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Már csak kevesebb mint négy hét,
és itt a húsvét. Az ünnep fontos dá‐
tum a kereskedőknek és a vásárlók‐
nak is, hiszen karácsony után ilyen‐
kor bonyolódik a legnagyobb forga‐
lom a boltokban és a piacokon. Bár
a szokásos nagy rohamot csak a nem‐
zeti ünnep után várják, a kereskedők
is készülnek már húsvétra. „Hetekkel
korábban rákészülünk az ünnepre, hi‐
szen ilyenkor a húsvét előtti egy,
másfél hétben mindig hatalmas a for‐
galom, bárányból és különböző son‐
kaféleségekből ebben az időszakban
bonyolódik az éves forgalmunk 90‐
95 százaléka” – mondta az egyik hús‐
üzlet tulajdonosa. „A magyarok több‐
sége ragaszkodik a hagyományos
húsvéti fogásokhoz, így komoly
trendváltozásra most sem számítunk,
ezúttal is a füstölt és kötözött sonká‐
inkból fogyhat majd a legtöbb” – tet‐
te hozzá a szakember. „Saját recept
alapján készítjük a húsvéti húsainkat,
ezekre évek óta nagy igény van, ezek‐
ből készítünk most elő minél többet,
hogy bírjuk majd a húsvéti rohamot”
– fogalmazott egy másik kereskedő.
„Egyelőre nem tapasztalunk nagyobb
forgalmat, de amint „lement” a már‐

„Magyarok! Férfiak és asszo‐
nyok! Hallgassátok...” – szólt
stílszerűen a Győr+ Rádió reg‐
geli műsorának felvezetője. A
stúdió egyik vendége ugyanis
a Győri Nemzeti Színház igaz‐
gatója, Forgács Péter volt
múlt héten, akit Orosz
Sanyi és Nagy Ro‐
land faggattak az
idei, Örökzöld
évad utolsó nagy‐
színpadi bemu‐
tatójáról.
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A kultikus magyar rockope‐
rát, az István, a királyt megle‐
pő módon a győri teátrum ez
idáig még nem játszotta. A

mostani időzítés
kiváló, hi‐

szen a
mindenki
által jól is‐
mert mű‐
vet az ős‐

bemutató
35. évforduló‐

ján tűzi műsorára
a színház. A reggeli beszélge‐
tésből kiderült, Forgács Péter
több szálon is kötődik a '83‐as
bemutatóhoz. Egyrészt a kö‐
zönség tagjaként maga is átél‐
te a királydombi koronázást,
másrészt 1990‐ben, a híres
népstadionbeli előadásban Be‐
se szerepét játszotta. Az idei,
jubileumi bemutatóval kapcso‐
latban az igazgató elárulta:
„Koppány nem fog rappelni ná‐
lunk. Ez egy etalon mű, úgy jó,
ahogy van. Nem kell túlmiszti‐
fikálni az egészet!” Az alkotóba
vetett bizalmat jelzi, hogy a

rendezésben szabad kezet ka‐
pott a szerzőktől, Szörényi Le‐
ventétől és Rosta Mária pro‐
ducertől. Forgács Péter alkotó‐
társa most is Kováts Gergely
Csanád koreográfus, akinek
személye biztosíték arra, hogy
szép előadás születik április
21‐én. „Jól fog szólni nagyze‐
nekarral, kórussal, tánckarral,
ugyanazt a minőséget hozzuk,
amit már korábban megszok‐
hattak tőlünk a nézők.”

A kőszínházi bemutatót
követi a rockopera ünnepi
előadása az Audi Arénában.
A szereposztásról szólva el‐
hangzott, az István, a király
című előadásban játszani
minden színész‐énekes szá‐
mára nagy megtiszteltetés, a
címszerepet Másik Lehel és
Nagy Balázs alakítják. A
Győr+Rádió reggeli beszélge‐
tésével egy időben indult el
az online jegyvásárlás, s mint
kiderült, rengetegen várják
már a nagyszabású István, a
király show‐t az arénában,
május 11‐én.

Sokan várják már az

„Koppány nem fog
rappelni”

István, a királyt 

cius 15‐i hosszú hétvége, biztosan
egyre többen lesznek a pultunknál”
– hangsúlyozta a kereskedő. „A minő‐
ségre sokat adunk, arra idén sem le‐
het majd panaszuk a vevőknek, és az
árakat is tartani tudjuk, vagyis 2.000–
2.500 forintért már nagyon finom
sonkát vagy csánkot kínálunk” –
mondta. „A multik áraival nem tu‐
dunk, és nem is akarunk versenyezni,
a vásárlók döntik el, mennyit szán‐
nak az ünnepi menüre, de szerencsé‐
re egyre többen térnek vissza hoz‐
zánk, és választják a minőségi, házi
készítésű, magyar termékeket” –
emelte ki.

Nemcsak a húsosok, de a Vásár‐
csarnok földszintjén áruló zöldsége‐
sek is készülnek a húsvétra, már
most szebbnél szebb hagyma, retek
és más zöldségek csábítják az ünnep‐
re bevásárlókat. Jó hír, hogy az el‐
múlt hetek szárnyalása után a tojás
ára is kezd „megnyugodni”, így annak
darabját 40‐50 forintért be lehet sze‐
rezni a piacon. Vagyis kevesebb, mint
egy hónappal húsvét előtt, Győrben
minden adott ahhoz, hogy finom ün‐
nepi menü kerülhessen a családok
asztalára.

AJÁNLÓ
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Már HÚSVÉTRA

„hangolnak”

a kereskedok´́



32018. március 9.

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

A télen lemerült szervezetünk tartaléka‐
it tavasszal újratölthetjük: érkeznek a vi‐
tamindús gyümölcsök, a D‐vitamint adó
napfény, a szabadba csábító kellemes
időjárás, és huszonnegyedik alkalommal
jön az Egészség‐Piac programsorozat is,
amely nem csak szűrővizsgálatokat kínál
a győrieknek.

egy szűkebb projektvárosi hálózatban is, és köz‐
vetlenül kapcsolódik a WHO Európai Regionális
Irodájához. 

De térjünk vissza
az Egészség Világnap 2018. évi szlogen‐

jére, ami így hangzik: „Egészséget
mindenkinek!” Az egészségügyi

világszervezet 1948‐ban azzal
a törekvéssel alakult meg,

hogy minden embernek jo‐
ga van a számára elérhe‐
tő legmagasabb szintű
egészségügyi ellátáshoz.
A WHO az országokat az
univerzális egészségügyi
lefedettség (Universal He‐

alth Coverage) elérésében
segíti, ami mindenhol csak

erős politikai akarat mellett
tud megvalósulni. A WHO a ju‐

bileumi évben ezért arra kéri a világ
vezetőit, tegyenek eleget azoknak az el‐

kötelezettségeknek, melyeket a 2015‐ös Fenntart‐
ható Fejlődési Célok elfogadásával vállaltak, és va‐

lósítsanak meg konkrét lépéseket, hogy mindenki,
mindenhol hozzáférhessen az alapvető minőségi
egészségügyi ellátáshoz, anyagi helyzetétől függet‐
lenül. S, hogy miért ezt a globális üzenetet válasz‐
tották az idei évre? Megértéséhez talán két szám‐
adat is elég: A világ lakosságának legalább fele je‐
lenleg nem jut hozzá alapvető egészségügyi ellá‐
táshoz, majdnem 100 millió ember mélyszegény‐
ségben él, és nem rendelkezik általános egészség‐
biztosítással, ezért saját magának kellene megté‐
rítenie az egészségügyi ellátások költségeit, amire
nyilvánvalóan nem képes.

Ez tehát a globális üzenet,
a lokalitásnál maradva pedig elmondható, hogy

az Egészség‐Piac is hozzájárul az „egészséget min‐
denkinek” célhoz, programjai pedig elérhetők lesz‐
nek Gyárvárosban, Gyirmóton, Bácsán, Adyváros‐
ban, Ménfőcsanakon, Győrszentivánon, Likócson,
Újvárosban, Marcalvárosban, Szabadhegyen, a
Belvárosban és Pinnyéden. A részletes programok‐
ról folyamatosan frissülő információkat találunk
az egeszseg.gyor.hu honlap „Egészség‐Piac” me‐
nüpontjában, valamint a rendezvénysorozat Face‐
book‐oldalán.

„Egészséget mindenkinek!”
Minden évben több ezer embert mozgat meg

városunkban az április 7‐i Egészség Világnaphoz
kapcsolódó sorozat. Az Egészség‐Piac népszerűsé‐
ge nem véletlen, hiszen a győriek számos szűrő‐
vizsgálaton vehetnek részt ingyenesen. Vérnyo‐
más‐, koleszterin‐, vércukorszintmérés, testsúly‐,
testzsírmérés, testtömegindex, csontsűrűség‐vizs‐
gálat, PSA‐mérés, szem‐, hallásvizsgálat, emlő ön‐
vizsgálat – csak néhány példa a helyszínen‐
ként változó szűrővizsgálatokból. A
programokkal egyébként 12 vá‐
rosrészben találkozhatunk
március 23. és május 12.
között. Az egyes helyszíne‐
ken különböző, az egész‐
ségünk megőrzésével
kapcsolatos előadást
hallgathatunk meg, ta‐
nácsadáson vehetünk
részt. A családokat élet‐
módprogramok is várják,
köztük különböző sportolá‐
si lehetőségek, gyógytorna,
és elsajátíthatjuk az egészsé‐
ges ételkészítés fortélyait, sőt, kós‐
tolhatunk is egészséges ételeket. A ki‐
csiket különböző aktivitások is várják, többek kö‐
zött játszóház, ugrálóvár, kézműves foglalkozások,
sportági bemutatók.

„A közel negyedszázados
győri programsorozat egyszerre képes felhívni

a figyelmet a saját egészségünk fontosságára, tá‐
jékoztatást adni az egészségmegőrzés módszerei‐
ről, emellett a résztvevők a saját egészségi állapo‐
tukat is felmérhetik, és segítséget kaphatnak,
hogy a leggyakoribb megbetegedések megelőzhe‐
tők legyenek. Ha a kitelepüléseken bármilyen
egészségügyi problémára fény derül, a szakembe‐
rektől a vizsgálaton részt vevő tanácsadást kap, il‐
letve szükség esetén továbbirányítják a megfelelő
ellátás felé” – beszélt lapunknak Miklósyné Berta‐
lanfy Mária WHO‐koordinátor. Emlékeztetett arra,
hogy míg tavaly egy nagyon súlyos téma állt a
programsorozat középpontjában – nevezetesen a
depresszió, amely hazánkban a felnőtt lakosság
húsz százalékát érinti –, addig az idei sorozat egy
kicsit az ünneplésé is, hiszen 2018‐ban kettős év‐
fordulót tartanak számon. A WHO egészségügyi
világszervezet 70 éve alakult, a WHO Egészséges
Városok program pedig 30 éve indult útjára. Győr
egyébként szintén közel 30 éve vesz részt ebben
a munkában, hiszen 1989‐től tagja az Egészséges
Városok mozgalomnak, 1994 óta pedig részt vesz

Szûrô-
vizsgálatok

tizenkét 
városrészben

Központban a 

MEGELOZÉS´́
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A hirtelen szívhalál az egyik leggya‐
koribb halálozási ok, Magyarországon
évente 25‐26 ezren, vagyis naponta
mintegy hetvenen halnak meg emiatt.
A leggyakoribb ok a keringés megállá‐
sára a hirtelen fellépő szívritmuszavar.
A hirtelen szívhalál azonban nem egy
betegség elnevezése, hanem több le‐
hetséges folyamat legsúlyosabb követ‐
kezménye. Mivel váratlan eseményről
beszélünk, bárhol megtörténhet: ott‐
hon, utcán, munkahelyen, vagy épp
egy bevásárlóközpontban. Mindez azt
jelenti, hogy bizony könnyen előfordul‐
hat, hogy mellettünk lesz rosszul valaki,
és nagy szüksége lenne a segítségünk‐
re. Ha ez a segítség azonnal érkezik, ak‐
kor jó esély van rá, hogy a bajbajutott
megmenekül, de azt is tudni kell, hogy
az esélyek percenként 7–10 százalékkal
csökkennek. Ha tudjuk, hogy mit kell
tennünk, akár életet is menthetünk.

Az újraélesztés kétségtelenül hig‐
gadtságot követel, de a szakemberek
szerint nem ördöngösség. A jogosít‐
vány megszerzéséhez szükséges köz‐
úti elsősegélynyújtó tanfolyamon is el‐
sajátíthatjuk, de ma már az autóveze‐
tői engedélytől függetlenül is szervez‐
nek ilyen tanfolyamokat, s végső so‐
ron az interneten rengeteg videót is
találunk a témában. Szerencsére ma
már egyre több nyilvánosan látogatha‐
tó épületben helyeztek el defibrillátort
is, ami szintén óriási segítséget jelent‐
het. Itt kell közbevetnem, hogy – keve‐
sen tudják – valószínűleg a világon el‐
sőként emberen áramütéssel végzett
újraélesztést városunkban végeztek.
Jedlik Ányos egyik találmányával 1880‐
ban – a feltaláló beleegyezése nélkül
– egy felakasztott rablógyilkost a Győr‐
újvárosi kórházban „megvillanyoztak”.
A halott magához tért, beszélt is,
később egyéb károsodásai mi‐
att hunyt el. (Érdekesség,
hogy az első hivatalosan el‐
ismert szív‐defibrillációt
emberen Claude Beck se‐
bészprofesszor végezte
1947‐ben, vagyis a győri
eset után közel 70 évvel!).
A defibrillátor kezdetle‐
ges – ám a kísérlet sze‐
rint működő – győri ősé‐
től hosszú volt az út nap‐
jainkig, amikor már nem
kell szakértelem ahhoz,

Csak néhány lépést kell megtanulnunk, és életeket menthetünk. Lehet filmbe illő jelenetnek
gondolni, hogy valaki hirtelen összeesik mellettünk, de tudnunk kell, hogy ez bármikor, bárhol
megtörténhet, és lehet, hogy csak mi vagyunk a közelben, csak mi segíthetünk. Ha tudjuk, ho‐
gyan csináljuk, egy applikáció segítségével akár még a mentősöknek is besegíthetünk.

hogy a készüléket kezeljük. Ezek az
úgynevezett automata életmentő de‐
fibrillátorok könnyen használhatóak a
laikus számára is, hangutasításokat ad‐
nak, amelyeket a segítségnyújtónak
értelemszerűen követnie kell.

S, hogy hol találhatók nyilvános de‐
fibrillátorok? Érdemes ellátogatni a
Magyar Nemzeti Szívalapítvány hon‐
lapjára (mnsza.hu), ahol egy folyama‐
tosan frissülő adatbázist lelhetünk fel
erről. Az adatbázisban eddig több
mint háromszáz automata készüléket,
és közel ezer félautomata defibrillátort
regisztráltak. Az adatok részletezettsé‐
gére csak két győri példát említenénk,
az adatbázisból megtudhatjuk, hogy a
Győri Filharmonikus Zenekar otthoná‐
ban, a Richter Teremben a főbejáratot
követően a pénztárpult mögött, míg a
Győri Nemzeti Színházban az első
emeleti lépcsőfordulóban lelhetjük fel

Ha hiszi, ha nem, Ön is képes rá!

életeket!
Mentsünk

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor,

O. Jakócs Péter
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az életmentő készüléket. És ha már az
internetnél tartunk, egy másik appliká‐
ció is érdemes a bemutatásra, ez pedig
a SzívCity. A lényege, hogy egy telefonos
alkalmazás letöltésével csatlakozhatunk
egy önkéntes közösséghez, akik készek
megmenteni a keringésleállás köztéri ál‐
dozatait. A gyakorlatban ez úgy néz ki,
hogy ha közterületen valaki összeesik,
és egy szemtanú mentőt hív, akkor az
Országos Mentőszolgálat mentésirányí‐
tója a helyszínre küld egy mentőt, és ez‐
zel egyidejűleg riasztja a SzívCity‐t is. Az
applikáció a közelben tartózkodó önkén‐
test értesíti, aki a bajbajutott se‐
gítségére tud sietni, így az
újraélesztés már a
mentő megérkezé‐
se előtt megkez‐
dődhet, növel‐
ve ezzel a túl‐
élés esélyét.

Visszatérve a képzésre, szerencsére
egyre több olyan kezdeményezéssel ta‐
lálkozhatunk, amely az újraélesztéshez
szükséges ismereteket már fiatal korban
megismerteti az emberekkel. A közel‐
múltban például a Szent‐Györgyi Albert
Egészségügyi és Szociális Szakközépisko‐
lában rendeztek egészségnapot, ahol
szintén az újraélesztés került a közép‐
pontba. Az egészségnap egyébként a
400 csapat részvételével indult Semmel‐
weis Egészségverseny harmadik fordu‐
lójához kapcsolódott, ami egyedülálló
esemény a középiskolás versenyek tör‐

ténetében, hiszen orvostanhallga‐
tók, kortárs oktatás segítsé‐

gével népszerűsítik az
egészségtudatos

szemléletet és
életmódot a fia‐
talok körében. 

Az esemé‐
nyen dr. So‐
mogyi Tiva‐
darral, a vá‐
ros alpolgár‐

mesterével is
találkozhattak a

fiatalok, aki maga
is orvos, így hitele‐

sen tudta biztatni őket
az ismeretek elsajátítására.

Kérdésünkre elmondta, nagyon fontos,
hogy a diákok megtanulják ezeket a
nem is olyan bonyolult lépéseket. „Bár‐
mikor kerülhetnek olyan szituációba,
hogy az itt megszerzett tudást alkal‐
mazva, megmenthetik egy ismeretlen
ember, de akár barátjuk, családtagjaik
életét.” Az alpolgármester nemcsak
üdvözölte a kezdeményezést, de ígére‐
tet tett arra is, hogy képviselői kereté‐
ből defibrillátort vásárol az iskolának,
amely tovább gyarapítja a már emlí‐
tett, nyilvánosan fellelhető készülé‐

kek magyarországi állomá‐
nyát. Az Egész‐

ségnapon az
A g ro fe e d
ETO SZESE
két játéko‐
sa és gyú‐
rója is
részt vett.
B a r a k s ó

László, a
csapat massző‐

re a Győr+ Televízió‐
nak úgy nyilatkozott, azért érkeztek a
programra, mert maguk is fontosnak
tartják, hogy minél több fiatal tanulja
meg az újraélesztés lépéseit, hiszen akár
a pályán is történhet olyan baj, amikor
azonnali segítségre van szükség.

