járjunk
mezítláb, hiszen a padlószőnyegben
megtelepedhetnek a kórokozók. A zok-
nikat, lepedőt 60 0C-on mossuk, a zokni-
kat mosáskor fordítsuk ki. Ha izzadásra
hajlamos a lábunk, tegyünk hintőport a
lábbelibe. Nyáron jól szellőző vászonci-
pőt, papucsot, szandált hordjunk. Kerül-
jük a műszálas zoknikat. Lábbelinket idő-
közönként fertőtlenítsük ki!

vost. Gyakran szükség van gyógysze-
res kezelésre is.

Megelőzés
Megelőzni a fertőzést nagy odafigye-

lést igényel. Minden tisztálkodás után tö-
röljük teljesen szárazra a lábujjközöket,
talpunkat. Lehetőleg pH 5-ös kémhatású
tisztálkodószert használjunk. A láb szára-
zon tartásában segíthet egy langyos leve-
gőt fújó hajszárító. Minden családtagnak
külön lábtörülközője legyen! Egymás pa-
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997 Ft/liter

,,Akik
gyakran megfordulnak

közös fürdőkben,
zuhanyzókban,
szaunákban,

őket jobban fenyegeti 
a fertőzés
veszélye.”
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Szerző: H. F.
Fotó: Marcali Gábor

Nyíregyházára indult vonattal a
család. Valaki meghúzta a vészfé-
ket, s azt kiabálták az utasok, hogy
egy ember lába a kerekek alá ke-
rült. Cséplő Péter édesapja – bel-
gyógyász és mentőorvos – leugrott
a szerelvényről, pár éves fia már
csak azt látta, hogy a még mozgó
vonat alól menti ki a szerencsétlen
embert. Ez volt az a pillanat, ami-
kor Cséplő Péter eldöntötte: men-
tőorvos lesz. Nem is tántorította el
ettől senki, csak a mentés és gyer-
mekmentés mellett közben már
PhD fokozattal büszkélkedő kutató
főállásban a győri kórház Aneszte-
ziológiai és Intenzív Terápiás Osz-
tály orvosaként dolgozik.

A harmincnégy éves orvos a szlovákiai
Révkomáromban született, a Pápai Re-
formátus Kollégium és Gimnáziumban
érettségizett – ott ismerte meg felesé-
gét –, aztán a Pécsi Tudományegye-
tem Általános Orvostudományi Karán
szerzett diplomát. A harmadik év után,
amikor az alapszakokat már elsajátí-
tották a hallgatók, ő a kórélettan felé
fordult. Ez volt az a szakterület, ami az
engem foglalkoztató kérdéseket meg
tudta válaszolni, érthetővé tette az
emberi szervezetben működő mecha-
nizmusokat – indokolja, miért a kór -
élettan keltette fel érdeklődését. Fel-
merült persze benne is, hogy népsze-
rűbb, jobb egzisztenciával kecsegtető
szakmákat válasszon, de tudományos
érdeklődése háttérbe szorította ezeket
a gondolatokat. Egyetemi demonstrá-
torként két ösztöndíjban – köztük köz-
társaságiban – részesült.

Ötödévben oxiológiából (mentőor-
vostan) vizsgát tett, s előbb mentő-
tisztként, később – és ma is – mentő-
orvosként is szolgál. 2011-től pedig a
Magyar Gyermekmentő Alapítvány ki-
vonuló mentőorvosa.

Drámákat, tragédiákat élt át a köz-
utakon, számos ember életét mentet-
te meg. Kérdésemre elmondja: meg-
köszönni nemigen tudják, az életve-
szélyes sérültek nincsenek abban az ál-
lapotban, aki túlélte, az meg legfel-

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

jebb csak arra emlékszik, volt ott egy
névtelen mentőegység, megvizsgálták,
újraélesztették, infúziót adtak, s a ro-
hammentőben is ápolták egészen a
kórházi osztályig. A mentők szürke
eminenciások, nevük nincs, egységszá-
muk van, rohannak egyik esettől a má-
sikig, mondja a doktor.

Volt-e már, aki utólag felkereste és
megköszönte, hogy visszakapta az
életét? – kérdezem dr. Cséplő Pétertől.
Egy taxisofőrre emlékezik, aki kocsijá-
val egy busszal ütközött, súlyos kopo-
nyasérüléseket szenvedett. A helyszíni
ellátást követően, a kórház intenzív
osztályán is kezelte. A taxis valahogy
megtudta, hogy Cséplő doktor volt a
kivonuló mentő is, felgyógyulása után
bement a mentőállomásra, ahol meg-
köszönte az életét, amelyért oly sokan
aggódtak.

Felidézi azt az esetet is, amikor két
óvodáskorú gyerek fuldoklott egy tó-
ban. Időben érkeztek, egyiküket újra-
élesztették, a másikat e nélkül is sike-
rült megmenteni. Súlyos sorsok és
megtört életutak a napi műtői és in-

tenzív osztályos munkája során is
akadnak bőven. 

„A felgyülemlő terheket és nehéz
élethelyzeteket – melyekkel naponta
szembe kell néznem –, a családom fel-
tétlen támogatásával és az otthon bé-
kéjével tudom feloldani. Ebben segít-
ségemre vannak a szenvedélyeim is, a
horgászat és a túrakenuzás, valamint
az ipari alpinmentés, melyet önkéntes
tűzoltóként és speciális mentőcsapat
tagjaként tudok gyakorolni.”

A mentőszolgálat, s az intenzív te-
rápiás osztályon végzett munka egy
gyorsan dönteni képes, gyakorlott,
az elméletben is alaposan felkészült
orvost igényel. A kutatóról – még ha
halványul is az átlagembernek a szo-
batudósokról alkotott képe – mégis-
csak egy töprengő, higgadt doktor
jut az eszébe. Miként fér meg egy

emberben ez a két különböző sze-
mélyiség?

Dr. Cséplő Péter PhD-s alapkutatá-
sa közel áll a sürgősségi ellátáshoz. A
Pécsi Tudományegyetem Kórélettani
és Gerontológiai Intézetében a Koller

Ákos professzor által vezetett mikro-
cirkuláció munkacsoporthoz csatlako-
zott nappali tagozatos PhD-hallgató-
ként. Az izgatta, foglalkoztatta, hogy
a baleseti vagy egyéb eredetű kopo-
nyaűri vérzés esetén milyen kóréletta-
ni mechanizmusok alakulnak ki és ve-
zetnek az ember halálához. A betegek
fele ugyanis nem a koponyaűri vérzés
térfoglaló folyamatába hal bele. Egé-
szen enyhe vérzések következtében is
sokan veszítik el életüket. A vérben lé-
vő vazoaktív anyagok hatást gyakorol-
nak az érátmérőre, az agy erei össze-
húzódnak, így végül az agy vérellátási
zavara vezet a végzetes agykárosodás-
hoz – magyarázza kutatása területét
dr. Cséplő Péter. Hozzáteszi: „én alap-
kutatást végeztem, döntően jelátviteli
mechanizmusokat írtam le a koponya-
űri vérzések agyi erekre gyakorolt ha-
tásáról. Ha valamelyik gyógyszergyár,
erre alapozva, létrehoz olyan moleku-
lát, mely gyógyszer formájában kivédi
a káros hatásokat, akkor válhatnak
kézzelfogható eredménnyé a kutatás
megállapításai.”

„A kutatás évei alatt nem volt hét-
végém, nem volt családi élet, mozi,
sport, beszélgetés, baráti sörözés,
csak a munka” – idézi fel a PhD-foko-
zat megszerzésének időszakát. Az ál-
latkísérleteket Pécsett, patkányokon
végezte el, ő maga műtötte őket.

