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Negyven ember, két kamion, egy
autó‐ és egy mikrobusz – egy kisebb
karaván kelt útra csütörtök reggel a
Belvárosból. „Nem nagy szám, ’csak’ a
szokásos év eleji olasz turné” – fogal‐
mazott Kiss János, a Győri Balett igaz‐
gatója, hiszen már ötödik éve visszajá‐
ró vendégek Itáliában. „Munkás év volt
2017, számos bemutatóval és fellépés‐
sel, és 2018‐ban sincs megállás” –
hangsúlyozta. „Külföldön képviselni
Győrt és Magyarországot mindig hatal‐
mas megtiszteltetés és egyben kihívás
is nekünk, úgyhogy az ilyenkor
elvárható izgalommal ké‐
szültünk az év első tur‐
néjára” – tette hozzá
az igazgató és elme‐
sélte, két hétre utaz ‐
nak. Észak‐Olaszor‐
szágban kezdenek
Cormonsban, majd
lemennek egészen
délre, ahol Bariban
zárják a sorozatot.

Lélekzaj címmel a napokban mutatta be leg ‐
újabb lemezét Deego, akit a hip‐hop berkekben
így, a reggae berkekben pedig Diggiemanként is‐
mernek. Halpert Balázs hosszú idő után jelentke‐
zett új rap‐koronggal, amin a csavaros szövegek
mellett nem kell nélkülöznünk az előadó karakte‐
res énekhangját sem.

Két év munkáját tarthatja kezében az a szeren‐
csés rajongó, aki például az egyik vidéki vagy bu‐
dapesti helyszínen személyesen vette meg Deego
legújabb lemezét. A zenész elmondta, neki még
mindig fontos, hogy legyen kézzel fogható produk‐
tum, de tisztában van vele, hogy sokan csak a gyűj‐
tés kedvéért vásárolnak napjainkban CD‐t vagy ba‐

kelitet. A legújabb dalok már
online is elérhetőek, hiszen Ba‐
lázs a napokban posztolta a
legnépszerűbb videomegosz‐
tó oldalon őket.

„Koncepció és megfelelési
kényszer nélküli a lemez, melynek

mind a 19 dala igazi örömzene” – fo‐
galmazott Deego. Vannak olyan felvéte‐

lek, melyekhez hívott közreműködőt az elő‐
adó, de csakis azért, hogy még jobban szóljon, nem
az értékesítést akarta velük növelni. Ez egyébként
meghallatszik Halpert Balázs minden nótáján, hi‐
szen számára a zenélés igazi szerelem. Úgy vallja,
az mindig a tartalom és az önmegvalósítás rovására
megy, ha csak bizniszként tekintünk a zenére.

Az új lemez előtt új klipet is forgattak. A sztorija
fordulatokkal teli csakúgy, mint az élet, hiszen De‐
ego arról énekel, hogy próbáljuk megélni a min‐
dennapjainkat a lehető legtartalmasabban.

Az új lemezen is sokféle dalt találhatunk, de aki
kedveli Deego munkásságát, nagyjából tudja, mire
számíthat. Az előadó 2004 óta most jelentkezik
először önálló rap‐albummal, amely, ahogy mond‐
ta, azért tartogat egy‐két meglepetést. Ha valaki
nem elégszik meg a lemezzel és az online hallga‐
tási lehetőségekkel, akkor jó hír, hogy a győri ze‐
nész nálunk is bemutatja legújabb korongját, még‐
hozzá február 10‐én, a Rómer Ház színpadán. En‐
nek apropóján pedig eljön a Győr+ Rádió stúdió‐
jába is, hallgassák a minden hétköznap 18–20 órá‐
ig tartó Győr+ Estét!

Az olasz publikum korábban már
láthatta a Bolerót és a Carmina Bura‐
nát a társulat előadásában, idén eze‐
ken kívül a Rómeó és Júliát is bemu‐
tatják. „Sokat nem pihentünk kará‐
csonykor sem, de ilyenkor minden
táncos fejében ott van, hogy ha év
eleje, akkor irány Olaszország” –
mondta Sebestyén Bálint, az együt‐
tes magántáncosa. „Mi, a társulat
’öregebb’ tagjai rutinos utazóknak
számítunk, egyáltalán nem okoz gon‐
dot, hogy több ezer kilométert bu‐
szozunk, miközben szinte minden es‐
te fellépés is van” – tette hozzá és el‐
mesélte, az olaszok igencsak igényes
publikumnak számítanak, akik látvá‐
nyosan díjazzák is, ha tetszik nekik a
darab. Egy jól sikerült olasz turné pe‐
dig újabb külföldi meghívásokat hoz‐
hat a Győri Balett számára, ráadásul
az Itáliában töltött két hét jó felveze‐
tése lehet az újabb kihívásokkal teli,
és remélhetőleg sikerekben gazdag
új évnek.

