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A szülők és gyermekek egy olyan
magazinra vágytak, ami nem csak ko‐
moly témáról, hanem meséről vagy bo‐
hóckodásról is szól. Éppen ezért április
14‐én, szombaton 16 órától, valamint
vasárnap reggel, a koránkelők már 7‐től
hallhatják a Pöttyös Klubot a 100.1‐en!

Dr. Lőrinczy Katalin csecsemő‐ és
gyermekgyógyász, gyermek‐tüdő‐
gyógyász, iskolaorvos, Sík Frida, a
Győri Nemzeti Színház színésze, drá‐
mapedagógus, a Győri Stúdiósok
egyik vezetője és Balázs Bácsi, avagy
Győr ügyeletes bohóca, alias Svihák
Oszkár, valamint Adorján Andi min‐
den héten újdonságokat hoz a Pöty‐
työs Klubba! Lesz móka és kacagás,
győri programok, családi titkok,
rosszcsont gyerekek és angyali jósá‐
gok – minden, ami belefér, és min‐
den, ami máshova nem férne be.

Első adásunkban Pöttyös Fridánk Za‐
lánról, a cuki vöröses hajú kisfiáról oszt
meg velünk családi sztorikat, Balázs Bá‐
csit is érdemes meghallgatni, mert ő
egy elgondolkoztató monológgal készül.

Andi két gyermeket nevel férjével,
Bori 6, Nándi pedig idén lesz 8 éves.
A kalamajkák és humoros történetek

Óriási lehetőség a térség számára,
hogy hivatalosan is natúrpark lett a Szigetköz –

erről a Győr+ Televízió Konkrét című műsorában
beszélt a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke. Dr.
Pető Péter felidézte, az ezredfordulón a nemzeti
park címért küzdött a régió, de akkor ebből sajnos
semmi sem lett. A napokban tartották Magyaror‐
szág 10. natúrparkjának keresztelőjét, amikor Fa‐
zekas Sándor földművelésügyi miniszter átadta a

„Szigetköz Natúrpark Címbirtokosság Oklevelét”
Tóth Péter lipóti polgármesternek és dr. Pető Pé‐
ternek, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöké‐
nek. „25 szigetközi település csatlakozott hozzánk,
velük közösen dolgozunk azért, hogy a jövőben a
térség elfoglalhassa azt a helyet, ami már régóta
megillette volna” – fogalmazott dr. Pető Péter és
hozzátette, olyan szerteágazó szakmai háttértanul‐
mányt készítettek, amiben benne van, hogy mit

valósítanának meg a következő években. „Először
is szeretnénk elérni, hogy minden itt élőben erő‐
sítsük a szigetközi identitást, igenis legyen rang,
ha valaki a natúrparkban él, dolgozik, alapít csalá‐
dot és gazdagítja ezzel ezt a régiót” – hangsúlyoz‐
ta a szakember.

„A natúrpark alapelve, 
hogy a tájjal, a hagyományokkal összhangban va‐

lósítsunk meg fejlesztéseket, együttműködve az itt
élőkkel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel” –
emelte ki dr. Pető Péter, és arról is beszélt, hogy
most is sok turista érkezik hozzájuk vízi túrázni, ke‐
rékpározni, kikapcsolódni, de a következő években,
immár natúrparkként, még vonzóbbak lehetnek a
hazai és a külföldi kirándulók körében. „A natúrpark
alkalmas lehet térségi érdekképviseletre és lobbira
is, ilyen például a mértéktelen turizmus természet‐
károsító hatásainak csökkentése, az elárasztásos víz‐
pótlás vagy a nálunk szinte minden évben égető szú‐
nyogkérdés” – mondta dr. Pető Péter. „Nem csak a
településekkel, szervezetekkel, cégekkel és az em‐
berekkel működünk együtt, hanem a Fertő‐Hanság
Nemzeti Parkkal is, de annak nem a kisöccse, sokkal
inkább partnere akarunk lenni” – fogalmazott a Szi‐
getköz Natúrpark Egyesület elnöke. „Az a tervünk,
hogy egészséges, a páratlan környezetet nem káro‐
sító keretek között a győriek, a magyarok, de akár a
világ bármely tájáról érkezők is megtapasztalják azt
a csodát, amiben mi benne élünk, az „ezer sziget or‐
szágát” – hangsúlyozta a szakember.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

az „ezer sziget országa”
NATÚRPARK LETT

A 2018‐as évet a kormány a családok évének
nyilvánította, a Győr + Rádióban pedig indul a
Pöttyös Klub, a vadonatúj családmagazin. Ador‐
ján Andi műsorvezetőt sok gyermek, szülő is‐
meri, gyermekprogramok, foglalkozások állan‐
dó résztvevője ő is, családjával.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

őket sem kerülik el, de erről majd so‐
kat hallhatnak a Pöttyösben.

A Pöttyös Klubba bárki csatlakozhat,
kortól, nemtől függetlenül. Mert itt

csak egy dolog számít: érezzük
jól magunkat gyermekeink tár‐
saságában!

Pöttyös Klub! Velünk kerek a világ!

Andiékat
sem kerülik el a 

kalamajkák és a humoros
történetek

Indul a
Pöttyös

Klub!

Velünk
kerek a
világ!
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Kinyílnak az ékszerdoboz kapui,
17 szoba, 17 külön világ, 17 életérzés
– hangzott el a megnyitón, amelyen
a várost Borkai Zsolt polgármester
képviselte, ott volt továbbá Simon
Róbert Balázs, a megyei jogú városok
fejlesztéséért felelős államtitkár.

Simon Róbert Balázs elmondta,
hogy sikeres országot csak sikeres
városokkal és vállalkozókkal lehet
építeni. Borkai Zsolt köszöntőjében
üdvözölte a magas minőséget kép‐
viselő hotelt, mely a város iránt ér‐
deklődő és az ide érkező vendégek
új rétegét fogja megszólítani. Be‐
szélt arról is, hogy Kovacsics Imre
nagy önbizalommal és bátorsággal
dolgozik, olyan ember, aki ha az aj‐
tón nem tud valahová bejutni, min‐
dig talál másik bejáratot.

Kovacsics Imre, az RQ Hotel tulaj‐
donosa, a SPA Hungary Holding Zrt.
vezérigazgatója elmondta, hogy 15
évvel ezelőtt, amikor a győri Rába
Quelle Fürdő üzemeltetését elnyer‐
te, számos elképzelése között volt
egy nagyon határozott: szállodát épí‐
teni a fürdő mellé. 

Az RQ Hotel Kovacsics Imre szá‐
mos személyes tapasztalatát egyesíti.
Az üzletember a világ 62 országában
tett utazásai során, különböző ven‐

déglátóhelyeken megélt érzéseit sze‐
rette volna viszontlátni a saját szállo‐
dájában. Az RQ Hotel egész koncep‐
ciója az ő terveit tükrözi, melyben szi‐
nergikusan összetartoznak az emberi
érzékelés területei: a látvány, az illa‐
tok, az ízek, a hangok és az érzések.

A prémium kategóriás hotel belső‐
építészeti munkáinak kivitelezésében
és berendezésében győri belsőépíté‐
szek és dizájnerek működtek együtt.

A tulajdonos abban bízik, hogy
Győr gazdasága és kulturális vonz ‐
ereje elég erős ahhoz, hogy az itt

működő vállalkozások és művészeti
együttesek vendégei igényelni fog‐
ják a prémium kategóriás hotel szol‐
gáltatásait. A győri hotel átadása el‐
ső lépés egy olyan projekt megvaló‐
sításához, melynek keretében itt‐
hon és külföldön kialakulna az RQ
Hotel‐lánc.

A SPA Holding Rész‐
vénytársaságot
2008‐ban alapí‐
tották, azóta
a vállalat
fej lődési

íve példaértékű, tíz év alatt komplex
cégcsoporttá nőtte ki magát. Ma már
szállodai és komplex településfejlesz‐
tési projektek is a szakmai portfólió ré‐
szét képezik. A cég alapítása óta 50
milliárd forint értékű beruházás meg‐
valósítását menedzselte. 

Legemblematikusabb fejlesztésük
a Makói Hagymatikum Gyógy‐

fürdő, melynek organikus
épületegyüttese Ma‐

kovecz Imre tervei
alapján épült. A
SPA Holding szak‐
mai tanácsadó‐
ja volt a Vizes‐
vb helyszínei‐
nek továbbfej‐
lesztésében, és

jelenleg 30 milli‐
árd forint értékű

beruházás szakmai
irányításában vesz

részt Rácalmáson, Veres‐
egyházán, Diósdon és Győrben.
A tíz éve alapított SPA Holding cé‐

gei az elmúlt időszakban 25 millió
vendéget fogadtak, és egy időben
500 főt foglalkoztattak – hangzott el
a szálloda ünnepélyes megnyitóján,
amelyen a politika és a gazdaság
képviselői mellett számos celeb is
részt vett.

Megnyitotta kapuit a Rába Quelle Bouti‐
que&Unique Hotel Győr történelmi Belváro‐
sában, a Rába Quelle Élményfürdő szom‐
szédságában. A múlt század elején épült, ko‐
rábban panzióként üzemelő épületet Kova‐
csics Imre, győri üzletember, a SPA Hungary
Holding vezérigazgatója tavaly vásárolta
meg és építtette át luxushotellé. A beruhá‐
zás értéke közel félmilliárd forint.

Felavatták a város elso 

luxushotelét

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: RQ Hotel

´́

Kovacsics Imre
a világszerte látott

tapasztalatait
egyesíti 

szállodájában
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Számítottak-e egyéniben ekkora
sikerre?

Kara Ákos: Sokat dolgoztunk. Sok
millió emberhez eljutott az üzenet,
hogy a legfontosabb probléma a be‐
vándorlás, és jelen pillanatban csak
a Fidesz‐KDNP képes arra, hogy az
ország biztonságát garantálni tudja.
Nekem személy szerint jó visszajelzés
volt, hogy több szavazatot kaptam,
mint pártom a listán. Ezúttal is köszö‐
nöm azoknak, akik rám szavaztak.

Simon Róbert Balázs: Bíztam ab‐
ban, hogy elérem az ötven százalé‐
kot, és nagyon örülök, hogy meg is
haladtam. Mintegy hétszáz szavazat‐
tal kaptam többet, mint ahányan a Fi‐
desz‐KDNP listájára szavaztak, a har‐
madik helyezett pedig harminc szá‐
zalékkal kapott kevesebbet, mint én.
Ezúton is szeretnék köszönetet mon‐
dani mindazoknak, akik szavazatuk‐
kal engem és a Fideszt támogatták.

És országosan?
Kara Ákos: Bíztam a győzelemben,

a kétharmadban azonban nem na‐
gyon hittem. Ez óriási lehetőség és
felelősség is, a választók biztosak le‐
hetnek abban, hogy kellő alázattal
használjuk a kétharmados többséget.

Simon Róbert Balázs: Stabil parla‐
menti többségre számítottam, 110
és 120 közötti képviselővel. A kéthar‐
madnak nagyon örülök, a valóság fe‐
lülmúlta a képzeletemet. 

Mennyire volt durva a kampány
országosan, illetve helyben?

Kara Ákos: Huszonegy éve vagyok
a közéletben, korábban inaskodtam
Medgyasszay László mellett, most
pedig a harmadik ciklusomat kez‐
dem országgyűlési képviselőként. A
kampány heves volt, a csatazaj elült,
a munka a lényeg. Helyben nem volt
durva a kampány.

Simon Róbert Balázs: 2006 óta po‐
litizálok, s azóta ez volt országosan a
legdurvább kampány. Szerencsére
Győrben mindenki igyekezett meg‐
őrizni a higgadtságát, néhány kisebb
pengeváltástól eltekintve, nem volt
nagyobb incidens.

Párhuzamos interjú Kara Ákos és Simon Róbert Balázs Kara Ákos és Simon Róbert
Balázs a győriek bizalmát to‐
vábbra is élvezi, meggyőző
fölénnyel mindkét képvise‐
lőt újjáválasztották a vasár‐
nap tartott választáson. Pár‐
huzamos interjú a régi‐új
képviselőkkel. GYOZEL

Mivel magyarázható a Fidesz-
KDNP elsöprő sikere?

Kara Ákos: Nem engedünk be il‐
legális bevándorlókat, nem hajlunk
meg Brüsszel akarata előtt, az or‐

szág gazdaságát pedig rendbetettük.
Nagyon fontosnak tartom, hogy eb‐
ben a ciklusban még mások bizalmát
is megszerezzük. Ennek megfelelően
fogok dolgozni. 

Simon Róbert Balázs: Három do‐
loggal: a Fidesz‐kormány megőrzi az
ország szuverenitását, a gazdaságpo‐

Gyôr-Moson-Sopron
megye 1. számú egyéni 

választókerületének eredményei
(98,51%-os feldolgozottság)

1. Simon Róbert Balázs – FIDESZ-KDNP
23.228 (50,21%)

2. Glázer Tímea – DK
9.815 (21,22%)

3. Fodor Roland – JOBBIK
8.032 (17,36%)

Kampányról,

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor ´́
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újraválasztott országgyulési képviselokkel´́ ´́ Mi az, ami változik, és ami bizto-
san nem, a következő ciklusban?

Kara Ákos: Ami biztosan nem vál‐
tozik, hogy ugyanilyen elszántsággal
és szorgalommal szeretném képvisel‐
ni az itt élő embereket. 

Simon Róbert Balázs: Továbbra is
elkötelezetten és lelkiismeretesen fo‐
gom képviselni a választókerületem‐
ben élők érdekeit.

Maradnak-e továbbra is államtit-
károk?

Kara Ákos: Az államtitkári megbíza‐
tásom lejárt. Szívesen végeztem ezt a
munkát, jelentősen előreléptünk mind
a fogyasztóvédelemben, mind pedig
az infokommunikációban. 

Simon Róbert Balázs: Az új kor‐
mány megalakulása után fog eldőlni
ez a kérdés. A megyei jogú városok
fejlesztésének végrehajtásáért fele‐
lős államtitkári munkát szívesen vé‐
geztem, mert az önkormányzatiság
közel áll hozzám, ha lehetőséget ka‐
pok, örömmel folytatom. 

Milyen célokat tűztek ki a követ-
kező négy évre?

Kara Ákos: Szeretném folytatni a
panelprogramot, remélem, a kor‐

mány megteremti a hátterét. A
fejlesztési programban Győr

és a környező települések
egyaránt fontosak. Iskola‐
felújítások közül a Fekete‐
és a Szent‐Györgyi‐iskolá‐
ra több mint egymilliárd
forint juthat. Szeretném,
ha Pannonhalmán fel‐
épülne a tanuszoda, elké‐
szül a Győr–Pannonhal‐

ma kerékpárút, Győrben
az új mentőállomás, s a két

parkolólemez Adyvárosban,
a Kuopio parkban és a kórház‐

nál. Továbbra is szívügyem ma‐
rad az egyetem fejlesztése. Van

sok más célom is, de ezekről előbb a
térségi polgármesterekkel kell egyeztet‐
nünk. Így ezekről később beszélnék
majd…

Simon Róbert Balázs: A Modern Vá‐
rosok Program keretében 18 projekt
valósul meg központi forrásból Győr‐
ben. A színház és a II. János Pál tér
komplex felújításáról már beszéltem.
Megújul a strandfürdő és az állatkert
is, valamint egy új sporthotel épül. Az
Ipar út folytatásaként pedig egy belső
tehermentesítő út létesül, egy új Mo‐
soni‐Duna‐híddal. Ezek megvalósításá‐
ban aktív szerepet fogok vállalni.

EMROL, feladatokról

litikánk eredményeként mindenki
előbbre tudott lépni az elmúlt évek‐
ben. S fontos az is, hogy a kormány
támogatói nagy számban elmentek
szavazni, így nem mondhatja senki,
hogy azok döntöttek, akik otthon
maradtak.

Az elmúlt négyéves ciklusukból
mire a legbüszkébbek?

Kara Ákos: Arra, hogy helyben na‐
gyon sok fejlesztést tudtam segíteni.
Győrben is, a környező települése‐

ken is. Sokat dolgoztam a
panelprogramon, amelynek ke‐
retében háromezer lakás újulhatott
meg. Az útfelújítások és útépítések
közül a keleti elkerülőt, a Praktiker és
Metro körforgalmat említeném, vagy
éppen a folyamatosan továbbépülő
M85‐ös gyorsforgalmi utat. Fontos
az is, hogy a vidéki településeken je‐
lenleg ötmilliárd forint értékben zaj‐
lanak fejlesztések. De említhetném
azt is, hogy a ciklusban 82 fogadó ‐
órát tartottam.

S i ‐
mon Róbert

Balázs: Arra, hogy a Győri Nemzeti
Színház és környéke teljesen meg‐
újul. A keleti elkerülő út megépült,
ami rendkívül fontos a város közleke‐
désében, ez az elmúlt két évtized leg‐
fontosabb közútberuházása. A Mo‐
dern Városok Programban pedig to‐
vábbi jelentős beruházások indulnak
el, amit államtitkárként is tudtam se‐
gíteni.  

Gyôr-Moson-
Sopron megye 2. számú 

egyéni választókerületének
eredményei

(98,81%-os feldolgozottság)

1. Kara Ákos – FIDESZ-KDNP
29.206 (58.36%)

2. Dr. Menyhárt Miklós – JOBBIK
10.512 (21%)

3. Greguss András –
MSZP-PÁRBESZÉD
6.431 (12,85%)

´́
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Kuti József Pro Urbe-díja

Már korán reggel öltönyösen, nyakkendősen
elegáns. Hová készül, hogy telik a mai napja?

Megyek be az egyetemre, segítek a sportegye‐
sület költségvetésének megtervezésében.

Hány éve jött el nyugdíjba az egyetemről?
1998‐ban voltam hatvanéves, akkor mentem

nyugdíjba, de utána hat évet tanítottam még óra‐
adóként. Főiskolai docensként köszöntem el az
egyetemtől, nyolcvanévesen pedig címzetes egye‐
temi tanári címet adott a szenátus. 

Mi lesz a délutáni programja?
Egykori tanítványaim jönnek hozzám a tízéves‐

től a hatvanévesig.
Tanulni?
Beszélgetni. Tanulni az iskolában kell, meg otthon.
Ön református lelkész fiaként mennyire nehe-

zen került be jó iskolákba, egyetemre?
Akkoriban a lelkész család nem volt jó ajánlóle‐

vél. Hajmáskéren születtem, a közeli Veszprém Lo‐
vassy‐gimnáziumában végeztem, volt némi kész‐
tetés arra, hogy inkább szakközépiskolába vegye‐
nek föl, de végül is bejutottam a gimnáziumba, on‐
nan pedig az Eötvös Loránd Tiudományegyetem
matematika–fizika szakára.