Újraélesztés lépésről lépésre
Végezetül nézzük, mit is kell tennünk, ha valaki a segít‐
ségünkre szorul (ehhez a Magyar Resuscitatiós Társaság
ajánlásait vettük figyelembe). Először szólítsuk meg az
illetőt, s ha nem reagál, finoman rázzuk meg a vállát.
Ha ez sem vezet eredményre, kiáltsunk segítségért, és
ezzel egy időben vizsgáljuk meg a sérültet. Ha a szabad
légzést szemmel láthatóan valamilyen idegen test aka‐
dályozza, távolítsuk el. Ezután óvatosan hajtsuk hátra
a háton fekvő fejét, emeljük az állát előre. Fülünket te‐
gyük az orra elé, így egyszerre láthatjuk, ahogy emelke‐
dik és süllyed a mellkasa, hallhatjuk és érezhetjük lég‐
zését. Ha tíz másodpercen belül legalább kétszer nem
észlelünk légzőmozgást – ha eddig nem történt meg –
azonnal hívjunk mentőt, s kérdezzük meg, van‐e a kö‐
zelben defibrillátor. A segítség megérkezéséig kezdjük
meg a mellkaskompressziót! Térdelve helyezkedjünk az
illető vállához, majd helyezzük az egyik tenyerünk kéz‐
tői részét a mellkasának közepére úgy, hogy ujjaink a
beteg oldala fele nézzenek. A másik tenyerünk kéztői
részét a már mellkason lévő kézre tegyük. Győződjünk
meg róla, hogy csak a szegycsont alsó felét nyomjuk. A
kompressziókat nyújtott könyökkel végezzük. A mell‐
kast (felnőtt férfi esetében) 4,5–5,5 cm mélyen nyom‐
juk le, majd minden egyes kompressziót követően en‐
gedjük fel. A mellkaskompressziók üteme percenként
100‐120 között legyen. Minden 30 kompressziót két
légbefúvás kövessen, felnőtt újraélesztése alatt, a léle‐
geztetés során körülbelül 500‐600 ml levegőt érdemes
befújnunk. Törekedjünk arra, hogy maximum tíz má‐
sodpercig szakítsuk meg a mellkaskompressziót a léle‐
geztetés miatt. Abban az esetben, ha valaki nem tud,
vagy nem akar a kompressziókat követően lélegeztetni,
fontos, hogy szünet nélkül, folyamatosan végezze a kéz‐
mozdulatokat a mellkason a további ellátást nyújtó se‐
gítség megérkezéséig.

A hirtelen
szívhalál
az egyik

leggyakoribb
halálozási

ok
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A kardiológiai osztály folyosóján időre sétál egy
ember, a gyógytornász kezében a stopper. Kicsit túl‐
súlyos a beteg, nehezebben mozog, de azért köte‐
lességszerűen szedi a lábait. Dr. Dézsi Csaba András
professzor, a kardiológia osztályvezető főorvosa oda‐
szól neki: „Mozogjon csak, Tóth úr, nem szeretném,
ha bármi baja esne a mestermunkánknak.”

Tóth Péter 2009 májusában a fiával érkezett Ra‐
vazdról a győri kórház kardiológiájára, ahol előjegy‐
zett betegként várták vizsgálatra. „A fiam kitett a
parkolóban, én meg bementem a kórházba. Egye‐
dül szálltam be a liftbe. Mielőtt összecsukódott vol‐
na az ajtaja, az érkező Dézsi professzor még belépett
rajta. Egy helyre mentünk, akkor a negyedik emele‐
ten volt a kardiológia. Megnyomtam a gombot, és...”
– idézi fel a drámai napot a beteg.

„Valamit mondtam Tóth úrnak, de válaszolni
már nem tudott, összecsuklott, mint a colstok,
fennakadtak a szemei” – veszi át a szót dr. Dézsi
Csaba András. „Megtapintottam a nyaki ütőerét,
nem volt keringése. Szerencsére a teherliftben vol‐
tunk, volt helyünk arra, hogy gyorsan elfektessem
a beteget, s azonnal elkezdtem a szívmasszázst.
Szürreális volt az egész, mert a lift közben megállt
minden emeleten, emberek beszálltak, kiszálltak,
mintha ott sem lennénk. Még egy kisgyereket is

Emlékszem, hogy megnyomtam a ne‐
gyedik emeleti gombot a kórházi lift‐
ben. Utána arra eszméltem, hogy Dé‐
zsi professzor ül rajtam és azt mondja,
„most már visszajön” – így idézi vissza
tíz évvel ezelőtti újjászületését a het‐
venesztendős Tóth Péter.

betoltak a liftbe. Utólag arra gondoltam, lehet,
hogy azt hitték, verekszünk Tóth úrral.”

A negyedik emeleten Dézsi professzor kiabálva
kérte, hogy rögtön hozzák a defibrillátort a szeren‐
csére közeli szubintenzív részlegről, de a szívmasz‐
százst nem hagyta abba. Amikor feltöltötte az élet‐
mentő készüléket, akkor villant át az agyán, hogy
gyakorlatilag egy vaskalitkában vannak, töprengés‐
re azonban nem volt idő. A második elektromos
ütésre állt vissza a beteg szívritmusa a hirtelen ke‐
ringés‐összeomlást okozó kamrafibrillációból a
normális ütembe. Szerencsére az áram sem rázta
meg az orvost. „Azóta saját tapasztalatból mond‐
hatom, hogy liftben is lehet
újraéleszteni a bete‐
get” – mondja a
professzor.

Tóth úr
rendszere‐
sen jár el‐
lenőrzés‐
re a kardi‐
ológiára,
ha szük‐
ség van rá,
be is fek‐
szik, de az ‐
óta nem lett
rosszul, dolgozik
a családi gazdaság‐
ban. „Szántunk, vetünk,
aratunk” – sorolja, mivel foglalkoz‐
nak. „A gépeket én csinálom meg,
esztergályos az eredeti szakmám,
de sokféle munkát végeztem éle ‐
temben.” Az ember,

Inasévei után a győri ÉPFU‐nál helyezkedett el. Ez
a cég is munkát vállalt akkoriban az orenburgi gázve‐
zeték építésében. „A vezetéket az oroszok építették,
mi a kompresszorházakat telepítettük” – pontosít
Tóth Péter. „Előfordult, hogy egyszerre négyezer ma‐
gyar dolgozott ebben a városban. Másfél évig voltam
kinn, jól kerestünk, itthon tudtam venni egy Trabant
kombit az összegyűjtött fizetésből és a napidíjból.” 

A sors azért őt sem kímélte, négy évvel ezelőtt
a kardiológiai osztályon fölvetették nála a vastag‐
bélrák gyanúját. Oláh Attila sebész professzor meg
is műtötte, utána még fél évig járt kemoterápiára,
már gyógyulttá nyilvánították.

„Sokat autózom a családi gazdaságban, keveset
mozgok, a munka mellett néha vadászok, de estére,

amikor jönnek a vaddisznók, már nem maradok
kinn. Legutóbb egy őzet lőttem a ravazdi erdő‐

ben. Szóval kicsit elhíztam, Dézsi professzor
ideküldte hozzám a kórházi diétás nővért
meg a gyógytornászt, most ők dolgoznak
rajtam. De elfogadom, amit tanácsol, mert
neki köszönhetem, hogy élek.”

Nem lehet persze mindenkinek olyan
szerencséje a bajban, hogy kardiológus kö‐
zelében lesz rosszul.  Az ember élete ilyen‐

kor is azon múlik, hogy van‐e, aki azonnal,
tétovázás nélkül megkezdi az újraélesztést. A

szakember szerint meg kell tanulni az újraélesz‐
tés egyszerű lépéseit, s laikusként is mindaddig

folytatni kell a szívmasszázst, míg meg nem érkeznek
a mentők.

Kiabálta,
hozzák

a defibrillátort, de
a szívmasszázst

sem hagyta
abba

aki egy liftben

született
ÚJJÁSzerző: Hajba Ferenc

Fotó: Marcali Gábor
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Szeretném megköszönni min‐
denkinek, aki eljött vagy hozzátett
ahhoz a szeretethez, amit a lá‐
nyom kapott. A dupla betegséggel
küzdő lányom segítséggel, de fel‐
állt a kerekesszékéből és barátok
gyűrűjében „táncolt"! Ez hihetet‐
len erőt adott. Az estének nagyon
sok megható pillanata volt. Uno‐
kám, Mira verset mondott az édes‐
anyjának, mindenki szemébe így
csalt könnyeket.

LEVÉL egy csodálatos este margójára

Claudia lányom családja, barátai, ismerősei egy
fantasztikus jótékonysági estet tartottak hétvégén.
Megható volt átélni, ahogy 175 ember, köztük a
műsor készítői, Adorján Andrea és Orosz Sándor, a
Hoppáré zenekar, Sándorfy Róberték, a személyzet,
állva és könnyes szemmel énekelték Claudiának az
Azért vannak a jó barátok című dalt. A vidámság
sem maradt el, és a PálffYtália Étterem vacsorája
is csodás volt.

Köszönöm nektek, barátok, hogy
velünk voltatok, a könnyeket és ne‐
vetést, a táncot és a hatalmas szere‐
tetet, ami azon az estén, éjszakán ve‐
lünk volt. A tombolanyereményeket,
Endrődi Péter és a Győr+ Média ön‐
zetlen segítségét, Szabó Helga és Sza‐
bó Ervin hihetetlen támogatását, ba‐
rátságát és odaadását, amivel ezt az
estét megálmodták Székely Eszterrel,
Bartalhosné Poreider Ildikóval és Du‐
biné Gergely Diána lányommal.

Ezúton köszönöm a PálffYtália Ét‐
terem minden dolgozójának az ott
nyújtott munkájukat és a hétközna‐
pokban nyújtott hozzáállásukat! Bor‐
kai Zsolt polgármester úrnak, Filep
Bálint kancellárnak és mindenkinek
azt üzenem, Győr a Találkozások vá‐
rosa, de ezután kérem, bővítsék ki a
SZÍVEK VÁROSA elnevezéssel is!

Üdvözlettel:
Peti bácsi, Claudia édesapja

Február 9-i számunkban mi is ír-
tunk Gergely Claudiáról, aki scle-
rosis multiplex betegséggel
küzd. Agyvérzést kapott, ez még
jobban megnehezíti életét. Csa-
ládja és barátai a sok támogató-
val, ismerőssel és ismeretlennel
egy szimulátorra gyűjtött, egy
olyan gépre, ami javítaná élet-
minőségét. Örömmel jelentjük,
a pénz összegyűlt. Összesen
3.043.000 forint került a legjobb
helyre, Claudiához.

Március 13‐án, kedden 15 és 19
óra között rendezi meg a Magyar Vö‐
röskereszt az Országos Vérellátó Szol‐
gálattal (OVSZ) karöltve idei első vér‐
adását. Ez alkalommal a Bezerédj‐
kastély nagypincéjébe közel nyolcvan
véradót várnak. 

Év elején az OVSZ módosította a
véradásra való alkalmasság feltétele‐
it, többek között az életkor vonatko‐
zásában is. Ahhoz, hogy valaki vért
adhasson – első véradás esetén –
legalább 18 évesnek kell lennie, és
legfeljebb 60 éves lehet. A rendsze‐
res véradók 65 éves korukig segíthet‐
nek részvételükkel – a módosítás sze‐
rint –, a kivizsgáló orvos pedig a hely‐
színen, egyedi döntés alapján enge‐
délyezheti a felső korhatárnál, azaz a
65 évnél idősebb, visszatérő jelentke‐
zők véradását is.

Változtak a szabályok

„Arra bátorítok mindenkit, hogy ezzel az önzetlen cseleke‐
dettel segítsen embertársain” – mondta lapunknak Kun Szil‐
via, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója a közelgő mén‐
főcsanaki véradás kapcsán.

Ahhoz, hogy érdemben segíthes‐
senek, a véradóknak néhány kritéri‐
umnak eleget kell tenniük. A korha‐
tárokat betartva, azokat várják az
eseményre, akik megfelelő egészségi
állapotúak – a helyszínen vizsgálat
dönt arról, hogy a jelentkezőből tény‐
legesen lehet‐e véradó –, testsúlyuk
meghaladja az 50 kilogrammot, illet‐
ve fél éven belül nem készíttettek te‐
toválást magukra.

A véradó tesz embertársaiért, sa‐
ját szervezete pedig meghálálja az
odaadást. A véradás ugyanis ösztön‐
zőleg hat a csontvelő számára: egy‐
fajta inger az új, friss vörösvértestek
képzésére. 

A rengeteg baleset, műtét vagy
épp betegség miatt pedig szükség
van minden olyan karra, amely ön‐
zetlenül segítséget tud nyújtani.

VÉRADÁS:
önzetlen segítségnyújtás
a Bezerédj-kastélyban
Szerző: Horváth-Simon Barbara
Fotó: Marcali Gábor
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Lehet azonban további haszna
is, például ha generációkat ültet
egy asztalhoz, hogy a „közös szóra‐
kozás” által erősödjön egymás tisz‐
telete, megértése. Ennek elősegí‐
tésére is vállalkozott az önkor‐
mányzat WHO Egészséges Váro‐
sok program civil hátterét biztosító
Győriek Egészségéért Közhasznú
Egyesület. A „Légy ott!” projektje
keretében sakkversenyeket szer‐
veznek unoka–nagyi (vagy szülő,
idősebb rokon, ismerős) párosok

Amikor ellátogattunk a „nagyi‐szol‐
gálathoz”, néhány kislány vidáman raj‐
zolta, festette a húsvéti nyuszikat, vi‐
rágokat, tojásokat, egy kisfiú mesét
hallgatott, egy másik pedig ügyességi
társasjátékozott az egyik nagyival,
mindeközben vidáman beszélgettek.

A Győriek Egészségéért Közhasz‐
nú Egyesület Légy ott! projektje ke‐
retében tavaly nyáron indult a Nagyi
Szolgálat: a 3–10 év közötti lurkókat
csütörtökönként 15 és 18 óra között
várják a Szigethy út 109. szám alatt –
tájékoztatott Miklósyné Bertalanfy
Mária, az egyesület elnöke. Az ötlet‐
gazda dr. Bazsika Erzsébet volt, aki
egy 20 órás felkészítést tartott az ön‐
kénteseknek, közülük öten azóta is
„nagyiskodnak”.  Például Kulcsárné
Jávorka Ildikó egész életében gyere‐
kekkel foglalkozott, azt mondja, az a
legfontosabb, hogy elfogadják, meg‐
szeressék a hozzájuk érkező kicsik,

Generációk
Önkéntes Nagyi Szolgálat működik csütörtökönként a Szi‐
get‐kék Közösségi Térben, ahol a lelkes pótnagyik várják
néhány órás együttlétre a gyerekeket. 

mert akkor biztosan nagyszerűen tel‐
nek a délutánok. A heti programokat
az évszakhoz, ünnepekhez igazítják.
A kézműveskedés mellett természe‐
tesen a gyerekek kívánságának is ele‐
get tesznek, akik szívesen társasoz‐
nak, sakkoznak, vagy különböző sze‐
repjátékokat játszanak.

„Nehéz olyan embert találni, akire
szívesen rábíznám a gyerekeimet” –
hangsúlyozza Dobi László, aki két gyer‐
mekét a kezdetektől az önkéntes na‐
gyikhoz hozza. „Itt megtaláltuk a meg‐
bízható személyeket. Messziről költöz‐
tünk Győrbe, a nagyszülők nélkül. A
három‐ és a hatéves gyerekeink nem
sok idős embert ismernek, így nagyon
jó lehetőség, hogy vannak, akik né‐
hány órán át foglalkoznak velük. Ne‐
künk pedig ebben a pár órában van
egy kis szabadidőnk elintézni az ügye‐
inket, vagy csak kettesben lenni a fe‐
leségemmel” – meséli az édesapa. 

Újabb önkéntes nyugdíjasokat vár‐
nak, akik a felhalmozott tudást,  sze‐
retetet szeretnék megosztani a gye‐
rekekkel.  A szolgálathoz kapcsolódás
feltétele a felkészítést segítő képzés,

melyet április 12‐én indít Bazsika Er‐
zsébet. A képzésre március 23‐ig le‐
het jelentkezni. Tel.: +36‐30/622‐
1449, e‐mail: legyottgyor@gmail‐
com; facebook.com/legyott

Generációk a 

részvételével. A szintén dr. Bazsika
Erzsébet által kitalált program el‐
sődleges célja a generációk közötti
együttműködés erősítése, a közö‐
sen eltöltött minőségi idő, az
együtt gondolkodás és tevékeny‐
ség élménye által. Emellett a sakk
önmagában is számos készséget
fejleszt, ami hasznos gyermekkor‐
ban, és hatásos eszköze a felnőtt‐
kori szellemi frissesség fenntartá‐
sának, de még az időskori szellemi
leépülés megelőzésének is.

PÓTNAGYIK
kerestetnek!

A sakkozásra leginkább a szabadidő eltöltésének egy elterjedt,
játékos formájaként gondolunk. Valóban szórakoztató játék,
ugyanakkor szellemi sport, tudomány és művészet is egyszerre.

SAKKTÁBLÁNÁL

Ahogy már januárban beszámoltunk róla, a
Városi Diák Fórum (VDF) legénysége megkezdte
éves munkáját. Január végén többen részt vet‐
tek a Közelítő elnevezésű tréningen.  Az ifjúság‐
ügyekért felelős Horváth Szabinától megtudtuk,
a továbbképzés célja az volt, hogy az országban
munkálkodó ifjúsági szervezetek jobban megis‐
merjék egymást, tapasztalatokat és módszere‐
ket cserélhessenek, illetve megtanulják, hogy a
strukturált párbeszédet miként tudnák jobban
alkalmazni. A részvétellel feladatként egy mini
projekt elkészítését vállalták, mely a január 19‐i
cikkünkben már említett program lesz, azaz a
VDF népszerűsítése a győri középiskolákban. En‐
nek érdekében a szervezet tíz tagja egy kommu‐
nikációs tréningen vett részt. Radnóti Ákos alpol‐
gármester elmondta, a város költségvetésében
a VDF működésére jelentős összeget fogadtak
el, amelyből a fiatalokat sok értékes rendezvé‐
nyen és programon tudják vendégül látni, illetve
különböző képzéseken is részt vehetnek.