Győrbe úgy kerültek, hogy tanár fe-
leségével együtt fölismerték: távol a csa-
ládtól, segítség nélkül nehezen boldo-
gulnak. Komárom és Pápa között Győr
volt félúton, itt telepedtek le. Van egy
négyéves fiuk és egy kétéves lányuk.

Természetesen átgondolták azt is,
nem volna-e érdemes külföldön letele-
pedniük. Rugalmasabb, jobb kutatási
feltételek, lényegesen nagyobb jöve-
delem várta volna az orvost, de azt
mondja: a pipetta az Pécsett, Győrött
ugyanúgy pipetta, mint New Yorkban.
„A karrierkutató, aki a legjobb akar
lenni, minden idejét a feladatára ál-
dozza, havonta talán kétszer lett volna
olyan szabad napom, ahol együtt le-
hetek a családdal, ismerkedhetek a vá-
rossal. Ez nem ért annyit, hogy fölad-
jam a kultúrát, amibe beleszülettem, a
családot, barátokat, ismerősöket” –
mondja vallomásszerűen.

A pipetta az New Yorkban is pipetta

Dr. Cséplô Péter PhD,
az Aneszteziológiai

és Intenzív Terápiás Osztály orvosa 
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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 tele-
pülésrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a tisztelt érdek-
lődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési
Főosztály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rende-
lettel elfogadott rendezési tervének:
SZTM 2017-022 Győr – Nádorváros, Csaba utca,

épületmagasság- és szintszámmódosítás
SZTM 2017-023 Győr – Révfalu, Ady E. u. 10244 hrsz.-ú tele

egyedi szabályozása
SZTM 2017-038   Győr – Volt Dobozgyár területének módosítása
SZTM 2017-046 Győr – Városrét, 02043 sz. öveze

szintszámmódosítás
SZTM 2017-048 Győr – Győrszentiván, Déryné u. 02749 sz. övezet

övezethatár-korrekció
SZTM 2017-049 Győr – Nádorváros, Bartók Béla és Attila úti

tagóvoda övezeti előírások pontosítása
és építési hely kijelölése.

SZTM 2017-052 Győr – Gyirmót, 02496 sz. övezet egyedi előírások
pontosítása

SZTM 2017-053 Győr – Gyirmót, Sárkereki u. 28093 hrsz.
kötelező telekalakítás

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 40.§
szerinti végső szakmai főépítészi véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: egyszerűsített eljárásban: a vá-
ros internetes oldalán a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módo-
sítási eljárások címszó alatt vagy személyesen, a Polgármesteri Hivatalban, a GyŐr,
Városház tér 1-es szám alatt, a 231-es szobában.
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EGÉSZSÉGÜGY KÖZLEMÉNY

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A védőnői rendszer megújításá-
ról tartottak konzultációt me-
gyénk védőnői szerdán, a Kor-
mányhivatal épületében. A két-
órás megbeszélést követően,
sajtótájékoztatón ismertették
az elhangzottakat.

A hungarikumnak számító védőnői háló-
zatról Gyopáros Alpár országgyűlési kép-
viselő elmondta, egy nagyon szerteágazó
szakmáról van szó, melynek a problémáit
megoldani nem lehet egyszerre, hosszú
távú stratégiára van szükség. A kormány-
zat már dolgozik a rendszer megújításán,
újjáépítésén úgy, hogy az mindegyik fél
megelégedésére szolgáljon. A győri meg-
beszélésnek is az volt a célja, hogy kikér-
jék az érintettek véleményét. 

Bábiné Szottfried Gabriella, az
Egészségügyi Szakmai Kollégium Védő-

Látványos lépéshez érkezett a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház a Vas-
vári Pál úti telephely napenergián
alapuló erőművének bővítésével.
Állványoznak, az ipari alpinisták már
dolgoznak, a kórház tetejére a 916
napelem mellé most újabb 1.111
darab kerül.

A kórház a közel 179,5 millió fo-
rintos európai uniós támogatásból
499 kVA-ra (kilovolt amper) bővíti
napelemes rendszerét. Dr. Tamás
László János, az intézmény főigaz-
gató főorvosa elmondta, arra töre-
kednek, hogy az intézményben mi-
nél több energiahatékonysági beru-
házást tudjanak elvégezni. Kara
Ákos győri országgyűlési képviselő
a helyszínen hozzátette, fontosnak
tartja, hogy a győri panellakások és
az egyetem már zöldebb lett váro-
sunkban, ehhez pedig csatlakozott
a kórház is. Távlati tervek között sze-

Zöldenergiára kapcsol a kórház
repel, hogy további energetikai kor-
szerűsítéseket végeznek el a győri
iskolákban.

A kórházban hangsúlyozták: a be-
tegek életkörülményeinek javítása az
elsődleges szempont. A napelemes
rendszerrel villamosenergia-megtaka-
rítást érnek el, a megmaradt összeget
a betegellátás javítására fordítják.
Éves szinten a kórház villanyszámlája
300 millió forintot tesz ki. Ennek 5 szá-
zaléka a napelemeknek köszönhető-
en megmarad, ami nagyjából másfél
lélegeztetőgép ára.

A szervezési, gazdasági és mű-
szaki vezetők arra is felhívták a kór-
házba látogatók figyelmét, hogy a
november végéig tartó munkálatok
forgalomkorlátozással járnak. A
munkaterületeket elkerítették. Ké-
rik, hogy a kordonokon belül ne köz-
lekedjen senki és figyeljenek az út-
jelző táblákra is.

Hungarikum 
a védônôi szolgálat

nő Tagozat elnöke elmondta, 2010 előtt
elhanyagolt terület volt a szolgálaté, az -
óta viszont elkezdődött a bérkorrekció
és idén már 10 milliárd forint többletfor-
rást biztosítottak a szolgálat számára.
Novembertől pedig 2018 végéig havi
33 ezer forint többletjuttatást kapnak a
védőnők. El akarják érni, hogy az elmúlt
évek forrásbővítései célba jussanak, hi-
szen van, ahol maradéktalanul teljesült
a kormány támogatási szándéka, más-
hol részben, és volt ahol gyakorlatilag
egyáltalán nem.

Az elnöknő a győri konzultációról
szólva kiemelte, a megyei védőnők meg-
oldást kérnek a bérfeszültségek enyhí-
tésére, az adminisztrációs terhek csök-
kentésére, valamint az általuk végzett
szűrővizsgálati rendszer korrekciójára. 

A leendő Nemzeti Védőnői Hálózat
létrehozásának az a célja, hogy a vé-
dőnők szakmai előmenetele és szak-
mai élethelyzete a jövőre nézve kiszá-
mítható legyen.

Egyelőre csak a napelemek helyét jelölték ki,
de hamarosan elkészül a bővítés

A védőnők megoldást kérnek 
a bérfeszültségek enyhítésére is
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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

Az álláshoz és a tanfolyamhoz tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség • 18 év feletti életkor • Tanulmányi szerzôdés meg-
kötése • Erkölcsi bizonyítvány • Terhelhetôség, pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség • Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet • Erôsödô innovatív szervezeti kultúra • Hosszú távú munkale-
hetôség • Határozatlan idejû munkaviszony • Versenyképes fizetés • Munkába járás tá-
mogatása vidéki munkavállalóknak 93%-ban térítve • Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafeteria már próbaidô alatt is • Munkaidô alatti OKJ-s tanfolyam elvégzése • Három
típusra történô jogosítvány megszerzése

Hölgyek jelentkezését is várjuk a tanfolyamra!