A villamosmérnöki diplomát mikor szerezte meg?
Később, akkor, amikor a főiskolán már tanítot‐

tam a matematikát. A mérnökhallgatók nem iga‐
zán kedvelték ezt a tárgyat. Pedagógusi kötelessé‐
gemnek tartottam, hogy megtudjam: egy villamos ‐
mérnöknek milyen matematikai tudásra van szük‐
sége, s hogyan lehet motiválni a hallgatókat. Dél‐
előtt tanítottam, délután meg egyetemre jártam. 

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Neve minden túlzás nélkül
összefonódik a győri főiskolá-
val, majd az abból felnőtt egye-
temmel. 

Tanúja és részese voltam a főisko‐
la megalakulásának – sőt annak előz‐
ményeit is jól ismerem –,  és egyetem‐
mé válásának is. Voltam tanszékvezető,
a főigazgató oktatási helyettese, a távköz‐
lési intézet igazgatója, aztán a rendszervál‐
tást követően előtérbe kerültek a civil, de‐
mokratikusabb módszerek, és választás ered‐
ményeként lettem a főiskolai tanács elnöke Sze‐
keres Tamás főigazgatósága idején. Szekeres Ta‐
másnak az volt az elképzelése, hogy a főiskolát be‐
fogadó városnak – amely lakásokat adott az ide
költöző tanároknak, s más módon is támogatta a
felsőfokú oktatási intézményt – kell fontos értéke‐
ket adni viszonzásul. Többek között ezért született
meg az egyetemalapítás átgondolt terve, s ilyen
erős motivációkkal is sikerülhetett megvalósítani
ezt a sikeres koncepciót. 

Ön közismerten az egyetemi sportegyesület
működtetésében is kiemelkedő érdemeket szer-
zett. Az egyetemi sportkör alapítója, s ma is tisz-
teletbeli elnöke. Honnan a sport szeretete? Spor-
tolt valamit fiatal korában?

Atletizáltam és röplabdáztam, de egyiket sem
versenyszerűen. Tanári pályámat a budapesti Pus‐
kás‐technikumban (a távközlésnek szakembereket
képző iskola nem Puskás Ferencről, a legendás lab‐
darúgóról, hanem nyilván Puskás Tivadarról, a

Kitüntetéseiből tárlatot nyithatna a nyolcvanéves Kuti József, akinek a munkás‐
ságát, életét március 15‐én Pro Urbe‐díjjal ismerte el a város. A győri egyetem
jogelődjének, a műszaki főiskolának a létrehozásában, működtetésében éppúgy
fontos szerepet vállalt, mint a sportélet megszervezésében, kiteljesítésében. Fő‐
iskolai docensként ment nyugdíjba, az idén pedig címzetes egyetemi tanárnak
nevezte ki a Széchenyi István Egyetem szenátusa. Kuti József református lelkész
családból származó hívő ember, aki presbiterként is szolgálja az egyházát. Az ő
élete, tevékeny állapota jól példázza: csak éveinek számában öregszik az, aki
idősebb korában is méltó feladatot talál magának.

Hittel élek
Benne vagyok a világ minden örömében
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telefonhírmondó feltalálójáról volt elnevezve – a
szerk.) kezdtem, és pedagógusként szerveztem a
diákok sporteseményeit. 1973‐ben aztán Buda‐

pesten alakult meg a Közlekedési és Távközlési
Műszaki Főiskola (KTMF) sportköre, mely

1976‐ban költözött Győrbe.
Önnel és családjával egy időben.

Valóban akkor jöttem én is. A Ba‐
csó Béla út egyik kilencemeletes há‐
zában kaptunk lakást. Nem voltak
beilleszkedési gondjaink, Győrt az
első perctől kezdve otthonomnak
éreztem. Megtaláltam a helyemet
a városban és a főiskolán egyaránt.
A főiskolai testnevelést és az egész

sportéletet a helybeli testnevelő ta‐
nárokra bíztuk. Délelőtt tornaórákat,

délutánonként edzéseket vezettek. Ed‐
zőknek nem fizettünk pénzt, de a spor‐

tolóknak sem. Úgy gondoltuk, hogy a profi
sport nem az egyetemre való. Az egyesülési

törvény megszületéséig abból a szempontból
könnyű dolgunk volt, hogy akit fölvettünk a főis‐
kolára, az automatikusan a mi sportkörünket erő‐
sítette. Később azonban már választhattak a hall‐
gatók, volt, aki vissza akart járni edzésre és mér‐
kőzésekre a szülővárosába. Sportolói ösztöndíjak‐
kal tartottuk itt őket. Mindenkit persze nem lehe‐
tett, a focistáknak például máshol fizettek, ezért
aztán közülük többen elpártoltak tőlünk. 

Beszélgetésünk közben hallottam, hogy önt
ma még református presbiterként az egyházi ala-
pítványhoz is várják. Mindennapi életére milyen
hatással van a lelkész családi háttér?

Édesapám, öcsém és a fiam is lelkész. Én is hit‐
tel élek. Benne vagyok a világ minden örömében,
de ezzel a meggyőződéssel. Voltam tagja a pápai
egyházmegyének, a dunántúli egyházmegyének,
sőt a református egyház törvényhozó testületé‐
nek, a zsinatnak is. A tavalyi évben különösen
büszke voltam arra, hogy a reformáció ötszázadik
évfordulóján ennek az egyháznak a tagja lehetek,
itt kereshetek és találok támaszt az életemben.

Természettudományos képzettsége, ismeretei
miatt soha nem ingott meg az istenhite? 

Nem. Voltak, akik feltették a kérdést: hogyan
tudok hinni egy olyan isten létezésében, hogyan
tudok hinni egy olyan mennyországban, amelyet
az idő és a hely koordinátáin meghatározni nem
lehet. És valóban nem lehet, nem tudom ugyanis
azt mondani, hogy innentől eddig terjed a menny‐
ország. Azonban a természettudományok egyik
alapvetése, hogy a világmindenségben nem min‐
denről lehet megmondani annak a helyét és ide‐
jét. Én a vallástól nagyon sokat kaptam. Az embert
a hatodik napon teremtő Isten a teremtés utolsó
pillanatában lelket lehelt az emberbe. Ennek a lé‐
leknek én is a gazdája vagyok, de nemcsak én, ha‐
nem az embertársaim is. Ezért kell mindenkihez
megértően, nyitott szívvel közeledni. Mondhatják
rám, hogy a Kuti egy balga álmodozó – de én ettől
az érzéstől, ettől a hittől gazdag ember vagyok. Én
ettől vagyok gazdag ember.

Megtaláltam
a helyemet
a városban 

és a fôiskolán
egyaránt



ban rejlik, hogy egyáltalán nem jut‐
nak el a költemények a közönséghez.

„Nagyon fontos azt tisztázni, hogy
jelenleg miben látjuk az értelmét a
versolvasásnak, és miért fontos,
hogy felnőtt korunkra többé váljon
ez egy régi iskolai feladatnál. Talán
azért, mert a társadalom fejlődése
során nem találtak ki tömörebb for‐
mát a versnél az érzelmi tapasztala‐
tok átadására. Lehet többkötetes ta‐
nulmányt kiadni az elmagányosodás‐
ról, de annál szebben, mint hogy
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Nyáry Krisztián – a fiatal
kortárs költők véleményét alátá‐

masztva – úgy látja, hogy a mai ma‐
gyar költészet valóban ébredési fázis‐
ban van, és kifejezetten jó korszakot
él meg. „Egy adott időszak résztvevői ‐
ként azonban nehéz tájékozódnunk,
így majd az időbeli távlat, tehát a kö‐
vetkező 20‐30 év adhat majd nevet
a ma költészetének. Könyvkiadóként
azt látom, hogy nagyon sokan olvas‐
nak és osztanak meg az interneten
verseket, függetlenül attól, hogy a
szerző verseskötetét megvásárolják‐e.
Nem az eladott példányszámok szab‐
ják meg a költészet értékét. Példának
okáért vegyük József Attilát, akinek
nagyon kevés verseskötete fogyott
ugyan, mégis irodalmunk egyik klasz‐
szikus költőjévé vált” – hangsúlyozta
az irodalomtörténész. 

A megújulást sokkal inkább a köz‐
vetítő csatornák változásában látja
Nyáry Krisztián, aki szerint a verses‐
köteteket, mint a költészet csúcster‐
mékét, nem feltétlenül veszik meg az
emberek, de más felületeken, vagy
formában rendkívül sokan fogyaszt‐
ják a kortárs lírát. „A költészet vissza‐
tér a gyökereihez, újra közelít az élő
költészet műfajához. Az olvasóközön‐
séggel való közvetlen kapcsolattartás
egyre inkább olyan eseménytípuso‐
kat kíván, ahol kortárs költők, kortárs
zenészekkel lépnek színpadra, vagy
író‐olvasó találkozók, akár társművé‐
szetekkel kiegészítve. Az ilyen pro‐
dukciókért a fiatalok éppúgy sorba
állnak, mint egy rockkoncertért” –
tette hozzá az író. 

Egy kis történelmi
visszatekintéssel is élt Nyáry

Krisztián, miszerint 150‐200 év‐
vel ezelőtt a műveltséghez el‐
engedhetetlenül hozzátarto‐
zott a kortárs szépirodalom
olvasása. Az irodalomtörté‐
nész véleménye szerint ma
azonban már – akár értelmi‐
ségiként is – érvényesülhet az,
aki nem olvas kortárs irodal‐
mat. Éppen ezért nagy a szaka‐
dék az olvasók és nem olvasók tá‐
bora között. A probléma sokszor ab‐

’Semmi ágán ül szívem’ megfogal‐
mazni, aligha lehet” – mutatott rá a
költemények aktualitására Nyáry
Krisztián. 

Az irodalomtörténész úgy véli,
hogy az írás készsége abszolút ta‐
nulható, olvasással fejleszthető, ho‐
zadéka pedig bármilyen munkában,
és ezzel együtt a mindennapi élet‐
ben is visszaköszön. „A készséget,
ami az érzelmi tapasztalatok elsajá‐
títására és befogadására alkalmas‐
sá tesz bennünket, azt irodalmi mű‐
vek olvasásával fejleszthetjük csak
ki igazán. Lehet valaki programozó,
hentes vagy épp könyvelő, bárhol
alkalmazhatja ezt a kifejezési mó‐
dot. Éppen ezért nem szabadna
egyes társadalmi csoportoknak le‐
válniuk a versolvasók köréről, mert
az mindenkinek veszteség” – fejtet‐
te ki az író.  

Nyáry Krisztián a klasszikus
és a kortárs költészet hasonlítása

kapcsán elmondta, hogy a témákat
tekintve – szerelem, magány, szü‐

letés, halál – nincs új a nap alatt,
csak épp mindig az adott kornak
megfelelően szólnak a költők a
leglényegesebb emberi kapcso‐
latokról, problémákról és küz‐
delmekről. „Az pedig, hogy idő‐
vel mi válik klasszikussá, fenn‐

maradó közkinccsé az utókornak,
mindig egy hosszabb folyamat

eredményeként derül csak ki” – ösz‐
szegezte az író.

„Amióta emberi civilizációról beszélhetünk, azóta versek is van‐
nak. A költészet maga pedig az egyik legizgalmasabb művészet,
hiszen lényegében nem kell hozzá semmi. Sem festővászon, sem
hangszer, csupán egy költőre van szükség” – mondta lapunknak
Nyáry Krisztián irodalomtörténész, könyvkiadó és író, akivel a
magyar költészet napja – április 11. – kapcsán beszélgettünk.

„Amíg verset 
olvasunk, minden
más megáll”

A magyar költészet napja al‐
kalmából – április 11‐én, József
Attila születésnapján  – ország‐
szerte számos rendezvény hívta
fel a figyelmet a klasszikus, illet‐
ve a kortárs versek olvasására.
Városunkban a szabadhegyi Jó‐
zsef Attila‐szobornál, a Radó Ti‐
bor Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógai Módszertani In‐
tézmény diákjai ünnepi műsorral
tisztelegtek a költészet előtt: Jó‐
zsef Attila költeményeinek felol‐
vasásával, illetve azok megzené‐
sítésével emlékeztek legnagyobb
magyar költőinkre. 

A rendezvényt Diligens Tibor ön‐
kormányzati képviselő nyitotta
meg, aki József Attila életének fel‐
elevenítésével hangsúlyozta a köl‐
tészet fontosságát. „József Attila Pe‐
tőfi és Ady mellett a magyar költé‐
szet legnagyobb lírikusa volt, aki
örökké csak szeretetre vágyott és rí‐
mekbe foglalt jóslatát be is teljesí‐
tette, egész népét taníthatta nem
középiskolás fokon” – mondta. 

A diákok előadását egy, a költé‐
szet lényegét megragadó mondat
tette teljessé, miszerint „amíg ver‐
set olvasunk, minden más megáll”.

A témákat
tekintve,
nincs új
a nap
alatt

Szerző: Simon Barbara
Fotó: O. Jakócs Péter

Nyáry Krisztián:

„A költészet mindig létezett”
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Idén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 526 kilomé‐
ternyi út teljes körű felújítását végezheti el, me‐
gyénkben a 8311‐es – Nyúlt és Ménfőcsanakot
összekötő – út kivitelezése kezdődött el. A 797 mil‐
lió forint európai uniós, vissza nem térítendő tá‐
mogatásból megvalósuló, 1,4 kilométer hosszú út
munkálatai már elkezdődtek a napokban, a kivite‐
lezők már birtokba vehették a munkaterületet.

A Nyúl–Ménfőcsanak összekötő út teljes körű
felújítása során a kivitelezők a kopóréteg pro‐
filmarásáról, a süllyedéseknél a teljes pályaszer‐

„A győri gazdaság jelentős szerep‐
lői, a meghatározó helyi civil szerve‐
zetek és a polgárok évről évre össze‐
fognak, hiszen így tudnak igazán ten‐
ni azokért a közösségekért és rászo‐
rulókért, akik megérdemlik a törő‐
dést és az odafigyelést. Példaértékű,
hogy immár kilencedik éve jön létre
ez az együttműködés városunkban”
– nyitotta meg dr. Fekete Dávid alpol‐
gármester a jótékonysági gálát.

A Berkes Kálmán vezényelte Győri
Filharmonikus Zenekar járult hozzá Fo
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REKORDÖSSZEG 
gyult össze´́

Múlt csütörtökön este rendezték Győrben az ország egyik legna‐
gyobb jótékonysági rendezvényét. A Richter Teremben tartott, IX.
Kantharosz Gálán idén is neves borászok ajánlották fel kivételes bo‐
raikat a jótékonyság jegyében, a palackokat pedig hét meghatározó
győri civil szervezet összefogásának keretében árverezték el.

az est különleges hangulatához. Az
idén ötvenéves zenekart az Oscar‐dí‐
jas Mindenki című rövidfilmből is‐
mert fővárosi Bakáts Téri Ének‐Zenei
Általános Iskola kórusa lepte meg. A
rendezvény házigazdái Rákóczi Fe‐
renc és Fehér Gábor voltak.

Tavaly több mint 12 millió, idén pe‐
dig 13,6 millió forint gyűlt össze az este,
ami új rekord a Kantharosz életében.
Az összeget pályázati úton kiválasztott,
gyerekeket támogató szervezetek, és
fiatal tehetségek között osztják szét.

Megint elment
egy kolléga a régiek
közül. Legendásan is‐
mert egyénisége volt
a Kisalföld szerkesztő‐
ségének – anekdoták
őrzik személyiségé‐
nek színeit –, s a vá‐
rosnak, ahol élt, nem
csupán lakott. Neki a
város megmutatta
magát. Kiérdemelte.
Megszolgálta. Nem
élt vissza vele. De neki
megmutatta arcát a
városlakó is. Ő pedig
meglátta az arcokon, vagy az arcok mögött a sor‐
sot. Meglátta és ábrázolta is. Szerette a rendet,
ennek érdekében néha be is állította a képeit.
Nem azért, hogy hazudjon vele, hanem éppen
azért, hogy pontosabb és hitelesebb legyen. Kész‐
séges szolgálónak szegődött az olvasóhoz, de a
tartását soha nem veszítette el. Mindenhol jelen
volt. Észre kellett venni. Szerelmes volt a fotográ‐
fiába. Fáradhatatlan volt, és minden egyes kép‐
kockáért nagyon megdolgozott. Egy ideje családi
otthonára szűkült a hajdanán megyényi munka‐
tere. Tavaly a sajtónapon, ahová már betegen kí‐
sérte el a felesége, sokan megölelték, művész fia
által rendezett kiállítását rengetegen látták.

Képek ezrein örökítette meg a kort, amely‐
ben élt. Több üzenete nem volt róla. Örökre le‐
csukta a szemét. Szeretettel emlékezünk rá. 

Hajba Ferenc

ELHUNYT 
Szük Ödön fotóriporter

ÚTFELÚJÍTÁS 

kezet cseréjéről, a kiegyenlítő aszfaltréteg és az
új kopóréteg terítéséről, az új tartós burkolati je‐
lek felfestéséről, valamint a KRESZ‐táblák igény
szerinti cseréjéről és pótlásáról is gondoskod‐
nak. A munkálatok ideje alatt félpályás útlezá‐
rásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek.

A beruházásnak köszönhetően, nő a forga‐
lombiztonság, nagymértékben javul az út szín‐
vonala és az utazási idő is csökkenni fog. 

A fejlesztés előreláthatóan 90 napot vesz
majd igénybe.

Újabb fontos

indult



Bovebb információ: www.gymskik.hu
www.facebook.com/gymskik 

A kamara MINDENKIÉ!

´́

Kedves leendő Védjegy-tulajdonosok!
Örömmel tesszük közzé a jövő évi „Ka‐
mara által ajánlott vállalkozás”, Védjegy

programban való részvételről szóló
pályázati felhívásunkat – mondta
Molnár Imre, a Győri Térségi elnök‐
ség tagja, és kiemelte, hogy a jövő‐
ben, akik a kereskedelmi kamarába

az önkéntes tagság belépése mellett
döntenek, és jelzik, hogy a Védjegy prog‐

ramban való részvételre is szeretnének pá‐
lyázni, akkor egy év önkéntes kamarai tagságot követő‐
en, számukra a kamara az első pályázati díj befizetésétől
eltekint. Molnár Imre felhívta a figyelmet, hogy akik
2018‐ban AJÁNLOTT vállalkozások, ők a megújító (2019‐
es) pályázatot szeptemberben nyújthatják be, külön pá‐
lyázati felhívás után.

A pályázat kiírója: Győr‐Moson‐Sopron Megyei Keres‐
kedelmi és Iparkamara. 9021 Győr, Szent István út 10/A.