Áprilisban másodszor rendezik meg a Vá‐
rosi Tekergő játékos vetélkedőt

Győr legnépszerűbb helyszí‐
nein, melyre ötfős csapa‐
tok jelentkezését várják.
Jelentkezni a vdfgyor@
gmail.com címen lehet.

a VDF gépezete

Akik bekapcsolódnának a
programba, azok számára felké‐
szülési lehetőséget biztosítanak a
szervezők az adyvárosi Móra‐isko‐
lában március 12. és 19‐én, hét‐
főnként 14.45‐től, a győrszentivá‐
ni Váci‐iskolában március 14‐én
és 21‐én szerdánként 16 órától,
valamint a ménfőcsanaki Petőfi‐
iskolában március 20‐án, 27‐én
és április 3‐án keddenként 14 órá‐
tól. Az elődöntők a Móra‐iskolá‐
ban március 24‐én délelőtt, a Be‐
zerédj‐kastélyban április 6‐án dél‐
után, a Molnár Vid Bertalan Mű‐
velődési Házban pedig április 7‐
én, szombaton lesznek. A városré‐
szi versenyek győztes párosai rész‐
vételével megszervezendő döntő‐
nek pedig április 22‐én 9 órakor a
VOKE Arany János Művelődési
Ház biztosít helyet. Az elődöntő‐
kön és a döntőn a helyezettek
érem, oklevél és jutalomkönyv dí‐
jazásban részesülnek. Jelentkezni
folyamatosan, legkésőbb az elő‐
döntő előtt egy héttel lehet: e‐
mail: legyott@gmail.com, tel.: 06‐
30/622‐1449. A jelentkezés során
a résztvevők nevét, telefon/e‐ma‐
il elérhetőségét várják a szerve‐
zők, valamint azt, hogy melyik
helyszínen veszik igénybe a felké‐
szítést.

BEINDULT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Fotó: O. JakócsPéter
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A kormany.hu oldalon hétfőn közzétett doku‐
mentum alapján a pénzforgalmi szolgáltató havon‐
ta legfeljebb 3 százalékot számíthat fel az utalást
követő második év május 31‐ig fel nem használt
összegre vetítve. A szolgáltató a felhasználási ha‐
táridő lejárta előtt legalább 60 nappal köteles fel‐
hívni a kártyabirtokos figyelmét arra, hogy mely
időponttól kezdve mekkora díjat számít fel a fel
nem használt pénzeszközre.

A jelenleg hatályos rendelet szerint a határidőre
fel nem használt összegek ellenértékét vissza kell fi‐
zetni a munkáltatónak vagy jogutódjának. A tervezet
szól arról is, hogy továbbra is legfeljebb 0,3 százalék
díjat számolhatnának fel a kártyák pénzforgalmi szol‐
gáltatói a más által működtetett terminálok haszná‐
lata esetén. A rendelettervezet alapján a hároméves
lejárati idejű kártyák visszavonhatóak, ha a számláju‐
kon 24 hónapon keresztül nincs pénzeszköz.

Ezzel az új szabállyal vélhetően motiválni akar‐
ják a kártyában részesülőket, hogy költsék el az így
kapott juttatást. Ugyanis nagyon sok pénz – akár
1 milliárd forint – ragad be amiatt, hogy a dolgo‐
zók nem költik el időben.

Legfeljebb 3 százalékos havidíjat számít‐
hatna fel a jövőben a fel nem használt
Széchenyi Pihenő Kártya‐keret (SZÉP Kár‐
tya) után a kibocsátó – derül ki abból a
rendelettervezetből, amit a Nemzetgaz‐
dasági Minisztérium töltött fel a kor‐
mány honlapjára.

„Az első szállítmány már megérke‐
zett hajón Dél‐Koreába” – tudtuk
meg Baji Mihály marketingmene ‐
dzsertől. Kétszázötven elektromos
buszba építik be a Graboplast padló‐
ját, az első szállítmányt pedig újab‐
bak követik, az idei téli olimpia orszá‐
gába 2018‐ban.

Ázsia a világ buszgyártásának fel‐
legvára, hatalmas mennyiségben
gyártják a tömegközlekedési eszközö‐
ket. Kína mellett Dél‐Korea számít a
térség legfontosabb autóbuszgyártó‐
jának, a Hyundai és a Daewoo a két
legnagyobb márka.

„Dél‐Korea zárt ország, a piacra
bejutni nagyon nehéz, többéves
munkával sikerült ezt elérni” – fogal‐
mazott Baji Mihály.

A győri székhelyű társaság az au‐
tóbuszok mellett metró‐ és vasúti ko‐
csikhoz is gyárt járműipari padlót. Kí‐
na nagyvárosai mellett Brazília, Ar‐
gentína, Oroszország és Fehérorosz‐
ország járműveiben is Graboplast
padlón lépkedhetnek az utasok. 

Bár a mondás szerint senki sem le‐
het próféta a saját hazájában, ez alól a
Graboplast járműipari padlói kivételt je‐
lentenek, mivel a győri székhelyű Krav‐
tex autóbuszaiba is ez a padló kerül.

FIZETHETNEK
a Szép-kártyások 

A Graboplast harminc éve gyárt járműipari padlókat. Szin‐
te alig van olyan földrész, ahol a tömegközlekedési jármű‐
vekben ne lenne jelen a győri sikertermék. Most Dél‐Ko‐
rea is felkerült arra a képzeletbeli térképre, amely a ma‐
gyar járműipari padló jelenlétét mutatja.

Szerző:
Koloszár Tamás

Gyori  

e-buszokba

padló
kerül

a dél-koreai
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Szerző: Rozmán László
Fotó: O. Jakócs Péter
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1848 tavaszán a modern, polgári Magyarország
alapjai teremtődtek meg. A kivívott értékeket a
magyarság kész volt fegyverrel is megvédeni az azt
veszélyeztető bécsi udvarral szemben. Az országos
események városunkat is érintették, hisz hadszín‐
téren fekvő település volt. A győri nemzetőrök po‐
zsonyi parádéja után városunk elnyerte a „magyar
Marseille” címet, haladó szellemű polgárságunk
lelkesen ünnepelte a toborzó Kossuth Lajost. 

A Rómer‐múzeum tárlatán fegyverek, a hadtör‐
ténetben szerepet játszó kiegészítők, a nemzetőr‐
ség történetét bemutató tárgyak mellett festmé‐

Egykori költőtanár barátom, Sulyok
L. István Mai március című versének fel‐
ütése, úgy vélem, időszerűbb, mint bár‐
mikor is a közeli vagy távolabbi múlt‐
ban. Március 15. az elmúlt 170 év so‐
rán szimbólummá nőtte ki magát. Di‐
cső forradalmunk és szabadságharcunk
évfordulóján egyértelmű gondolatsor a

hazaszeretet, a szeretett földért való ál‐
dozatvállalás, a lelkesedés, melyről Pe‐
tőfi Sándortól tudjuk: „olyan mint a gö‐
rögtűz: a víz nem olthatja el.” Története
sajátos, mivel volt időszak, mikor csak
az iskolában emlékezhettünk, olyan

A 170 éve történt győri eseményekre emlékező kiállítás nyílik kedden az Esterházy‐palota
aulájában, ahol a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban őrzött, valamint ma‐
gángyűjteményekből kölcsönzött relikviákat mutatják be. 

„Mert e napon kezdodik szabadsága!” – Gyor 1848

QR-KÓDOKON
nyek, grafikák láthatók, valamint néhány fontos
történelmi személytől származó levelet is bemu‐
tatnak. A látogatók megnézhetik az utóbbi idő‐
szakban a múzeum állományába került 1848‐as
röpiratokat is. Gondolva a diákokra – hiszen fon‐
tos, hogy tudják, az országos események mellett
mi történt városunkban ebben az időszakban – a
tablókat úgy állították össze, hogy a fiatalok egy
QR‐kód segítségével hazavihetik a tartalmat. Illés
Zoltán grafikus egy fiatalos hangulatú kiállítást, is‐
tallációt varázsolt a térbe.

A tárlat anyaga egyébként látható lesz az új
várostörténeti kiállításon is, amelynek az Apát ‐
úr‐ház ad méltó helyet. A kiállítás létrehozásával
a szakembereknek lehetőségük nyílt arra, hogy
újragondolják a korszak várostörténetét, azt,
hogy az 1848–49‐es időszak milyen hatással volt
Magyarország, Európa történelmére.

A kiállítás március 13‐án, kedden 17 órakor
nyílik és május 20‐ig, hétfő kivételével naponta
10 és 18 óra között látogatható.

´́

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor

a történelem

tuz-virága

évek, mikor Forradalmi Ifjúsági Napok
égisze alatt, intézményesen próbálták
jelentőségét csökkenteni. 

Most szabad március 15. van, szabad
a kommunikációban, véleményben, ün‐
neplésben, a szónokok „egymásnak fe‐
szülésében” is. És éppen ezért ne feled‐
jük egy pillanatra sem a bevezetőt!
„Nincs más március – csak Petőfié”. Pe‐
tőfié és az ő nyomdokain a sajátunk. És
így van ez jól. Mindenki élje meg a saját
ünnepét, ma 2018‐ban, a saját felfogá‐
sa szerint! Persze nagyon fontos az
együvé tartozás, mert a kokárda viselé‐
se nemcsak a mostani, de az elmúlt 170
év ünneplőivel is összeköt. Kézen kell
fogni a kisgyerekeket, mesélni nekik a
korábbi ünnepekről, a dicső csatákról. A
honvédzászló alatt gyülekező kisneme‐
sekről, főurakról, földművelőkről, akiket
egy gondolat, a Haza védelme, szerete‐
te hozott össze. Tisztelegjünk, ha tehet‐
jük, az emlékhelyeken, vagy netán hon‐
védsírok előtt. Egy felkötött szalag, meg‐
gyújtott mécses, néhány szál virág, gyer‐
mekek színezte zászló lélekben felemel
minket, s ez teszi személyessé, lélek‐kö‐
zelivé a remélhetőleg ünnephez méltó
beszédekben hallottakat.

Aztán elmúlik az Ünnep... Igazi cél‐
ját azonban akkor éri el, ha át tudjuk

„Nincs más március – csak Petőfié
nincs más virág, csak a Kokárda!”

Szerző: Makray R. László

Március
´́

´́

menteni a hétköznapokba. Mert
ugyan nem honvédtrombita, hanem
telefon ébreszt minket reggelente, de
ha mindenki a maga helyén kicsit más
lélekkel teszi tovább a dolgát, és átvi‐
szi az akkori lelkesedést, vagy ha az
nem megy, akkor legalább az értelmét
találja meg a mindennapi munkának. 

Így marad velünk Petőfi márciusa
egész évben, s valójá‐
ban akkor leszünk
igazán méltóak az
egykori honvédek‐
hez, a márciusi tűz
170 éve világító
erejéhez.

FORGALOMKORLÁTOZÁS
A március 15-i városi ünnepségek
idejére a Győri Rendőrkapitányság
ideiglenes forgalomkorlátozást ren-
delt el, március 15-én 10:30 és 12
óra között, a Szent István úton a
Munkácsy út és a Baross Gábor híd,
az Aradi vértanúk útján a Révai út
és a Szent István út között, valamint
a Jókai utcában a Révai út és az Ár-
pád út közötti szakaszon. A korláto-
zás jelentősen érinti a buszközleke-
dést is. A terelésekről részletesen az
enykk.hu honlapon tájékozódhat.
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A francia polgári komédia egyik leg‐
jelentősebb képviselője, Georges Fey‐
deau háromrészes vígjátékát pergő,
szellemes cselekmény, nagyszerű pár‐
beszédek, szerepcserék, véletlenek
jellemzik, s megjelennek benne a
klasszikus bohózatok jól ismert sze‐
replői. Feydeau általában soha nem a
társadalmat bírálta, csak az egyes em‐
ber gyengéit figurázta ki, darabjaiban
mégis lelepleződtek a tisztesnek mon‐
dott, hazug és álszent polgári erköl‐
csök. Gyerekkorától kezdve színházi
ember volt, a Bolha a fülbe című da‐
rabot pedig életművének csúcsaként
tartják számon, egy időben, Párizsban
a „kacagás királyaként” emlegették.

Szűcs Gábor rendező a szerzőről el‐
mesélte, tehetséges volt, anyagi gon‐
dok pedig tehetős felesége révén nem
gyötörték, így a drámaírásra koncent‐
rálhatott. Élete végül nem végződött
„happy enddel”, házassága megromlott,
ő elkártyázta a vagyonát, s egy idegsza‐
natóriumban halt meg szifiliszben.

A Bolha a fülbe „négyajtós vígjáték‐
ban” is a kalandok fordulnak a kalando‐

rok ellen: a történet szerint a főhőst,
Victor Emmanuel Chandebise‐t névte‐
len levélben randevúra hívják egy kétes
hírű panzióba, a Tüzes Kandúrba, a fe‐
lesége pedig nyomozásba kezd, hogy
megcsalja‐e őt férje, vagy sem. Bolha
kerül tehát a fülbe, így mondják a fran‐
ciák, ha gyanú ébred bennük, hogy fél‐
revezetik őket. Félreértések és bonyo‐
dalmak sora bontakozik ki a színpadon,
ahol adott négy ajtó – mint sok más bo‐
hózatban –, amit aztán egymásra csap‐
hatnak a színpadon lévők.

A főszereplőt, s annak részeges ha‐
sonmását Járai Máté alakítja. Elárulta,
bár prózai darabról van szó, mégis olyan,
mintha kottából dolgoznának. Pontosan
kell játszani, s kihasználni a helyzetek ko‐
mikumát, bár a közönség is alakítja a da‐
rabot, így némi improvizáció is belefér.
„Ha komédiáról van szó, a társulat nagy
részét nem kell félteni, gondoljunk csak
a Primadonnákra, a darabból lassan a
120. előadást játsszuk, és a Bolha a fül‐
be is hasonló humorból táplálkozik” –
hangsúlyozta a színész a Győr+ Televízó
Kulisszák mögött műsorában. 

Sírva nevetős vígjátékot mutat be a Győri Nemzeti Színház társu‐
lata szombaton, a nagyszínpadon: a Bolha a fülbe az Örökzöld évad
egyik sikervárományos darabja, olyan összeszokott szereplőkkel,
mint Járai Máté, Mózes Anita, Agócs Judit és Fejszés Attila.

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: O. Jakócs Péter

VÍGJÁTÉKBAN

A kalandok a kalandorok 
ellen fordulnak, a négyajtós
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Kovács Patrícia és Szabó Kimmel Tamás
főszereplésével egy Győrben még sosem
játszott darabot mutat be legújabb fel-
nőttelőadásában a Vaskakas Bábszínház.

A Dühöngő ifjúság sikere annak ellené-
re töretlen a világon, hogy egy fiatal pár
házassági drámájáról van szó. Felkava-
ró, szembesítő, őszinteséget kívánó tör-
ténet, ami a színészeknek jutalomjáték-
ra ad lehetőséget.

Az életben vannak vargabetűk, járatlan
utak, és néha el kell magunkat enged-
nünk, hogy az örvény mélyére kerüljünk,
mert – a természet és a fizika furcsa tör-
vénye miatt – úgy kerülünk a leghama-
rabb ismét a felszínre. Ezt a kemény idő-
szakot látjuk a Dühöngő ifjúságban, de vé-
gül mégiscsak eljön a békülés, és a néző
az összetartozás halványan felcsillanó re-
ménysugarával távozhat az előadásról.

Az előadás a Vaskakas Bábszínház és az
Orlai Produkciós Iroda harmadik együtt-
működése A hullaégető és a HERNÁDI-
pont című előadások után. A férjet Szabó
Kimmel Tamás alakítja, akit közönségsiker
zenés filmekből (Made in Hungária, Pap-
pa Pia) és Orlai-vendégjátékokból (Pesti
barokk, Száll a kakukk fészkére, Bagoly és
Cica) is ismerhetnek a nézők. Felesége a
nemrég a Korhatáros szerelem sorozat fő-
szerepében játszó Kovács Patrícia lesz,
akit a Várj, míg sötét lesz után másodszor
láthat a győri közönség. A két színész egy
igazi klasszikus vígjáték, a Vőlegény után
másodszor alkot egy párt a színpadon. A
további szerepekben Ötvös András, Járó
Zsuzsa és Papp János lép fel a Vaskakas
bemutatójában. (x)

Dráma 
és reménysugár

„Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét or‐
szágon is túl, még az Óperenciás tengeren
is túl, bedűlt kemencének kidűlt oldalában,
vénasszony szoknyájának a hetvenhetedik
ráncában volt egy fehér bolha, annak a kel‐
lős közepében volt egy fényes királyi város,
a városban pedig lakott egy öreg rendű ki‐
rály. Ennek a királynak egyetlen fia volt. (..)
Amikor az apja megkérdezte, mi bántja, azt

válaszolta: ’az a gondolat szomorít, hogy
minden embernek meg kell halnia. Szeret‐
nék egy olyan birodalmat felfedezni, ahol a
halálnak nincs hatalma. Elhatároztam ma‐
gamban, hogy ha a lábam térdig vásik is, ad‐
dig megyek, míg ilyet találok’ – így kezdődik
A halhatatlanságra vágyó királyfi című ma‐
gyar népmese, amit aztán a József Attila‐dí‐
jas Szálinger Balázs írt át a Vaskakas Bábszín‐
ház színpadára. A rendhagyó darabot febru‐
ár közepén mutatta be a társulat. S hogy mi‐
ért nevezhető kicsit szokatlannak a törté‐
net? A rendező, Markó Róbert egyik ked‐
venc meséje a királyfi különleges utazása,
és ott kezdődik, ahol általában a klassziku‐
sok véget érnek: a főhős ráébred, nem biz‐
tos, hogy jó célt tűzött ki önmaga elé. „De
vajon tényleg jó‐e az, ha az örök élet után
vágyakozunk? Nem jobb‐e, ha abból a rövid
és véges életből próbáljuk meg kihozni a
legtöbbet, ami itt a Földön adatott nekünk

szeretteink körében?” – ilyen kérdések me‐
rülnek fel a lírai, de humorral átszőtt elő‐
adásban. „A mese központi témája a halál‐
nak és a halhatatlanságnak a szembenállá‐
sa, miközben maga a történet nem a halál‐
ról szól, hanem az életről, hogy hogyan le‐
het tartalmasan és jól élni. Megnézzük,
hogy a természeti népek miként viszonyul‐
tak a halálhoz, milyen volt a halálkultúra az

amerikai őslakosoktól kezdve Európáig” –
mondta a rendező és hozzátette, négyéves
kortól ajánlják az előadást, amely egyáltalán
nem félelmetes, s komplex családi színházi
élmény lehet, hiszen a népmese eredendő‐
en nem gyerek‐, hanem össztársadalmi mű‐
faj. Vannak olyan jelentésrétegei, amik a kis‐
gyerekeket szólítják meg, és amivel a kama‐
szok, illetve a felnőttek tudnak azonosulni.

„A rendezés során az is foglalkoztatott,
hogy mitől lesz 2018‐ban egy előadás ma‐
gyar? A tradícióhoz való viszonyt a vizuali‐
tásban, koreográfiában, zenében jelenítjük
meg. Rég nem használt technikával, a masz‐
kokkal dolgozunk, és három különböző nép
tradicionális halálkultúráját mutatjuk be ve‐
lük. A népzenei alapú előadás kortárs hang‐
szerelést kapott, a néptánc pedig fontos sze‐
repet tölt be az utazás megjelenítésében” –
árulta el Markó Róbert azoknak, akik még
nem látták az előadást.