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,
ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.
Jelentkezéseket a következô telefonszámon 96/900-169

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

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT
és PÁLYAKEZDÔKET keres

TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM
indításához azonnali kezdéssel

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 utca 01136/42. Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába
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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-Vízivárosban, új építésű, liftes
társasházban korlátozott számban la-
kások még leköthetők. Elosztása: nap-
pali + 1 hálószoba. Fűtését központi
gázkazán látja el, lakásonként egyedi
mérőórával. Az ár fűtéskész állapotra
vonatkozik. A társasházban 44 és 107
nm közötti lakások közül választhat. Ez
a 48 nm-es, kertkapcsolatos lakás a
földszinten található.  

Ár: 18,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Kisbácsán, Pacsirta lakóparkban,
15 lakásos, új építésű társasházban 27–
61 nm-es lakások eladók. Ez a 42,12
nm-es lakás a földszinten található,
melyhez 8,26 nm-es terasz tartozik. El-
osztása: nappali + 1 szoba.

Ár: 13,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győrújbarát
kedvelt utcájá-
ban kínálom
eladásra ezt a
95 nm-es iker-
házat. A telek
379 nm. Elosz-

tása: amerikai konyhás nappali + 3 szoba,
fürdő, két WC-vel. A fűtésről kondenzá-
ciós gázkazán fog gondoskodni, radiáto-
ros hőleadókkal, padlófűtés kialakítására
is van lehetőség.

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

Győr-Sziget Belváros felőli részén, jó el-
osztású, felújított, 28 nm-es, téglaépíté-
sű, második emeleti, nappali – étkező-
konyhás garzonlakás alacsony rezsivel
eladó. A nappali laminált padlóval, a
többi helyiség járólappal burkolt. A la-
kásban beépített szekrények segítik a tá-
rolást. A nyílászárók fából készültek, re-
dőnnyel, szúnyoghálóval felszereltek. 

Ár: 12,380 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Gyárváros központi részén, liftes
házban, új építésű, 47 nm-es, első eme-
leti lakás eladó. A lakásban az amerikai
konyhás nappali mellett 1 hálószoba
kapott helyet, a nappaliból léphetünk
a 8,57 nm-es erkélyre. A társasház igé-
nyesen kivitelezett, a nyílászárók 7 lég-
kamrásak, a fűtés házközponti, lakás-
onként egyedi mérővel.

Ár: 19,4 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Révfalu újabb részén, kedvelt, modern
megjelenésű zsákutcában épül ez a 20
lakásos, liftes társasház, melyben 38–
57 nm-es lakások leköthetők. Ennek a
2. emeleti, tetőtéri garzonlakásnak az
alapterülete 35,87 nm.

Ár: 17,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/371-3718

Győrújfalu csendes, új építésű részén
kínálom eladásra ezt a minden igényt
kielégítő ikerházat. A ház saroktelken
kerül felépítésre, közös fala nincs a má-
sik ingatlannal. A 80 nm-es házhoz tar-
tozó telekrész 350 nm. Elosztása miatt
nagyobb családok számára is ideális vá-
lasztás lehet, mert a nagyméretű, ame-
rikai konyhás nappali mellett kialakí-
tásra került 3 hálószoba. A nappalihoz
12 nm terasz kapcsolódik.

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

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb) első emeleti, erkélyes, ame-
rikai konyhás nappali + 3 szobás, 79 nm-
es lakás eladó, új építésű, 14 lakásos tár-
sasházban. Gépkocsibeálló 500 E Ft-ért
vásárolható, a lakásokhoz tárolót is vehet.
Az ár emelt szintű fűtéskész ár, de lehe-
tőség van kulcsrakész befejezésre is. Át-
adás 2017 novemberében várható.

Ár: 22,4 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Vízivárosban új építésű, liftes társasház-
ban korlátozott számban lakások még le-
köthetők. Ez a 78 nm-es lakás az első
emeleten található. Elosztása: nappali,
konyha és 3 hálószoba. A lakást a nap-
paliból és a konyhából is megközelíthető
6,55 nm-es erkély teszi különlegessé, így
a konyha szellőztetése miatt sem kell ag-
gódnia.

Ár: 27,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr -Ménfő -
csanak kertvá-
rosi részen el-
adó egy 71 nm-
es, 3 hálószo-
bás, amerikai
konyhás nappalival rendelkező tégla-
építésű társasházi lakás. Jellemzően
modern, fiatalos belső kialakítású. A
beltéri ajtók és a konyhabútor fából ké-
szült. A nappali és a két hálószoba er-
kélykapcsolatos.

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

Győr-Révfa-
luban, az
Audi Iskola
közelében
eladó ez a
földszinti,
zárt udva-
ron belüli, kertkapcsolatos, 64 nm-es la-
kás újszerű állapotban, teljes bútorzattal.
Elosztása: amerikai konyhás nappali + 1
nagy szoba + gardróbhelyiség. A kelle-
mes nyári hőmérsékletről egy Whirlpool
klíma gondoskodik, a téli esték hangula-
táról pedig egy dupla égős biokandalló.

Ár: 23,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/371-3718

Győr-Belvárosban, frekventált helyen,
újonnan épülő társasházban eladó egy
harmadik  emeleti, 58 nm-es, nappali
+ egy szobás lakás. Az amerikai kony-
hás nappali és háló mellett gardróbhe-
lyiség, valamint  3 nm-es loggia tarto-
zik a lakáshoz. Az ingatlan emelt szin-
tű fűtéskész készültségi szinten kerül
átadásra. 

Ár: 28,6 M Ft.
Horváth Csilla: +36-20/321-7759

NYITOTT NAPOT TARTUNK
szeptember 22–23-án!

Ünnepeljük
együtt a

4. szülinapunkat!
Vadonatúj projektek! Akciók!

AJÁNDÉKOK!
Részletek a következő

héten!!!
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ÉPÜLETE ELÔTTI PARKOLÓ

SZEPTEMBER 22., PÉNTEK 13–18 ÓRA

Gyôr-Adyváros, Kodály Zoltán utca 32/A
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Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Szeptember 12., 19:30
Helló Győr!

Hétfőtől péntekig, 19 óra
Híradó

A  ZOOO+ állatbarát magazin nyári adásá-
nak ismétlésében elsőként a kölyökkutyák
új családba kerüléséről szóló összeállítá-
sunkat tekinthetik meg. Utána kertészke-
dést kedvelő nézőink kaphatnak tanácsot
a metszésről, az öntözésről, a kártevő-
mentesítésről és egyéb kiskertművelési
tennivalókról. És végül, struccfarmról ké-
szült riportunkkal zárjuk adásunkat.

Szeptember 13., 19:30
ZOOO+

Hétfőn, szerdán, pénteken 21:30
Konkrét

Szeptember 14., 8 óra
Győr+ Reggeli

Véget ért a programokkal, rendezvények-
kel és fesztiválokkal teli nyár. Híradónk is
tartja a lépést az újra felgyorsuló győri
élettel, ott vagyunk minden fontos prog-
ramon, ami érinti és érdekli a helyieket.
Közben pedig azokról az országos témák-
ról sem feledkezünk meg, melyeknek he-
lyi vetülete is van.

Fontos és érdekes témákat boncolgatunk,
sokszor olyanokat, amelyek a Híradóban
szerepeltek, de megérdemelnek többet is.
Hétfőn Kató Aladár, a Magyar Téglás Szö-
vetség elnöke beszél a berobbant magyar
építőiparról, a lakáspiacról és a gomba
módra szaporodó győri társasházakról.

Szeptember 10., 11 óra
Divertimento

Szeptember 11., 19 óra
Győr+ Este

A győri nyár felejthetetlen pillanatait idéz-
zük fel. Győrkőcözünk, barokkosan pom-
pázunk, de előre is tekintünk, a Termény-
áldás előkészületeiről beszélgetünk ven-
dégeinkkel. Minden kedden Hello Győr, a
Híradó után! Legyenek vendégeink!