A pályázat célja: Hitelesség, szakmaiság, minőség,
biztonság. Ha az ön vállalkozása is ezeket az elveket
vallja, csatlakozzon a Győr‐Moson‐Sopron Megyei Ke‐
reskedelmi és Iparkamara Védjegy programjához!
Programunk célja egy olyan üzleti közösség és adatbá‐
zis kialakítása, amelynek kereteit az etikus üzleti mű‐
ködés és kölcsönös bizalom jelenti. Külsős megkeresés
esetén kamaránk ezeket a vállalkozásokat ajánlja az ér‐
deklődők figyelmébe adatbázisán keresztül. A kiíró
szándéka, hogy a védjegyet elnyert kamarai tag vállal‐
kozások ismertsége és elismertsége növekedjen, a véd‐
jegyet birtokló vállalkozások folyamatosan fejlődjenek. 

A pályázatok benyújtásának
határideje: május 31.

További információk: Jelen pályázati felhívás nem tel‐
jes körű, ezért további részletekért keressen bennünket
elérhetőségeink egyikén. A pályázati felhívás, pályázati
adatlap és ajánlási formanyomtatvány letölthető a
www.gymskik.hu honlapról, vagy beszerezhető a kamara
ügyfélszolgálatain. A pályázattal kapcsolatban további in‐
formációt a Győr‐Moson‐Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamaránál Nagy Ildikó nyújt a (+36) 96/520‐222‐
es telefonszámon, személyesen, illetve a minoseg@
gymskik.hu e‐mail címen.

Szeretne csatlakozni

A KAMARA
ÁLTAL AJÁNLOTT
vállalkozásokhoz?

Jelentkezzen MOST!

Molnár Imre
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Az ipar újabb forradalma 
SEGÍT A KAMARA

A kamara tájékoztató ese‐
mények, konferenciák szerve‐
zésével is segíti azt a folyama‐
tot, amely a vállalkozások ver‐
senyképességének növekedé‐
séhez, az önálló magyar, hozzá‐
adott érték megteremtéséhez,
a jövőbeli ipari kihívásokra
adott jó válaszok megtalálásá‐
hoz szükséges. Az Ipar 4.0 for‐
radalmi változásaiban nem
csak azok tendenciáinak az is‐
merete, de a változásokat ki‐
kényszerítő technikai folyama‐
tok készség szintű elsajátítása
is fontos lesz. Bővebb informá‐
ciók a www.gymskik. hu címen
találhatók.

A megyei kamara Ipari Ta‐
gozata eddig és ezután is min‐
dent megtesz azért, hogy a
megye vállalkozásait, a legki‐
sebbtől a legnagyobbig segít‐
se abban, hogy annak a forra‐
dalmi változásnak, amelyet az
ipar, az autóipar és az autó‐
ipari beszállítók is átélnek,
győztesei legyenek. 

A kamara Ipari Tagozata
nem csak a tájékoztatásban,
de az Ipar 4.0‐hoz kapcsolódó
fejlesztések, innovációk akár
felsőoktatás szintű kapcsola‐
tának kialakításában és mű‐
ködtetésében is szerepet vál‐
lal. Ezzel a K+F eljárások még
teljesebbé válhatnak. A sike‐
res, az Ipar 4.0 megismerésé‐
re, kitanulására időt és ener‐
giát biztosító vállalkozások az
alapjai a sikeres kamarai mun‐
kának. Bízunk benne, hogy ez
a munka, amit az Ipari Tago‐
zat is végez, alapja lesz az eu‐
rópai színvonalon teljesítő
megyei és országos iparnak is.
Biztatjuk a vállalkozásokat, te‐
gyék fel kérdéseiket, jöjjenek
a kamarába, keressék tagoza‐
tunkat. Az az idő, amit ők a

termelésben kell, hogy eltölt‐
senek, most hasznosabb,
mint, az amivel utánajárnak
annak, mi is várható, mire is
kell felkészülniük. Ám itt a ka‐
mara, mi azért vagyunk, hogy
segítsünk! – hangsúlyozza Vö‐
rös Gyula Ipari Tagozati elnök.

A kamara legutóbb Győr‐
ben, a Széchenyi‐egyetemen
április 11‐én szervezett Nyu‐
gat‐dunántúli Regionális Inno‐
vációs Kiállítás és Találmányi
Vására szakmai programjában
az innováció és a vállalkozá‐
sok kapcsolatának témáját –
különös tekintettel az autó‐
gyártáshoz kapcsolódó mű‐
anyagiparra –, prezentálta.

Az ipar újabb forradalma nem a jövő. Az Ipar 4.0 már elkezdődött, és bár a hatásait
még csak részben érzik a vállalkozások és a vállalkozók, de az biztos, akik nem készül‐
nek fel a valódi forradalmi hevességű változást hozó folyamatokra, csalódni fognak
és lemaradnak a versenyben. A megyei kamara és a megyei kamara által segített szer‐
vezetek már évek óta készítik elő az Ipar 4.0 folyamatokat, járják a vállalkozásokat,
ismertetik a legújabb kutatási eredményeket – tájékoztatta lapunkat Vörös Gyula, a
megyei kereskedelmi és iparkamara Ipari Tagozatának elnöke, a március végén Győr‐
ben szervezett Műanyagipari Szakmai nap kapcsán.

Vörös Gyula 
a Győr‐Moson‐Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Ipari Tagozat elnöke

Ötödik alkalommal díjazta Magyarország leg‐
vonzóbb munkáltatóit a Randstad Hungary, az
Audi Hungaria pedig sorozatos győzelmeinek kö‐
szönhetően, belépett a nívódíjasok közé.

A Randstad Employer Brand Research 2018 fel‐
mérés eredményei alapján, kedden adták át a leg‐
vonzóbb vállalatoknak járó díjakat. Minden évben
az autóipar egyik szereplője, az Audi Hungaria, il‐
letve a Mercedes‐Benz végzett az élen. Az Audi
Hungaria ezúttal is nagyon jól szerepelt a munka‐

AZ AUDI a legvonzóbb munkáltató

vállalók értékelése alapján, ezért a Randstad Emp‐
loyer Brand díj történetében elsőként nyerte el a
Legvonzóbb munkáltatónak járó nívódíjat, ami azt
a vállalatot illeti meg, amely öt év alatt három al‐
kalommal is a toplista élére került.

A munkahelyválasztást befolyásoló legfonto‐
sabb tíz tényező sorrendje nem változott az elő‐
ző évhez képest. A listavezetők továbbra is a fi‐
zetés (75%), a munkahelyi légkör (64%) és a biz‐
tos állás (58%).
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkezô
IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai központjában, 
a megnövekedett feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása
érdekében

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT és PÁLYAKEZDÔKET
keres TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM indításához
azonnali kezdéssel

Az álláshoz és a tanfolyamhoz
tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 18 év feletti életkor
• Tanulmányi szerzôdés megkötése
• Erkölcsi bizonyítvány
• Terhelhetôség, pontos, precíz munkavégzés

és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszú távú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása vidéki

munkavállalóknak 93%-ban térítve
• Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafeteria már próbaidô alatt is
• Munkaidô alatti OKJ-s tanfolyam elvégzése
• Három típusra történô jogosítvány megszerzése

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámon 96/900-169 illetve
a palyazat@imperial-international.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!

A Készenléti Rendőrség Nyugat‐ma‐
gyarországi Határrendészeti Igazgató‐
ság Győri Határvadász Bevetési Osz‐
tály és a KR Nemzeti Nyomozó Iroda
Győri Bűnüldözési Osztály elhelyezésé‐
re szolgáló új épületegyüttes kivitele‐
zését a West Hungária Bau Kft. végez‐
te, akik a munkálatokat augusztus 17‐
én kezdték, s határidőre – 216 nap
alatt – pontosan befejezték. Az 5.445
négyzetméter hasznos alapterületű
rendőrségi épület több mint 2,8 milli‐
árd forintba került, s a már meglévő
rendőrségi területen épült meg.

Papp Károly altábornagy, országos
rendőrfőkapitány kitért arra is, hogy ez
a győri fejlesztés szerves része annak a
97,8 milliárdos programnak, amelyet a
kormány a határvadász bevetési osztá‐
lyok támogatására hívott életre. Győr
az első a sorrendben, de ezenkívül
még tíz másik városban zajlanak a be‐
ruházások. Szükség is van a fejlesztés‐
re, hiszen a 2016‐ban kitűzött célt – mi‐
szerint háromezer új határvadászt kell
szolgálatba állítani – mostanra 97 szá‐
zalékban sikerült teljesíteni. Győrben
az új épületegyüttes 230 fős állomány
számára nyújt biztos hátteret a megfe‐
lelő munkához és akár a lakhatáshoz is.

„A rendőrség fejlődése az ország biz‐
tonságának a záloga” – hangsúlyozta az

átadón Pintér Sándor belügyminiszter,
aki csatlakozva az országos főkapitány‐
hoz, mindenkinek köszönetet mondott,
aki valamilyen formában részt vett az
épületegyüttes elkészülésében. 

A garzonszállóban öt szinten össze‐
sen 48 kétágyas szoba található, első‐
sorban párok számára fenntartva, akik
így a kedvezményes havi 24 ezer forin‐
tos díj ellenében megfelelő körülmé‐
nyek között, kulturáltan élhetnek. Az
ingatlan fő szárnyában a határvadász
bevetési osztály szolgálati helyiségei,
irodái, kiszolgálóhelyiségei és kondici‐
onálóterem találhatók. A bűnüldözési
osztály részére átadott épületrészben
– egyebek mellett – olyan kihallgató‐
szobát is kialakítottak, amely az új bün‐
tetőeljárásról szóló törvény előírásaira
figyelemmel, távmeghallgató helyiség‐
ként is használható.

Egy korszerű, a minőségi munkavégzéshez
hozzásegítő épületegyüttest adott át Pintér
Sándor belügyminiszter és Papp Károly rendőr
altábornagy, országos rendőrfőkapitány múlt
héten Győrben, a Szövetség utcában.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

A rendôrség fejlôdése
az ország biztonságának

a záloga

a gyori határvadászok
ÚJ ÉPÜLETET KAPTAK 

´́
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Haladjunk kívülről befelé. Milyen-
nek képzelték el a II. János Pál teret,
és az épület külső megjelenését?

A színház előtti tér számos ren‐
dezvény helyszíne, gondoljunk csak
a Magyar Táncfesztiválra, a Győri
Könyvszalonra, vagy a színházi nyílt
napra. A tér felülete azonban jelen‐
leg nem ideális a nagy létszámú ren‐
dezvényekhez, sőt az előadásokra ér‐
kezők számára is nehézkes a sok lép‐
csőn az épület megközelítése. Éppen
ezért egy olyan teret képzeltünk el,
amely nem széttagolt, hanem egysé‐
ges és akadálymentes terület, és a
szemnek is szép. A zöldterületeket is
növelnénk, így a Czuczor utca men‐
tén sétányként terveztünk árnyékot
adó zöld sávot. A másik ilyen a
Schweidel utca mentén alakulna ki,
ahol a színház északi oldalán lévő
parkolók lefedését javasoltuk, így a
kiszélesedő utcában kényelmesebb
lenne a közlekedés, és a teraszok is
nagyobb helyet kaphatnának. A
Bajcsy‐Zsilinszky utca felől megma‐
radna a térlépcső, illetve rámpa szol‐
gálná az akadálymentes közlekedést.
Itt is jelentősen megváltozna az utca‐
kép, hiszen a tér déli oldalára álmod‐

tuk a kamaraszínházat, ahol kávézó
és a szervezés is helyet kapna.

Ha már a kamaraszínházat emlí-
tette, elsőre merésznek tűnik annak
a nagyszínházzal egyenrangú elhe-
lyezése.

Nem merésznek, sokkal inkább lo‐
gikusnak nevezném. Négy változat
közül tartottuk meg ezt a lehetősé‐
get, hiszen jelenleg nehézkes a Kisfa‐

ludy Terem megközelítése, ráadásul
kicsi is. Ha a kamaratermet lehozzuk
a tér déli oldalára, könnyebbé válik a
közlekedés színésznek, publikumnak
egyaránt, ráadásul a jelenleginél na‐
gyobb, a fővárosi Nemzeti Színház
stúdiótermével közel azonos méretű
teremben élvezhetnénk a kamara‐
előadásokat, csaknem kétszázan. 

Sokaknak a győri színházról a jel-

legzetes forma jut elsőként az eszé-
be, méghozzá a tetőzet sísáncra ha-
sonlító kialakítása. Ennek mi lenne a
sorsa a terveik szerint?

Mi a „sísáncról” úgy gondolkod‐
tunk, mint egy kvázi műemlékről, hi‐
szen az ikonikus forma sok győrinek
hiányozna a Belváros arculatából.
Tudni kell azonban, hogy ez a kialakí‐
tás akadályozza a zsinórpadlás mo‐

A közelmúltban lapunkban is beszámoltunk a győri színházépület
felújítása kapcsán kiírt tervpályázat eredményéről. A győztes pá‐
lyaművet a Teatro Építész Műterem Kft. nyújtotta be, amelyik nem
csak a zsűritől, de a színházi szakma képviselőitől is sok dicséretet
kapott azért, mert nem csak egy szép épületet, de valóban színház‐
barát, a művészeket és a közönséget egyaránt szolgáló létesít‐
ményt álmodtak meg. Ennek kapcsán Sándor Jánost, a nyertes mű
vezető tervezőjét kértük arra, hogy részletesebben is mutassa be
nekünk a felújítással kapcsolatos elképzeléseiket.

Nem csak az épületet, 

AZ UTCAKÉPET is megváltoztatnák

Szerző: Papp Zsolt
Látványterv: Teatro Építész Műterem Kft. 

A színházfelújításról beszélgettünk Sándor Jánossal 
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dernizálását, korszerű és jól használ‐
ható kialakítását, ezért a felfelé len‐
dülő ív két oldalfalát megtartanánk,
de a köztes felületet nem, így a for‐
ma is megmaradna, de a modern zsi‐
nórpadlás kialakításának sem len‐
ne gátja.

Lépjünk be az önök által
megálmodott épületbe. Mik
lennének az újdonságok? 

Ahogy a teret, úgy ma‐
gát a színházat is teljesen
akadálymentesre tervez‐
tük. A kulcsszó továbbá az
elegancia, ami még ünne‐
pibbé teszi a színházba já‐
rás alkalmait. Az előcsar‐
nokból a jelenlegi lépcső he‐
lyett kétoldalt lifttel, vagy egy
új, szintén eleganciát tükröző
lépcsősoron keresztül juthatunk fel‐
jebb. A következő emelet a büfészint,
ami a jelenleginél jóval nagyobb, így
egyszerre képes kiszolgálni a nagyszín‐
ház és a kamaraszínház közönségét. A
büfészint ezért nem csak innen, de a
Kisfaludy Terem felől is megközelíthető
lenne. Ha a nagyszínpad nézőterébe lé‐

pünk, a hármas szint‐osztás megma‐
rad, de változna a mintegy 700 férőhe‐
lyes nézőtér elrendezése. Két oldalra

n é g y ,

egyenként 50 fé‐
rőhelyes zártszékes blokkot terveztünk,
amelyek mellvédfala az akusztikát is ja‐
vítaná. A terem akusztikája egyébként
merőben megváltozik, mint ahogy a

színpad technikáját is teljesen lecserél‐
nénk. Az új színpadra sokkal több olyan
mozgatható, emelkedő‐süllyedő részt
képzeltünk, amelyek révén még látvá‐
nyosabb színpadképek és díszletek jel‐
lemezhetik az előadásokat. A zeneka‐
ri árkot többszintesre terveztük, a je‐
lenlegi kétosztatú vasfüggöny he ‐
lyére pedig egy elemből állót képzel‐
tünk, így az nem zavarja a már emlí‐
tett zenekari árok használatát. Végül
pedig a már említett zsinórpadlás is
teljesen megújulna. 

Mi volt a fő mozgatórugója a pá-
lyázatuknak?

A tervpályázatra benyújtott mun‐
kánkkal az volt a célunk, hogy olyan
színházat tervezzünk, amely maximá‐
lisan és hosszú távon kiszolgálja a szín‐
házszakma igényeit, ezért a tervezés‐
nél arra törekedtünk, hogy minden je‐

lenlegi hibát és kompromisszumot
kiküszöböljünk. Minden színházi

előadás a kultúra ünnepe, a ma‐
ximális élményhez pedig meg‐
felelő technika szükséges. A
szakma mellett a közönséget
is a lehető legmagasabb szín‐
vonalon igyekeztünk kiszol‐
gálni, ezért terveztünk aka‐
dálymentes, elegáns tereket,

jó akusztikát, látványos színpa‐
dot, valamint kényelmes nagy‐

és kamaraszínházat.
A Modern Városok Program ke‐

retében 2021‐ben készülhet el a te‐
tőtől talpig megújuló épület, ezért a
színház és a Győri Balett társulata
2019‐től két évadra az Olimpiai
Sportparkba költözik, hogy aztán egy
még impozánsabb, és a modern
technikával felszerelt színházba tér‐
hessenek vissza.

A „sísáncról”
úgy gondolkodtak,

mint kvázi
mûemlékrôl

A nyugati orvoslás
NEM TUD SEGÍTENI?
Elege van a gyógyszerekből?

Próbálja ki a tradicionális

KELETI
GYÓGYÁSZATOT!
Kizárólag természetesen,
mellékhatások nélkül!

Prof. Dr. Feng Xiao Ping Msc
akupunktúra szakorvos

Kis-Duna Áruház • Gyôr, Bartók B. út 5.
+36 30 391 8646

Rendelés: h.—p. 8.30—12, 14—18.

„Két éve szenvedek derék-
problémával és lábzsibba-
dással. A gerincem és a csí-
pôm is ferde. Az orvosok le-
mondtak rólam. Nem tudtam
kiegyenesedni, 90 fokban
tudtam csak állni. Fekve és
állva is nagy fájdalmam volt.
Nem ismertem az akupunktú-
rát, egy ismerôsöm ajánlotta.
Mivel már más lehetôségem
nem volt, utolsóként még ezt
megpróbáltam. Két hónapig
minden nap kezelésre jártam.
Már az elsô alkalom után eny-
hült a fájdalom, minden nap-
pal jobb lett. Két hónap eltel-
tével egyenesen tudok állni
és újra dolgozom. Hálás va-
gyok a segítségért!”

Gábor, 42 éves
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Egy csésze forró kávé, egy illatos tea, ropogós péksütemény és
friss Győri Szalon  – kulturális magazin (győrieknek) az élet szeb‐
bik oldaláról. Mindez a nap 24 órájában, online, ingyen.