A halhatatlanságot keresi a Vaskakas királyfija

HOGYAN LEHET
tartalmasan és jól élni?
Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Orosz Sándor
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A megnyitón Szász Jenő, a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
elnöke elmondta, a Mária‐év, a
csíksomlyói Szűz Mária‐szobor öt‐
száz éves évfordulójának tisztele‐
tére döntöttek úgy, hogy kiállítás‐
sal köszönti a Boldogasszonyt. „A
Kárpát‐medencei magyarság
életé ben nincs még egy másik
olyan téma, amely összefogott
volna 55 kortárs magyar művészt,
hogy ki‐ki lelkülete szerint megal‐
kossa a Mária‐képet, amit a szívé‐
ben hordoz” – emelte ki.

Bognár István, a Nagybol‐
dogasszony‐székesegyház plé‐
bánosa felelevenítette Bálint
Sándor néprajztudós 1940‐es
években írt „Boldogasszony
vendégségében” című írását,
melyben a magyarországi, ki‐
sebb Mária‐kegyhelyeket veszi
számba. Emlékeztetett: a Kápta‐
landomb legmeghittebb ünne‐

Infrastrukturális fejlesztésre több mint 28 millió fo‐
rintot költhet az intézmény, melyből idén új oktató‐
tapasztalati teret alakítanak ki a Borsos Miklós Állan‐
dó Kiállítás emeleti termében, valamint két foglalkoz‐
tatóteret létesítenek az épület alagsorában, továbbá
múzeumpedagógiai archívum és új előkészítő tér is
készül. 30 millió forintos uniós támogatással, a mú‐
zeum új kompetenciafejlesztő múzeumpedagógiai
programcsomagot valósít meg 12 együttműködő
oktatási‐nevelési intézmény bevonásával, a követ‐
kező két évben. Az intézmény több kiállításában
is tanórán kívüli múzeumi foglalkozásokat szervez.
A támogatás lehetővé teszi, hogy a más település‐
ről és a helyi gyógypedagógiai intézményekből ér‐
kező diákokat a múzeumba szállítsák, elősegítve
ezzel a hátrányos helyzetű gyermekek eljutását a
gyűjteményekbe. A témanapok, a témahét és a
táborok alatt pedig a diákok étkeztetéséről is gon‐
doskodik az intézmény.

Boldogasszony‐kiállítás nyílt március 1‐jén az Egyházmegyei
Kincstár és Könyvtár felújított kiállítóterében. A tárlat bejárta a
Kárpát‐medencét, a győri Káptalandombra Bécsből érkezett.

fejlesztés a Rómer-múzeumban

Megújul a Borsos Miklós‐ház, valamint több mint
háromszáz ingyenes múzeumpedagógiai foglal‐
kozáson vehetnek részt óvodások, iskolások a Ró‐
mer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban. A
közel 60 millió forintba kerülő programra az intéz‐
mény európai uniós támogatást nyert.  

Az alpolgármester elmondta, ezúttal a szobor
esti megvilágítását is megoldották, így az alkotás
a nap minden szakában megcsodálható. Hozzá‐
tette azt is, hogy az alkotó, Bak Imre 1976‐ban, fi‐
atal művészként készítette el a szobrot, de azóta
már Kossuth‐ és Munkácsy‐díjjal, valamint a Nem‐
zet Művésze címmel rendelkezik. Sokan nem is
tudják, hogy ilyen értékes alkotás van a városrész‐
ben – hangsúlyozta, és beszélt arról is, hogy a vá‐

FÉNYÁRBAN

rosrész az utóbbi két évben tehetséges, fiatal mű‐
vészek alkotásaival gazdagodott. Ezt megelőzően
több tíz éven át nem volt szoborállítás a város‐
részben, s reméli, hogy az alkotók is hasonló pá‐
lyafutást futnak be. Másrészt egy modern lakó‐
telepre modern alkotások illenek, Adyvárosban
maradandó értékek létrehozására törekednek,
a kultúra sokszínűségére, s teret nyitnak a fiatal
alkotóknak.

lebeg a Felhó́

Tavaly nyáron újították fel a Ró‐
mer Flóris Művészeti és Törté‐
neti Múzeum szakemberei Ady‐
városban a Móra‐iskola előtt ta‐
lálható Felhő című alkotást,
Radnóti Ákos alpolgármester, a
körzet önkormányzati képvise‐
lőjének kezdeményezésére.

Hatvanmillióspe a március 17‐i Könnyező
Szűz anya búcsúja. 

Dr. Fekete Dávid alpolgármes‐
ter köszöntőjében arról beszélt,
hogy mindenki máshogy képzeli
el Szűz Máriát, de valószínűleg
sok győrinek a Könnyező Szűz ‐
anya kegyképe jelenik meg lelki
szemei előtt. Ez a kiállítás forma‐
bontó és fontos, megmutatja,
hogy művészeink képzeletében
miként jelenik meg a Szűzanya.

Tóth Norbert, a Forrás Művé‐
szeti Intézet igazgatója, a kiállítás
kurátora kiemelte: a művészek
létrehozták a csodát, melyet min‐
denki magában hordoz. „Az azon‐
ban csak keveseknek adatik meg,
hogy megteremtse a kapcsolatot
ég és föld, természet és Teremtő
között, hogy megszülessen az al‐
kotás, mely teremteni képes, az
életet serkenti, őrzi és képes lét‐
rehozni a kultúrát.”

VENDÉGSÉGBEN a Boldogasszony

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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Elza és Anna a Jégvarázsból, Aranyhaj,
Dorothy Totóval, Hófehérke a törpékkel, Jáz‐
min az Aladdinból, és még számos népszerű
mesefigura – vajon mi dolguk együtt, egy
színpadon? Ez bizony Hamupipőke titka! Az
ő könyveiből kelnek ugyanis életre a mese‐
szereplők az ExperiDance társulat Cinderel‐
la című szuperprodukciójában. Az ismert
Hamupipőke‐sztori ezúttal ősi tartalmi for‐
májában, de az ExperiDance saját felfogásá‐
ban, tánc‐ és mesemusicalként mutatkozik
be közönségének. Az alkotók visszalépnek
az eredeti történethez, kiegészítve az együt‐
tesre jellemző színpadi különlegességekkel,
rendkívüli látványelemekkel. Az előadásban
a saját otthonában cselédként tartott lány‐
nak a varázslattal életre keltett mesefigurák
a barátai, az egyetlen vigaszai. Édesapja el‐
vesztése után ők hoznak jókedvet és re‐
ményt a kislány életébe. Tündérkeresztanya
őszinte biztató szavaival, Holle anyó szikrá‐
zóan fehér báliruhával, a mesehősök móká‐
zásukkal színesítik a kislány hétköznapjait,
majd ők segítenek megtalálni Hamupipőké‐
nek a boldogságot, a feleséget kereső ifjú
Herceg oldalán.

A Cinderella kétségtelenül egy
újabb mérföldkő az ExperiDance
társulat immár közel két évti‐
zedes történetében. Az
együttes minden előadásá‐
ban a régi magyar táncha‐
gyományokat őrzi és
népszerűsíti olyan sajá‐
tos értelmezésben,
hogy a mai emberek
számára is érthetővé, él‐
vezhetővé váljanak. A
társulat nagy erénye,
hogy méltó módon talált
helyet a régi magyar ha‐
gyományoknak a 21. század‐
ban is. Ezt a modern hagyo‐
mányőrzést mutatta be az együt‐
tes a tavalyi FINA Vizes VB ünnepé‐

lyes nyitó ceremóniájának főszereplőjeként,
a helyszínen több ezer, a televíziókészülékek
előtt pedig több millió ember előtt. 

A Cinderellával a társulat újraértelmezte
magát, és egy magas színvonalú, összművé‐
szeti produkciót hozott létre, mely zenéjé‐
vel, vidámságával, lelket simogató szövege‐
ivel és pazar látványvilágával egyaránt szól
a gyerekekhez és felnőttekhez, a család min‐
den tagjához. 

Hamupipőke szívhez szóló történetét
Román Sándor lenyűgöző koreográfiái
és Pozsgai Zsolt különleges hangulatú
szövegei teszik még varázslatosab‐
bá. Gömöry Zsolt zeneszerző fül‐
bemászó dalait olyan művészek
tolmácsolásában hallhatjuk,
mint Fésüs Nelly, Szabó Máté,
Gerdesits Ferenc. 

Családi musicalt ígérnek
az alkotók, mely a szülők és
nagyszülők számára is ugyan‐
olyan látványos és örömteli

Áprilisban ismét Győrbe érkezik az ExperiDance társulat. Ezúttal a mesék vilá‐
gával varázsolnak el kicsiket és nagyokat a „Cinderella – mese az elveszett ci‐
pellőről és a megtalált boldogságról” című előadásban.

MESÉS
családi
húsvét

élmény, mint a gyermekeiknek, unokáiknak.
Az előadásban különleges táncok, gyönyörű
dalok és zenék jelennek meg prózai jelene‐
tekkel tarkítva, mindezt olyan LED díszlet‐,
látványelemekkel megvalósítva, amilyet Ma‐
gyarországon ebben a formában még nem
láthatott a közönség. (x)

A győri előadás
főszereplői:

Hamupipőke, Anika • BÉKEFI VIKTÓRIA
Tündérkeresztanya • FÉSÜS NELLY 

Albert herceg • SZABÓ MÁTÉ
Lajos főherceg • GERDESITS FERENC

Mostohatestvérek • TATÁR BIANKA és VAJAI FLÓRA
Mostoha • HOLMAN ENIKŐ

Zenei miniszter • TORMA ZSOLT

(A szereplőváltoztatás jogát
fenntartjuk!)
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

PROGRAMM angebot

In diesem Jahr findet das erste Treffen der Post‐
kartensammler am 11. März von 8‐12 Uhr im Kris‐
tály Restaurant (Bartók Béla u. 9.) statt. Neben
den Postkartensammlern sind alle willkommen,

die sonstige Antiquitäten aus Papier, Foto ‐
graphien oder Telefonkarten tauschen

oder verkaufen möchten.

Am 13.‐14. März findet im Universitäts‐Konzertsaal (Kossuth u. 5.) die Konzertreihe „Tage der
Zeitgenössische Ungarischer Musik” statt. Das Eröffnungskonzert beginnt am Dienstag um 17
Uhr mit dem Programm der Richter János Fachmittelschule für Musik. Es geht weiter um 19
Uhr mit dem Konzert des Fachbereiches der Künste der Széchenyi István Universität, und findet
dann Mittwoch ab 18 Uhr mit dem Konzert der Győr Symphonic Band seinen Abschluss.

Irisch‐Ungarische Tage am 16. und
17. März in der Győrer Schatzkam‐
mer und Bibliothek der Diozösen
(Gutenberg tér 2.) Hierzu gibt es die
Ausstellung „der Győrer Kult zum
Gnadenbild der Weinenden Mutter
Maria”. Am Samstag findet ab 17
Uhr ein Konzert der „Greenfields”
statt, danach Tanzhaus im Haus
der Generationen (Aradi vér‐

tanúk útja 23.).

Unter dem Titel „Kreuzungspunkte” geben die Geigerin Szirtes Edina
Mókus, der Organist Fassang László und Szokolay Dongó Balázs an
Blasinstrumenten am 16, März ab 19 Uhr in der Evangelischen Altkir‐
che (Győr, Petőfi tér 2.) ein Konzert.

LEGO Ausstellung am 10. und 11. März im Mobilis (Vásárhelyi Pál u. 66.).
Die aus Ungarn und Deutschland eintreffenden Aussteller präsentieren einzi‐
gartige LEGO Bauwerke. Neben den historischen Szenen und Städten gibt es auch
eine 30 m lange Eisenbahnstrecke zu sehen, auf der ständig die Züge verkehren. 



A Mai Magyar Zene Napjai cí‐
mű koncertsorozatot március
13–14‐én rendezik a Széche‐
nyi István Egyetem Hangversenytermében (Kossuth u.
5.). A nyitóhangverseny kedden 17 órakor a Richter Já‐
nos Zeneművészeti Szakközépiskola műsorával kezdődik,
19 órától a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának
koncertjével folytatódik, majd szerdán 18 órától a Győr
Symphonic Band hangversenyével zárul.
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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!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Bovebb információ:
www.gymskik.hu

A kamara MINDENKIÉ!

´́

Borkai Zsolt ismét a

KAMARÁBAN

Immáron hagyomány, hogy minden év első fe‐
lében polgármesteri fórumot szervez a Győr‐Mo‐
son‐Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Idén március 12‐én 16 órától tartja meg előadását
Borkai Zsolt, Győr polgármestere, aki a város 2018.
évi terveiről beszél, majd kérdésekre is válaszol. Az
előadást 15 órától egy úgynevezett „Egyeztető Fó‐
rum” előzi meg, ugyancsak a kereskedelmi kamara
székházában, melyre a megyei településvezetőket
várják, hogy megvitassák azokat a településeken
felmerülő kérdéseket, témákat és javaslatokat, me‐
lyekkel segíteni tudják egymás munkáját.

A kamara célja, hogy a településvezetők a fel‐
merülő kérdéseikkel, kihívásaikkal a kamarához
forduljanak, és jelezzék számunkra azokat a kérdé‐
seket, melyekben rendezvények, tanácsadások,
együttműködések formájában támogatást tudunk
nyújtani a megyei településen élők számára.

Szeretettel várjuk önt is egy kötetlen beszél‐
getésre, melynek keretében megismerjük egy‐
más kihívásait, megoldandó feladatait, elképze‐
léseit, és megtaláljuk az együttműködés lehet‐
séges formáit! (x)

Legyen ön is a fórumok vendége!

A képeslapgyűjtők idei első or‐
szágos találkozóját március 11‐
én 8–12 óráig rendezik meg a
Kristály Étteremben (Bartók Béla
út 9.). A képeslapgyűjtők mellett
várják mindazokat, akik egyéb
papírrégiséget, fotókat vagy te‐
lefonkártyákat szeretnének cse‐
rélni, esetleg eladni.

Panasz címmel a Győri Filharmonikus Zene‐
kar Collegium Musicum Jaurinense ad kon‐
certet az Ignatius hangversenybérlet kereté‐
ben március 12‐én 19 órától, a  Czuczor Ger‐
gely Bencés Gimnázium dísztermében. Vezé‐
nyel: Kelemen Áron OSB, közreműködik: Giczi
Balázs (harsona) Polgár Benedek (ének) Soós
Gábor (orgona).

Örömzene címmel zenés est
lesz március 14‐én 18 órakor
a Hotel Rába Baross Termé‐
ben. Baksa Kálmánné, a Rí‐
mes Kávé rendezvénysorozat
művészeti vezetőjének ven‐
dégei: Cseh György (gitár‐
ének), Hatvanger Imre (har‐
monika‐ének) és Horváth Ot‐
tó (gitár‐ének).

A IX. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Versenyt
március 9. és 11. között rendezik meg a Széchenyi Ist‐
ván Egyetem Hangversenytermében. Az ünnepélyes
megnyitón, március 9‐én 19.30‐kor a Győri Ütőegyüttes
ad koncertet, az esemény 11‐én 10 órakor a Díjkiosztó
Gála hangversennyel zárul.

Győr 7 csodáját fedez‐
hetik fel az érdeklődők,
akik a Mária‐kegykép
zarándoknapján, már‐
cius 17‐én részt vesz‐
nek a vezetett sétán.
Előzetes bejelentkezés
szükséges.

LEGO kiállítás lesz március 10‐én és
11‐én a Mobilisben (Vásárhelyi Pál
u. 66.). A Magyarországról és Né‐
metországból érkező kiállítók egyedi
Lego‐építményeiket mutatják be. 

A helység kalapácsa című előadást láthatja
a közönség a Csavar Színház produkciójá‐
ban, Gál Tamás színművész előadásában
március 10‐én 18 órakor, a Pinnyédi Műve‐
lődési Házban (Napfény utca 1.).

Az Aranypor térségi irodalmi periodika be‐
mutatkozó délutánjára kerül sor március 10‐
én 15.30‐tól a győri Arany János Művelődé‐
si Ház galériájában (Szárnyaskerék épülete).
A programban a folyóiratot a szerzők és a
szerkesztők mutatják be.



a szám, aminek általam lett Játszom a
címe, hiszen a szövege az én tollamból
született. Rendkívül hálás vagyok a
sorsnak, hogy részese lehettem a dal,
és valamelyest a zenekar sikerének is”
– mondja Várszegi Ákos, aki a szerze‐
ményért Jakab Líra‐díjat kapott. 

A Help idén visszatért a színpadra,
hogy olyan slágereket idézzen fel, mint
az Igazi szerelem vagy a Létezel. „Örü‐

lök, hogy újra egy‐
másra találtunk

Krisztiánnal,
S z a r v a
András‐
nak kö‐
szönhe‐
tően. Bár

így is élve‐
zem az éle ‐

tem, hiszen egy
éve a Krúdy Gyula‐is‐

kolában dolgozom, mint oktatástechni‐
kus. A kollégák nagyon kedvesek és se‐
gítőkészek, az pedig feltölt lelkileg,
hogy fiatalok között lehetek. Hálás va‐
gyok Nyul Balázs zenésztársamnak, hi‐
szen ő ajánlotta figyelmembe ezt a le‐
hetőséget” – meséli Várszegi Ákos.

„Győr az életem” – ezt már arra
a kérdésre feleli, hogy mit jelent szá‐

mára a megyeszékhely. „Sok helyen
jártam a világban, éltem a fővárosban,
de Győr mindig visszahúzott.” Várszegi
Ákos tehát szeretett városában él, és
az élete is egyre jobban alakul, hiszen
az iskolai teendők mellett, a zene is‐
mét kiemelt szerepet kap. „Ha az elő‐
adói oldalamat is újra ki tudom teljesí‐
teni, akkor még szárnyalhatok is,
ahogy fenn a sok madár” – idéz a Ját‐
szom című dalból.
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„Az Ifjúság körútra születtem és
azóta is Adyvárosban, a Kodály Zol‐
tán utcában élek” – mondja Vár‐
szegi Ákos, akivel kutyasétáltatás
után ülünk le beszélgetni. Sushi a
mopsz, hét éve elválaszthatatlan
társa a dalszövegíró‐énekesnek,
akiből annak idején majdnem ba‐
lett‐táncos lett. 

A Gombos Ferenc Általános Is‐
kola első balettosztályába nyert
felvételt, és Markó Ivánnál tanul‐
ta a balett alapjait. Miután na‐
gyon szeretett táncolni, bátyja,
Sándor rábeszélte, hogy felvé‐
telizzen az Állami Balett Inté‐
zetbe. Be is került az intéz‐
ménybe, de a lelkesedése ha‐
mar alábbhagyott, így egy
időre maga mögött hagyta
a fővárost, és visszatért
Győrbe.  