Visszatér műsorunk kínálatába a Rómer-
HázAktuál című magazinunk, amiben
hétről hétre koncertinfókkal, kulturális
ajánlókkal várjuk a hallgatókat. A város
legnépszerűbb szórakozóhelye és kultu-
rális tere minden korosztály számára kí-
nál lehetőségeket.

Szeptember 14., 9:30
RómerHázAktuál

A Patché zenekar három éve alakult, Pá-
kai Petra és Cséry Zoltán duójaként. Leg-
sikeresebb daluk a „Let It Go" bekerült
egy világversenyen az első 21 dal közé. A
formáció Győrben is rendszeresen fellép,
a hétfői Győr+ Estében legújabb nótájuk-
ról beszélgetünk majd.

Ötödször adtak gálakoncertet a Placido
Domingo’s Operalia verseny díjazottjai
Győrött. A meghívott énekesek az adott évi
megmérettetést követően, elsőként váro-
sunkban lépnek a közönség elé a Győri Fil-
harmonikus Zenekarral. Műsorunkban in-
terjút hallhatnak a Voices of 2017 koncert
szoprándívájával, Marina Costa-Jackson-
nal és Risto Joost karmesterrel.

Szeptember 15. és 17. között ismét meg-
rendezik városunkban a Magyar Hagyo-
mányok Fesztiválját és a X. Győri Pálinka-
fesztivált. Erről is szó lesz szeptember 14-
én, a Győr+ Reggeliben, ahol első kézből
tudhatnak meg minden fontos informáci-
ót a programról.

Szeptember 9. szombat
07:00 Híradó 07:30 Zooo+ 08:00 Hír-
adó 08:30 Üzleti negyed 09:00 Hír-
adó 09:30 Gázfröccs 10:00 Zooo+
10:30 Creative chef 11:00 Képújság
18:00 Nyugdíjas Egyetem 19:00 Győ-
ri7 19:45 Konkrét 20:00 Építech
20:30 Zooo+ 21:00 Kulisszák mögött
21:30 Civil kurázsi 22:00 Győri7
22:45 Konkrét 23:00 Vény nélkül n
23:30 Képújság

Szeptember 10. vasárnap
07:00 Nyugdíjas Egyetem 08:00 Üz-
leti negyed 08:30 Vizsgakoncert
2016 09:30 Zooo+ 10:00 Vény nélkül
n 10:30 Civil kurázsi 11:00 Képújság
18:00 Győri7 18:45 Konkrét 19:00
Nyugdíjas Egyetem 20:00 Üzleti ne-
gyed 20:30 Creative chef 21:00 Ku-
lisszák mögött 21:30 Credo 22:00
Győri7 22:45 Konkrét 23:00 Vény nél-
kül n 23:30 Képújság

Szeptember 11. hétfő
07:00 Győri7 08:00 Nyugdíjas Egye-
tem 09:00 Credo 09:30 Üzleti ne-
gyed 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:30 Üzleti negyed 20:00 Híradó
20:30 Kulisszák mögött 21:00 Híradó
21:30 Konkrét 21:45 Arrabona évszá-
zadai 22:00 Híradó 22:30 Üzleti ne-
gyed 23:00 Híradó 23:30 Képújság

Szeptember 12. kedd
07:00 Híradó 07:30 Üzleti negyed
08:00 Híradó 08:30 Kulisszák mögött
09:00 Híradó 09:30 Konkrét 09:45
Arrabona évszázadai 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó 20:30 Hello Győr!
21:00 Híradó 21:30 Civil kurázsi
22:00 Híradó 22:30 Kulisszák mögött
23:00 Híradó 23:30 Képújság

Szeptember 13. szerda
07:00 Híradó 07:30 Hello Győr!
08:00 Híradó 08:30 Civil kurázsi
09:00 Híradó 09:30 Kulisszák mögött
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:30
Zooo+ 20:00 Híradó 20:30 Gázfröccs
21:00 Híradó 21:30 Konkrét 21:45
Arrabona évszázadai 22:00 Híradó
22:30 Zooo+ 23:00 Híradó 23:30
Kép újság

Szeptember 14. csütörtök
07:00 Híradó 07:30 Zooo+ 08:00 Hír-
adó 08:30 Gázfröccs 09:00 Híradó
09:30 Konkrét 09:45 Arrabona évszá-
zadai 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül n 20:00 Híradó
20:30 Vény nélkül n 21:00 Híradó
21:30 Hello Győr! 22:00 Híradó
22:30 Gázfröccs 23:00 Híradó 23:30
Képújság 

Szeptember 15. péntek
07:00 Híradó 07:30 Vény nélkül n
08:00 Híradó 08:30 Hello Győr!
09:00 Híradó 09:30 Gázfröccs 10:00
Képújság 19:00 Híradó 19:30 Creati-
ve chef 20:00 Híradó 20:30 Creative
chef 21:00 Híradó 21:30 Konkrét
21:45 Arrabona évszázadai 22:00 Hír-
adó 22:30 Építech 23:00 Híradó
23:30 Képújság 

Szeptember 9. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló)
7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Fe-
renczy Balázs 9:30 Kulisszák Mögött ism. 18:00
Győr+ DJ – Valódi diszkó slágerek Orosz Sanyi
válogatásában! 19:00 Ismétlés / Magyar óra
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Szeptember 10. vasárnap
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló)
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

Szeptember 11. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
6:30 Győr+ Reggeli – Velünk ébred a város!
Orosz Sanyi és Nagy Roland 6:40 Német hírper-
cek 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 18:10 Heti asztrológia Szakács An-
nával 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00
D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Szeptember 12. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
történései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi
és Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 7:30 Vá-
rosüzemeltetési 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 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 Han-
goskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár   

Szeptember 13. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer
Magazin – a Rómer Múzeum aktuális összefog-
lalója (Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt –
Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Ma-
gyar óra 13:00 Győr+ Délután 15:25 Győr+ TV
Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Far-
kas Mónika, a nap legfontosabb eseményeivel
18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 19:10 Rómer
Magazin ism. 19:30 Fodrász percek 20:00 Ka-
baré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Szeptember 14. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer
HázAktuál (A Rómer Ház programajánlója Si-
mon Pankával) 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 Mó-
nika, 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

Szeptember 15. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és
Nagy Roland 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+ Dél-
utáni Gyors – Farkas Mónika, a nap legfonto-
sabb eseményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát
Zsuzsi 19:00 RómerHázAktuál (A Rómer Ház ki-
bővített magazinja Simon Pankával) 20:00 Ka-
baré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár 
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Révfalu kedvelt részén, a Pacsirta lakópark-
ban kivitelezôtôl eladó ez az új építésû,
44,49 nm-es, földszinti, nappali + 1 szobás,
erkélyes, saját, 36 nm-es kerttel rendelkezô,
barátságos kis lakás, fûtéskész állapotban.
A lakáshoz gépkocsibeálló, garázs és saját
tároló is vásárolható!

Ár: 14,5 M Ft. +36-30/267-1143

Gyôrújfalu legszebb utcájában, saroktelken
kerül kialakításra 2 db ikerház. A két ház egy-
mástól elkülönítve épül, a ház 81 nm-es
alapterületû, 11,7 nm-es terasz és 360 nm-es
saját telekhányad tartozik hozzá. A gépkocsi-
beállót az ár tartalmazza. Igényes kivitelezés!
Várható fûtéskész átadás: 2018 március vége.
Egyedi fizetési megállapodás, díjmentes, bank -
független hitel- és/vagy CSOK- ügyintézés. To-
vábbi részletes információkért hívjon minket!