A Győri Szalon (www.gyoriszalon.hu)
a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér naponta frissülő internetes kulturális
magazinja, hazánk egyetlen ilyen jellegű
weboldala, ami bő terjedelemben tájé‐
koztat városunk szellemi pezsgéséről,
kulturális életéről.

A magazin alapvető feladatának te‐
kinti a szellemi örökség ápolását, to‐
vábbi feltárását, a városhoz kötődő sze‐
mélyek életének és munkájának be‐
mutatását. Hírt ad kiállításokról, köny‐
vekről, filmekről, koncertekről, színpa‐
di produkciókról, ismeretterjesztő elő‐
adásokról, műsoros estekről, tudomá‐
nyos konferenciákról, megemlékezé‐
sekről, évfordulókról, ünnepekről, szo‐

GYORI SZALON

kásokról, fontosabb tanulmányi verse‐
nyekről, pályázatokról, könyvtárunkról,
a győri kulturális életet gazdagító kez‐
deményezésekről, projektekről. Bemu‐
tatja egy‐egy alkotó vagy alkotó közös‐
ség életét, ajánlóival, kritikáival, inter‐
júival irányt mutat a kulturális kínálat
dömpingjében, szabadidős programo‐
kat ajánl, érdekességekkel szórakoztat
– s mindezt sok‐sok fotóval, és szerkesz‐
tőinek egyéni hangján teszi. Partnerol‐
dalai – a Magyar Távirati Iroda, az Olva‐
sóterem, a Kultúrkincs és a Lángoló gi‐
tárok – segítségével kitekint az ország,
sőt adott esetben a nagyvilág kulturális
eseményeire is.

A Győri Szalon állandó rovatai há‐
rom hasábon, tartalom szerint csopor‐

tosítva közlik a cikkeket, de mindig
a legfrissebbek állnak az első he‐
lyeken. A rovatcímek beszéde‐
sek: KORzó (győri kulturális prog‐
ramajánló), ÍRÓkéz (írók, költők,
könyvek, újságok), LÁThallás

(színház‐, zene‐ és táncművészet),
ARTmás (építészet, képző‐, fotó‐ és

iparművészet), CINEjava (filmművé‐

szet), HELYBENjárás (minden, ami
Győr), csakMI (Dr. Kovács Pál Könyvtár
és Közösségi Tér), eSTéBé (minden más
magazinjellegű kulturális kitekintés,
melynek sem területi, sem időbeli,
sem témabeli megkötés nem szab ha‐
tárt) és KERESSkedés (archívum címke
és kulcsszavas keresési lehetőséggel).
A Győri Szalon jelen van a közösségi há‐

lón is (www.facebook.com/gyorisza‐
lon.hu), ahol a napi friss cikkek mellett
további érdekességek is olvashatók.

A magazin olvasói tájékozódhatnak
az aktualitásokról, informálódhatnak
történelmi, irodalmi, művészeti, okta‐
tási, helytörténeti és tudományos té‐
mákban, valamint szórakozhatnak a
kulturális érdekességeket böngészve.

Városunk
szellemi pezsgésérôl

tájékoztat

kultúra, nemcsak reggelire

´́
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Iloncsi, vagyis Andrássy Ilona életútját
bemutató kiállítás nyílt a Magyar Ispitá‐
ban a Rómer Flóris Művészeti és Történe‐
ti Múzeum gyűjteményében őrzött for‐
rásanyag alapján.

Az I. világháború mindennapjai Szarajevótól
Trianonig, és a boldog békeidők története ele‐
venedik meg a látogatók előtt a neves magyar
arisztokrata családból származó Andrássy Ilona
grófnő levelezése, naplója és fényképei alapján.

A grófnő irathagyatékát Kovács Lajos törté‐
nész dolgozta fel, mely két kötet formájában
tavaly meg is jelent. Ezúttal a múzeumban őr‐
zött további értékek alapján mutatják be a csa‐
lád életét. A kiállítás első részében a múzeum‐
ba került tárgyak, iratok történetét mutatják
be. Kovács Lajos elárulta, egy részükre, a dé‐
nesfai kastélyban elrejtett ládákban bukkantak
1955‐ben és 1971‐ben. A tárgyakat Cziráky Jó‐
zsef gróf letétben hagyta a Xántus‐múzeumra,
majd amikor felesége, Iloncsi kivándorolt Kana‐
dába, eladta az intézménynek. 

Az irathagyaték mellett 250 fotó segítségével
idézik meg a kort, az arisztokrata család életét.
A kiállított tárgyak között láthatjuk a dénesfai
kastélyból származó bútorokból összeállított szo‐
babelsőt, valamint Cziráky gróf díszmagyarját is.

A kiállítás június 17‐ig, hétfő kivételével
naponta 10 és 18 óra között látogatható a Ne‐
felejcs köz 3. szám alatt.

PORTRÉJA
Iloncsi grófno ´́

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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A szociális ellátásokkal kapcsola‐
tos változásokról és az időseket ve‐
szélyeztető bűncselekményekről ka‐
pott tájékoztatást az Idősügyi Tanács
a közelmúltbeli ülésén, a Városházán.
A szervezet különféle programok
megszervezésével és támogatásával
is segíti a Győrben működő több
mint 100 nyugdíjas egyesület műkö‐
dését.

Radnóti Ákos alpolgármester adta
át az áprilisi Apostol‐koncert belépő‐
it a nyugdíjas egyesületek képviselő‐
inek. Az Idősügyi Tanács többek kö‐
zött ilyen koncertekkel igyekszik job‐
bá tenni a szépkorúak hétköznapjait.

„Folyamatosan felhívjuk az idő‐
sek figyelmét az őket leginkább

Idén koncerttel hívja fel az autizmussal élőkre
a figyelmet a Magyar Vöröskereszt Győr Megyei
Szervezetének, autizmussal élő gyermekeket segí‐
tő csoportja. Árnics Katalin, a csoport vezetője ar‐
ról tájékoztatott, hogy idén többek között közép‐
iskolás fiatalok számára szerveztek érzékenyítő
képzést, a kortárs segítők előadásokat tartanak az
általános iskolák felső tagozatain arról, hogyan vi‐
szonyuljanak a mássággal élő társaikhoz. A koráb‐
bi évek kék kötéseiből pedig „ölelgetős”párnákat
varrtak, melyeket a hétfői koncert után ajándékoz‐
nak a gyerekeknek, a kortárs segítőknek. 

A szervező kiemelte, fontos, hogy az autizmussal
elő gyerekek barátaikkal együtt vegyenek részt a
programon. A koncert „autizmusbarát” lesz kivilá‐
gított nézőtérrel, nem lesz túl hangos a zene,  aki
elfárad, elvonulhat a csendes szobába. A Rutkai
Bori‐koncert hétfőn 16 órakor kezdődik a Vaskakas
Művészeti Központban. A programok a győri önkor‐
mányzat támogatásával valósulhatnak meg.

„Gyere a barátoddal!” – ez a szlogenje az
idei győri autizmus világnapi rendezvény‐
nek, melyen a Rutkai Bori Banda Űrdön‐
gölők című koncertjét hallgathatják meg
az autizmussal élők és barátaik. 

Kék párnák és

érintő problémákra, különösen szo‐
ciális és egészségügyi területen.
Győrben jó a közbiztonság, viszont
a csalások, illetve az árubemutatók‐
kal kapcsolatos visszaélések miatt
folyamatosan tájékoztatni kell a la‐
kosságot, mire érdemes odafigyel‐
niük” – hangsúlyozta Radnóti Ákos
alpolgármester.

Az ülésen a leggyakoribb trük‐
kös lopásokról Borbély Vivien, a
Győri Rendőrkapitányság munka‐
társa beszélt. A közelmúltban elsza‐
porodtak a telefonos csalások is, és
gyakran nem létező nyereményjá‐
tékokkal vagy anonim mobil egyen‐
leg feltöltésével károsítják meg az
idős embereket.

Urdöngölok´́ ´́

kaptak a szépkorúak

KONCERTJEGYET

Szerző: Földvári Gabriella
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CSALÁDI

Részletek, nevezés facebook.com/kisoszgyor

2018.

NAPOKGYOR´́

Séta-
hajókázás

Gasztro utca
különleges
ételekkel

10:00
ALMA
együttes
koncert 
gyerekeknek

14:00 
Serényi Zsolt
Gastro
Stand Up/
főzőshow

17:00
JANICSÁK
VECA 
mûsora

19:00
KELEMEN
KABÁTBAN
koncert

Április 30. hétfó́ Május 1. kedd
Séta-
hajókázás,
főzőverseny,
futóverseny

II. Nemak
Focikupa
az ETO- 
stadionban

10:30
APACUKA
zenekar
koncert
gyerekeknek

15:00
NÓTÁR
MARY 
mûsora

19:00
INTIM TORNA 
ILLEGÁL
koncert

17:00
IRIGY 
HÓNALJ-
MIRIGY
mûsora

GASZTRO NAP CSALÁDI NAP

Séta-
hajókázás

Bringa-
show

Triál-bemutató, 
kerékpáros
vetélkedő,
KRESZ-bemutató
és Ki mit tud 
előadás

Kerékpáros
időfutam
Gönyűig

Aszfaltrajz-
verseny

19:00 
BON-BON
koncert

Április 29. vasárnap
BRINGÁS NAPGyor, Kiskút liget´́
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Im Hospdár‐Garten der Pannon‐
halmer Hauptabtei findet am 14. April
am 10 Uhr die Urfrüchteeinführung statt –
eine interaktive Baumspritz‐ und Schneide‐
vorführung. Ab 11 Uhr findet das CD‐Präsen‐
tationskonzert „Égigéző” von Heinczinger
Mika statt. Und wenn Sie schon in Pannon‐
halma weilen, lohnt es sich den Laubkro‐

nen‐Lehrpfad aufzusuchen.

In einer grossangelegten Austellung präsentiert das
Rómer Flóris Museum (Király u. 17.) die Arbeiten ei‐

nes der aufregendsten ungraischen Künstler: Dr. Má‐
riás. Die Sammlung ist ab 21. April bis 20. Mai

täglich ausser montags von 10‐18 Uhr
zu sehen.

Der Koupioer Veljsiskot Mischchor
und der Győrzámolyer Bárdos La‐
jos Mischchor geben am 20. April
ab 17 Uhr ein Konzert in der Evan‐
gelischen Altkirche (Petőfi tér 2.).

Ausstellung des Portraits
der Gräfin Iloncsi ‐ Andrássy
Ilona (1886‐1967) von 12.
April – 17. Juni in der Magyar
Ispitában (Nefelejcs köz 3.)

für alle Interessierten.

Das Rómer Ház und Plastr Ac‐
cessory präsentieren erneut
dss Rómer Pop Up, die erste
Design‐Messe in Győr. Im Ró‐
mer Haus (Teleki L. u. 21.) be ‐
steht Gelegenheit von innova‐
tiven Designern Kleidung zu
erstehen, Taschen und andere
Accessoires für dich, deine Kin‐
der und die ganze Familie: am
April ab 16 Uhr.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM
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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  

Tirami sú címmel Visky András monodrámáját hall‐
gathatják meg az érdeklődők Szlúka Brigitta, a Sop ‐
roni Petőfi Színház színművésze előadásában április
21‐én 18 órától, az Újvárosi Művelődési Házban (Li‐
get u. 55.).

Szkíták, hunok, ujgurok
a Selyemút városaiban
címmel tart előadást dr.
Obrusánszky Borbála áp‐
rilis 19‐én 18 órakor, a
SZE Apáczai Karán (Liszt
Ferenc u. 42.). Az este
mutatják be a Kelet ka‐
puja című folyóiratot is.

Egészség‐Piac lesz Szabadhegyen, április 20‐án 15 órától a József Attila Művelődési Házban.
Az érdeklődők a szűrővizsgálatokon és életmód programokon kívül gerinctornával, ülő‐
masszázzsal, ételkóstolással és dr. Ihász Ferenc „Az a fránya zsír… ellenség‐e vagy barát”
című előadásával is közelebb kerülhetnek az egészséges életvitel fenntartásához.

Bagi Zoltán Péter főlevéltáros tart
előadást Győr 16. századi történeté‐
ről április 17‐én 17 órakor, a Kisfaludy
Károly Könyvtárban (Baross út 4.).

Környezettudatos gondolkodás a
hétköznapokban címmel Koncz
Nóra zoológus, a Muszáj Egyesület
elnöke tart ismeretterjesztő elő‐
adást április 19‐én 17 órakor, a Dr.
Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér Központi Könyvtár klubhelyisé‐
gében (Herman Ottó u. 22.).

Műhely‐est lesz a Költészet
öröme címmel április 19‐én
17 órától, a Zichy‐palotában
(Liszt Ferenc u. 20.). Az es‐
ten a Műhely folyóirat
Öröm tematikájú számából
hangzanak el versek. 

A TIT Pannon Egyesülete Magyar Nyelv Hete ünnepi rendezvénye
április 20‐án 15 órakor kezdődik a TIT Székházban (Munkácsy út 6.).
Dr. Balázs Géza egyetemi tanár, Anyanyelvünk magyarsága címmel,
Baksa Péter művelődéstörténész  Wathay Ferenc végvári katona és
költő győri kötődése címmel tart előadást. 

A koupiói Veljsiskot vegyes kórus
és a győrzámolyi Bárdos Lajos ve‐
gyes kórus ad közös koncertet ápri‐
lis 20‐án 17 órától, az evangélikus
Öregtemplomban (Petőfi tér 2.).

A Hahó Együttes gyerme ‐
keknek szóló koncertje ápri‐
lis 20‐án 16.30‐kor várja a
családokat, a Kisfaludy Könyv‐
tárban (Baross út 4.). 



Miért fáj?
A fájdalom oka pedig konkré‐

tan az, hogy a csontok közti te‐
rületet kipárnázó porc kopik, így
a csontok dörzsölik az ízületek
szélét. Az esetek többségében a
betegek folyamatos és elhúzó‐
dó fájdalomról számolnak be.
Érdemes orvoshoz fordulni, ha
a fájdalom nem jár duzzanattal,
de a mindennapos tevékenység‐
ben korlátoz. A gyógyszeres ke‐
zelésen felül sok lehetőség van
a térdfájdalom enyhítésére.

Gyógytorna
A torna – ez lehet sé‐

ta vagy víz alatti aerobik
– kitűnő az enyhébb
térdfájás kezelésében.
Fontos, hogy olyan gyakor‐
latokat válasszunk, amelyek
nem terhelik meg úgy a térdet,
mint a kocogás. Az orvos javas‐
lata alapján gyógytornász segít‐
ségét is kérhetjük, aki megtanít‐
ja a térd körüli izmok erősítésé‐
re szolgáló legjobb gyakorlato‐
kat. Tudni kell, hogy a súlyfeles‐
leg fokozott terhet jelent a térd ‐
ízületek számára, ezért túlsúly
esetén néhány kilogrammos fo‐
gyás is enyhítheti a panaszokat.

Injekciós kezelés
A porckopás kezeléséhez – a

A méz több mint édesség
Sokan azt hiszik, hogy a méz csupán édes‐

ség. Annál több, összetett és sokoldalú táplá‐
lék. A szakemberek tapasztalata szerint az a
jó, ha napi rendszerességgel néhány kanál
mézet fogyasztunk. A méz szárazanyagának
85–95 százalékát gyümölcs‐ és szőlőcukor al‐
kotja, ezek könnyen felszívódnak. 8‐10‐féle

szénhidrátot tartalmaz, a hatféle szerves
sav az emésztést segíti, növeli az

étvágyat. Száznál többféle aro‐
maanyag fordul elő a mézben.
Gazdag ásványi anyagokban, ta‐

lálható benne vas, réz, kén,
foszfor, kálium, nátrium,

mangán, kalcium, magné‐
zium, klór, cink. Baktéri‐
umölő hatása is van,
nyugtató, altató hatása
régóta ismert (lefekvés

előtt egy pohár langyos
tejbe egy kanál méz).

Röviden
Tavaszi 
fáradtság
ellen
Az ember té‐

len nem pihen,
így természe‐
tes, hogy
nincs ereje a
megújuláshoz, és rátör a tavaszi fáradtság.
Télen rendszerint túl zsírosan, túl édesen
és túl sokat eszünk. Sokan vitamin‐, ásvá‐
nyianyag‐ és nyomelemhiányban szenved‐
nek, ami szintén álmossághoz vezet. A
zord napokon sok időt töltünk meleg, zárt
helyiségekben, így szervezetünk nem jut
elegendő természetes fényhez, ami szin‐
tén fáradtságot okoz. Éljünk tudatosabban
és figyeljünk a megfelelő légzésre! Különö‐
sen télen együnk kevesebbet, ugyanakkor
fogyasszunk elegendő vitamint, ásványi
anyagot és nyomelemet. Mozogjunk töb‐
bet a természetben, így elkerülhetjük a ta‐
vaszi fáradtságot!

porc megőrzéséhez, porcképzés
támogatásához – egyre több
eszközt tudunk már használni.
Az egyik a hialuronsav injekció‐
val történő bejuttatása, ami ma‐
ga a porcsejtek által termelt
anyag, a porc egyik legfonto‐
sabb összetevője. Ez az anyag sí‐
kosítja a felszínt, ezáltal csökken‐
ti a dörzsölődés által kiváltott
fájdalmat, valamint az ízületi
gyulladást is képes visszaszoríta‐

ni. A speciális viszkózus anyag
segít az ízületet tehermentesíte‐
ni, mivel „ütéselnyelő” biome‐
chanikai tulajdonságokkal is bír.
Az injekciókúra fájdalomcsillapí‐
tó hatása általában hasonló a
standard gyulladásgátlókéhoz,
viszont nem irritálja a gyomrot,
és a terápia hatása jóval tovább
kitart.

Új eljárás
A legújabb eljárás a porc újjá‐

építését serkentő injekció, amely

a benne lévő növekedési fakto‐
rok és egyéb bioaktív anyagok
segítségével fokozza a porcsej‐
tek aktivitását, a porcanyag kép‐
zési hajlandóságát. Ez utóbbi el‐
járás tulajdonképpen egy steril
körülmények közt zajló, ambu‐
láns kezelés, amely során 10 ml
vért veszünk le a páciens karjá‐
ból, egy erre a célra kifejlesztett
különleges fecskendő‐rendszer‐
rel. Ezt a vért egy speciális esz‐
közzel centrifugáljuk, majd az

így keletkezett, vérlemezkék‐
kel dúsított plazmát befecs‐
kendezzük a térd ízületi ré‐
sébe. Fontos tudni, hogy a
porc újjáépítését serkentő
injekció sem tudja a már

nem létező porcot visszaépí‐
teni. A kezeléshez szükséges,

hogy legyen még porc, legyenek
élő porcsejtek megfelelő meny‐
nyiségben. Tehát ezek a megol‐
dások kezdődő és középsúlyos
porckopás esetén jelenthetnek
eredményes, hatékony keze‐
lést. Vagyis például a térdpro‐
tézis beültetése már nem ki‐
váltható általa. Viszont a műtét
idejét ki tudja tolni, akár meg
is tudja előzni, ha idejében, a
műtéti szükséglet kialakulását
évekkel megelőzően, még
anyagcsereképes porc meglé‐
tekor alkalmazzuk.