Beiratkozott a Mó‐
ra Ferenc Általános
Iskolába, a tanulás
mellett pedig az
ETO‐ban rúgta a
bőrt. „Csatár posz‐
ton játszottam, úgy
tűnik, hogy már ak‐
kor is a frontvonal‐
ban éreztem jól ma‐
gam” – meséli Vár‐
szegi Ákos, miközben
Sushi körülöttünk sza‐
ladgál. 

A foci akkor is elkí‐
sérte, amikor tizennégy
évesen bekerült a Bercsé‐
nyi Miklós Szakközépiskolá‐
ba. És még valami megjelent
az életében, ami gyerekkorá‐
tól egyre erősödött benne, ez
pedig a zene szeretete volt.
„A sors mindig azokkal az em‐
berekkel hozott össze, akikkel
a zene volt a közös nevező.”

Köztünk élnek

Akár egy ablak, ami lassan nyí‐
lik ki, és egyre több fényt enged
be – Várszegi Ákos így viselke‐
dik a magánéletben, ha új em‐
berekkel találkozik. Míg front‐
emberként a színpadon nyitott
könyv, amelynek minden sorát
olvashatja a közönség. Persze
bármit is csinál, gondolatainak
egy része mindig Győr körül fo‐
rog, és szíve egyszerre dobban
szülővárosa lüktetésével.

Középiskolásként találkozott azzal
a jól ismert dalszerző‐énekessel is, aki
már tizenévesen rendszeresen szóra‐
koztatta a közönséget. „Az akkori pá‐
rom barátnője ajánlott egy éttermet,
ahol hétvégenként egy korombeli
srác csinálta a bulit. Annyit tudott róla,
hogy őt is Ákosnak hívják. Én pedig fel‐
kerestem, és így ismerkedtem meg
Dobrády Ákossal” – meséli Várszegi
Ákos, majd hozzáteszi: „bár az elején
volt némi ellenszenv közöttünk, ez
csak addig tartott, amíg rá nem kérde‐
zett, hogy milyen zenét hallgatok. Mi‐
re én rávágtam, hogy a Step együt‐
test. Ekkor kezdődött lassan három
évtizedes barátságunk.” 

Várszegi Ákos elmondása alapján
a Help nevű formációt is Dobrády
Ákosnak köszönhetik, hiszen rajta ke‐
resztül találkozott Pap Krisztiánnal.
Addigra útjára indult a TNT, amelyből
Várszegi Ákos is kivette a részét, hi‐
szen a második albumtól kezdve

Dobrády Ákossal közösen írták a da‐
lok szövegeit. 

„Dalszövegíróként egyedül szere‐
tem kitalálni a sorokat. Azt, hogy közö‐
sen dolgozzunk szövegeken, csak Dob‐
rády Ákossal tudom elképzelni. Egyéb‐
ként továbbra is együtt alkotunk, hi‐
szen az általa életre hívott Kicsi Gesz‐
tenye Klub dalszövegeinek nagy részét
én írtam” – teszi hozzá Várszegi Ákos,
akit 1998‐ban a Help együttes‐
ben ismerhetett meg az
ország. A trió mint ‐
egy hat éven át
működött, Vár‐
szegi Ákos
pedig köz‐
ben is ka‐
pott felkéré‐
seket, hogy
dalszövegeket ír‐
jon. „Szabó Zének so‐
kat köszönhetek, és Galler András „In‐
dián” kliprendezőnek is, hiszen ő aján‐
lott a Hooligans zenekarnak, akik az új
lemez dalszövegeit hivatásos szöveg ‐
írókkal képzelték el. Másnap találkoz‐
tam az együttes tagjaival, és két demó‐
felvételt kaptam tőlük. Az egyik volt az

madár”

„Szárnyalhatok, 

A Help idén
visszatért 

a színpadra

ahogy fenn a sok 

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor
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Huszonévesen anyukának lenni – az elő‐
adások helyett etetni, altatni, sétálni, pelen‐
kázni. Tantermek helyett hintőporillatban
ülni otthon, egy gyermeki mosollyal elhes‐
segetni a gondolatot, hogy még a szakdol‐
gozatod tartalomjegyzéke sincs kész...

Amióta iskolába járunk, meg vagyunk ró‐
la győződve, hogy a világ legnagyobb kihívá‐
sa megírni a házi feladatot, elkészíteni egy
kiselőadást, a beadandót, és nem egyest
kapni a dolgozatra. Évekig rettegünk a ha‐
táridőktől, a tanárok kérdéseitől, attól, hogy
átléptük az intézmény küszöbét, úgy, hogy
fel sem készültünk az adott napra. Bulizni
voltunk – a héten harmadjára –, álmosak va‐
gyunk, és semmit nem fogunk fel abból,
amiről az előadás szól. Ráadásul óra után
dolgozni megyünk alig pár ezer forintért, de
még meg kellene írni három beadandót,
úgyhogy megint reggel lesz, mire ágyba ke‐
rülünk. Pedig félünk, hogy ha nem fekszünk
le most azonnal aludni, nem éljük meg a
holnapot. Aztán mégis. 

Közben jön az első, akinek kisbabája szü‐
letik, pedig a diploma, a munka a legfonto‐
sabb. Sokan sajnálják, hogy még az egyete‐
mi évei alatt szakadt a nyakába egy gyer‐
mek: a babák csak sírnak, esznek, alszanak,
és telerakják a pelenkát, amit állandóan cse‐
rélni kell – borzalmas. Neked a babaillat jut
eszedbe és a szülői büszkeség, hogy a tiéd
– a végtelen szeretet, ami mellett jelenték‐
telennek tűnik az a szó, hogy szakdolgozat.
Babalátogatóba mész. Meglátod az apró
csodát, és késztetést érzel, hogy megfogd.
A karjaidban tartod: hirtelen értelmét veszti
az a két és fél év, amit az egyetemen töltöt‐
tél, és bárcsak pénzt gyűjtöttél volna in‐
kább, hogy fel tudd majd nevelni a saját cso‐
dáidat. Te nem sajnálod a fiatal anyukát, fel‐
nézel rá. Mosolyog: ha választania kellene
a család és az iskola között, újra a gyerme ‐
ket választaná. Hát persze. A legtöbben kér‐
dezgetnék: és a szakdolgozat, a diploma, a
karrier? Az anyuka valamit mondana arról,
hogy a karrier semmit sem érne szerető csa‐
lád nélkül – de ezt úgysem értenék. Megsi‐
mítod a baba arcát, és bocsánatot kérsz,
hogy ilyen világba született. Eddig nem ju‐
tott eszedbe: nem te várod el magadtól,
hogy három diploma után, 32 évesen ala‐
píts családot, hanem a világ.

#fiatalok

Mindketten egyetértenek
abban, hogy a gyermekáldás
csodálatos, ugyanakkor látják
a nehézségeit is. „A gyermek‐
vállalás manapság nőként ha‐
talmas rizikófaktor a karrier,
munka szempontjából, fiata‐
lon annál inkább: nincs meg
az a biztos munkahelyi háttér,
amely az ifjú anyukát vissza‐
várná” – mutatott rá egy igen‐
csak aktuális problémára Lili
anyukája, Benedek
édesanyja pedig az‐
zal kezdte, hogy
mennyire el‐
szomorító a ki‐
alakult helyzet,
amely azon‐
ban nem a mai
fiatalok hibája.
„Én is nagyon távoli‐
nak éreztem még a családala‐
pítást: a mai tendencia szerint
következett volna még egy
Erasmus, minimum két diplo‐
ma, egy év utazgatás a világ
körül, két‐három munkahely
és jó sok buli.”

Hintopor
Szerző: Bodrogi Sára

és szakdolgozat́́

nehézségei és csodái
huszonéves szemmel

Bár régen természetes volt, hogy a nők húszévesen már kismamák, manapság
a fiataloknál egyre alacsonyabb a gyermekvállalási kedv. De vajon miért, és ho‐
gyan élik meg az anyaságot azok, akik húszas éveik elején hozták világra gyer‐
meküket? Erről Lili és Benedek anyukáival beszélgettem.

Szerző: Bodrogi Sára

AZ ANYASÁG 

Vajon hogyan viszonyul a
társadalom az ifjú szülőkhöz,
és a nehézségek ellenére, mi
szólhat mégis a korai család‐
alapítás mellett? Lilit nagy sze‐
retettel várta családja, ám má‐
sok reakciója már kevésbé
volt ennyire megnyugtató.
Ahogy anyukája panaszolta:
„Sajnos sokan azonnal vélet‐
len gyermeknek bélyegzik a fi‐

atal
anyák csemetéit, és ezt szóvá
is teszik.” Benedek mamája vi‐
szont a huszonéves anyaság
pozitívumait emelte ki: „A ter‐
hességtől kezdve, a szülésen
át a szoptatásig, minden hihe‐
tetlenül természetesen és

könnyedén ment” – világított
rá a fizikális előnyökre.

Gyermeket nevelni és köz‐
ben készülni a vizsgákra, szak‐
dolgozatot írni – vajon mennyi‐
re lehet a felsőoktatásban és
otthon is helytállni egyszerre?
„Huszonévesen, de harmincon
túl is óriási változás egy baba ér‐
kezése, nagy felelősség. Fontos
szempont, hogy az adott felső‐
oktatási intézmény mennyire
rugalmas, mennyire segíti azt,

hogy az anyuka a baba igé‐
nyeire koncentrálva végez‐
hesse tanulmányait” – vála‐
szolta kérdésemre Lili édes‐
anyja. Benedek anyukája
azzal kontrázott, még a mai

napig megdöbbentő, hogy el‐
sőként ő, és a baba apukája fe‐
lelősek ezért a gyermekért,
azonban szülőnek lenni felbe‐
csülhetetlen érzés. „Az egye‐
tem kemény így, de azt hiszem,
egy babát mindenki szeretettel
fogad, és rengeteg segítséget
kapok minden tanáromtól,
édesanyámról nem is beszélve.”

Lehet
egyszerre a felsô-

oktatásban és otthon
is helytállni?
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A gamer és az IT közösség vette
birtokba a győri Olimpiai Sportpar‐
kot múlt szombaton. A vidéki vá‐
rosok közül idén elsőként váro‐
sunkba látogatott ugyanis a negye‐
dik alkalommal megrendezett,
nagyszabású PlayIT Show. A láto‐
gatókat számos program és sztár‐
vendég várta. A rajongók találkoz‐
hattak többek között a YouTube‐
ról ismert PamKutyáékkal, Istivel
és Unfielddel is. A Cosplay Show‐t

Wendler Enikő neve nem ismeretlen a zenekedvelők körében, hiszen a 17
éves győri fuvolista sikert sikerre halmoz. Legújabb trófeája a Golden Classical
Music Awards International Music Competition 1. helyezése New Yorkban.
Enikő korcsoportjában, a fúvósok között érdemelte ki az első helyet 38 or‐
szág több száz tehetsége közül, így meghívást kapott március 13‐ára a New
York‐i Carnegie Hallba, ahol Magyarországot egyedül képviseli. Állandó
partnerével, Lengyel Andrea zongoraművésszel Chaminade Concertino‐ját játssza
a világ legjelentősebb koncerttermében. Enikő 9 évesen kezdett fuvolázni a győri
Liszt Ferenc Zeneiskola–Alapfokú Művészeti Iskolában Marosné Kovács Tünde nö‐
vendékeként. 15 évesen felvételt nyert a bécsi Zeneakadémia Különleges Tehetsé‐
gek osztályába. Versenyezni 12 éves korában kezdett.

WENDLER ENIKO
New Yorkban  fuvolázik

´́
Gamerek lepték el
az Olimpiai Sportparkot

Fotó: Csicsics Richárd

nagy érdeklődés övezte, a game‐
rek kedvenc Leauge of Legends és
World of Warcraft karaktereiket
láthatták viszont a színpadon.

A CosHelp közösség tagjai is
megjelentek a nagyszabású ren‐
dezvényen, akik délelőttjüket a
Petz Aladár Megyei Oktató Kór‐
ház gyermekosztályán töltötték.
Az ő céljuk ugyanis az, hogy jel‐
mezes kórházlátogatásaikkal fel‐
vidítsák a beteg gyermekeket.
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Bár a farsang már elmúlt, a fánkok még sok háztartás‐
ban kisülnek újra és újra. Nagy Eszter Creative Chef
nagyböjti laktató főételként tálalja nekünk a cékla és
burgonya alapú finomságot, mellé pedig egy egyszerű,
de annál izgalmasabb desszertet hoz az olvasóknak.
Az adás premierjét pénteken 19:30 órakor láthatják,
a Győr+ Televízióban, amit később a www.tv.gyorp‐
lusz.hu weboldalon is visszanézhetnek.

A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét csipet sóval kemény habbá verjük.
A tojássárgáját a zúzott banánnal, a nugátkrémmel és a liszttel alaposan
elkeverjük, és a tojáshabbal óvatosan összedolgozzuk. A krémet kiva‐
jazott, cukrozott formába öntjük és előmelegített 180 fokos sütő‐
ben körülbelül 10 perc alatt készre sütjük.

1 db banán, 2 db tojás, 2 ek. nugátkrém, 1,5 ek. liszt, 
(vaj és kristálycukor a forma kikenéséhez)

BANÁNFELFÚJTNugátos

Böjtifinomságok
creativechef.hu

A céklát sütőben megsütjük, majd hámozás után apró lyukú reszelőn lere‐
szeljük, és az áttört főtt burgonyához adjuk. Az élesztőt tejben feloldjuk, majd
a sóval, a tojással és a liszttel együtt a céklás masszához adjuk, és alaposan

összedolgozzuk. Mikor picit megkelt, kanállal forró olajba szaggatjuk, és készre
sütjük. A sütőtököt félbe vágva megsütjük, majd a húsát a mézzel, naranccsal, só‐

val, reszelt gyömbérrel és a vajjal összeturmixoljuk. A fánkokat tálaláskor megvágva
a sütőtökös raguba helyezzük, és apróra vágott kecskesajttal kínáljuk.

30 dkg főtt burgonya, 25 dkg cékla (sütve), 50 dkg liszt, 1 db tojás,
csapott ek. só, 5 dkg élesztő, kb. 1‐1,5 dl tej, 1 kg sütőtök, egy kis darab gyömbér
2 ek. méz, 1 narancs leve és héja, só, 19 dkg vaj, 15 dkg kecskesajt

BURGONYAFÁNK
gyömbéres-narancsos sütotökraguval, kecskesajttal

Céklás

´́
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Gyôr-Szigetben, 4 lakásos házban
eladó 60 nm-es, földszinti lakás. Az
ingatlan folyamatosan karbantartott,
kitûnô mûszaki állapotú. Elosztása: 2
szoba + étkezô. A lakáshoz közös
ud var és tároló rész tartozik. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Révfaluban, az Audi-iskola
környékén eladó újonnan épült tár-
sasházban 62 nm-es, elsô emeleti
lakás. Elosztása: amerikai konyhás
nappali +2 hálószoba, külön WC és
fürdô, valamint 5 nm erkély.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Révfaluban társasházi lakások
tavalyi áron eladók. Ez az elsô emeleti,
55 nm-es lakás, mely 3 nm-es erkély-
lyel rendelkezik, nappali + 2 szobás.
Az ár emelt szintû fûtéskész állapotra
vonatkozik. Átadás: 2019. április

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Szigetben eladó ez a második
emeleti téglalakás. A bruttó 93 nm-
es, nettó 76 nm-es, belsô kétszintes
ingatlan egy 2001-ben épült társas-
házban található. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 3 hálószoba, két
fürdôszoba, valamint gardrób.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr-Újvárosban eladó ez az igénye-
sen felújított családi ház. A 122 nm-
es ház 280 nm-es telken helyezkedik
el. Elosztása: a földszinten konyha-ét-
kezô-nappali + 1 hálószoba, az eme-
leten nappali-konyha + 2 hálószoba.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr-Szabadhegyen, csendes, csa-
ládi házas övezetben eladó ez a 2 szo-
bás, téglaépítésû, 87 nm-es családi
ház, 667 nm telken. Az elmúlt évek-
ben vízcsô, villamos vezeték és gázka-
zán cseréje történt meg. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Gyôr kertvárosi részén, új építésû
társasházban kínálok eladásra 31—
72 nm-ig lakásokat. Ez a lakás az
emeleten található, melynek mérete:
54 nm, erkély: 11 nm. Elosztása:
nappali + 2 szoba.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Ménfôcsanakon, 14 lakásos,
új építésû társasházban 45—65 nm-
ig lakások eladók. Ez a lakás az eme-
leten található, 50,19 nm-es, elosz-
tása: nappali + 1 szoba, az erkély 5
nm-es. Az ár emelt szintû fûtéskész.
Átadás: 2018. december.

Horváth Edina: 
70/587-4020

Gyôr-Révfaluban eladó új épí té sû,
65 nm-es, nappali + kétszobás, elsô
emeleti, erkélyes lakás. Privát parko-
lóhely vásárolható: 1.000.000 Ft/be-
álló. Kulcsrakész befejezést vállal a be-
ruházó. Átadás: 2018. május 31.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb), 45,21 nm-es, föld-
szinti, amerikai konyhás nappali + 1
szobás, új építésû lakás eladó. Az er-
kély 8,25 nm +128 nm kert. A 15
lakásos társasházban 32 és 60 nm
alapterületû lakások közül választhat. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr kedvelt, új építésû lakópark-
jában, Kisbácsán 90 nm-es, 3 szo-
ba + nappalis, amerikai konyhás,
új építésû társasházi lakás eladó.
Az ingatlan elsô emeleti és 8 nm
loggiával rendelkezik. Átadás:
2018. 2. negyedév.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Gyôr-Szabadhegy kedvelt lakópark-
jában eladó ez a 66 nm-es, nappali
+ 2 szobás, 2. emeleti lakás. A nap-
paliból léphetünk a 7,69 nm-es er-
kélyre. Az ár emelt szintû fûtéskész
állapotra vonatkozik.

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 16,7 M Ft. 

Marcalváros II-n, új építésû társas-
házban minôségi lakások eladóak 36—
100 nm-ig. Ez az 52 nm-es lakás a
földszinten található. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 1 hálószoba.
A nappaliból nyílik a 6 nm terasz, mely-
hez 108 nm saját kert kapcsolódik.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 19,2 M Ft. 

Ár: 18,6 M Ft. 
Ár: 15,49 M Ft. 

Ár: 32,9 M Ft. 
Ár: 24,9 M Ft. Ár: 16,7 M Ft. Ár: 28 M Ft. 

Ár: 20,9 M Ft. Ár: 34,9 M Ft. 

Gyárvárosban, családi házas kör-
nyezetben, 43,36 nm-es, harmadik
emeleti, nappali + 1 szobás, nagy
erkélyes lakás eladó új építésû, liftes
társasházban. A házban 25—67 nm-
es lakások közül választhat.