Ár: 24,9 M Ft.     +36-30/267-1143

Szigetköz elején, Gyôrújfalun kínálom eladás-
ra ezt a minden igény kielégítô ikerházat. A két
ház saroktelken,  zsákutcában, egymástól elkü-
lönítve található. A 95,93 nm-es alapterületû ház-
hoz 13,7 nm-es terasz, 556 nm-es telekhányad
és egy gépkocsibeálló tartozik. Az épület minô-
ségi anyagokból készül, igényes kivitelezéssel.
Várható fûtéskész átadás: 2018 március vége.
Egyedi fizetési megállapodás, díjmentes, bank-
független hitel- és/vagy CSOK-ügyintézés. To-
vábbi részletes információkért hívjon!

Ár: 26,9 M Ft. +36-30/267-1143

Révfalu kedvelt részén, a Pacsirta lakópark-
ban kivitelezôtôl eladó ez az új építésû, 74 nm-
es, 1. emeleti, nappali + 3 szobás, 20 nm-es
terasszal rendelkezô, kiváló elosztású lakás,
emelt szintû, fûtéskész állapotban. A lakáshoz
beálló, garázs és saját tároló is vásárolható!

Ár: 24,5 M Ft. +36-30/267-1143

Pár percre Gyôrtôl, fiatalos lakókörnyezetben
eladó ez a nappali + 2 szobás, 56,69 nm-es,
erkélyes, társasházi lakás. A lakás emelt szintû,
fûtéskészen kerül átadásra közvetlenül a kivite-
lezôtôl! Hitelügyintézést ingyen vállalunk!

Ár: 17.798.825 Ft. +36-30/267-1143

Gyôr-Sziget városrész nyugodt részén 39
nm-es lakás eladó.

Ár: 13,6 M Ft. +36-30/554-3411

Nádorvárosi, felújítandó, 130 nm-es családi
ház eladó.

Ár: 17,5 M Ft. +36-30/869-1984

Adyvárosban igényes, 62 nm-es, nappali +
2 szoba-hallos lakás eladó.

Ár: 17,5 M Ft. +36-30/869-1984

42 nm-es lakás saját kertkapcsolattal el-
adó. Beosztása: tágas nappali + étkezô +
konyha + 1 szoba.

Ár: 14,7 M Ft. +36-30/554-34-11

A lakóparkban 55 nm-es lakás kertkapcso-
lattal eladó. KIHAGYHATATLAN!

Ár: 17,995 M Ft. +36-30/554-3411

Eladó egy 66 nm-es, 3 szobás, emeleti la-
kás, 14 nm erkéllyel. Bomba ÁR!

Ár: 21,5 M Ft. +36-30/554-3411

48 nm-es lakás saját kerttel eladó.

Ár: 15,9 M Ft. +36-30/554-3411

Vízivárosi, új építésû, 77 nm-es lakás, 7 nm-
es erkéllyel, októberi átadással eladó.

Ár: 26,9 M Ft. +36-30/869-1984

Vízivárosi, új építésû, 67 nm-es, földszinti
lakás, 7 nm-es terasszal, októberi átadással
eladó.

Ár: 21 M Ft. +36-30/869-1984

Vízivárosi, új építésû, 64 nm-es lakás, 6
nm-es terasz, 130 nm-es saját kerttel, októ-
beri átadással eladó.

Ár: 24,52 M Ft. +36-30/869-1984

ÉRTÉKET TEREMTÜNK! ÉRTÉKET KÖZVETÍTÜNK!

Pacsirta lakópark



2017. szeptember 8.   / + / 25

HIRDETÉS



26 / + / 2017. szeptember 8.

HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

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
e-mail címre várjuk.

Akció: 2017. szeptember 8—14.

Pecsenyekacsa comb 1679 Ft
Pecsenyekacsa máj
fagy. 500 g, 718 Ft/kg 359 Ft
Pecsenyekacsa nyak 239 Ft
Pecsenyekacsa farhát 119 Ft

Libacomb 2790 Ft
Libazúza 840 Ft
Libaszív 390 Ft
Libafarhát 119 Ft

Sertéslapocka

970 Ft/kg

Friss pecsenyekacsa
„A” minôségû

Burgonya zsákban
15 kg-os,
II. osztályú,
B.

899 Ft/kg

Friss libamáj

999 Ft/kg

Fehérboros káposzta konzerv
810 gr, 197,53 Ft/kg

160 Ft/db

119 Ft/kg

HB Lager dobozos sör 0,5 l
169 Ft/db

159 Ft/db

kartonos ár

A GYHG Nonprofit Kft. Szabó Jenő önkormány-
zati képviselő kérésére és támogatásával, a ház-
tartásokban felhalmozódott lom jellegű hulladé-
kok elhelyezésére gyűjtőpontot üzemeltet egy-
szeri alkalommal, szeptember 16-án szombaton,
8 és 16 óra között Gyirmóton, a Zúgó park mur-
vás parkolójában.

A hulladékok átvételére kizárólag a gyűjtőhelyen
van lehetőség. Elhelyezhető itt többek között elekt-
ronikai, fém, műanyag hulladék, nyesedék, építési
törmelék, csomagolóanyagok, bútorok és berende-
zési tárgyak. Veszélyes hulladékot a kihelyezett gyűj-
tőponton nem lehet leadni. 

A hulladék lerakására a győri lakosok, a Győrben
szemétszállítási díjat fizetők jogosultak. Jogosult-
ságukat igazolhatják a hulladékszállítási díj befize-
téséről szóló számlával, akiknek pedig ilyen nincs –
mert a társasház közösen fizet –, a korábban kiadott
Győr Kártyával vagy lakcímkártyával, illetve szemé-
lyi igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladékgyűjtés a rendőr-
ség és a közterület-felügyelet kiemelt biztosítása
mellett zajlik.

A nyári hónapokban sem tétlen-
kedtek a Győr-Szol Zrt. biztonsági
csoportjának munkatársai, folya-
matosan szemmel tartották a vá-
rosban a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek környékét, illetve azokat a
kritikus helyeket, ahol számítani le-
het illegális szemetelők felbukka-
nására. A mögöttünk lévő negyed -
évben összesen 269 esetben tar-
tottak helyszíni ellenőrzést Győr
közigazgatási területén, a közterü-
let-felügyelet munkatársaival 24
akcióban vettek részt.

Az ellenőrzések során ezúttal is
tapasztaltak a biztonságiak kirívóan
durva szabálysértéseket. A Győri út–
Öreg út kereszteződésénél egy „put-
tonyos” járműből pakoltak ki jelen-
tős mennyiségű hulladékot – többek
között festékes vödröket, klímabe-
rendezések alkatrészeit, vegyes lo-
mot, háztartási szemetet – a szelek-
tív sziget edényeibe, illetve annak
környezetébe. Bár a megfigyelést
végző munkatársak figyelmeztették
az elkövetőket, azok voltak olyan ar-
cátlanok, hogy a felszólításra sem
hagyták abba az illegális tevékenysé-
get. Az eset dokumentációját így a
hatóságokhoz megküldték, az eljá-
rás folyamatban van.

Olvasóinkat arra kérte a Pannon-Víz Zrt.,
osszák meg velük a legjobban sikerült
nyári vizes felvételeiket. Szép számmal ér-
keznek a fényképek szökőkutakról, ivóku-
takról, tűzcsapokról. Szeptember 15-ig
még részt vehetnek a játékban, a képeket
a jubileum@pannon-viz.hu címre várják.
A beküldött képekre a Pannon-Víz Face-
book-oldalán szavazni is érdemes, a sza-
vazók állatkerti belépőket nyerhetnek!
Szavazatával eddig belépőt nyert: Stip-
sics Alíz, Mari Glück, Németh Ilona, Gaj-
dos Éva, Perlaky Éva és Németh István
György. Várják a nyertesek jelentkezését!