A csontok közti 
területet kipárnázó

porc kopik

A térd fájdalma kialakulhat lassan, évek alatt és akár egy
rossz mozdulat következményeként is. Míg a fiataloknál
leginkább az okozza a fájdalmat, hogy a térdük megsé‐
rül sportolás közben, vagy túlterhelés miatt kialakul
egy nyálkatömlő‐gyulladás, addig az idősebbeknél a
leggyakoribb ok az ízületek kopása (arthrosis) és az
ízületi gyulladás (osteoarthritis).

TÉRD-
A kopásos

fájdalom

2018. április 13.20



Korábban nem volt
ennyi allergia?
Feltehetően nem volt. Legalább‐

is a köznyelvben évtizedekkel ez‐
előtt sokkal inkább a „tavaszi meg‐
fázás és nátha” kifejezéseket hasz‐
náltuk, ami hasonló tüneteket pro‐
dukálhat. Egy biztos, hogy a renge‐
teg megevett, megivott kemikália
és a légzésünk során szervezetünk‐
be kerülő kipufogógáz és égéster‐
mék jelentősen fokozhatja immun‐
rendszerünk működését, melynek
egyik megnyilvánulási formája az al‐
lergia is lehet. A pollenek ugyanis
végigkísérik az emberiség történel‐
mét, hiszen minden évben mikrosz‐
kopikus méretű pollenszemcsék
milliárdjai kelnek útra a légáramla‐
tokkal, melyek küldetése, hogy az
ugyanahhoz a fajhoz tartozó másik
növényt megtermékenyítsék. A kis‐
méretű, száraz és könnyű pollen‐

szemcsék akár több száz kilométert
is képesek megtenni, ezért érthető,
hogy a lokális fakivágások miért
nem oldják meg az allergiás pana‐
szokat, annak ellenére, hogy a pol‐
len koncentrációjának csökkenése
azért jelentős enyhülést hozhat.

Áprilisban a nyárfa, éger, 
mogyoró és kőris
Áprilisban elsősorban a nyárfa,

éger, mogyoró és kőris pollenje talál‐
ható a levegőben, különösen a mele‐
gebb, száraz, szeles napokon. Prakti‐
kus megfigyelés, hogy míg vidéken,
különösen a szántóföldekkel körül‐
vett területeken napközben a legna‐
gyobb a levegő pollentartalma és es‐
tére csökken. Nagyvárosokban ez
fordított, inkább az esti órákban mér‐
hető a magasabb pollenszám. Ilyen‐
kor érdemes az allergiás emberek‐
nek zárt térben tartózkodni.

JÓ TUDNI

A szteroid kétélű fegyver!
A szteroidtartalmú injekciók ilyenkor csodát tehetnek: egy nap
alatt el tudják fújni az allergiás tüneteket. Arra azonban nagyon
vigyázni kell, hogy a szénhidrát-háztartást pillanatok alatt felbo-
ríthatják és az egekbe tudják emelni a vérnyomást. Nem beszél-
ve a kellemetlen gyomorpanaszokról, ami az arra hajlamosaknál
akár fekélybetegséggel is végződhet. Ilyenkor nem árt előtte bel-
gyógyásszal is konzultálni.

Pollenallergia
Hirtelen elkezdtem erősen tüsszögni. Ezért nem is volt
kérdés, hogy most a kora tavasszal kezdődő légúti al‐
lergiáról kell írnom. Ilyenkor a legtöbb allergiás panaszt
a fák pollenje váltja ki, amire az erre érzékenyeknek
minden esélyük megvan, hiszen a világon körülbelül
hetven faféle bocsát ki allergiát okozó pollent.

PRAKTIKUS TANÁCSOK

Amellett, hogy arról már írtunk, hogy kinek milyen napszakokban ér-
demes „bezárkózni”, hasznos lehet a naponta többszöri hideg vizes, szap-
panos kéz-, kar- és arcmosás. Hazaérve az inget, pólót és nadrágot azon-
nal le kell cserélni, mert a pollenek megtapadnak a ruházaton. Ilyen idő-
szakban lehetőleg kerüljük a gyakori szellőztetést. Kerüljük az édes, cuk-
ros ételeket. Az orrgarat enyhén sós vizes átöblítése kellemetlenül hang-
zik, de komoly enyhülést hozhat. Emellett nem árt az ágyneműnket is
sokkal gyakrabban cserélni, mint a pollenmentes időszakban. 

Szerző: 
Prof. Dr. Dézsi Csaba András
belgyógyász, kardiológus 
osztályvezető főorvos

Miért tüsszögünk ilyenkor?
Amikor a pollenszemcsék az orr‐

ba, a szájba, a garatba és a szem nyál‐
kahártyájára jutnak, rátapadnak a kö‐
tőhártyára, és ott helyi allergiás gyul‐
ladásos reakciót provokálnak. Ilyen‐
kor a helyi idegvégződések ingerlése
okozza a szem‐ és orrviszketést, a
tüsszögést és a fokozott váladékter‐
melődést. Ezt követően az orrdugu‐
lást már a nyálkahártya duzzanata
mellett a következményes kóros he‐
lyi értágulat váltja ki, ami krónikussá
is válhat. Súlyosabb esetekben a fo‐
lyamat az alsóbb légutak‐
ra is ráterjedhet, ami
asztmához hason‐
ló nehézlégzé‐
ses tüneteket
is provokál‐
hat.

Mit 
lehet 
tenni?
M i n d e ‐

nekelőtt for‐
duljunk allergo‐
lógus szakember‐

hez, és mielőbb vizsgáltassuk ki ma‐
gunkat, hogy megtudjuk, valójában
mire is vagyunk fokozottan érzéke‐
nyek. Számos helyileg ható modern
orrspray, szemcsepp és szisztémásan
az egész szervezetben ható allergia
elleni gyógyszer van forgalomban.
Nem érdemes azonban orvosi ta‐
nács nélkül próbálkozni, mert köny‐
nyen mellényúlhatunk és fölösleges
kellemetlen köröket futhatunk javu‐
lás esélye nélkül. Akik már ismert és
tapasztalt allergiások, azoknak érde‐
mes még az aktuális pollenszezon

előtt felkészülni a gyógy‐
szerekkel, és leg‐

alább egy héttel
korábban el‐

kezdeni a ke‐
zelést, nem
megvárva,
hogy elin‐
d u l j o n
szerveze‐
tükben a

t ú l é r z é ‐
kenység ki‐

váltotta gyulla‐
dásos reakció.

„Amikor
a pollenszemcsék
rátapadnak a kötô-

hártyára, helyi
allergiás gyulladásos

reakciót provo-
kálnak”

kora tavasszal

A hét orvosi témája
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Arcélek
a kórházból

Dr. Bartek Péter
a kórház radiológiai osztályának

vezető főorvosa

Dr. Bartek Péter osztályvezető fő‐
orvos az Alföldről került a Kisalföldre.
Tizennégy éves koráig Kalocsán la‐
kott, Szegeden érettségizett, s ott vé‐
gezte el az orvosi egyetemet is.

„Mérnök és pedagógus szüleimnek
az egészségügyben nem voltak kapcso‐
latai, úgyhogy a legnépszerűbb szakok
közül nem választhattam. Maradt a
pszichiátria, a labor vagy a radiológia.
Kaposváron radiológusként kezdtem,
de  gyerekgyógyász szerettem volna
lenni, erre Veszprémben nyílott lehe‐
tőségem, ezért mentem oda.
Egyszer azonban csináltam egy
kanyart a kórházban, beté‐
vedtem a radiológiára, és mi‐
re kijutottam onnan, már stá‐
tuszba voltam véve” – fogal‐
mazza meg tömören, hogyan
került a betegek által főként a
röntgen‐, az ultrahang‐, a ct‐ és az MRI‐
vizsgálatokról ismert radiológiára. 

Mi tetszett meg ebben a szakterü‐
letben? – kérdezem tőle.

„Akkor még ugyan az őskorát élte
a computertomográfia és az MRI, de
látszottak a szakma távlatai” – vála‐
szolja. „Sokféle szakterület ismerete
szükséges ahhoz, hogy megbízható,

pontos diagnózisokat tudjunk adni,
ez is vonzó volt számomra” – indokol‐
ja pályaválasztását. 

Veszprémből Győrbe a nősülés
hozta. Az általa vezetett radiológiai
osztályon tíz szakorvos dolgozik, és
kilenc rezidens készül erre a pályára.
Dr. Bartek Péter intervenciós radioló‐
gussá képezte magát, ezt a szakterü‐
letet hárman gyakorolják a győri kór‐
h á z ‐

ban. Nemcsak a megyéből, hanem
messzebbről is fogadnak betegeket.

„Az intervenciós radiológiai beavat‐
kozások többnyire akkor jönnek szóba,
ha a beteg nem bírná ki a nagyobb mű‐
tétek megterheléseit, így ezeknek az
operációknak az alternatíváját jelent‐
jük” – magyarázza. Röntgen segítségé‐
vel az ereken át érik el a célszerveket.

Így vizsgálhatják és kezelhetik például a
láb vagy a nyak ereit, az agyi erek kibol‐
tosulásait, szövettani mintákat vesznek,
de például a rákos daganatokat is meg
tudják fosztani saját keringésüktől, ez‐
által hatékonyabbakká válnak a cito ‐
sztatikus terápiák is. 

A képalkotó eljárások térhódítása
a főorvos szerint most kissé megtor‐
pant, úgy látja, talán öt év múlva új
korszakába léphet az MRI‐, valamint
az ultrahang‐diagnosztika. Megjelen‐
nek majd az ultrahangos egésztest‐
szkennelek, prognosztizálja a szakem‐
ber. Már a győri kórházban is elérhető
napi valóság a kontrasztanyagos ultra‐
hangvizsgálat. Ennek alapján meg tud‐
ja mondani az orvos, hogy a látott da‐
ganat jó‐ vagy rosszindulatú. A szövet‐
tant nem pótolja, de a további kezelés
szempontjából döntő információt ad
a tumor természetéről. 

„A mi szakmánkban minden eljá‐
rás más‐más információt nyújt a kór‐
képről. Fontos, hogy mindig a legal‐
kalmasabbat válasszuk ki” – hangsú‐
lyozza a főorvos. 

Szóba hozom, hogy a betegek ál‐
talában a legmagasabb szintű eljárá‐
sokat szeretnék elérni, s a tapaszta‐

latok szerint a legtöbben a CT‐vizsgá‐
latokra akarnak bekerülni.

„Sajnos sok az indokolatlan vizsgá‐
lat, ami a CT és röntgen esetében
egyáltalán nem veszélytelen” – hívja
fel a figyelmet a szakember. „Szükség
esetén nyilván sokkal nagyobb az elő‐
nye, mint a várható hátránya, de tud‐
ni kell, hogy a CT röntgensugárral
működik, s minél többször éri ilyen
sugár a beteget, annál nagyobb a ve‐
szélye akár egy rosszindulatú folya‐
mat későbbi elindulásának. Nyáron
tűsarkú papucsban jött fel hozzám
egy fiatal hölgy, beutalóján mind a
két boka, mindkét térd, mindkét csi‐
pő, medence és gerinc röntgen‐vizs‐
gálatát kérték. Tudtam, hogy aki tű‐
sarkú papucsban így tud járni, annak
komoly baja nem lehet. Ha mind‐
egyik röntgent megcsináltam volna,
olyan sugármennyiséget kap, ami
egyelőre nem okozott volna bajt, de
ha később, idősebb korára további ct‐
vizsgálatoknak vetik alá, az összeadó‐
dó sugárdózis már elérhette volna a
veszélyes szintet.” 

A sugárveszély minimalizálása ér‐
dekében, Magyarországon is elindul
majd az úgynevezett sugárregiszter,
ami azt jelenti, hogy minden általunk
vizsgált beteg sugárterhelését sze‐
mélyre szabottan, a testmagasságá‐
val, a súlyával, a testtömegindexével
összevetve, regisztrálni kell. Addig is,
amíg ezeket a paramétereket nem
pontosítják, a leleten már feltüntetik
a sugárdózis mennyiségét.

Dr. Bartek Péter a sportegészség‐
ügybe is „beleásta magát”, a Gyirmót
FC Győr csapatorvosa, de más egye‐
sületektől is gyakran megkeresik.
Amikor nála jártam, két élvonalbeli
focista is tőle kért segítséget.

Az osztályvezető főorvos szenve‐
délye a vadászat, ez tudja kikapcsol‐
ni, ez segít oldani a szinte örökös ké‐
szültséget.

„Itt a környéken vadászom, legszíve‐
sebben a vaddisznókra, de nagyon sze‐
retek szalonkázni is” – mondja. Hozzá‐
teszi: „afrikai vadászattal nem próbál‐
koztam, mert hátha arra is rákattannék,
az pedig már túlságosan ’zsebmetsző’
szenvedély volna számomra.”

A műtőből estem ki – mentegetődzik a késés miatt. Egy agyi aneurizmát látott
el, sürgős, váratlan beavatkozás volt. Látszik rajta, hogy fáradt. Leveszi a száj‐
maszkot, s amíg végigmegy a radiológia belső folyosóján a szobájáig, minden
leletező helyiségből kezébe nyomnak egy telefont. A különböző osztályokról
keresik a kollégái. „Küldjétek át, megnézem. Igen, kérem a leleteit. A bilirubin‐
értéke mennyi? Értem. Jó. Hány éves? Persze, szerintem megoldható.”
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Belénk látnak 
Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor 

A rákos
daganatokat is meg
tudják fosztani saját

keringésüktôl
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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!”

Nemrég Rábapatonáról, egy
égő melléképülethez kaptak riasz‐
tást a győri hivatásos tűzoltók. A
helyszínre érve derült ki, hogy az
valójában egy műhely, amiben
több palackot is tároltak. Gyorsan
kellett cselekedni, mert a felderítés
közben kiderült: egy acetilén‐, egy
oxigén‐ és három propánbutángáz‐
palack is bent van a tűzben, s
az acetilén‐palack bárme‐
lyik pillanatban felrobban‐
hat. Három tűzoltó – Ko‐
csis Imre főhadnagy, Jó‐
zsa György főtörzsőrmes‐
ter és Töreki László őr‐
mester – önként vállalta a
feladatot, hogy kiviszik a veszé‐
lyes palackot. 

„Amikor megtaláltuk az acetilén‐
palackot, az már lángokban állt,
gyorsan kellett cselekedni. Azonnal
hűteni kezdtük, majd a mentés me‐
netét megbeszéltük kollégáimmal,
akikkel hamarosan bementünk ér‐
te a műhelybe” – kezdte Kocsis fő‐
hadnagy.

„Először az acetilén‐, majd az
oxigénpalackot hoztuk ki, miköz‐
ben a kollégáink folyamatosan hű‐
tötték őket és minket is egy vízsu‐
gárral” – vette át a szót Józsa fő ‐
törzsőrmester. „Muszáj volt így
megakadályozni az öngerjesztő fo‐

lyamatot, mert abba rossz belegon‐
dolni, mi lett volna, ha berobban...”

Vélhetően a többi tűzoltó, a
mentésben részt vevők élete és
más ingatlanok is veszélybe kerül‐
tek volna, ha nem cselekednek
gyorsan és összeszokottan a tűzol‐
tók. A kihozott palackokat végül,
biztonságos körülmények között, a
Készenléti Rendőrség mesterlövé‐
szei lőtték ki, megszüntetve így a
további veszélyt is. 

„Igazi csapatmunka volt, a hiva‐
tásos és a koroncói önkéntes baj‐
tár‐

sak is rengeteget segítettek, ezt a
feladatot csak együtt lehetett
megoldani. Az elismerés mindenki
érdeme, aki ott dolgozott” – csat‐
lakozott kollégáihoz Töreki őrmes‐
ter is, aki megerősítette: egy rob‐
banás igazi tragédia lehetett volna,
hiszen a  műhelyben található szer‐
számok és eszközök repeszként vi‐
selkedtek volna, megjósolhatatlan
pusztítást végezve.

A három győri tűzoltó hősies
helytállása elismeréseként főigaz‐
gatói ajándéktárgyat és oklevelet
vehettek át, továbbá példaként ál‐
lították őket mindenki elé.

ÉLETÜKET 
KOCKÁZTATTÁK

értünk a tuzoltók´́

Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: HAK

A 
palack lángolt,
gyorsan kellett

cselekedni

Három hivatásos tűzoltó egy
égő műhelyből hozott ki egy
acetilén‐palackot, amelyik bár‐
melyik pillanatban felrobbanha‐
tott volna. Hősiességükért or‐
szágos elismerést kaptak.

Józsa György, Töreki László és Kocsis Imre



A. szén‐dioxid és víz

B. szén és oxigén

C. nitrogén és szén‐dioxid

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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FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
javaslattételi felhívást tesz közzé „Szent László-érem” elismerések
2018. évi adományozására.

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester és a közgyűlésben mandátummal rendelkező ön-
kormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, párt győri szervezete,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, valamint Győrben működő: települési nemzetiségi önkor-
mányzat, kamara, a gazdasági és szakmai érdekképviselet, egyház, közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség,
rendőrség, továbbá az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

„Szent László-érem” adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely tudomá-
nyos, művészeti, kulturális, sport vagy egyéb területen elért eredményével, teljesítményével a város
érdekeit szolgálta, és jó hírnevét öregbítette.

Az írásba foglalt javaslatokat GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (9021 GyŐr, Városház tér
1.) 2018. május 2-án 15 óráig beérkezŐleg kell benyújtani. A javaslattétellel kapcsolatos részletes
információk megtalálhatók a www.gyor.hu honlapon.

Milyen anyagok keletkeznek, ha
egy vattát tökéletesen elégetünk?

Mi is az a lőgyapot? Képzeljünk el egy vat‐
tához hasonló anyagot. Fehér, puha és gyúlé‐
kony. Ha egy vattát meggyújtunk, akkor az
lángra kap, és szép lassan elég, némi szenes
maradékkal. Ha azonban lőgyapotot gyújtunk
meg, akkor egy nagyobb lángot kapunk és
nem is marad utána semmi szenes maradék.

Hogyan készül a lőgyapot?
Ha tiszta pamutot tömény kénsav és tö‐

mény salétromsav meghatározott elegyébe
teszünk, majd egy napig állni hagyjuk benne,
végül bő vízzel kimossuk, szárítjuk, ránézésre
alig lesz megkülönböztethető az eredetitől.