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 24,2 M Ft. 

Gyôr-Révfaluban társasházi lakások
tavalyi áron. A földszinten található ez
a 47 nm-es lakás, mely saját, 50 nm-
es kertkapcsolattal rendelkezik, nap-
pali + 1 szobás.  Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 ÁR: 17,9 M Ft. Ár: 24,9 M Ft. Ár: 24,8 M Ft. 

Révfalu kedvelt utcájában eladó ez
az új építésû, 41 nm-es, tetôtéri la-
kás, 4,87 nm erkéllyel. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 1 szoba.
A lakásokat emelt szintû fûtéskészen
adják át 2018 novemberében.

Venczel-Tóth Anita:
30/376-3718

Ár: 19,3 M Ft. 

Ár: 15,8 M Ft. 



Rengeteg fajtát
tenyésztettek ki
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SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

Már az ókorban megfigyelték a ga‐
lambok rendkívüli tájékozódó képessé‐
gét, és elkezdték gyors üzenettovábbí‐
tásra használni ezeket a madarakat. A
távíró feltalálásáig ez volt a leggyorsabb
„postázási” mód. Napjainkban továbbra
is sokan foglalkoznak postagalambok,
úgynevezett röpgalambok versenyezte‐
tésével és tenyésztésével. A versenyek
során a madaraknak több száz kilométe‐
res távot kell megtenniük otthonuk felé,
s képesek több mint 10 órát, 45 km/h
átlagsebesség felett folyamatosan repül‐
ni. Rengeteg fajtát tenyésztettek ki, ezek
egy része extenzív tartásra alkalmas. A
kifejlett és röpképes állatok maguk kere‐
sik meg a mezőn a táplálékukat. Mások
csak intenzív tartás mellett hozzák a ki‐
emelkedő teljesítményeket.
Ezek az intenzív fajták éven‐

A házigalamb a galambfélék családjába tartozó szirti galamb háziasí‐
tott változata. A szirti galamb hazánkban nem őshonos, de a háziga‐

lamb elvadult alakja, az úgynevezett parlagi ga‐
lamb elterjedt madár a nagyvárosokban és az

agrárterületeken egyaránt. A háziasítás a ré‐
gészeti leletek tanúsága szerint mintegy 4–
6 ezer évvel ezelőtt ment végbe. 

te 12–14 fiókát nevelnek fel. A választás‐
kori fiókák, mint a king (királygalamb), a
texán, az óriás posta vagy a corneau el‐
érhetik az 55–65 dekagrammot. Más faj‐
tákat sport céljára (pergők, posták, kü‐
lönféle röpgalambok) tartanak, és van‐
nak, amelyeket díszgalambnak. Tartásuk
galambházban, padláson, illetve dúcban
megoldható. Friss levegőre és tiszta kör‐
nyezetre van szükségük. Friss ivóvíz, sze‐
mestakarmány‐keverékek, vitaminok és
nyomelemek, apró kavicsok
a táplálkozásának
alapfeltételei. A ma‐
gyar galambfajták
messze földön híre‐
sek. A betegségek el‐
len vakcinázási prog‐

rammal védekezhetünk. Hazánkban
csökkent az érdeklődés a galambászat
iránt, ellenben külföldön növekszik a
népszerűségük, elsősorban a sport faj‐
ták iránt. Képeinken a seregélynyakú ga‐
lambot láthatják, amely a szépségén kí‐
vül különleges, sirályszerű repülésével
is elbűvöli a fajta szerelmeseit.

Házigalambok
Repülo  csodák: Szöveg és fotó: Nagy Ferenc´́
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Hogy micsoda? Akkor nem is eszek többet
banánt! Nyugalom, nincs veszély! El is mond‐
juk, miért:

Röviden a radioaktivitásról: Háromféle ra‐
dioaktív sugárzást különböztetünk meg: alfa,
béta és gamma. Az alfa‐sugárzás hélium atom‐
magokból áll, és könnyen elnyelődik, akár egy
papírlapban vagy a levegőben, körülbelül 1 cm
alatt. A béta‐sugárzás már kicsit nehezebben
adja magát, elnyeléséhez például egy alumíni‐
um lemez kell. A gamma‐sugárzás a legveszé‐
lyesebb, ettől már lehet félni. Nem árt, ha vas‐
tag ólomlemezzel védekezünk ellene, hiszen le‐
vegőben is igen messzire képes elérni.

Azt, hogy másodpercenként hány bomlás
történik, a fizikusok a Becquerel elnevezésű
mértékegységgel jellemzik (régen ez a Curie
volt, ami kb. 3,7x1010 Bq‐nek felel meg).

Hogy jön ide a banán?
A banánt jellemzően magas káliumtartal‐

ma miatt fogyasztjuk. A kálium 40‐es tömeg‐
számú izotópja, ami 0,012 százalékban talál‐
ható meg benne, radioaktív, ezért bomlik. A
BED rövidítés egy átlagos banán radioaktív dó‐
zisát jelenti, ami nagyjából a naponta minket
ért sugárzás 1 százaléka. A halálos dózis
35.000.000 BED körül lenne, bár kétlem, hogy
valaki képes lenne ennyi banánt megenni.

Mi is szerettünk volna radioaktív részecskéket
látni, ezért építettünk egy detektort. Hogy hívják
azt az eszközt, amivel ionizáló sugárzást látha‐
tunk szabad szemmel a Mobilisben?

Ha részese akarsz lenni a mi‐
tológiai káprázatnak, látogass
el a győri Xantus János Állat‐
kertbe, ahol három nagymacs‐
kafajjal is találkozhatsz: a jagu‐
árral, az oroszlánnal és a fehér
bengáli tigrissel.

A jaguár Közép‐ és Dél‐Ameri‐
ka trópusi és szubtrópusi terüle‐
tein él, a tigris és az oroszlán után
a harmadik legnagyobb macska‐
féle. A maja hitvilág szerint a ja‐
guárok közvetítették az élők és a
halottak közötti kommunikációt,
a szellemvilágban pedig társuk‐
nak tekintették őket, az aztékok
elit harcos osztályát pedig jaguár‐
harcosoknak hívták.

Az oroszlán Közép‐ és Dél‐
Afrika szavannáinak csúcsraga‐
dozója; az egyetlen társas ma‐
gatartást mutató nagymacska‐
féle. A különböző népek
mitológiáiban uralkodói
szimbólumként nagy je‐
lentőséggel bírt az állatok
királya. Ő volt a templom
őrzője; különösen az egyip‐
tomi, az asszír és a babiloni
templomok ábrázolásain fe‐
dezhetők fel. A győri állat‐
kertben fehér oroszlánpár
uralkodik, ritka és gyönyörű
látványosságként.

A kínai hitvilág egyik je‐
lentős alakja – a tigris –

Közel 800 darab facsemetét
és több mint 1.000 darab cser‐
jét ültetett el a közelmúltban a
Győr‐Szol Zrt. A fásítás minden
városrészt érintett.

„Révfaluban 2017‐ben ösz‐
szesen 18 darab, a városi élet
sajátosságait jól tűrő fával bő‐
vült a növényállomány” – tájé‐
koztatott dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester, önkormányza‐
ti képviselő, aki kiemelte: a fa‐
ültetési program keretében
kiserdő‐telepítés is történt
Révfaluban, az Aranypart II sza‐
badstrandon, 100 darab fát ül‐
tettek el a kertészek, tovább
növelve ezzel Győr tüdejét

Radioaktív

BANÁN
tavaszi kísérleti bemutató

adó fakapacitást. „Sétáim so‐
rán örömmel nyugtázom,
hogy a szalaggal megjelölt,
városszerte frissen ültetett
fákra mindenki vigyáz” –
mondta el az alpolgármester.

„Kelet‐Révfaluban, Bácsán,
Kisbácsán és Sáráson 2017‐
ben 42 darab fával gyarapo‐
dott Győr növényállománya”
– tájékoztatott Bárány István
önkormányzati képviselő. Bá‐
rány István felhívta a figyel‐
met, hogy Kisbácsán, az úgy‐
nevezett „koronás” körforga‐
lom melletti területen 50 da‐
rab fa elültetésével kiserdő‐
telepítés is történt.

A jövoért ültettek
Révfaluban, Bácsán és Sáráson is

korábban Ázsia nagy részén elő‐
fordult, mára azonban szabadon
csak bizonyos országokban lelhe‐
tő fel. A legnagyobb méretű
nagymacska, akit az orvvadászat
különösen veszélyeztet, ugyanis
a keleti gyógyászat – tévesen –
bizonyos testrészeinek varázs‐ és
gyógyerőt tulajdonít. A fehér
szín kizárólag bengáli tigrisekre
jellemző és a győri állatkertben
megcsodálhatóak ők is.

Az ENSZ Közgyűlésének
2013‐as döntése alapján már‐
cius 3‐a világszerte a vadvilág
világnapja. Ekkor a vadon élő
állat‐ és növényvilág sokszínű‐
ségét ünnepeljük, valamint e
napon reflektorfénybe kerül a
fajok védelmének fontossága
is, kiemelten a veszélyeztetet‐
teké. Idén a világ egyik legcso‐
dáltabb és legnépszerűbb raga‐
dozóira, a nagymacskákra össz‐
pontosítottunk, a „Nagymacs‐
kák: ragadozók veszélyben!”
szlogennel. A kampány kiemel‐
te a megmentésük és védel‐
mük érdekében tett intézkedé‐
sek és az állatkertek, köztük a
győri fajmegőrzési programjai‐
nak fontosságát. Lényeges,
hogy a fiatal generációkhoz is
eljusson az üzenet, szívügyük‐

nek tekintsék e lenyűgöző
élőlények fennmaradását,
s tudatosuljon bennük,
hogy a környezetvéde‐
lemmel, a környezet‐

szennyezés elkerülésével
ők is sokat tehetnek a

nagymacskák élőhelyéért.
További, részletes informá‐
ció a wildlifeday.org honla‐

pon található.Mindenki szá‐
mít! Tegyünk együtt az élhető
bolygónkért és a kiszolgálta‐
tott élővilágért!

Erő, gyorsaság, szépség, titokzatosság, veszély – ezek a fogalmak jutnak többnyire eszünkbe a
nagymacskákról, akiket az emberiség az ókor óta rettegéssel csodál. Babonák, legendák, míto‐
szok zengedeznek lenyűgöző képességeikről, felruházva őket természetfeletti tulajdonságokkal.

NAGY-
MACSKÁK
reflektorfényben

Szöveg és fotó:
Xantus-állatkert

´́

A. Ködkamra

B. Geiger Müller‐számláló

C. Elektroncső

Három szerencsés helyes válaszadót mobilises
ajándékkal jutalmazunk. A válaszokat a
gyomorei.boglarka@mobilis‐gyor.hu e‐mail
címre várják.

Cím: Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.

Web:
mobilis‐gyor.hu
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Horváth Klíma Győr • mobil: +36 30 685 8181 • e-mail.: klimaslaci@gmail.com • web.: www.horvathklimagyor.hu

• Klímaszerelés, ingyenes helyszíni
FELMÉRÉS, KARBANTARTÁS
Győrben és környékén.

akár az irodában, akár az otthonában
• KLÍMABERENDEZÉSEK

5 év garanciával 170.000 Ft-tól,
alapszereléssel együtt!

A télies időjárás, a hideg febru‐
ár sem akadályozta meg a hulla‐
dékkommandó munkatársait a
szokásos ellenőrzési akciók végre‐
hajtásában. A Győr‐Szol Zrt. biz‐
tonsági csoportja, a győri közterü‐
let‐felügyelet dolgozói és a városi
rendőrkapitányság közreműködői
az év elején is szemmel tartották
a szelektív hulladékgyűjtő szigete‐
ket, a közterületeket, hogy tetten
érjék a szabálytalankodókat, az il‐
legális hulladékelhelyezőket.

A csoport január–február hó‐
napban 305 helyszínen jelent
meg. 240 szelektív hulladékgyűjtő
szigetet és 34 egyéb közterületet
ellenőriztek. Sajnos még mindig
sok, 126 helyszínen tapasztaltak il‐
legális hulladéklerakást. Az illegá‐
lisan elhelyezett hulladékot 107
alkalommal vizsgálták át, három
esetben akadályozták meg a sze‐
lektív hulladékgyűjtő sziget foszto‐
gatását. A lakosság továbbra is se‐
gíti az ellenőrök munkáját, 14
esetben bejelentés nyomán intéz‐
kedtek.

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Parkolóüzemeltetési Üzletága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feladat: Győr város közigazgatási területén belül a fizető parkolóhelyek ellenőr-
zése. Munkavégzés helye: Győr, fizetőparkoló-hálózat. Feltétel: • legalább álta-
lános iskolai végzettség • mobiltelefon készség szintű használata • jó kommuniká-
ciós és konfliktuskezelő készség • szombati munkavégzés vállalása • jó állóképes-
ség. Előnyt jelent: • angol vagy német nyelv ismerete • vagyonőr- vagy biztonsá-
giőr-képesítés. Jelentkezési határidő: 2018. március 20.

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Or-
gona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tár-
gyában tüntesse fel a „parkolási ellenŐr” jeligét.

parkolási ellenor´´

A közterület‐felügyelet felké‐
résére tíz alkalommal közös akci‐
ót is szerveztek. Ezek során 22
ügyben kezdeményezett a cso‐
port hatósági eljárást, 13 alka‐
lommal az illegálisan lerakott
hulladékban talált adatokat ad‐
ták át a közterület‐felügyeletnek
további intézkedésre.

Továbbra is elmondható, hogy
a szabálytalankodók időnként
gátlástalanul szegik meg az elő‐
írásokat. Az egyik ellenőrzés al‐
kalmával a kommandó látta,
amint egy győri óvodás csoport
apróságainak mutatták meg a ne‐
velők a szelektív szigetet, és ma‐
gyarázták el annak működését.
Mindeközben a gyerekek szeme
láttára egy felnőtt a legnagyobb
lelki nyugalommal helyezte el az
illegális hulladékot a sziget kör‐
nyezetében. A hulladékkomman‐
dó bemutathatta, hogy az ilyen
tevékenység nem marad követ‐
kezmények nélkül, a további sze‐
metelést megakadályozták, a tet‐
tes ellen eljárás indult.

„SZEMÉTKEDÉS”
óvodások elott´́
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”A Győr‐Szol Zrt. hiba‐ és kár‐

bejelentő vonala a 96/50‐50‐55‐
ös telefonszámon minden nap‐
tári napon 0–24 órában hívható.
Március 15‐én és 16‐án a Győr‐
Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit
Kft. ügyfélszolgálati irodái egysé‐
gesen zárva lesznek, a telefonos
ügyfélszolgálat nem működik. A
Jókai és a Révai parkolóházban,
valamint a Dunakapu mélyga‐
rázsban folyamatosan a szoká‐
sos, érvényben lévő díjakért le‐
het parkolni. Március 15‐én
Győrben a felszíni fizetőparkoló‐
hálózat beállói díjfizetés nélkül
vehetőek igénybe, március 16‐
án és 17‐én pedig a szombati díj‐
fizetési rend szerint. Az I. és a II.
övezetben 8 és 14 óra
között díjköteles a
parkolás, a III.
övezetben díj‐
mentes. Már‐
cius 18‐án a
városban a
felszíni fi‐
zetőparko‐
ló‐hálózat
beállói díjfi‐
zetés nélkül
v e h e t ő e k
igénybe. Márci‐
us 15‐én a győri Vá‐
sárcsarnok zárva tart.
16‐án, 17‐én és 18‐án a győri
Vásárcsarnok a rendes nyitvatar‐
tási rend szerint lesz nyitva. Már‐
cius 17‐én a Tarcsay úti piacon
szombati nyitvatartás szerint 6
és 14 óra között lesz kereskedés.
A Magyar Vilmos Uszoda márci‐
us 15‐én zárva lesz. 16‐án, 17‐
én és 18‐án a létesítmény a ren‐
des nyitvatartás szerint üzemel.

Tudnivalók
A Győr‐Szol Zrt. tájékoztatja az ügyfeleit, hogy március 10‐én a

cégcsoport ügyfélszolgálati irodái közül a Jókai úti iroda tart nyitva
8 és 12 óra között. Ugyanezen a napon az Orgona utcai ügyfélszol‐
gálati iroda zárva lesz. A 96/50‐50‐50‐es számon hívható telefonos
ügyfélszolgálat 8 és 12 óra között elérhető. A szombati munkanapon
változatlan szolgáltatásokról további tudnivalók a www.gyorszol.hu
és a www.gyhg.hu weboldalakon olvashatóak.

a szombati munkanapra

a közelgo ünnepnapról
és a hosszú hétvégérol

Információk 

A Barátság Sportpark március
15‐én korlátozott nyitvatartással
üzemel. A műfüves pályák, a ki‐
szolgáló létesítmény zárva lesz‐
nek, míg a játszótér, a futópálya
és a park további sporteszközei
használhatóak. 16–18‐ig a léte‐
sítmény a rendes nyitvatartás
szerint üzemel. A szabadhegyi,
nádorvárosi, révfalui, újvárosi,
Sugár úti, Templom úti, Malom‐
sori és a Koroncói úti közteme‐
tők március 15–18‐ig egysége‐
sen 8 és 17 óra között tartanak
nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üze‐
meltetésében lévő hulladékud‐
varok március 15‐én egysége‐
sen zárva lesznek. A GYHG Non‐

profit Kft. üzemeltetésé‐
ben lévő hulladék‐

udvarok 16‐án,
17‐én és 18‐

án a rendes
nyitvatartá‐
si rend sze‐
rint lesz‐
nek nyitva.
A GYHG

N o n p r o f i t
Kft. hulladék‐

szállítási mű‐
ködési területén

a lakossági hulla‐
dékszállítás március 15–

18‐ig változatlanul, a Hulladék‐
naptárban meghirdetett módon
működik.

A Győr‐Szol Zrt. ünnepi szol‐
gáltatásairól és nyitvatartásairól
a www.gyorszol.hu weboldalon,
a GYHG Nonprofit Kft. tevékeny‐
ségével kapcsolatban  a www.
gyhg.hu weboldalon olvasható
további információ.