Tizenhat méter utcai szennyvízcsatornát
cseréltek ki a szakemberek az Árpád út
végén. A munka augusztus utolsó heté-
ben kezdődött: a 400 mm átmérőjű mű-
anyag csatornacsöveket több mint
négyméteres mélységbe fektették le, ki-
váltva ezzel az itt húzódó betoncsator-
nát. Az útépítés befejezéséig még né-
hány nap türelemre lesz szükség, utána
újból járhatóvá válik az Árpád úti csomó-
pont. A felújítás során okozott kellemet-
lenségekért türelmüket és megértésü-
ket kéri a Pannon-Víz Zrt.

Kihelyezett szelektív
hulladékgyûjtés
Gyirmóton

Rövidesen újra
járható az Árpád út

Várják a vizes
felvételeket

Furcsa esetekkel találkozott
a hulladékkommandó

Hasonló nagy döbbenetet okozott
az egyik, Mártírok útja közelében lé-
vő szelektív szigetnél talált, bontat-
lannak látszó, ragasztószalaggal ellá-
tott doboz, melyről a felnyitás után ki-
derült kiderült, hogy emberi ürüléket
tartalmazott.

Tipikus elkövetői magatartást ta-
núsított az az illető, aki Győrben, a
022-es számú szelektív szigetnél
szeretett volna illegálisan megsza-
badulni ismeretlen tartalmú cso-
magjaitól, s természetesen előbb
gondosan körülnézett. Az éppen a
közelben tartózkodó rendőrjárőr fel-
tűnése meg is zavarta, és elhajtott
a helyszínről. A gyanús viselkedés
miatt azonban a kommandó követte
járművét, és bár tetten érni nem si-
került, a nyomában járva egy földút
mellett kereskedelmi mennyiségű
fagyasztott gyümölcsöt fedeztek fel
az árokban. Sőt, mire a megfigyelők
visszatértek a kiinduló hulladékszi-
gethez, ott ugyancsak találtak ki-
sebb mennyiségű fagyasztott gyü-
mölcsöt. Az eset is jól mutatja, hogy
bizony nem könnyű az elkövetőket
tetten érni, de a hulladékkomman-
dó nem adja fel, és a jövőben is
igyekszik fülön csípni az illegális
szemetelőket.



06-96/505-000

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határozat-
lan idejű bérleti szerződéses, teljesen
felújított, fűtés-korszerűsített lakást
cserélne 40-45 nm-es, 2 szobás, ha-
tározatlan idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár, Stadion, Ipar utca
kizárva. (Hirdetésszám: 381.)

Marcalváros I, 3 szobás, 53
nm-es, összkomfortos, távfűtéses, új
bejárati ajtós és ablakos, határozat-
lan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne, 53–60 nm-es, határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Újváros,
Gyárváros, Bán A. utca kizárva. (Hir-
detésszám: 382.)

Belvárosi, 62 nm-es, 1+fél szo-
bás, komfortos, felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne,
erkélyes, 2–4 szobás, 62–70 nm-es,
felújított, határozatlan-határozott bér-
leti szerződéses bérleményre. Bán A.
utca, valamint szigeti, újvárosi, ady-
városi, sárási, gyárvárosi, Marcalvá-
ros I., szentiváni városrészek kizárva.
(Hirdetésszám: 379.)

Nádorvárosi, 1 szobás, 37 nm-
es, komfortos, szépen felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélne,
45–100 nm-es, 2–4 szobás, határozat-
lan-határozott idejű bérleti szerződéses
bérleményre. Egyedi fűtés előnyben.
(Hirdetésszám: 384.)

Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határozott
idejű bérleti szerződéses, teljesen fel-
újított, igényes lakás, csendes környék,
parkolási lehetőséggel lakást cserélne
50–65 nm-es, 3 szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleti szerződéses
bérleményre. Sziget, Újváros, Sárás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 385.)

Belvárosi, 4 szobás, 116 nm-es,
összkomfortos, teljesen felújított, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 2-3 szobás, 50–80 nm-es, határo-
zatlan-határozott bérleti szerződéses
bérleményre. (Hirdetésszám: 386.)

ÉPÍTŐANYAG

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

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

Győr-Ménfőcsanakon,
a Világosvár tetején, 1484 nm-
es zártkerti telek eladó. A telek
bekerített, közmű vízzel ellátott,
rajta ikerpince és szerszámos fa-
épület található. Érdeklődés: 06-
30/211-3072.

Belvárosban, felújított, 41
nm-es téglalakás, gépkocsibeállóval
eladó. 15.190.000 Ft. 06-70/940-
4046

Győrújbaráton, jó állapotú,
100 nm-es családi ház, 1514 nm-es
telken eladó. 16.900.000 Ft. 06-
70/633-5250

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

Győrújbarát, Villabaráth körút
23.; 2.000 nm-es, lakóövezeti pano-
rámás telek eladó. Ár: 19,9 M Ft +36-
20/950-3185 www.ingatlan.com/
22207687

Győr-Marcalváros II, 68 nm-
es, igényesen felújított, légkondicionált
panellakás eladó. Ár: 17,99 M Ft. +36-
70/256-6742 www.ingatlan.com/
23675211

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 53 nm-es határozat-
lan idejű bérlakást cserélnék hasonló,
kisebb bérlakásra. Érdeklődni lehet
telefonon: 06-70/214-9233.

Napelemes rendszerek
hosszú távú, kamatmentes GI-
NOP-hitelből, kazáncsere-pályázat
40% támogatással. Horváth Imre
épületenergetikai szakértő.
06-70/608-5696,
www.energetikaipalyazatok-gyor.hu

Költöztetést, bútor-
szállítást vállalunk, akár köl-
töztető személyzettel, Győr kör-
nyékén. Tel.: 06-70/335-5122.
E-mail: attilaszalo711@
gmail.com. Kamion méretei:
hossza: 7,2 m; magassága: 2,5
m; szélessége: 2,5 m; 45 m3.

Lomtalanítást vállalok
igény szerint, ingyen. Kőszegi Tibor.
Tel.: 06-30/212-4830.

Térkövezést, kerítésépítést
és teraszfedést vállalunk. Érdek-
lődni lehet: +36-30/298-4711.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

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

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

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

Lomtalanítást vállalok padlás-
tól a pincéig, ingyenes elszállítással. Hív-
jon bizalommal: 06-70/707-5812. 

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

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

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

ÁLLÁS 

Azonnali kezdéssel győ-
ri gépipari cég munkavállalókat
keres CNC-esztergá-
lyos, marós és köszö-
rűs tapasztalattal – egyedi al-
katrészek gyártására. Kie-
melt bérezés, cafeteria,
bónusz, előrelépési lehetőség
egy hosszú távú, megbízható
munkahelyen. Érdeklődni: 06-
96/511-003, 06-30/266-4549,
hr@qprt.hu

OKTATÁS

XLC – az angol nyelv-
stúdió. Egyedi igények, sze-
mélyre szabott nyelvtanfolya-
mok. Különböző szintű és típusú
nyelvvizsgák. Hétköznapi be-
szélt angol, hogy boldogulj a
mindennapokban. Várunk tanfo-
lyamainkra október 2-ától.
www.xlc.hu. 06-30/206-
0525; 06-30/748-5365

Jó kereseti lehetőség!
Közbeszerzési referens
OKJ-s képzést indít a TIT
PANNON Egyesülete Győr, Mun-
kácsy u. 6. 2017. szeptemberben. Az
oktatás: szombatonként. Érd.: Tel.:
06-96/525-060, 06-70/321-3763,
online: www.titpannon.hu

Pályázatíró és projektme-
nedzsment képzést indít a TIT
PANNON Egyesülete Győr, Mun-
kácsy u. 6. 2017. október 7. jel.:
2017. szeptember 15. Az oktatás:
szombatonként 6 alkalommal.
Érd.: 06-96/525-060, 06-70/321-
3763, www.titpannon.hu

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése,
kémények felújítása, bádo-
gos és lapos tetők, szigete-
lési munkák készítése. Te-
lefonszám: 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.