Egy kis kémia. A lőgyapot kémiai neve cel‐
lulóz‐nitrát. A kénsav és salétromsav elegye,
röviden, nitráló elegy, képes a cellulózmoleku‐
lába nitrátcsoportokat bejuttatni. Ezáltal, ha
a lőgyapotot hő éri, az hirtelen ellobban.

Felhasználása. Mivel a lőgyapot ellobbaná‐
sa során hirtelen keletkezik óriási térfogatú
gáz, ezért robbanószerként is használható.
Sőt, a tenyerünkbe helyezett lőgyapot ellob‐
banva nem égeti meg a kezünket.

Felfedezése. A gyapot nitrálását a XIX. szá‐
zadban Christian Friedrich Schönbein tanul‐
mányozta, és ő dolgozott ki pontos módszere‐
ket az előállítására is. 

A Mobilisben több robbanó és villanó
anyag között a lőgyapottal is megismerkedhet,
aki ellátogat hozzánk tavasszal.

Hogyan lőhetünk célba lőgyapottal? Kiderül,
ha megnézed tavaszi kísérleteinket!

LOGYAPOT´́

Végre tényleg itt a tavasz! A márciusi időjá‐
rás ugyan nem kedvezett nekünk, de megtette
a hatását a gyűrűsfarkú makik kifutójában.
Nagy boldogságunkra, egyhetes eltérésekkel,
öt kismaki látta meg a napvilágot. Egymás után
három egyke és egy ikerpá‐
runk is született. Az „öt‐
szörös öröm”, most
igazán elmond‐
ható, amikor a
sok borostyán
szempár figyel
minket az
anyukája ölelé‐
séből és ráadásul
még öt vékony csíkos
farkacska is előtűnik néha, ha szerencsések va‐
gyunk. Erdei manó külsejükkel tündéri látványt
nyújtanak a kifutóban, így hamar látogatóink
kedvenceivé válnak.

A kölykök életük első heteiben még anyjuk
hasán kapaszkodtak, így nem könnyű megpil‐
lantani őket. Mostanra azonban már felkapasz‐
kodtak anyjuk hátára, és onnan tekingetnek a
nagyvilágra. A velük való ismerkedést az is
megkönnyíti, hogy állatkertünkben a látogató‐
ink is bemehetnek a kifutóba. Így sokkal köz‐
vetlenebb, varázslatosabb a találkozás, mivel
nincs rács az állat és az ember között. Persze,
etetni és simogatni őket így sem szabad, vi‐
szont ők bármikor hozzánk érhetnek.

A makiknál a csoport minden nőstény tagja
részt vesz a kicsik nevelésében, sőt az anyák
egymás között is cserélgetik a kölyköket. Győr‐
ben szépen gyarapodik ez az állatfaj, amit jól
mutat, hogy az elmúlt években, tavasszal min‐
dig születtek apróságok. A faj szaporítása ter‐
mészetvédelmi szempontból is fontos, hiszen
a gyűrűsfarkú maki őshazájában, Madagaszkár
szigetén veszélyeztetettnek számít, az európai
állatkertekben pedig regionális törzskönyvet
vezetnek róla.

Jöjjenek el és nézzék meg gyarapodó kis csa‐
ládunkat is, a győri Xantus János Állatkertben!

a gyurusfarkú makiknál

Egy ikerpár is
született

„Ötszörös öröm”
´́ ´́
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Alberti e Santi, 50 éve vezetô cég a nemzetközi szállítmányozás és logisztika
területén, ügyfelekkel és alvállalkozókkal szerte a világon

MUNKAERÔT KERES GYÔRI IRODÁJÁBA
NYITOTT POZÍCIÓK
• customer service activities

coordinator
• customer service operators
• transport managers
• sales managers

ELVÁRÁSOK
• Angol nyelvtudás
• Olasz nyelvtudás
• Fuvarszervezés és nemzetközi szállítmányozás

terén szerzett tapasztalat

További információért látogasd meg honlapunkat http://hu.albertiesanti.it

Ha a felsoroltak közül legalább egy
feltételnek megfelelsz, LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA!

risorseumane@albertiesanti.net

CsatlakozzHOZZÁNK!
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Bevásárlólista
1 db maracuja, 1 db sárkánygyü‐

mölcs, 1 db mangó, 1 db avokádó,
1 db lime,  150 ml tejszín. Panna cot‐
ta (4 adag): 2,5 dl tejszín (30%‐os),
5 dkg darált mandula, 2,5 dl tej, 1 va‐
níliarúd, 5 dkg cukor, 2 lapzselatin

Elkészítés
A tejet a tejszínnel fölforrósítjuk, a

zselatinlapokat hideg vízbe áztatjuk,
majd kinyomkodjuk. A tejes keverék‐
hez hozzáadjuk a cukrot, elkeverjük,
és egy habverővel a zselatint is beleke‐
verjük. Átöntjük egy kancsóba, majd
abból kis üvegpoharakba, üvegcsékbe
töltjük, és hagyjuk 1‐2 órán át hűlni. A
gyümölcsökből a maracuját csak ön‐
magában kanalazzuk a pudingra, a
többi gyümölcsöt pedig külön‐külön,
fél dl tejszínnel, kevés citrommal és
egy kis porcukorral turmixoljuk. Mikor
kihűlt a puding, rákanalazzuk a gyü‐
mölcspépeket, és így fogyasztjuk.Szivárványút 

Megmozgatja a fantáziánkat a sár‐
kánygyümölcs neve, rikító pink színe,
a maracuja zselés bogyói és a kilomé‐
terekre terjedő illata. Minél többet lát‐
juk őket, annál többször jut eszünkbe:
meg kellene kóstolnunk. Nehéz hozzá‐
látni, hiszen használati utasítás nem jár
mellé, és ezeket nem ettük gyerekko‐
runkban. Körbejárva a várost, össze‐
gyűjtöttem, mi az, amit az autentikus‐
hoz közeli ízekben fogyaszthatunk a be‐
hozott gyümölcsökből, és hogyan kós‐
toljuk meg őket először: mangó, sár‐
kánygyümölcs, maracuja és az avoká‐
dó. Igen, az utóbbi is gyümölcs. 

Mangó: színe aranysárga, íze méz ‐
édes, állaga szinte krémes. Hatal‐
mas mangóerdők találhatók a trópu‐
sokon és a szubtrópusokon, sárgás‐
pirosas színe jelzi az érettségét.  Ré‐

Győr gyümölcsárusainak köszönhetően, 
színes, illatos gyümölcsrengeteg vesz

bennünket körül, nem csupán az ismert, 
hanem az egzotikus fajtákból is! A polcon

gyönyörű sort alkotnak, akár egy szivárvány, de
pont olyan távolinak is tűnhetnek nekünk.

gen a szerelem gyümölcsének tartot‐
ták, ami segítette a gyermekáldást.
Most azonban magas béta‐karotin‐
és rosttartalma miatt fogyasztják elő‐
szeretettel. A turmixok, saláták, kré‐
mek készítése mellett gyakran tálal‐
ják rákkal, csirkével és sajtokkal.

Maracuja/Passion fruit: Dél‐Ameri‐
kából származik, a golgotavirág‐félék
csoportjába tartozik. Érdemes a ránco‐
sabb héjút választani, mert a fényes,
ke m é ny e b b

példányok még éretlenek. A kis, kocso‐
nyás állagú, savanykás magvacskáinak
aromája többünknek ismerős lehet az
üdítőitalokból. Többnyire nyersen ér‐
demes felhasználni az édességekben,
krémekben, salátákban, hogy ne ve‐
szítse el egy csepp illatát, ízét sem. 

Sárkánygyümölcs/Pitaya: a kak‐
tuszfélék családjából származik, szin‐
tén Dél‐Amerikában őshonos. A le‐
gendák szerint a sárkánytojáshoz ha‐

sonlít, és aki ezt eszi, sárkányere‐
jűvé válik. Az érett gyümölcs

kívül nem túl puha, levelei
zöldek és az illata semle‐
ges. Valójában íze is egy
éretlen kiviéhez hason‐
lít, de a színe és tápérté‐
ke kárpótol mindenért.

A gyomorra, az idegrend‐

szerre jó hatású, ezért fogyasztják.
Turmixokban, salátákban, köretként
és krémként használják.

Avokádó: Mexikóból származik, a
babérfélék családjából, ami trópusi
fán terem. A közepesen puha pél‐
dány a megfelelő, ha kemény, éret‐
len, de gyakran a nagyon puha már
rohadt. Afrodiziákum is, azték nevén
pedig „ahuacuahat", ami herefát je‐
lent. Rengeteg telítetlen zsírsavat tar‐
talmaz, a koleszterinszint beállítására
és a bőrre kiváló. Többnyire nyersen
fogyasztják, hiszen kenhető és szá‐
mos módon ízesíthető.

A legegyszerűbb módja a fenti gyü‐
mölcsök kóstolásának a hideg, natúr
előkészítésük, hogy érezzük sajátos ízü‐
ket. Az asztalunknak pedig legszebb
dísze, egzotikus szivárványa lesz. 

A színes gyümölcsök
megmozgatják
a fantáziánkat

#szarkazsófi



272018. április 13.

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Gyôrújbarát és Gyôr-Ménfôcsanak
határán épülô, 10 + 15 lakásból ál-
ló társasházban eladó ez az elsô
emeleti, 57 nm-es, 2 szoba + nap-
palis, erkélyes lakás. Kulcsraké-
szen: 19,5 M Ft.

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Révfaluban eladó új épí -
tésû, 100 nm-es, amerikai kony-
hás nappalis, 3 szobás, földszinti,
kertkapcsolatos lakás, 4 lakásos
társasházban. Udvari gépkocsibe-
álló az árban.

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó bruttó
63, nettó 53 nm-es lakás. Az ingat-
lan erkélyes, nappali + amerikai
konyhás, kétszobás elosztású. A la-
kás csak részben tetôteres. Egy udva-
ri gépkocsibeálló tartozik a lakáshoz.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Révfaluban eladó új építésû,
64 nm-es, nappali + 2 szobás, föld-
szinti lakás, 50 nm saját kertkapcso-
lattal. Fûtésrendszere saját konden-
zációs kazánnal mûködik. Az udvar-
ban gépkocsibeállók vásárolhatók. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Gyárvárosban 32,9 nm-es, földszinti
garzonlakás eladó új építésû, liftes tár-
sasházban. Jellemzôk: 30 cm-es tég-
lafalak, grafit hôszigetelés, antracit
színû mûanyag nyílászárók. A házban
25—67 nm-es lakások közül választhat.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyárvárosban 39,86 nm-es, föld-
szinti, nappali + 1 szobás lakás el-
adó új építésû, liftes társasházban.
Jellemzôk: 30 cm-es téglafalak, gra-
fit hôszigetelés. A házban 25—67 nm-
es lakások közül választhat.

Horváth Edina:
70/587-4020 

Gyôr-Révfaluban lakások eladók ta-
valyi áron! Földszinti 55 nm-es, kert-
kapcsolatos, nappali + 2 szobás la-
kás. Az ingatlan 38-as téglából épül,
12 cm homlokzati hôszigeteléssel.
Az ár emelt szintû fûtéskész ár. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Újvárosban kínálom eladásra
ezt az igényesen felújított családi há-
zat. A 122 nm-es ház elosztása: kony-
ha-étkezô-nappali, 1 szoba, az eme-
leten nappali + konyha, 2 szoba. Ab-
lakcsere, szigetelés megtörtént.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr kertvárosi részén, új építésû
társasházban, eladók 31—72 nm-ig
lakások. Földszinti, mérete: 57,09
nm, saját kert: 80 nm. Elosztása:
nappali + 2 szoba. A nyílászárók 3
rétegû hôszigetelt üvegezésûek. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Marcalváros II-n épül ez a 40
lakásos társasház. Ez a lakás 65,37
nm-es, melyhez tartozik 13,54 nm
terasz és 224 nm saját kert. Elosztá-
sa: 2 szoba + nappali.
Kulcsrakészen is eladó: 28,3 M Ft. 

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Révfaluban, zsákutcában eladó
140 nm-es, nappali + 3 szobás csa-
ládi ház. A kreatív tervezô  különleges
építészeti megoldásokkal álmodta
meg. Egy kívülrôl megközelíthetô 8
nm-es irodahelyiség is tartozik hozzá. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Indul a második ütem értékesíté-
se! Gyôr-Szabadhegy kedvelt lakó-
parkjában eladó ez az 50 nm-es,
nappali + 2 szobás, elsô emeleti la-
kás. A nappaliból léphetünk az erkély-
re, mely csendes belsô udvarra néz. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 17,5 M Ft. 

Gyôr-Nádorvárosban eladó ez az
újszerû, erkélyes téglalakás. A lakás
2017-ben épült. A 64 nm-en az
amerikai konyhás nappali mellett 2
hálószoba került kialakításra. A kony-
ha gépesített.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 29,8 M Ft. Ár: 21,5 M Ft. Ár: 25,6 M Ft. 

Ár: 43,5 M Ft. Ár: 25,8 M Ft. Ár: 34,9 M Ft. Ár: 45,9 M Ft. 

Ár: 21 M Ft. Ár: 14,3 M Ft. 

Gyôr-Szigetben kínálom eladásra ezt
a második emeleti téglalakást. A brutto
93 nm-es, belsô kétszintes ingatlan
2001-ben épült. Amerikai konyhás
nappali + 3 szoba. Két közös tároló,
utcai gépkocsibeálló tartozik hozzá.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 19,6 M Ft. 

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó ez a 93
nm-es, belsô kétszintes lakás. 2007-
ben épült, 10 cm-es külsô szigetelés-
sel. Alul: amerikai konyhás nappali,
spájz, zuhanyzó, WC, felül: 3 hálószo-
ba, dolgozósarok, fürdô WC-vel. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 29,99 M Ft. Ár: 15,5 M Ft. Ár: 19,7 M Ft. 

Gyôr-Ménfôcsanakon 54,65 nm-es,
földszinti, amerikai konyhás nappali +
2 szobás, új építésû lakás eladó, saját
kerttel, modern társasházban. A föld-
szinten kertkapcsolatos, az emeleten
erkélyes lakások közül választhat.  

Horváth Edina:
70/5874020

Ár: 24,9 M Ft. 

Ár: 18,5 M Ft. 
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korszerusítés

Győrben az elmúlt években jelen‐
tősen felgyorsult a távfűtött épü‐
letek energetikai korszerűsítése.
Az Otthon Melege programban
mintegy 2.650 győri lakás nyert a
pályázaton, a felújítási munkák fo‐
lyamatosan zajlanak.

Jelenleg 11 ezer lakás rendelkezik
radiátorokra szerelt költségmegosz‐
tóval vagy lakásonkénti hőmennyi‐
ségmérővel a fűtés elszámolásához.
Ezekben a lakásokban a lakók ter‐
mosztatikus radiátorszelepekkel tud‐
ják az igényeiknek megfelelően sza‐
bályozni a fűtést.

Az összes távfűtött győri lakás 30
százalékában pedig már megvalósult
a teljes energetikai korszerűsítés: a
külső hőszigetelés, a nyílászárók cse‐
réje és a fűtési rendszer korszerűsíté‐
se. Ezekben az épületekben javult a
hőérzet, a termosztatikus szelepekkel
mindenki saját igénye szerint állíthat‐
ja be a kívánt szobahőmérsékletet, és
nem utolsósorban a korábbiakhoz ké‐
pest jelentősen, akár 40‐50 százalék‐
kal csökkent a fűtési hőfelhasználás,
és így a fizetendő fűtési hődíj.

Közeledve a fűtési szezon végéhez,
fontos felhívni a figyelmet arra, hogy
a nyári időszakban a termosztatikus
radiátorszelepek teljesen nyitott ál‐
lásban maradjanak, így elkerülhető,
hogy a fűtés indításakor a letapadt
szelepek fűtési problémát okozzanak.

Győrben a város fejlődésével
összhangban, már évtizedekkel ez‐
előtt felmerült az igény a biztonsá‐
gos, a kényelmes és a környezetba‐
rát távhőszolgáltatás iránt. A csak‐
nem 50 éve alapított Győri Hőszol‐
gáltató Vállalatot 1969. július 1‐jén
hozták létre azzal a céllal, hogy ki‐
építse és üzemeltesse Győrben a
távfűtést. Kevesen tudják, hogy az
alapítás évében már működött a Ti‐
hanyi Árpád úti kazántelep, amely
a Tihanyi Árpád út–Mester utca ál‐
tal határolt terület lakóépületeit
látta el fűtési hőenergiával, 1965‐
től. Az elmúlt fél évszázad során a
fejlődés töretlen volt, ennek kö‐
szönhetően, a vállalat jogutódja, a
Győr‐Szol Zrt. mintegy 24.500 lakás
és 1.000 egyéb fogyasztó ellátásá‐
val napjainkban Magyarország ötö‐
dik legnagyobb távhőszolgáltatója.
A környezetvédelem iránt elkötele‐
zett Győr‐Szol Zrt. távfűtési rend‐
szerében egyre nagyobb hang‐
súlyt kap a zöldenergia, ami
tovább csökkenti az ellenőr‐
zött keretek között végzett,
a hatóságok által felügyelt
légszennyező anyag kibo‐
csátást. A modern műszaki
megoldásoknak és környe‐
zetbarát szemléletnek kö‐
szönhetően, a győri távhő‐
rendszer folyamatosan bővül, új
építésű társasházak, irodaházak,
oktatási intézmények  csat lakoznak
a hálózathoz.

A távhőrendszerben rendkívül
magas a műszaki tartalom és a mű‐
szaki területen hozzáadott érték.
Ilyen jellegű hálózatoknál, az üzem‐
biztonság fenntartása érdekében, ki‐
magaslóan fontos a tervszerűen vég‐
zett és rendszeres karbantartás. Erre
mintegy 170 millió forintot, a fejlesz‐

tésre pedig 600 millió forintot ter‐
veznek fordítani az idei évben.

A karbantartási feladatokat egy‐
részt hatósági előírások, másrészt a
különböző berendezések gyártómű‐
vi előírásai és a szakmai tapasztala‐
tok határozzák meg. A legfontosabb
szempont a biztonságos üzemvitel.

A beruházási, felújítási munkák
alapvetően az új fogyasztók érkezé‐
séhez kapcsolódó vezetékhálózat bő‐
vítésére, és az elhasználódott veze‐
tékek, hőközponti és fűtőművi be‐
rendezések felújítására, cseréjére
terjednek ki. Az elmúlt években je‐
lentős számban szüntettek meg több
épületet ellátó szolgáltatói hőköz‐
pontot, és valósítottak meg helyette
egy‐egy épületet ellátó felhasználói
hőközpon‐

tokat. Az
ilyen célú fejlesztések egyértelműen
a távhővel ellátott ingatlanok sze‐
mélyre szabottabb kiszolgálása irá‐
nyába mutatnak.