´́
´́

A
96/50‐50‐55‐ös
hiba‐ és kár-

bejelentô vonal
mindennap

hívható



nál 27 millióért eladom,
vagy győrire cserélem. 
Tel.: 0670/210‐05‐53;
b06702100553@
gmail.com

Győr‐Kisbácsa csendes ré‐
szén, a Kultúrház utcában
406 nm‐es építési telek tu‐
lajdonostól eladó. A telek
üres, csatorna a telken be‐
lül, többi közmű a telek
előtt. Ár: 10,2 M Ft. 06‐
20/940‐2805

LAKÁSCSERE

Elcserélném a Győr Belváros
közelében lévő, 37 nm‐es, 1.
emeleti, szépen felújított ön‐
kormányzati lakásomat na‐
gyobbra, saját tulajdonú is
érdekel. További részletek:
0620/43‐44‐526‐os telefon‐
számon

06-96/505-000

Nádorvárosi, 2 szobás, 76
nm‐es, komfortos, határo‐
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 35–54 nm‐
es, nádorvárosi, marcalvá‐
rosi I–II, határozatlan idejű
bérleményre. (Hirdetés ‐
szám: 639.) 

munkát vállalók részére, (45
órás) német beszédcentrikus
nyelvtanfolyamot szervezünk,
kedd‐csütörtök napokon. 
Jelentkezés: TIT Győr, Mun‐
kácsy u. 6. Tel: 96/525‐060
Mobil: 06‐70/321‐3763

Pénztárkezelő és valutapénztá‐
ros OKJ‐s képzést indít a TIT
március 24‐től 4 alkalommal
szombatonként. Helyszín: Győr
Munkácsy u. 6. Tel: 0696/525‐
060, 06‐70/321‐3763
E‐mail: gyor@titpannon.t‐
online.hu weboldal: www.tit‐
pannon.hu

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá‐
dogos és lapos tetők, szige‐
telési munkák készítése. 06‐
30/355‐6991

Sírkőtisztítás, felújítás Győr
és vonzáskörzetében.
0670/343‐6345

Villanyszerelés + tanácsadás,
Győrben és környékén. Rö‐
vid határidővel. Tel.: 06‐
20/402‐6657.

Lomtalanítást vállalok ingye‐
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Hívjon bizalom‐
mal! 06‐70/707‐5812

Fakivágás, gyökérkivétel, sö‐
vényvágás, fametszés, koro‐
naalakítás, faültetés, bozótir‐
tás! 06‐30/403‐6810; 06‐
96/826‐322.

Bojlerek javítását és villany‐
szerelést vállalok Győrben és
környékén. Tel.: 06‐70/384‐
65‐57

Redőny, gurtnicsere, szúnyog‐
háló, reluxa, szalagfüggöny rö‐
vid határidővel. Ingyenes fel‐
mérés! 06‐70/233‐9213

Mozgásgyógyászat! Fizikai
fájdalmak, sérülések, zsibba‐
dások, gerincbántalmak,
izomsorvadás gyógykezelése.
Samodai 06‐30/754‐3112,
www.egeszseg‐ovo.hu

Lomtalanítást vállalok, pad‐
lástól a pincéig, ingyenes el‐
szállítással. Hívjon bizalom‐
mal: 06‐70/675‐0654

Mindennemű kárpitozást, ja‐
vítást vállalok ingyenes fel‐
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06‐
20/239‐9198

Lomtalanítást vállalok, elta‐
karítom limlomját, ingyen el‐
szállítom felesleges holmiját.
06‐20/996‐7268

Szobafestést, mázolást, tapé‐
tázást, gipszkarton rendsze‐
rek kivitelezését, fotótapé‐
ták felragasztását, laminált
padló lerakását vállalom.
Tel.: 06‐70/245‐8931.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo‐
gozást, lapostető‐szigetelést,
falak javítását, festését, ga‐

ranciával, engedménnyel vál‐
lalom. Tel.: 06‐30/376‐2712.

Kárpitozás! Ülő, fekvő búto‐
rok javítása, áthúzása, anyag‐
választással. Ingyenes felmé‐
rés – szállítás. Autók, robo‐
gók kárpitjainak javítása, át‐
húzása. 06‐70/884‐6838

EGYÉB

Bélyeget, képeslapot, fém‐
és papírpénzt, kitüntetést,
jelvényt, egyéb régiséget vá‐
sárol magángyűjtő, díjtalan
kiszállással. Pál István Tel.:
06‐20/947‐3928

Minőségi konyhakész tűzifa
akció: akác, bükk, tölgy, cser,
gyertyán, éger, 14.000–
16.000/ka loda. A kaloda
1x1x1 méteres. 06‐30/610‐
5164

SZÉP‐kártya, Erzsébet‐utal‐
vány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban garázst ven‐
nék. 06‐70/ 564‐2280

Készpénzért magas áron antik
bútort, festményt, herendi
porcelánt, eozinos Zsolnayt,
kristályokat, ezüst tárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve‐
ket, dísztárgyakat, hagyatékot
vásárolunk. Hívjon bizalom‐

mal! 06‐70/640‐5101. Kérés‐
re díjtalanul házhoz megyünk!

INGATLAN

Győr Adyvárosban 53 nm‐es
panellakás eladó.
14.990.000 Ft. Tel: 06‐
20/947‐2126

Belvárosban 59 nm‐es 2 szo‐
bás, magasföldszinti téglala‐
kás eladó. 18.690.000 Ft. 06‐
70/633‐5250
Marcalváros I‐en 68 nm‐es,
2+2 félszobás, erkélyes pa‐
nellakás eladó. 15.890.000
Ft. 06‐70/940‐4046

Révfaluban I.emeleti, erké‐
lyes, (54+6 nm) kifogástalan
lakás berendezéssel, parko‐
lóval eladó. 23,3 M Ft. 06‐
20/913‐1730

Révfaluban családi házas
övezetben, I.emleti, 3 szobás
lakás parkolóval eladó. 32,5
M Ft. Telefonszám:
06‐20/913‐1730

Szabolcska utcában 1+2 fél
szobás II. emeleti lakás eladó.
16,7 M Ft. Telefonszám:
06‐20/913‐1730

Ausztriai kétszoba‐étkezős
öröklakásom az olasz határ‐

ÁLLÁS

Útépítésben, térburkolásban
jártas szakembereket azon‐
nali kezdéssel felveszek. Érd.:
06 30/695‐49‐30

CNC gépkezelőket, forgácso‐
lókat, CO2 hegesztőket, daru‐
sokat (felülről vezérelt), üze‐
meltető villanyszerelőket,
géplakatosokat, méréstech‐
nikusokat, kovácsokat kere‐
sünk győri munkahelyre.
1.500–1800 nettó órabér.
06‐70/604‐1265, 06‐70/366‐
5722; 
majsamunka@indamail.hu

Győri szállásközvetítéssel
foglalkozó iroda telefonos
ügyintézőt keres otthoni
munkavégzésre is. Jó kom‐
munikációs és problémame‐
goldó készséggel rendelkező,
megbízható, munkájára igé‐
nyes, telefonos tapasztalat‐
tal rendelkezők jelentkezését
várjuk, napi 4 óra munkavég‐
zésre. Érdeklődni lehet tele‐
fonon: 06‐20/662‐8835.

Azonnali belépéssel győri
gépipari cég munkavállaló‐
kat keres: betanított munká‐
ra – hengerfejek megmunká‐
lására, nettó 180.000 Ft elér‐
hető keresettel, valamint
egyedi gyártásba CNC marós
szakembereket – nettó
300.000 Ft feletti bérezéssel.
Érdeklődni lehet: 06‐96/511‐
003, 06‐30/266‐4549 (ingye‐
nes).

OKTATÁS

TIT Győri Nyelviskola FIGYE‐
LEM‐SEGÍTÜNK! Külföldön

32 2018. március 9.

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

A Híd a Jövőbe Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány közhasz-
nú szervezetként tartja fenn a Márton Lakóotthont Nyúlon.
Az intézmény fenntartása évről-évre óriási feladat az alapít-
vány számára. Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával járul-
jon hozzá Ön is a Márton Lakóotthon fenntartásához!

Adója 1%-ával támogassa
a nyúli MÁRTON LAKÓOTTHON
autista és fogyatékkal élő fiataljait!

„HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány 
Bankszámlaszám: 10918001-00000018-64380000

9082 Nyúl, Táncsics u. 174. • 96/540-133
Adószám: 18697373-1-08
www.martonlakootthon.hu

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Kedves Vendégeink!

2018. márciusi JEGYVÁSÁRLÁSI AKCIÓ!
Március  13. kedd, 14. szerda,  15. csütörtök 

10 db jegy vásárlása esetén 1 db-ot, 
20 db jegy vásárlása esetén 3 db-ot ajándékba adunk!

A jegy ára: 900 Ft

Március 16–17-én 18 órától
ZENÉS-TÁNCOS EST!

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

A BIZTONSÁG MINŐSÉGE: 50%+50%-OS AKCIÓ!

•  www.securitypatent.hu  •  +36 96 512 630  •  + 36 30 6270 111  •



Belvárosi, 2 szobás, 73 nm‐
es, összkomfortos, határo‐
zott bérleti szerződéses la‐
kást cserélne, 37–70 nm‐es,
1–3 szobás, határozott‐hatá‐
rozatlan idejű bérleményre.
Bán A. u. kizárva. (Hirdetés ‐
szám: 640.)

Kismegyeri, 1 szobás, 43 nm‐
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne, 44–50 nm‐es, 1‐2
szobás, határozatlan idejű
bérleményre. Gyárváros és
egyedi szilárd fűtésű bérle‐
mény kizárva. (Hirdetés ‐
szám: 641.) 

Újvárosi, 2 szobás, 63 nm‐
es, komfortos, határozat‐
lan bérleti szerződéses la‐
kást cserélne 2‐3 szobás,
50–70 nm‐es, határozatlan
idejű, egyedi gázfűtésű
bérleményre. Adyváros,
Marcalváros I–II városrész
és Bán A. u. kizárva.
(Hirdetés szám: 642.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 36
nm‐es, összkomfortos, ha‐
tározott bérleti szerződé‐
ses lakást cserélne 50–75
nm‐es, 2‐3 szobás, határo‐
zott‐határozatlan idejű bér‐
leményre. Sziget, Újváros

és Bán A. u. kizárva. (Hirde‐
tésszám: 643.) 

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nm‐es, összkomfortos, távfű‐
téses, felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne, 36 nm‐es, 2 szo‐
bás, nem liftes házban, 1.
emeletig lévő határozott‐ha‐
tározatlan idejű bérlemény‐
re. Garzonlakás előnyben.
Bán A. u., Sziget, Újváros,
Gyárváros városrész kizárva.
(Hirdetésszám: 470.)

ÉPÍTŐANYAG
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK,
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

Várjuk
szíves érdeklôdésüket
elérhetôségeinken:

Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft.
9027 Gyôr, 
Gesztenyefa u. 4.

Tel.: +36-96/506-978 vagy
+36-30/948-4701.
E-mail: info@ipgyor.hu

Megkezdôdött a Gyôri Ipari Parkban az új
területen kialakított telkek értékesítése. A
Gyôri Ipari Park bôvítési területén, a Tatai
u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel szemben
3.000 m2 és 50.000 m2 között igény sze-
rinti nagyságú telkeket ajánlunk azok ré-
szére, akik az ipari parkban kívánnak lete-
lepedni és tevékenykedni. A telkek teljes
közmû ellá tás sal, aszfaltburkolatú utakkal
és közvilágítással kerülnek értékesítésre. 

A hetilapba feladott hirdetése már 
a gyorplusz.hu oldalon is megjelenik!

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS! 

ROBINSON TOURS

www.robinsontours.hu

Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket. • Az árak a megadott szállást, ellátással és közlekedéssel tartalmazzák.

BULGÁRIA BULGÁRIAMONTENEGRÓ
ÚJDONSÁG!

REPÜLÔVEL BUDAPESTRÔL
2018.06.16. 8 nap/7 éj
Budva — Hotel Tatjana 3* FP:

75.900Ft-tól/fô
Canj — H. New Montenegro
4* AI Light:

94.800Ft-tól/fô

BUSSZAL GYÔRBÔL
Napospart
2018.06.01. 10 nap/7 éj
Hotel Sunny Garden 3* R:

39.900Ft-tól/fô
Hotel Palace 4* FP:

69.900Ft-tól/fô

REPÜLÔVEL BUDAPESTRÔL
Napospart 2018.06.16. 8 nap/7 éj
Hotel Pliska 2* R:

69.900Ft-tól/fô
Ap. Hotel Rio Grande 4* AI (MA):
MA=magyar nyelvû gyermekanimáció

89.900Ft-tól/fô

További idôpontokért és információért keresse gyôri partnerirodáinkat: 
Air Tourist, Cartour, Check In Travel, Ciklámen Tourist, Eldorado Ut. Ügyn., ÉTK Print Ut. Ir., Gál-Busz Ut. Ir.,

Grand Tours, Start Ut. Ir., Ibusz, Medici Travel, OTP Travel, Ruefa Resien, Vista

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) Önkormányzati rendelet alapján „Győr
Sportjáért” kitüntető díjakat adományoz a 2018. évben is.

„Győr Sportjáért” díj adományozható azon személynek, aki
a) kiemelkedő munkájával, eredményével környezetében megbecsülést szerez

aa) Győr város sportéletében vagy
ab) az intézmények, a sportszervezetek vagy sporttal foglalkozó civil szervezetek sporttal kapcsolatos

tevékenységével kapcsolatban, vagy
b) sporttal kapcsolatos tevékenysége révén Győr hírnevét gyarapítja.

A díj évente legfeljebb 2 fő elismerésre javasolt részére adományozható. A kitüntetettek díszes oklevelet, emlék-
tárgyat kapnak és pénzjutalomban részesülnek. A díjak átadására a 2018. június 15-ig bezárólag, ünnepélyes
keretek között kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: A polgármester, a közgyűlésben mandátummal rendelkező
önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet, a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri
szervezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak. Javaslatot tehet
továbbá: A közgyűlés illetékes bizottsága, a polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egysége, az önkormányzat
fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: Az elismerésre javasolt nevét, születési he-
lyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, te-
vékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Sport Főosztály veze-
tőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.)

Beérkezési határidő: – személyesen: 2018. április 27. 12 óra
– postai úton: 2018. április 28-i postafelvételi bélyegzővel ellátva.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kul-
turális és Sport FŐosztály (9021 GyŐr, Városház tér 1.), valamint a 96/500-220-as telefonszámon.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyűlésének a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati
rendelete alapján „Győr Oktatásügyéért” kitün-
tető díjat adományoz 2018. évben is.

A „Győr Oktatásügyéért” díj azon pedagógusnak vagy
oktató-nevelő munkát segítő személynek adományoz-
ható, aki kiemelkedő munkájával és példamutatásával
pedagógustársai, a tanulók, a szülők, a szűkebb és tá-
gabb környezete előtt megbecsülést szerez a városban. 

A díjat évente legfeljebb három fő kaphatja.
A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és
pénzjutalomban részesülnek.
A díjak átadására 2018. június 15. napjáig bezáróan,
ünnepélyes keretek között kerül sor.

A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterü-
lethez igazodóan: Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mestere, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Közgyűlésében (a továbbiakban: Közgyűlés)
mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő,
győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv dönté-
se alapján, valamint párt győri szervezete, továbbá a
Közgyűlés illetékes bizottsága, a Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti
egysége, az Önkormányzat fenntartásában vagy mű-
ködtetésében lévő, illetékes intézmény, valamint a
Győrben működő művészeti csoport.

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartal-
maznia kell: az elismerésre javasolt személy nevét,
születési helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az
elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, te-
vékenységének ismertetését, valamint az elismerés
megjelölését és részletes indoklását. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai Főosztálya ve-
zetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

Beérkezési határidő: 2018. március 31.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre
megjelölt határidőig beérkezett és megjelölt tartalmi
elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kér-
hetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának Humánpolitikai FŐosztályán: 9021 GyŐr, Város-
ház tér 1. fszt. 50. valamint a 96/500-255, 96/500-
244-es telefonszámokon. A vonatkozó önkormány-
zati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a ja-
vaslattétel benyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a
www.gyor.hu című honlapról.

MUNKALEHETOSÉG

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pá-
lyázatot hirdet informatikus munkakör betöltésé-
re. A pályázattal kapcsolatban további információ az
onkormanyzat.gyor.hu honlapon Pályázatok menü-
pont alatt érhető el.

´́

FELHÍVÁS

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

VÁROSKÉPI PÁLÁYZAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Városstratégiai Bizottságának pályázati felhívása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló  1/2018. (I. 26.) rendelet
9. § (1) - (3) bekezdése alapján az éves költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési keretből a Város-
stratégiai Bizottság vagy a Bizottság előterjesztésére a Közgyűlés önkormányzati támogatást adhat.

(1) A védett értékek és a műemléki jelentőségű területeken lévő ingatlan felújításához, karbantartásához az ingatlan-nyil-
vántartás szerinti tulajdonos, haszonélvező, vagy hozzájárulásával az ingatlan bérlője, használója részére az önkormányzat
– az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) rendelkezéseit betartva – támogatást nyújt
(a továbbiakban: városképi támogatás) a polgármester által jóváhagyott pályázati kiírás szerint.
(2) A városképi támogatás előirányzatát az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.
(3) A beérkezett pályázatok alapján a főépítész szakmai véleményének meghallgatása után az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatában meghatározott jogosult döntése alapján nyújtható támogatás.

2018. évben a költségvetési keret 40.000.000 Ft.

Az elnyert önkormányzati támogatás kizárólag építészeti értékek felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. 
Az önkormányzati támogatás célja hangsúlyozottan a közterületről látható arculatot, utcaképet meghatározó
épületrészek felújítása, helyreállítása.
Az önkormányzati támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és a pályázati kiírásban foglalt fel-
tételek teljesülésétől. 
Korábban elvégzett munka esetén akkor lehet pályázni, amennyiben a műszaki átadás-átvétel 2018. január 1-je
után történt, és az erről készült számla is ezután került kiállításra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25. (péntek) 12 óra

A teljes pályázati felhívás megtekinthetŐ és a szükséges dokumentumok elérhetŐek a www.gyor.hu honlapon.
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás, a helyi védelem alatt álló épületek listájáról információ adása és
a pályázat leadása, a GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési FŐosztályán (9021 GyŐr,
Városház tér 1. II. emelet 237. számú iroda) történik.
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el‐
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő Hegedűs Péter–Szabó Zoltán: Vaskakas is talál szelet című könyvét
kapja. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző heti rejtvényünk nyertese: Kálnai Attila.
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„Az idény végén mindent őszin‐
tén el fogok mondani, a győri szur‐
kolókkal pedig külön is szeretnék
beszélni, mert nagyra tar‐
tom őket, és fontos
számomra, hogy
tudják, miért
d ö ntö tte m
így. Addig
pedig az a
f o n t o s ,
hogy ők is
a csapat
mellé áll‐
janak és
segítsenek
bennünket a
hátralévő há‐
rom BL‐kulcs‐
meccsen. Ez az iga‐
zán lényeges, nem pedig
az én személyem” – nyilatkozta
Ambros Martín, a BL‐címvédő
Győri Audi ETO KC vezetőedzője,

amikor néhány hete bejelentette,
hogy a következő idényben már
nem ő ül a zöld‐fehérek kispadján.