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

Épületek bontása kézi és
gépi erővel, törmelékelszállítás-
sal, tereprendezéssel. 06-
70/905-3020

Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gását is vállalom, zöldhulladék el-
szállításával. 06-70/905-3020

Villanyszerelési munkákat
vállalunk Győrben és környékén. Te-
lefonszám: +36-20/982-0435.

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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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

2011. novemberi ezüst metál 
Suzuki SX4

elsô tulajdonostól (nô) 
60.000 km-rel. 

Irányár: 1.980.000 Ft

Megtekinthetô: Suzuki Molnár Gyôr, telefon: 30/343-5946

ELADÓ



28 / + / 2017. szeptember 8.

HIRDETÉS SPORT

GYÕR, KÖLCSEY U. 1. • INFO: 96/313-953 • 06-30/6827-591 • 06-30/9473-535

Puskás Profil
SZAKÜZLET és SZERVIZ

beépíthetô készülékek

alkaktrészek, tartozékok

háztartási gépek szállítás

üzembehelyezés

5 év garancia

szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

A felkészülést már hetekkel ez-
előtt elkezdte a 2017–2018-as
idényre a CMB Cargo-UNI Győr
női kosárlabdacsapata, a tizen-
három fős keret összes tagja
azonban csak néhány napja edz
együtt. Az új igazolásokat sajtó-
tájékoztatón mutatták be.

„Szerettük volna megerősíteni a csa-
patot, hiszen a célok változatlanok, a
bajnokságban minimum a négybe
kell jutni, a Magyar Kupában is minél
jobban szeretnénk végezni, és az Eu-
rópa-kupában is a csoportkörből való
továbbjutás az elvárás. Nagyon fon-
tos, hogy a tavalyi csapat magja
együtt maradt, és négy kiváló játékos
is érkezett, ők nagy erősségei lehet-
nek a csapatnak. Nem lesz könnyű
dolgunk, mert nagyon kiegyensúlyo-
zott bajnokság előtt állunk, ahol min-
den győzelemnek örülnünk kell, öt-
hat csapat is versenyben lehet a do-
bogós helyekért” – mondta Fűzy And-
rás társadalmi elnök.

Az új játékosok közül Nirra Fields-
nek a mostani lesz a második idénye
Európában. A WNBA legjobbjának vá-
lasztott irányító azt mondta, túl sok in-
formációja nem volt a magyar ligáról,
de hallgatott ügynökére, aki azt mond-
ta, a fejlődését szolgálhatja, ha erős
csapatok és jó játékosok ellen léphet
pályára hétről hétre. „Néhány napja
vagyok Győrben, tetszik a város, a
csapattársakkal még csak ismerke-
dem, ahogy az autóvezetéssel is. Az
automata váltós kocsik után szokatlan
a manuális sebességváltó” – mondta
nevetve a kanadai játékos. A cseh vá-
logatott Kamila Sztepanova arról be-
szélt, hogy öt év franciaországi légiós-
kodás után szeretett volna váltani.
„Szép és eredményes időszakot töltöt-

Válogatottakat igazoltak,
a bajnoki címért harcolnak

tem a franciáknál, legutóbb bajnok let-
tem a Villeneuve-vel, de új országban
szerettem volna folytatni, kicsit köze-
lebb a családomhoz. Remélem, jó
évet zárok majd a győriekkel" – hang-
súlyozta.

Krivacevic Tijana, a magyar váloga-
tott kulcsembere, egy kisebb soproni
kitérőt leszámítva, az elmúlt éveket lé-
giósként töltötte, most hazatért és új-
ra bajnoki címet szeretne ünnepelni.
„Örülök, hogy újra itthon játszhatok, a
győriek már régóta hívnak, és ez a ki-

tartás sokat számított a döntésem
meghozatalakor. Tudom, hova érke-
zem, jól ismerem a lányok többségét,
és bizakodó is vagyok” – fejtette ki.

Czank Tímea az elmúlt években el-
lenfélként rangadókat játszott a Győr
ellen, hiszen a Diósgyőrrel többször is
legyőzte a zöld-fehéreket is. A váloga-
tott irányító jól ismeri csapattársait.
„Régóta szimpatizálok a győri csapat-
tal, így örömmel fogadtam a megke-
resésüket. A magyar játékosok közül
szinte mindenki volt már csapattár-
sam valahol, de szerencsére a légió-

sokkal is sikerült hamar összebarát-
kozni. Nagyon örülök, hogy újra egy
klubban szerepelhetek Laklóth Anná-
val, akivel a Vasasban együtt kezdtük
pályafutásunkat. Jó a győri közösség,
s remélem, ez a pályán, az eredmé-
nyekben is meglátszik majd. Ezért dol-
gozunk rengeteget az edzéseken."

A csapatban a harmadik szezonját
kezdő amerikai Goree hamarosan
megkaphatja a magyar állampolgár-
ságot, ami azt jelenti, hogy a keretben
egy légiós hely marad, amit azonban

nem szeretnének mindenáron betöl-
teni. Az újak mellett a keret tagja még
Laklóth Anna, Simon Zsófia, Varga
Zsófia, Szabó Petra, Cyesha Goree,
Török Ágnes, Horváth Krisztina, Mar-
kó Dorina és Simon Anikó. A vezető-
edző ebben az idényben is Völgyi Pé-
ter lesz. A csapat a bajnokságot a
PINKK Pécs ellen idegenben kezdi, az
első hazai mérkőzés október 14-én
lesz a Sopron ellen. A klub az NB I/B-
ben is indít csapatot, az az együttes
Mosonmagyaróváron játssza majd
mérkőzéseit.

Az NB I-es idény első meccsén a Deb-
recent fogadta a Bajnokok Ligája-győz-
tes Győri Audi ETO. A 36–16-os siker-
ből Görbicz Anita és Eduarda Amorim
egyaránt hat góllal vette ki a részét. 

„Mivel nincs rájátszás, minden
mérkőzés nagyon fontos a bajnokság-
ban, igyekszünk az összeset megnyer-
ni. Kemény meccset játszottunk a
Debrecennel, futós mérkőzés volt,
amelyen akadtak még hibáink, de ez
ilyenkor benne van a pakliban. Elfá-
radtunk, de magabiztosan nyertünk”
– nyilatkozta Görbicz Anita.

„Szokatlan volt számomra, hogy
ilyen sok néző előtt játszhattam. Hatal-
mas élmény volt, ami külön motiváci-
ót jelentett nekem” – mondta a meccs
után a csapat nyáron igazolt fiatal te-
hetsége, Fodor Csenge.

A Győr következő bajnokiján,
szombaton 18 órakor a Vasast látja
vendégül az Audi Arénában. Október
elején már a Bajnokok Ligájában is pá-
lyára lépnek a lányok. 

Szerdán elkezdődött a jegyértéke-
sítés a Győri Audi ETO KC hazai BL-
csoportmérkőzéseire. A belépőket
személyesen a belvárosi Látogatóköz-
pontban, online pedig a
jegymester.hu felületén válthatják
meg a nézők. Az egyik idegenbeli ta-
lálkozó időpontja változott. Az FC
Midtjylland–Győri Audi ETO KC talál-
kozó időpontját módosította az EHF.
November 10-e 20 óra helyett, no-
vember 11-én, szombaton 15.30-kor
játszanak a csapatok Dániában.