A Győr‐Szol Zrt. nemcsak távhő‐
szolgáltatással, hanem távhőter‐
meléssel és villamosenergia‐ter‐

meléssel is foglalkozik. Az ellátás‐
hoz szükséges hőt a Rozgonyi utcai
telephelyen levő kazánokban, illet‐
ve gázmotoros kis erőművükben
termelik meg. Itt veszik át és táplál‐
ják be a győri távhőrendszerbe a
bőnyi termálkutakból érkező geo‐
termikus hőenergiát is. A forróvíz‐
kazánok névleges kapacitása 349
MW, a 2002–2003‐ban létesített 3
darab gázmotor villamosenergia‐
termeléssel kapcsolt hőtermelő ka‐
pacitása 17,7 MW, míg a 2015
őszén átadott geotermikus hőköz‐
pont kapacitása 30 MW. A hőener‐
gia a fűtőerőműtől a távfűtött épü‐
leteket ellátó hőközpontokig 55 ki‐
lométer nyomvonalhosszú primer
vezetékrendszeren keresztül jut el.

A győri távhőrendszerben 244
szolgáltatói és 191 felhasználói tu‐

lajdonban lévő hőközpontban le‐
vő hőcserélőkön történik a hő‐

energia átadása a szekunder
közegnek: fűtés esetén a

radiátorokban keringetett
fűtővíznek, melegvíz‐ké‐
szítés esetén az ivóvíz‐
nek. A fűtővíz hőmér‐
sékletét a külső hőmér‐
séklet függvényében
szabályozza a hőközpon‐

ti automatika, míg a hasz‐
nálati meleg víz esetében

a beállított hőmérsékletű
meleg víz készítése a feladat. A

hőközpontokban hiteles hőmeny‐
nyiségmérő méri a fűtésre és me‐
legvíz‐készítésre fordított hőenergi‐
át. Ha egy hőközpont több épületet
lát el, akkor az épületek hőfogadói‐
ban is hiteles hőmennyiségmérők‐
kel mérik az épületek fűtésére for‐
dított hőenergiát. 2017‐ben a fo‐
gyasztók felé értékesített hőmeny‐
nyiség 1.160.000 GJ volt.

Tudta‐e, hogy 
• a megyei kórház, a Széche‐

nyi‐egyetem, a győri színház és a
Leier City Center is távfűtött?

• a fűtőmű legmagasabb kéménye
101 méter magas. Tiszta időben az épít‐

mény húsz kilométeres távolságból is
látható?

• az idei tél leghidegebb napján a
hőszolgáltató 342 ezer köbmé‐

ter gázt tüzelt el?

Biztonságos szolgáltatás!

Modern távfutés´́

Futés-

a lakóépületekben

´́
´́
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ZÖLDÜL
A győri távhőszolgáltatás a kez‐

detektől törekszik arra, hogy az
adott kor lehetőségeihez és az al‐
kalmazott technológiákhoz mérten,
minél inkább környezetbarát mó‐
don működjön. Már azzal nagyban
hozzájárul a városi levegő minősé‐
gének javításához, hogy nem a la‐
kóépületeken, hanem a város szé‐
lén, nagy magasságú kéményeken
keresztül bocsátja

ki a hő‐
termeléskor ke‐
letkező légszennyező anyagokat.

Mindemellett az elmúlt évtize‐
dekben a távhőszolgáltató szakem‐
berei folyamatosan keresték a föld‐
gáz hatékonyabb felhasználásának,
illetve a földgáztüzelés kiváltásá‐
nak lehetőségét.

Ennek köszönhető, hogy 2002–
2003‐ban, saját beruházásban
megépült az azóta is kiválóan mű‐
ködő gázmotoros kis erőmű. A lé‐
tesítményben üzemelő gázmoto‐
rok ugyanabból a primer energiá‐
ból egyrészt villamos energiát ter‐

melnek, másrészt a
motorok működése
során keletkező hő
hasznosításával hozzá‐
járulnak a távhőigé‐

nyek kielégítéséhez. Ez
az úgynevezett kapcsolt

hő‐ és villamosenergia‐
termelés azért hatékony,

mert az így megtermelt villa‐
mos energia és hőenergia előállí‐

tásához kevesebb tüzelőanyag, je‐
len esetben földgáz szükséges.

Napjainkban a figyelem egyre
inkább a megújuló energiák – bio‐
massza, geotermikus energia –
hasznosítása felé fordul. A Győr‐
Szol Zrt. – a tulajdonos városi ön‐
kormányzattal egyetértésben – a
geotermikus hőenergia hasznosítá‐
sa mellett döntött, és 2014. szep‐
tember 25‐én aláírták azt a hosszú
távú – 15 évre szóló – hőenergia‐
szállítási szerződést az Arrabona
Geotermia Kft.‐vel, melynek kö‐
szönhetően, ez a megújuló energia ‐
fajta is szerepet kap a hőtermelés‐

ben. A tényleges hőátadás 2015
novemberében indult meg. 

A Bőnyben létesített két, egyen‐
ként 2.450 méter mélységű kútból
feljövő 100‐105 °C hőmérsékletű
termálvíz az 52 MW teljesítményű
Bőnyi hőközpontban adja át a hőt
az úgynevezett szekunder víznek.
Ezt a meleg vizet juttatják el az Audi
Hungaria Zrt. és a Győr‐Szol hőköz‐
pontjáig, mintegy 13 kilométer
hosszú vezetéken. A szekunder víz
a távhőszolgáltató Rozgonyi úti te‐
lephelyén létesített 30 MW‐os tel‐
jesítményű hőközpontjában mele‐
gíti fel a győri távhőrendszer hőköz‐
pontjaiból visszatérő vizet.

A téli hónapokban az így elő‐
melegített vizet még a forróvíz‐ka‐
zánok továbbmelegítik a távhőigé‐
nyek kielégítéséhez szükséges hő‐
mérsékletre. A nyári hónapokban
a forróvíz‐kazánok nem üzemel‐
nek, a korábban említett gázmoto‐
ros kis erőmű, illetve a geotermi‐
kus hő teljesen kielégíti a fogyasz‐
tói igényeket. 

2017‐ben 377.878 GJ
geotermikus

hőenergiát tápláltak a győri
távhőrendszerbe. Ez a

hőmennyiség majd 12 millió
köbméter földgázt váltott ki,

így 23 ezer tonnával kevesebb
szén‐dioxid jutott a környezetünkbe,

hozzájárulva a fenntartható
fejlődéshez, 

a klímavédelemhez.

A távhőszolgáltatás töretlen nép‐
szerűségét jelzi, hogy az elmúlt évek‐
ben új felhasználóként lakóházak és in‐
tézmények egyaránt csatlakoztak a
rendszerhez. A 2017‐ben belépett 13
felhasználó hőteljesítmény‐igénye ösz‐
szesen közel 5 MW. A nyolc új lakóépü‐
leten kívül a Széchenyi István Egyetem
új multifunkcionális épülete és anyag‐
vizsgáló laboratóriuma, a Leier City
Center új épülete, az Illés Nyomda és
a Semmelweis utcai Nyugdíjasház is
távhőellátást kapott. Ebben az eszten‐
dőben hasonló számú új felhasználó
érkezése várható. 

De miért is előnyös a távhőellátást
választani? 

Kényelmes,
mert a fogyasztóknak nem kell

bajlódniuk a kazánnal, a kéménnyel,
annak üzemeltetésével, karbantartá‐
sával, meghibásodása esetén a javí‐
tásával, cseréjével. Korszerű, mert a
komplex felújításon átesett épület‐
ben a lakónak nincs más dolga, mint
igényeinek megfelelően beállítani a
termosztatikus szelepet.

Biztonságos,
mert a fűtőerőműben megfelelő

tartalékkapacitások állnak rendelke‐
zésre. A szolgáltatói berendezéseket
hozzáértő szakemberek üzemeltetik,
tartják karban. De ha mégis meghi‐
básodnak, akkor éjjel‐nappal rendel‐
kezésre állnak a szakemberek, az esz‐
közök és a legfontosabb anyagok, így
a hibaelhárítás gyorsan, szakszerűen
megtörténik. Nincs tüzelőberende‐
zés a lakásban.

Környezetbarát,
mert a légszennyező anyagok kibo‐

csátása nagy magasságú, a meteroló‐
giai viszonyokat, az uralkodó széljárást
figyelembe vevő helyre telepített ké‐
ményeken keresztül, ellenőrzött mó‐
don történik. Ennek eredményeként,
nagymértékben csökken a szennyező
anyagok koncentrációja azokon a szin‐
teken, ahol emberek tartózkodnak.
Ezenkívül a távhőrendszerben lehető‐
ség van – miként Győrben is – kap‐
csolt hő‐ és villamosenergia‐termelés‐
re, valamint a megújuló energiákból
előállított hő nagy mennyiségben tör‐
ténő hasznosítására.

Felhasználói

ELONYÖK´́
A GYORI TÁVHO!´́ ´́
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Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési
és Kivitelezési Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi 
munkakörök betöltésére:

gépi parkgondozó,
kézi úttisztító,
gépkocsivezeto Feltétel: C kategóriás jogosítvány

villanyszerelo, tetofedo-bádogos
´́

´́ ´́ ´́

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

A napokban leürítettük Győr legnagyobb víztá‐
rolóját, a Győrújbarát és Ménfőcsanak határán ta‐
lálható, tízezer köbméteres medencét. Túlzás nél‐
kül nevezhetnénk a víz templomának a hegyek‐
ben megbúvó, hatalmas, föld alatti vízmedencét.
Méreteit jól érzékelteti, hogy négy olimpiai mére‐
tű úszómedencényi vizet képes elnyelni.

„Átlagos szivattyúzási menetrendünk szerint, a
tízezer köbméteres medencét révfalui vízműtele‐
pünk az éjszakai órákban feltölti a szigetközi parti
szűrésű kutak vizével” – magyarázza Orosz Balázs,
a Pannon‐Víz Zrt. üzemelésvezetője. „Az éjszaka
felemelt vizet a nappali órákban pedig vissza‐
eresztjük Győr‐Marcalváros, és Győr‐Ménfőcsa‐
nak irányába. Néhány napja üres a hatalmas me‐
dence, kollégáim mossák, takarítják, majd fertőt‐
lenítik. Ha a vízmintavizsgálat eredménye kedvező
lesz, visszakapcsolhatjuk a városi hálózatra. Erre
várhatóan április közepén kerül sor” – fogalmazott
az üzemelésvezető. A beavatkozás alatt Ménfőcsa‐

A munka kezdete előtt a szakem‐
berek ellenőrizték a gépek forgó al‐
katrészeit és azok kenését, megélez‐
ték a fűnyírók késeit, ahol kellett, ott
pótolták a védő burkolatokat.

A városi úthálózatban számos kör‐
forgalom terelő szigete füvesített. A
lombkorona nélküli, általában dom‐
ború kialakítású zöld szigeteken ko‐
rábban kezdett nőni a fű, ezért a
Győr‐Szol Zrt. ezeken a helyszíneken
indította a fűnyírást.

Napjainkban már folyamatban van
többek között a lakótelepi zöldterüle‐
teken, a parkokban és az egyéb városi
zöldterületeken is a fűnyírás, a tevé‐
kenységben a Győr‐Szol Zrt. koordiná‐

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Takarítási Csoportja felvételt hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

takarítóno
Feladat: délután, 4, 6 vagy 8 órás munkaidőben
irodák takarítása

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

´́

Megkezdődtek a tavaszi vízhálózat‐öblí‐
tések és ‐karbantartások, a Pannon‐Víz
Zrt. szakemberei a nyári csúcsfogyasztás‐
ra készítik fel a vízellátó rendszert.

nak és Marcalváros területén más irányból jutnak
vízhez fogyasztóink, de ez nem lesz érezhető.

A megváltozott üzemrendet kihasználva, két víz‐
elzárót is cserélünk a várost nyugati irányból ellátó
főnyomó vezetéken. Az egyiknek a cseréje már el is
készült, a másikra április 18‐án kerül sor. A munkála‐
tok miatt lényegesen változik a vízforgalom. Győr‐
Révfalu, Kisbácsa, Sárás, Sziget, Újváros, Belváros,
Adyváros és Nádorváros fogyasztói átmeneti vízelszí‐
neződésre és nyomásingadozásra számíthatnak. A

szolgáltató kéri, hogy a fehér ruhák mosása előtt
szemrevételezéssel ellenőrizzék a vízminőséget. Az
elszíneződött ivóvíz vas‐ és mangánvegyületeket tar‐
talmaz, melyek nem károsak az egészségre, de az ivó‐
víz háztartási célú felhasználását megnehezítik. 

Április végén pedig a Győr keleti kerületeiben hú‐
zódó főnyomó vezetékeken, majd Győrszentivánon
folytatódik a vízhálózat‐karbantartás. A részletekről
következő lapszámunkban, valamint a pannon‐
viz.hu weboldalon tájékoztatjuk olvasóinkat. 

A csúcsfogyasztásra
készülnek a vizesek Szöveg: Pannon-Víz

Fotó: Borsi Viktória

lásában összesen több mint 25 darab
önjáró, nagy teljesítményű fűnyíró
gép vesz részt. A szolgáltató figyel arra,
hogy a fűnyírás lehetőség szerint ne
rontsa az utcák és járdák elvárható
köztisztaságát, ezért a fűnyírókat rövid
időn belül seprőgépek kísérik, míg
más helyszíneken kézi légfúvóval tün‐
tetik el a burkolatra került nyiradékot.
A fűnyíráshoz kapcsolódóan, a szak‐
emberek türelmet kérnek, hiszen a gé‐
pek egyszerre nem lehetnek ott min‐
den helyszínen.

Az előző évek tapasztalatai alap‐
ján várható, hogy az első fűnyírási
kör befejezése egyben a második kör
kezdete is lesz.FUNYÍRÁSElkezdodött a ´́

A Győr‐Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatóságának koordinálásában elkezdődött a
városban a közterületi fűnyírás.

´́
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Jel. határidő: május 5. 06‐
96/525‐060, 06‐70/321‐3763
www.titpannon.hu gyor@tit‐
pannon.t‐online.hu Eng. sz.: E‐
000483/2014

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bádo‐
gos és lapos tetők, szigetelési
munkák készítése. 06‐30/355‐
6991

Kőműves, szobafestés, burko‐
lás, illetve bontási munkákat
vállalunk. 06‐30/460‐5184

Lomtalanítást vállalok, padlás‐
tól a pincéig, ingyenes elszállí‐
tással. Hívjon bizalommal: 06‐
70/675‐0654.

Mindennemű kárpitozást, javí‐
tást vállalok ingyenes felmérés‐
sel, vidéken is. Nagy szövetvá‐
lasztékkal. Tel.: 06‐20/239‐9198.

Sírkőtisztítás, felújítás Győr és
vonzáskörzetében. 06‐70/343‐
6345

Fűkaszálás, fűnyírás, sövényvá‐
gás, fakivágás, gyökérkivétel,
fametszés, faültetés, bozótir‐
tás! 06‐30/403‐6810; 06‐
96/826‐322.

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.

Felesleges holmit elszállítok.
Akár egész lakás ürítését is vál‐
lalom. Tel.: 06‐70/882‐6590.

Kata mobilfodrászat! Fodrász
házhoz megy, elérhető áron!
Tel.: 06‐30/273‐3847.

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

Kertek rendezését, fűkaszá‐
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. 06‐20/517‐
2701

Lomtalanítást és költöztetést
vállalok igény szerint. Tel.: 06‐
20/325‐4156.

Szobafestést, mázolást, tapé‐
tázást, gipszkarton rendszerek
kivitelezését, fotótapéták fel‐
ragasztását, laminált padló le‐
rakását vállalom. Tel.: 06‐
70/245‐8931.

Lomtalanítást vállalok ingye‐
nes elszállítással, a padlástól a
pincéig, Hívjon bizalommal!
06‐70/707‐5812

Lomtalanítást vállalok, eltaka‐
rítom limlomját, ingyen elszál‐
lítom felesleges holmiját.
06‐20/996‐7268

Bojlerek javítását és villanysze‐
relést vállalok Győrben és kör‐
nyékén. Tel.: 06‐70/384‐6557.

Mozgásgyógyászat! Fizikai fáj‐
dalmak, sérülések, zsibbadá‐
sok, gerincbántalmak, izom‐
sorvadás gyógykezelése. Sa‐
modai 06‐30/754‐3112.
www.egeszseg‐ovo.hu

Kárpitozás! Ülő, fekvő bútorok ja‐
vítása, áthúzása, anyagválasztás‐
sal. Ingyenes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak javí‐
tása, áthúzása. 06‐70/884‐6838

EGYÉB

Kos és jerke bárányok eladók
700 Ft/kg (élősúly) áron, to‐
vábbtartásra vagy vágásra. Az
állatok 13–25 kg súlyúak. Tel.:
06‐30/500‐7346.

Használt plazmavágó gép el‐
adó! Típus: Telwin Technology
Plasma 54. Irányár: 200.000 Ft.
Érdeklődni lehet: hétfőtől pén‐
tekig 10 és 12 óra között, a 06‐
20/594‐1545 telefonszámon.

SZÉP‐KÁRTYA, Erzsébet‐utal‐
vány elfogadása, beváltás. Ná‐
dorvárosban garázst vennék.
06‐70/564‐2280

Bélyeget, képeslapot, fém‐ és
papírpénzt, kitüntetést, jel‐
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GYÔR BELVÁROSÁBAN
igényesen kialakított, 
VADONATÚJ
SZÁLLÁSHELYEK
parkolási
lehetôséggel
KIADÓK.

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

ÁLLÁS

CNC gépkezelőket, forgácso‐
lókat, darusokat (felülről ve‐
zérelt), üzemeltető villany‐
szerelőket, géplakatosokat,
méréstechnikusokat, ková‐
csokat keresünk győri mun‐
kahelyre. 1.500–1800 Ft net‐
tó órabér. 06‐70/604‐1265,
06‐70/366‐5722.
munka15@inex.hu

Jó kommunikációs és problé‐
mamegoldó készséggel ren‐
delkező, lendületes, megbíz‐
ható, munkájára igényes je‐
lentkezőket várunk, napi 4
óra munkavégzésre, győri
szállásközvetítéssel foglalkozó
irodába. Érdeklődni: 06‐
20/297‐8795.