Dr. Bartha Csaba klub‐
elnök az egyik tele‐

víziós műsorban
nem kívánt

arról beszél‐
ni, hogy a
s p a n y o l
sza ke m ‐
ber mi‐
ért dön‐
tött a tá‐

v o z á s
m e l l e t t ,

úgy gondol‐
ja, most az a

legfontosabb fel‐
adat, hogy a szezon‐

ban mindent megnyerje‐
nek Ambros Martín irányításával,
és közben megtalálják az új tré‐
nert. Bartha Csaba elmondta, a

posztra jelentkezők és a lehetsé‐
ges jelöltek hosszú listájából hat‐
nyolc emberre érdemes fókuszál‐
ni. A klubelnök elárulta, több
olyan magyar szakember is van,
aki alkalmas erre a feladatra.
„Nem stílust keresünk, hanem az
optimális választást. Az új edző‐
nek tapasztaltnak, rutinosnak és
olyan személyiségnek kell lennie,
aki a klub filozófiájába is beleillik,
vagyis világsztárokkal kell együtt
dolgoznia, és el kell tudni fogad‐
nia azt a nyomást, hogy minden
mérkőzést meg kell nyerni. Az új
edző végső kiválasztása nehéz
döntés lesz, számítok azokra a
szakemberekre, akik körülöttem
vannak, és tapasztaltabbak a kézi‐
labdában, mint én, de a saját ve‐
zetői tapasztalataimra is támasz‐
kodni fogok. Mindenesetre na‐
gyon sokat már nem szeretnénk
várni ezzel” – hangsúlyozta.

A Széchenyi Egyetemi SE fiatal ju‐
dósai a közelmúltban Nemesvámo‐
son vettek részt regionális judoverse‐
nyen. A viadalon Gyimes Nikolett ta‐
nítványai remekül szerepeltek, és
több éremmel térhettek haza. Az
egyesület judósai összesen nyolc ér‐
met, öt aranyat és három ezüstöt sze‐
reztek. Bélafalvi Péter, Münnich Ger‐
gő, Erdélyi Boglárka, Schlag Krisztián
és Olasz Bence első helyen végzett,
Ábrahám Dániel, Csonka Máté és
Olasz Attila pedig saját korosztályában
és súlycsoportjában második lett.

MAGYAR EDZOJE is lehet 
az Audi ETO-nak

A
legfontosabb,

hogy a szezonban
mindent megnyerjenek

Ambros Martin
irányításával
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Olasz Bence, Schlag Krisztián, Olasz Attila



jában a holland és a magyar válo‐
gatott mellett Fehéroroszország és
Koszovó szerepel, az első és a má‐
sodik, valamint a hét csoport leg‐
jobb harmadikja jut ki a decemberi,
franciaországi kontinenstornára.

Kim Rasmussen, a magyar női ké‐
zilabda‐válogatott szövetségi kapitá‐
nya kihirdette 21 fős keretét a Hol‐
landia elleni márciusi Európa‐bajnoki
selejtezőkre. Kilenc játékost a Ferenc‐
városból hívott be a dán szakember,
akinek irányításával március 18‐tól
Győrben készül majd az együttes. A
csapat március 22‐én Győrben, há‐
rom nappal később pedig Eindho‐
venben csap össze a hollandokkal. A
két kör után egyformán százszázalé‐
kos mérleggel álló válogatottak mér‐
kőzéseire 16 játékost nevezhet majd

a kapitány. A bő keretbe a Győri Audi
ETO‐ból a kapus Kiss Éva, a jobbszél‐
ső Bódi Bernadett, a jobbátlövő To‐
mori Zsuzsanna, és a balszélső
Puhalák Szidónia került be.
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„A köszönet első szavai Görbicz
Anitát illetik, hiszen az elmúlt bő
másfél évtizedben ő volt az, akire
mindig támaszkodhatott a magyar
női kézilabdázás és a magyar váloga‐
tott, ő volt az, aki annyiszor átsegítet‐
te a csapatot a nehéz helyzeteken,
és aki győzelemre vezette a nemzeti
együttest. Anitára klubjában még
sok komoly feladat és mérkőzés vár,
a válogatottban azonban számára és
számunkra is lezárult egy fejezet,
amelyre mindig jó szívvel emlékezhe‐
tünk vissza. Egy történet tehát véget
ér, ezzel együtt azonban kezdődik
egy új, amely mindenkinek új felada‐
tot ad, elsőként
már a hollandok

A férfi kézilabda NB I/B Nyugati
csoportjának 18. fordulójában az
Agrofeed‐ETO‐SZESE 12–12‐es fél‐
időt követően, 21–19‐re legyőzte a
PLER‐Budapest csapatát. Az ETO‐
ból tíz játékos szerzett gólt, köztük
a kapus Nahaj László is, aki kétszer
talált az ellenfél hálójába. Rajta kí‐
vül Iváncsik öt, Kovácsovics és
Papp három‐három, Goór és Paár
két‐két gólt lőtt. Szabó, Sokoray,
Győri‐Dani, és Schneider pedig egy‐
szer volt eredményes.

„Nagyon nehéz mérkőzésen va‐
gyunk túl, ősszel idegenben a PLER
elleni győzelmünk egy kicsit megle‐
petés volt, igyekeztünk most bizonyí‐
tani, és itthon tartani a két pontot.
Egész héten nagyon keményen ké‐
szültek a srácok. Mindenki hozzátet‐
te a maximumot a győzelemhez,
még azok is, akik a padon ültek, hi‐
szen az edzéseken ők is segítették a
többieket” – mondta Deáki István ve‐
zetőedző.

„Nagyon jól felkészültünk az ellen‐
félből. A védekezésünknek és Nahaj
Laci kapusteljesítményének köszön‐
hetjük a győzelmet elsősorban” – ér‐
tékelte röviden a meccset az ETO já‐
tékosa, Sokoray Ádám.

A tabella élén a 32 pontos Vecsés
áll, az ETO‐nak a második helyen 31,
a PLER‐nek a harmadik pozícióban
25 pontja van.

az ETO-SZESE

Rangadót

NYERT
és második 

Március 22‐én az Eb‐ezüstérmes, vb‐bronzérmes Hollandia ellen Győrött lép pályára a magyar női
válogatott Európa‐bajnoki selejtezőn. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) a mérkőzés előtt bú‐
csúztatja a nemzeti csapatbeli szereplését befejező Görbicz Anitát, aki a 2017‐es világbajnokságon
lépett pályára utoljára címeres mezben.

elleni találkozón” – nyilatkozta Novák
András, az MKSZ főtitkára.

Görbicz Anita 2002‐ben mutatko‐
zott be a magyar nemzeti csapatban,
két olimpián, hat világbajnokságon és
hat Európa‐bajnokságon volt a ma‐
gyar válogatott meghatározó játékosa,
első négy világbajnokságán a torna
legjobb irányítójának választották, van
vb‐ezüst és ‐bronzérme, Európa‐bajno‐
ki harmadik, és olimpiai negyedik he‐
lyezése. 2005‐ben a Nemzetközi Kézi‐
labda‐Szövetségtől elnyerte A világ leg‐
jobb női kézilabdázója címet. Bemu‐
tatkozása óta 233 alkalommal szere‐
pelt a magyar válogatottban, amely‐

ben 1.111 gólt ért el.
Az Európa‐baj‐

noki selejtezőso‐
rozat 7. csoport‐

Gyorben

BÚCSÚZIK
a válogatottól 

Görbicz
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terveiről Máté, majd arról is beszél,
mennyire különleges érzés, amikor
édesapja irányítja az edzéseit. „Engem
motivál ez a tudat. Van olyan, hogy nem
értek egyet vele, de ez más edző eseté‐
ben is előfordulna. Elfogadom a taná‐
csait, legutóbb például azt mondta, jöj‐
jek el az edzői konferenciára. Jól tettem,
mert egy csomó új dolgot tanultam,
amit versenyeken „el tudok adni”. Az Eb‐
n is nyertem ilyen trükkökkel meccset.
Közösen alakítottuk ki azt is, hogy ha
pontot érnek el ellenem, akkor nem kell
rohanni, kicsit várok, és tiszta fejjel állok
bele a küzdelem folytatásába.”

Gyurasits Máté a következő éveket
is úgy képzeli el, hogy életében fősze‐
repet játszik a birkózás, merész céljai
vannak, de úgy gondolja, ezek nélkül
nem érdemes csinálni. Szokott álmo‐
dozni arról, hogy olimpián, vagy más vi‐
lágversenyen érmet szerez, és tisztá‐
ban van vele, hogy ahhoz rengeteg
munka, és persze szerencse is kell. „Tu‐
dom, hogy fizikálisan van még hova fej‐
lődnöm, de technikában a legjobbak
között vagyok. Sok időt áldozok erre a
sportra, szabadidőm csak hétvégén
van, de akkor is általában versenyeken
vagyok, és tanulok, mert az is fontos.
Horgászni azért szeretek.” Gyurasits

Máté édesapjától, a klubjától minden
segítséget megkap, csakúgy mint a
többi versenyző. Csaba nem akar ki‐
vételezni senkivel. „Van rá példa,
hogy apa és fia között a versenyző–
edző viszony nem működik, nálunk
egyelőre igen. A teremben ő a ver‐
senyzőm, ugyanúgy látom a hibáit,
erősségeit, és természetesen nagyon
büszke vagyok, rá, ha jól teljesít.
Egyébként igazi GYAC‐família va‐
gyunk. Testvérem, Ottó szintén edző
a klubnál, az ő fia is itt birkózik, a lá‐
nyom pedig a tornát választotta.”
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szeretete

„A birkózás szeretete generációk
óta tart a családban. Édesapám az
ETO‐ban ért el jó eredményeket, az‐
tán a bátyám következett, nem sokkal
utána pedig már én is a szőnyeg mel‐
lett álltam, és figyeltem őket. Innen
nem volt visszaút. A Dózsában verse‐
nyeztem, nagyszerű csapat volt akkor,
elég talán csak az olimpikon Orbán Jó‐
zsef nevét említeni. Később a Vasas‐
ban folytattam, és nyertem jó né‐
hány bajnoki aranyérmet” – kezdi
Gyurasits Csaba, akiről korábban
sokszor hallottam, és pontos in‐
formáció hiányában, amolyan
városi legendaként kezeltem,
hogy volt olyan bajnoki győ‐
zelme, amikor ellenfelei
egyetlen pontot
sem tudtak sze‐
rezni ellene.
„Igen, ez így volt,
ha jól emlék‐
szem, 2003‐
ban. Minden
meccsemet 10–
0‐ra nyertem,
technikai tussal.
Többek között
Hatos Gábor el‐

len is ez lett a küzdelem vége, pedig ő
összehozott egy‐egy olimpiai, világbaj‐
noki bronzérmet és Eb‐ezüstöt.”

A nagyapa, az édesapa pályafutá‐
sát ismerve, egyértelmű volt, hogy
Csaba fia, Máté is a „családi sportág‐
nál” köt ki. „Úszással kezdtem, és mel‐
lette jártam Újpesten birkózóedzésre,
5 éves koromtól. Alig vártam, hogy
megtanuljak annyira tempózni, hogy

ne fulladjak meg, és onnantól kezdve
nem igazán érdekelt a medence” –
mondja mosolyogva a GYAC tehetsé‐
ge, akit még az sem riasztott vissza,
hogy a birkózók előbb‐utóbb „karfiol‐
fülűek” lesznek. Igazából nem arra a
reakcióra számítottam, amit Mátétól
hallok. „Kimondottan várom, hogy
végre ilyen legyen az enyém is. A srá‐
cokkal mindenféle fura ötletet bedob‐
tunk már, hogy miként lehetne ezt a
folyamatot felgyorsítani, de az, hogy
az ajtóhoz csukjuk, vagy két súlyzóval
eltörjük, nem igazán tetszik.” 

A GYAC edzéseire, a versenyekre ren‐
geteg gyerek jár, köztük olyan tehetsé‐
gek, akikről a következő években bizto‐
san hallunk még. Gyurasits Máté mel‐
lett Kocsis Boglárka és Reznyák Máté is
verhetetlen a magyar mezőnyben. Ők
ott lehetnek a nyári serdülő Európa‐baj‐
nokságon is, amelynek az Olimpiai
Sportpark ad otthon, a válogatottak
mellett pedig edzőként dolgozik majd
Gyurasits Csaba, és a szintén győri Cson‐
ka Csaba is. „Három magyar bajnoki cí‐
met szereztem, megnyertem a diák ‐
olimpiát, és világbajnokságon is szere‐
peltem. A következő lépés, hogy a győri
Eb‐n bizonyítani tudjak, ez konkrétan
egy éremszerzés lenne” – mondja közeli

Az Olimpiai Sportpark birkózócsarnoka felől, már messzi‐
ről hallatszik a gyerekzsivaj, és az edzők utasításai. Ami‐
kor belépek, egyszerre talál meg a régi termek hangulata
és a modern világ. Az országban egyedülálló, új létesít‐
ményben a múlt is jelen van, a falon ott lóg az összes ma‐
gyar olimpiai bajnok fotója, mellettük a sportág győri le‐
gendái is helyet kaptak. A klubnál remélik, hogy a GYAC
égisze alatt feltámasztott birkózóélet idővel Sillai László‐
hoz, Klauz Lászlóhoz, vagy Orbán Józsefhez méltó klasszi‐
sokat nevel a városnak. A 14 éves Gyurasits Máté is sze‐
retne hasonló sikereket elérni, mint a nagy elődök, akik
közül a sokszoros magyar bajnok édesapja a példakép.

Apáról fiúra száll a

BIRKÓZÁS
Szerző: Nagy Roland  /  Fotó: Marcali Gábor
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: 2018. március 9—15.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôséget kínálunk.
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Hagyományos eljárással
füstölt szívsonka

2599 Ft/kg

Farmer tejföl
20%-os, 330 gr,

603,03 Ft/kg

199 Ft/db

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa

Magyaróvári trappista sajt

Füstölt hátsó csülök 

999 Ft/kg

Friss magyar tojás M-es méret,

10 db-os, 53—63 g

330 Ft/cs
622,64 Ft/kg

33 Ft/db

990 Ft/kg

Hat országból 440 versenyző ér‐
kezett múlt hétvégén a győri Aqua
Sportközpontba a négynapos IX.
Scitec Győr Open úszóversenyre,
ami egyben az Arany Üst nemzet‐
közi utánpótlás‐megmérettetés is
volt. Az elmúlt 38 évben Dunaújvá‐
rosban rendezték ezt a versenyt,
ám technikai okok miatt ezúttal ott
nem tudtak rajtkőre állni a fiatal te‐
hetségek.

A versenyen több világbajnoki
érmes és olimpikon is indult. Itt
voltak Verrasztó Evelyn, Kozma
Dominik és Bernek Péter mellett
a győri válogatottak, Gyárfás
Bence, Takács Krisztián, Loba‐
novszkij Maxim és Balog Gábor is.
Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány a
helyszínen követte az eseménye‐
ket. „Győr az úszósport egyik felleg‐
vára lett, és reméljük, meg is ma‐
rad annak, hiszen szükségünk van
az ilyen erős bázisokra. Rengeteg
gyerek sportol itt, és az országos
bajnokságok éremtáblázatain is lát‐

A Győri Atlétikai Club atlétikai szakosztályának versenyzői több
rangos versenyen is sikeresen szerepeltek. A serdülő fedettpályás
ob‐n Vecsey László 300 méteren, Pintér Horváth Mátyás pedig 800
méteren lett első. Utóbbi versenyző 60 méteres síkfutásban egy
ezüstérmet is begyűjtött. A fedettpályás ifjúsági és junior bajnoksá‐
gon, az ifik között Répássy Hanna 400 és 800 méteren, Horváth Ka‐
rolina 3000 méteren nyert. Lendvai Luca 1500 és 3000 méteren, Si‐
mon Virág 200 méteren elért második helyezése mellett 60 méteres
síkfutásban szerzett aranyérmet. A junioroknál Balogh Kristóf hár‐
masugrásban, Erdélyi Katinka 800 méteren lett ezüstérmes. Erdélyi
1500‐on, Kalácska Áron 60 méter gáton harmadikként ért célba. A
serdülők téli országos dobóbajnokságán Horváth Márk súlylökésben
a harmadik helyet szerezte meg. Az elmúlt időszak legfontosabb ha‐
zai atlétikai eseménye a felnőtt fedettpályás ob volt, ahol Sorok Kla‐
udia 60 gáton, Erdélyi Katinka pedig 800 méteren lett bronzérmes.
„Sorok Klaudia az erős gátas mezőnyben az értékes harmadik he‐
lyet szerezte meg. Az előző évi teljesítménye alapján olimpiai ke‐
retbe került Klaudia, valamint a klubtól a TSC‐hez igazolt, több‐
szörös országos bajnok Kószás Kriszta is, aki ezúttal 800 méteren
lett első” – mondta Farkas Roland, a GYAC edzője.

szik, hogy mennyire eredményes a
szakmai munka.”

A kapitány Hosszú Katinkáról is
beszélt. A háromszoros olimpiai baj‐
nok valószínűleg új edzővel folytatja
felkészülését, a szövetségtől pedig
minden támogatást megkap a to‐
vábbi kiemelkedő szerepléshez.

„Sok úszónk volt a legutóbbi világ‐
bajnokságon is, akik döntőbe jutot‐
tak, érmet nyertek, a magyar csapat
tehát nem egyszemélyes. Nyilván,
Katinka sikerei sokat dobnak az
eredményességen. Minden úszónk‐
nak a legjobbat kívánjuk, neki is, hi‐

szen nehéz időszakon megy keresz‐
tül. Bármire szüksége van, azt meg‐
kapja, de tudni kell, hogy itt minden
az eredményesség folyománya.”

A versenyen a Győri Úszó SE sze‐
rezte a legtöbb érmet, 84 darabot,
megelőzve a magyar válogatott
csapatát, amely 79 éremmel zárt.

„A decemberi Győr Openen 800–
850 indulónk volt, ez most

egy kisebb létszámú via‐
dal, így könnyebb a lebo‐
nyolítás. Fontos felkészü‐
lési állomás ez a négy
nap, hiszen nemsokára
itt az országos bajnok‐

ság, aztán az Eb. Nekünk
inkább a jövő évi olimpiai

kvalifikációs versenyekre kell jó
formában lennünk” – mondta Pet‐
rov Iván, a Győri Úszó SE vezetőed‐
zője. Az OB március végén lesz
Debrecenben, az Európa‐bajnoksá‐
got Glasgow‐ban rendezik augusz‐
tusban, a rövidpályás vb‐t pedig
decemberben Kínában.

Sós Csaba: Gyor a magyar úszósport

ATLÉTÁK

FELLEGVÁRA

A kapitány 
Hosszú Katinkáról is

beszélt
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Sikeres
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