Sima Audi ETO-
gyôzelem

Nirra Fields, Krivacevic Tijana,
Kamila Stepanova és Czank Tímea
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vidrauszoiskola.huÔszi úszótanév kezdése
a Vidra Úszóiskolában!
A győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízi torna) 
kezdőknek és haladóknak.

Az úszófoglalkozások
a győri Aqua-, Magyar Vilmos-, Móra
és Sátoros Uszodákban történnek.

Időpontok: hétfőtől péntekig 16:00–20:00 
között uszodánként különböző beosztásban.
Részletek a honlapon: www.vidrauszoiskola.hu

Beiratkozás: 2017. szeptember 15-én 
pénteken, a győri Sátoros Fedett
Uszodában 15:00–18:00 óráig.

Érdeklődés, jelentkezés:
Kovács Aliz 06-70/947-9409
Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064

Úszás: erő, egészség, edzettség.

Szeretettel várunk minden
régi és új tanítványunkat!

A tavalyi második hely ellenére sem
vág neki túlzott elvárásokkal az NB I/B-s
bajnokságnak az Agrofeed-ETO-SZE-
SE férfi kézilabdacsapata. A zöld-fehé-
rek kerete jelentősen nem változott a
nyáron. Terenyi Zoltán a PLER-be iga-
zolt, távozott Kalmár László és Deve-
cseri Ádám, Bősze József pedig abba-
hagyta a játékot. A kapus Pulai Dávid
érkezésével és Nahaj László maradá-
sával a győri csapat legerősebb poszt-
ja lett a hálóőröké, míg Pordán Gábor
leigazolásával a jobbátlövő pozíció lett
ütőképesebb. „Négy éve vezetem a
klubot, ez idő alatt mindig is arra töre-
kedtünk, hogy az utánpótlásunkból
merítsünk” – kezdte Auer Károly, az
Agrofeed-ETO-SZESE klubigazgatója,
majd hozzátette, erre a szezonra öt fi-
atal kapott bizonyítási lehetőséget a
felnőttek között. A balátlövő Gyűrű Oli-
vér, a jobbátlövő Farkas Ákos, az irányí-
tó Farkas Benedek és a két balszélső,
Hollós Péter és Karajz Máté mutathat-
ja meg rátermettségét Deáki István ve-
zetőedzőnek. Utóbbi két játékos a Szé-
chenyi István Egyetem hallgatója, így
jól beleillenek a klub „tanulni és
sportolni” filozófiájába. „Kiváló a
kapcsolatunk az egyetemmel, min-
denben segítenek minket, kiemelten

Tudatos építkezéssel egy kettôs rangadóért
kezelik klubunk ügyeit” – mondta a
klubigazgató, aki azt is elárulta, pá-
lyáztak a hazai mérkőzéseknek ott-
hont adó Egyetemi Csarnok parket-
tájának cseréjére, melyet a Magyar
Kézilabda Szövetség támogatásával,
jövő májusra terveznek.

A városra jellemző jó kapcsolatok a
klub életében is fontos szerepet játsza-
nak, soha nem látott együttműködés
kezd kialakulni az Audi ETO KC és az

ETO-SZESE között. A zöld-fehérek ju-
niorcsapatából öt-hat jó felépítésű
srác, Ambros Martín kérésére, rend-
szeresen lejárt a lányok edzésére, se-
gítve őket a Bajnokok Ligájában a vég-
ső győzelemhez. „Dr. Bartha Csaba, az
Audi ETO KC elnöke rögtön a BL-siker
után, SMS-ben köszönte meg a segít-
ségünket, ami úgy hangzott, ’nélküle-
tek nem sikerült volna’, és erre nagyon
büszkék vagyunk!” – hangsúlyozta Au-

er Károly. A város részéről is pozitívak
a visszajelzések, a klubigazgató el-
mondása szerint érzik a bizalmukat és
a támogatásukat. Egy esetleges baj-
noki cím esetén azonban nem szeret-
nének felelőtlenül belevágni az első
osztály küzdelmeibe, tudatosan épít-
keznek, és csak közép- és hosszú távú
cél az NB I. Továbbra is erős utánpót-
lásbázissal, megfelelő háttérrel, a ké-
sőbbiekben nem elképzelhetetlen a
szereplés a legjobbak között, bennük
már egy kettős rangadó gondolata is
megfogalmazódott, miszerint az Audi
ETO KC mérkőzése előtt, mondjuk
egy Agrofeed-ETO-SZESE–Veszprém
rangadó biztosan megtöltené az Audi
Aréna lelátóit. Idén azonban még ma-
rad az építkezés, cél az első hat hely
valamelyike, egy dobogós hely viszont
nagy örömet okozna a játékosoknak, a
vezetőknek és természetesen a szur-
kolóknak is.

A hétvégén már tétmeccs vár Deá-
ki István tanítványaira, a Magyar Kupa
selejtezőinek első fordulójában a Ba-
konyerdő-Pápa csapata látja vendé-
gül a SZESE-t, szeptember 8-án. A
bajnokság első fordulóját szeptember
17-én rendezik, az ETO a NEKA ven-
dége lesz. 



2017. szeptember 8.   / + / 31

SPORT HIRDETÉS

A Dakar egyetlen szellemi örököse, így
nevezik sokan a Budapest–Bamako
Rallyt. Ez nem véletlen, hiszen míg a
Dakar az évek során az amatőrök ver-
sengéséből a profi pilóták és gyártók
viadala lett, a Bamako megmaradt an-
nak a színes mezőnyt felvonultató ka-
landnak, ami a kezdetekkor is volt. Ter-
mészetesen itt is létezik verseny kate-
gória, de rengetegen vágnak neki a ki-
lencezer kilométeres távnak hétközna-
pi, utcai autóval, az úgynevezett túraút-
vonalon, ők adományokat is visznek
magukkal Afrikába. Az indulók között
lesz egy száz százalékban nők alkotta
csapat is, győri részvevővel.

„Budapestről indulunk, majd csak-
nem négyezer európai kilométer után
Afrikában folytatjuk az utunkat. Ha
minden jól megy Marokkón, Nyugat-
Szaharán, Mauritánián, Szenegálon
keresztül jutunk el Gambiába” – mesé-
li a győri Garai Zsófia, aki Orbán Mari-
annal teljesítené a kihívást. „Mi le-
szünk az egyetlen színtiszta női egy-
ség, hiszen hozzánk tartozik még Ro-
zalinda is. Ő egy 1977-es Mercedes
w23 kombi, akiben nagyon bízunk. Re-
méljük, nem hagy cserben bennünket
és kibírja ezt a nem mindennapi meg-
próbáltatást. A spirit, vagyis ócskavas

kategória a miénk, úgy tervezzük,
hogy a versenymezőny után 2-3 nap-
pal érünk majd célba, bár a családtag-
jaink fogadásokat kötnek, hogy mikor
robbanunk le úgy, hogy fel kell adnunk
a tervünket” – teszi hozzá Zsófia, aki
először indul a Bamakón, ellentétben
barátnőjével és útitársával, aki már
2015-ben is ott volt a résztvevők kö-
zött. A kalandnak több mint háromszá-
zan vágnak neki január 12-én, a lá-
nyok úgy számolják, hogy 28-án ők is

célba érnek. Zsófia és Mariann blogot
írnak a kalandról. „Eléggé önironikusak
vagyunk, így valószínűleg szórakoztató
lesz majd olvasni a sztorikat. Mindket-
ten rutinos utazóknak számítunk, de
biztosan lesznek olyan váratlan helyze-
tek, amire nem tudunk, mert nem is le-
het felkészülni. Van bennünk félelem,
hiszen veszélyes helyeken megyünk ke-
resztül, de hiszünk benne, hogy nem
lesz semmi gond, és életünk egyik leg-
nagyobb kalandja vár ránk.”

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

Bamako: „Bízunk magunkban és Rozalindában”
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