WHC Kft. munkatársakat keres
kiemelt bérezéssel, hosszú táv‐
ra. Jelentkezni a 96/520‐271
telefonszámon lehet vagy a
9022 Győr, Szent István út
10/A szám alatt.
481‐6/2002‐2000, XX‐M‐
001/407/2013

OKTATÁS

Pályázatírás‐ és projektme ‐
nedzsment‐képzést indít má‐
jus 12‐én a TIT Pannon Egye‐
sülete (Győr, Munkácsy u. 6.)
szombatonként 6 alkalommal.



vényt, egyéb régiséget vásárol
magángyűjtő, díjtalan kiszál‐
lással. Pál István. Tel.: 06‐
20/947‐3928.

Pénzre van szüksége? Kész‐
pénzkölcsön 30.000 Ft‐tól
280.000 Ft‐ig. Info: a 06‐
70/884‐7918‐as telefonszá‐
mon, hétvégén is!

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. Kérésre
díjtalanul házhoz megyünk!

INGATLAN

Győr‐Kisbácsa csendes részén,
a Kultúrház utcában, 406 nm‐
es építési telek tulajdonostól
eladó. A telek üres, csatorna a
telken belül, többi közmű a te‐
lek előtt. Ár: 10,2 M Ft. Tele‐
fon: 06‐20/940‐2805.

Révfaluban, a Körtöltés utcá‐
ban, 80 nm‐es, kétszobás tég ‐
lalakás, garázzsal együtt eladó.
Irányár: lakás: 29 M; garázs: 2
M Ft. Tel.: 06‐96/331‐487.

Győr‐Belvárosban, 95 nm‐es,
erkélyes polgári lakás eladó.

30.990.000 Ft. 06‐70/633‐
5250

Győr‐Szigetben 2 szoba+hal‐
los, erkélyes téglalakás eladó.
12.490.000 Ft. 06‐70/940‐
4046

LAKÁSCSERE

Elcserélném a Győr‐Belváros
közelében lévő, 37 nm‐es, 1.
emeleti, szépen felújított ön‐
kormányzati lakásomat na‐
gyobbra, saját tulajdonú is ér‐
dekel. 06‐20/434‐4526

06-96/505-000

Marcalváros II, 3 szobás, 68
nm‐es, összkomfortos, határo‐
zatlan bérleti szerződéses la‐
kást cserélne 2 szobás vagy
annál nagyobb határozatlan‐
határozott idejű, csak földszin‐
ti bérleményre. Újváros, Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetés ‐
szám: 646.)

Szigeti, 1 szobás, 46 nm‐es,
komfortos, egyedi gázfűtéses,
határozott bérleti szerződé‐
ses lakást cserélne, 55–65
nm‐es, 3 szobás, határozott‐
határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakásra. (Hirde‐
tésszám: 479.)

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. 

Ne felejts el
rendelkezni az 1%-ról! 
18530021-1-08
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Szigeti, 1 szobás, 26 nm‐es,
összkomfortos, távfűtéses, ha‐
tározatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne, 50–100 nm‐
es, 1–3 szobás, határozatlan
idejű, belvárosi, szigeti, révfa‐
lui, nádorvárosi bérleményre.
(Hirdetésszám: 480.) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 45 nm‐
es, komfortos, egyedi gázfűté‐
ses, erkélyes, karbantartott,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 50–70 nm‐es,
1+ 2 fél szobás, határozott‐ha‐
tározatlan idejű bérleményre.
Adyváros, Marcalváros I–II,
Belváros előnyben. Bán A. u.
kizárva. (Hirdetésszám: 482.)

Belvárosi, 2 szobás, 44 nm‐es,
összkomfortos, határozott bér‐
leti szerződéses lakást cserél‐
ne 36–56 nm‐es, 2 szobás, ha‐
tározott‐határozatlan idejű
bérleményre. Belváros, Révfa‐
lu, Adyváros, Marcalváros I–II,
Szabadhegy, Ménfőcsanak,
Nádorváros előnyben.
(Hirdetés szám: 483.)

Nádorvárosi, 1 szobás, 42
nm‐es, komfortos, egyedi
gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
36–42 nm, 1 vagy 1+ fél szo‐
bás, határozott‐határozatlan
idejű bérleményre. (Hirdetés ‐
szám: 486.)
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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 a Pécsinger‐szőlőbirtok fehérborát kapja. A nyeremény a Győr+ Média
székházában vehető át. A játékban csak 18 éven felüli olvasóink vehetnek részt. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Győr, Kodály
Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző heti rejtvényünk nyertese: Kiss Teréz.
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A szemerkélő eső sem riasztotta
el a sportos győrieket, hogy szom‐
baton, napjuk egy részét a Barátság
Sportparkban töltsék. Már kilence‐
dik alkalommal rendezték meg a Ta‐
vaszi Családi Sport‐ és Egészségna‐
pot, ahol az érdeklődők számos
sportágat próbálhattak ki, kortól és
nemtől függetlenül.

Győr alpolgármestere és egyben
a városrész egyik képviselője, Radnó‐
ti Ákos elmondta a rendezvényen,
hogy folyamatosan fejlesztik nem
csak a sportparkot, de a sportolási
feltételeket is, minden városrészben.
Radnóti Ákos úgy véli, a győriek fogé‐
konyak a mozgással kapcsolatos
programokra. „Adyvárosban is nagy‐
szerű létesítmények várják azokat,
akik mozogni szeretnének, a Barát‐
ság Sportpark is egész évben lehető‐
séget biztosít erre mindenkinek.
Ezen a téren is további fejlesztések
várhatóak a következő időszakban.”

Az egészségnap sztárvendége, az
egyik legismertebb hazai fitneszed‐
ző, ovifocistáknak tartott bemelegí‐
tést, majd a hölgyekkel aerobikozott.
Béres Alexandra mindig szívesen
vesz részt ilyen és ehhez hasonló
programokon. „Zsírégető jellegű, de
nem túl megerőltető gyakorlatsort

Április 22‐én, vasárnap rendezi
Győrben a város polgármesteri hiva‐
tala és a Budapest Sportiroda a Tele‐
kom Vivicittá Városvédő Futást. A
rajt és a cél is a Dunakapu téren lesz,
a 2600 méteres futás 10 órakor in‐
dul a Dunakapu tér–Móricz Zsig‐
mond rakpart–Kiss János utca–Bat ‐
thyány tér–Bajcsy‐Zsilinszky út–Jókai
utca–Zechmeister utca–Bécsi kapu
tér–Király utca–Széchenyi tér–Jedlik
Ányos utca–Dunakapu tér útvona‐
lon. A versenyközpontot, öltözőket
és ruhatárakat magában foglaló sát‐
rakat a Dunakapu téren állítják fel a
szervezők. Nevezni április 19‐ig a
www.futanet.hu internetes portálon
lehet, vagy az Adyvárosi Sportcent‐
rumban (Grabo‐sátor), a Barátság
Sportparkban. A rajt előtt a helyszí‐
nen is adott a lehetőség nevezésre
8 óra és 9.45 között. Az egyéni indu‐
lók mellett iskolai csoportokat, csa‐
ládokat és baráti társaságokat is vár‐
nak. A férfi és a női mezőny legjobb
három futóját díjazzák.

Rajtol a
VIVICITTÁ 

állítottam össze, hogy mindenki él‐
vezze a mozgást, a kezdők és a kevés‐
bé edzettek is” – árulta el.

Az egészség‐ és sportnapon több
győri klub is bemutató edzéseket
tartott, így szinte minden sportágat
kipróbálhattak az érdeklődők, akik
különböző egészségügyi méréseken

és szűrővizsgálatokon is részt vehet‐
tek. A Győri Ovifoci Klub az önkor‐
mányzattal közösen labdarúgó‐tor‐
nát rendezett. Az országban egye‐
dülálló győri egyesület 31 csoportja
közül a legtöbb kisgyermeket foglal‐
koztató hat óvoda képviseltette ma‐
gát csapatokkal.

Sportolt 
a város
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• 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  •

A Rába ETO futsalcsapata szerződtette a
22 esztendős argentin Nicolás Rolónt. A szél‐
ső pályafutása során szerepelt a River Plate‐
ben, de játszott az indiai Delhi Dragonsnál is,
ebben a gárdában csapattársa volt rövid ide‐
ig a brazil futballfenomén Ronaldinho is,
emellett Rolón játszott például a Manches‐
ter United‐legenda Ryan Giggs ellen. A két‐
szeres Argentin Kupa‐győztes futsalost a győ‐
riek néhány hónapja kinevezett új vezetőed‐

zője, Javi Rodríguez győzte meg arról, hogy
szerződjön a magyar együtteshez. Rolón iz‐
gatottan várja, hogy pályára léphessen a Baj‐
nokok Ligájában az ETO‐val. „Nagy remé‐
nyekkel érkeztem az ETO‐hoz, rendkívül mo‐
tivál, hogy Európában játszhatok. Készen ál‐
lok az UEFA Futsal Cup Final mérkőzéseire.
A győri klub végső céljai is fontosak számom‐
ra, azért fogok küzdeni, hogy a klub megvéd‐
je bajnoki címét az NB I‐ben.”

Ronaldinho csapattársa volt, 
az ETO-ban játszik tovább

Egy kedves – nevét elhallgató – úri‐
ember arra kérte a Győr+ Médiát,
hogy egy kockás zászlónak találjunk
gazdát, és a befolyt összeget adomá‐
nyozzuk a mindszentpusztai Mit Te‐
hetnék Érted Autista Otthon Alapít‐
vány lakóinak. A zászló Gyulai Zsolt, a
Hungaroring elnök‐vezérigazgatójá‐

SEGÍTSÜNK
az autista otthonnak!

Zászlót a kézbe!

Tizenegy
világbajnoki cím, négy
világbajnok, összesen húsz világsztár –
árverésre bocsátunk egy olyan relikviát, 
ami a száguldás és a motorsport szerelmeseinek
igazi kincset jelent!

nak közbenjárásával került felaján‐
lónkhoz. Egy igazi nagy kincsről be‐
szélhetünk, hiszen amellett, hogy ez‐
zel intették le a 2017‐es Forma–1‐es
Magyar Nagydíjat, a futamot követő‐
en minden pilóta alá is írta azt. A zász‐
ló tartalmazza a már négyszeres világ‐
bajnok Lewis Hamilton aláírását és

természetesen Sebastian
Vettel, Kimi Räikkönen és
Fernando Alonso szignója
is rajta van.

A lakóotthon nehéz
anyagi helyzetben van, az
ott élő autistákat ellátó in‐
tézmény további működte‐
tése veszélybe került. Az au‐
tista fiatalok eddigi, hosszú
évek óta megszokott otthona
pénzügyi nehézségekkel küzd,

ezért minden segítséget köszönettel
fogadnak.

A 2017‐es Magyar Nagydíj mező‐
nye: Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen,
Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Max
Verstappen, Daniel Ricciardo, Nico Hül‐
kenberg, Fernando Alonso, Stoffel Van‐
doorne, Carlos Sainz Jr., Jolyon Palmer,
Esteban Ocon, Danyiil Kvjat, Sergio Pé‐
rez, Romain Grosjean, Kevin Magnus‐
sen, Lance Stroll, Pascal Wehrlein, Paul
di Resta, Marcus Ericsson.

A licitálásban részt vevőknek nincs más dolguk, mint adataik és
elérhetőségeik mellett a licit@gyorplusz.hu e‐mail címre elkül‐
dik az összeget, amivel meg szeretnék vásárolni a zászlót.

A licitálás április 15‐én kezdődik és július 1‐ig tart. A kikiáltási
összeg 250 ezer forint. A minimum licit összege 50 ezer forint.

Az e‐mail tartalmazza:
• licitáló neve • születési helye, dátuma
• telefonszáma • a licit összege

Szerző: Rozmán László  /  Fotó: Marcali Gábor
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www.vidrauszoiskola.hu

• 5 éves kortól • heti turnusokban minden hét-
főn indul, naponta 7.30-tól 16.15-ig  • Tábor-
vezető és úszóedző-tanárok felügyeletével •
Ebéd (választható) és uzsonna. Programok:
úszásoktatás, úszóedzés, football-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aerobic, vízi torna, játé-
kos vetélkedők, ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS

Április, májusi befizetés
esetén KEDVEZMÉNY!

ÚSZÓ és SPORTTÁBOR!
A GYÔRI STRAND TERÜLETÉN

2018. június 18–augusztus 10-ig

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc  30/272-2064, 

Kovács Aliz 70/947-9409

Jelentkezés: péntekenként 16–19 óra között
a Győri Sátoros Fedett Uszodában,

illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

A magyar juniorválogatott három arany‐,
négy ezüst‐ és egy bronzéremmel tért haza az
olaszországi Lignanóban rendezett korosztályos
Európa‐kupáról, amelyen 36 ország 604 judósa
lépett tatamira. Magyarország a második lett az
éremtáblázaton. A 100 kilogrammos Árvai Péter,
a +100 kilós, még ifjúsági Sipőcz Richárd és a 44
kilós Beringer Fatime is felállhatott a dobogó leg‐

mindenkit legyozött
felső fokára. Horváth László, a korosztályos fiúk
vezetője nagyon elégedett volt a csapat teljesít‐
ményével. „Sipőcz  teljesítménye különösen ér‐
tékes, ugyanis még ifjúságiként érte el ezt a si‐
kert, nála idősebb, tapasztaltabb versenyzők kö‐
zött. Rettenetesen erős volt a mezőny, gyakorla‐
tilag a grúz, a holland és német válogatotton kí‐
vül mindenki itt volt, aki számít.”

SIPOCŹ
´

´́

Harmadik alkalommal rendezték meg Magyaror‐
szág egyik legnagyobb LEO jótékonysági esemé‐
nyét, a III. Győri LEO Futást. A rendezvényen 471
futó vett részt, és így közel egymillió forint gyűlt ösz‐
sze. Ezt a bevételt a Szt. Cirill és Method Alapítvány‐
nak és a Süss Fel Nap Alapítványnak ajánlották fel
a szervezők. Az összegyűlt pénzből egy épület‐ és
játszótér‐felújítást támogatnak az adományozók.

A győri Sipőcz Richárd (a kép bal oldalán) a nála idősebbek között is aranyérmet szerzett
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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: április 13—19.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Gyakorlati munkahely lehetőség 
diákok részére!

Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Farmer tejföl
20%-os, 330 gr,
603,03 Ft/kg

199 Ft/db

Sertéslapocka

850 Ft/kg

Kristálycukor

155 Ft/kg

Garafarm vetômag

Helyben készített, juhbélbe
töltött kolbász

1099 Ft/kg

Arany Ászok dobozos sör
frissen szûrt, 4,3%-os,
0,5 l, 278 Ft/l

79 Ft/db

139 Ft/db

A futsaltorna hagyományait foly‐
tatva, a NEMAK idén is a Lukács‐is‐
kola diáksport‐egyesületével közö‐
sen rendezte meg a versenysoroza‐
tot. A szeptembertől áprilisig tartó
kupa játéknapjain négy általános is‐
kolás korosztályban összesen 38 csa‐
pat versenyzett, több mint félezer
gyereket mozgatva meg. A csapatok
13 győri és Győr környéki iskolából
érkeztek, és egy dunaszerdahelyi
együttes is pályára lépett a Nemak–
Lukács Sportközpontban, ahol az
eredményhirdetést is tartották.

„Összesen hét csoportban osz‐
tottunk érmeket, az első helyeken

Bartalis István sérülés miatt ki‐
hagyja a jövő vasárnap kezdődő
budapesti divízió I/A jégkorong‐vi‐
lágbajnokságot. „Nagyon sajná‐
lom, hogy nem tudok egy hazai
rendezésű vb‐n részt venni, de rég ‐
óta sérüléssel bajlódom. Az egész‐
ség az elsődleges, és nem szeret‐
ném, hogy ez legyen az utolsó vi‐
lágbajnokságom. Nem vagyok
még nyolcvan‐kilencven százalé‐
kos állapotban sem, így nagy a ri‐
zikó, hogy rásérülhetek” – idézte a
nemzeti együttes győri nevelésű

BARTALIS sérülés miatt

csapatkapitányát a hazai szövetség
honlapja. „Jó ómen lehet, hogy
2015‐ben is lemaradtam a vb‐ről,
és akkor nélkülem is feljutott a csa‐
pat. Ugyanezt kívánom a srácok‐
nak erre az évre is. Ott leszek ve‐
lük minden meccsen, és támoga‐
tom őket” – tette hozzá a német
Schwenninger Wild Wings csatára.

Jarmo Tolvanen szövetségi ka‐
pitány együttesének felkészülése
az ukránok elleni összecsapással
zárul jövő szerdán a Vasas Jég‐
centrumban. 

„A magyar hoki tart ott, hogy nem
is futhatunk máshogy neki egy ilyen
eseménynek, csak úgy, hogy szó le‐
gyen a feljutásról” – mondta a válo‐
gatott játékosa, Kóger Dániel, aki hoz‐
zátette, nehéz csoportban fognak
szerepelni az április 22. és 28. között
a Papp László Budapest Sportaréná‐
ban rendezendő világbajnokságon,
ahol a harmadik vonalból feljutott
Nagy‐Britannia mellett a világelitből
kiesett Olaszország és Szlovénia, va‐
lamint Lengyelország és Kazahsztán
lesz a magyar együttes ellenfele.

kihagyja a világbajnokságot

pedig hat különböző intézmény osz‐
tozott. Egyedüliként a győrzámolyi
iskola tudott duplázni. Ebben az iz‐
galmas mérkőzésekkel teli idény‐
ben 210 meccset játszottak a gye‐
rekek, ezeken nagyjából kétezer gól
esett. Nagyon örülünk annak, hogy
közel azonos képességűek voltak a
csapatok, ritka volt a különösen
nagyarányú győzelem. A most zá‐
rult bajnokságban egyetlen csapat
sem maradt nyert mérkőzés nélkül”
– mondta a torna egyik szervezője,
Pozsonyi Márk.

Az I. korcsoport, vagyis a legkiseb‐
bek bajnokságát az ETO Reménysé‐

gek csapata nyerte, a II. korcsoport al‐
sóházát a szabadhegyi, a felsőházát
a Kölcsey‐iskola zárta az élen. A III.
korcsoportban a Móricz‐ és a győrzá‐
molyi iskola, a IV. korosztályban pedig
a Fekete‐, valamint a győrzámolyi is‐
kola csapata szerzett aranyérmet.

A szervező Nemak és a Lukács
DSE kiemelt figyelmet fordít az isko‐
lák visszajelzéseire, így évről évre
egyre színvonalasabb lehet a rendez‐
vény. Az általános iskolások a Nemak
Kupán, a középiskolások a sorozat
társbajnokságában, az ETO Futsal
szervezésében lebonyolított verseny‐
sorozaton léphetnek pályára.

NEMAK KUPÁNKétezer gól a 



40 2018. április 13.