AJÁNLÓ
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Gyori Balett:

OLASZ TURNÉ

„Csak” a szokásos
´́
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Horváth László alapítása óta elnö‐
ke a Békéltető Testületnek, s mint fo‐
galmaz, a fogyasztói jogviták gyors és
egyszerű intézése a feladatuk, pró‐
bálnak egyezséget teremteni a vásár‐
ló és a kereskedő vagy adott esetben
az ügyfél és a szolgáltató között. 

A Béltető Testület induló, 2001‐es
évében húsz határozatot hozott,
2016‐ban 470‐et, tavaly, 2017‐ben
pedig 440‐et. A helyzet részben vál‐
tozott, részben állandó maradt.

Az elnök elmondta, 
a cipők foglalják el a képzeletbeli

dobogó felső fokát. 2017‐ben 82 cipő‐
ügyük volt. Vagyis amikor a lábbeli idő
előtt tönkrement vagy olyan elváltozá‐
sokat produkált, amellyel a vásárló elé‐
gedetlen volt. Cipőfronton a helyzetet
bonyolítja, hogy a lábbelikre nem jót‐
állás van, hanem szavatosság. Hat hó‐
nap után a vásárlónak kell bizonyítani,
hogy a lábbelit rendeltetésszerűen
használta, gondozta, kenegette.

Két éve bronzérmes volt a képze‐
letbeli negatív listán, most a második
helyre léptek a mobiltelefonok. Itt
is az a helyzet, mint a cipőknél, a
cégek általában saját szervizeik‐
től szerzik be a szakértői jelen‐
tést, ebben az esetben az objek‐
tivitás erősen megkérdőjelező‐
dik. A 440 határozatból egyéb‐
ként 55 a mobiltelefonokra vo‐
natkozott. Az esetek ötven száza‐
lékában a vevő panaszát orvosolták,
új készüléket kapott vagy levásárol‐

Egyre tudatosabb a magyar vásárló, nem hagyja, hogy átverjék

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter

A Győr‐Moson‐Sopron Megyei Békél‐
tető Testület tizennyolc éve dolgozik
a fogyasztók érdekében. Az elsődle‐
ges cél továbbra sem változott, a be‐
csapott vásárlók és ezzel együtt a tisz‐
tességes vállalkozások érdekvédel‐
mét látják el. 2017‐ben 440 határoza‐
tot hoztak, a panaszlistát továbbra is
a cipők és a telefonok vezetik.

hatta az összeget. Fontos tudni,
hangsúlyozza az elnök, hogy a vásár‐
ló a pénzt nem követelheti vissza, er‐
re a jogszabályok nem adnak lehető‐
séget, viszont a panaszt orvosolja a
készülékcsere vagy levásárlás.

Az idők változását jelzi, hogy harma‐
dik helyre léptek előre a webshopok. A
jogszabályok előírják, hogy a weben vá‐
sárolt termékeket 14 napon belül visz‐
szaküldhetjük, vagyis elállhatunk a vá‐
sárlástól. A pénz visszajár, a postakölt‐
ség viszont a vásárlót terheli. Már ha
van hová visszaküldeni. Bizonyos web ‐
áruházak ugyanis elérhetetlenek, nincs
címük, nincs hová visszaküldeni. Erre

vonatkozott a Békéltető Testülethez
benyújtott panaszok egy része.

Ha a webshop hu‐ra végződik, még
nem biztos, hogy magyar – osztja meg
tapasztalatait Horváth László, akitől
megtudjuk azt is, érdemes vásárlás
előtt alaposan megnézni, konkrét cí‐
men és telefonszámon elérhető‐e a
webáruház, hogy ne utólag csalódjunk.

Korábban 
a termékbemutatókra
rengeteg panasz érkezett. Tavaly el‐

ső félévben mindössze négy, a máso‐
dik félévben egy sem. Oka, hogy válto‐
zott a jogszabályi háttér. A termékbe‐
mutatókat be kell előre jelenteni, aján‐
dékok osztogatásával nem ösztönözhe‐
tik a megjelenteket vásárlásra, a hely‐
színen nem lehet fizetni, s megyénként
köteles a termékbemutató tartója

ügyfélszolgálatot működtetni – fog‐
lalja össze a piacmegtisztulás okait
az elnök. Ami pedig a tavalyi év
számait illeti: a Békéltető Testület
által hozott 440 határozatból 210
volt érdemi. Vagyis amikor egyez‐

ség született a vásárló és a bolt kö‐
zött vagy nem várták meg a határo‐

zatot, hanem előtte megegyeztek a
mindkét félnek jó megoldásban.

Körülbelül száz esetben
nem tudtunk segíteni – vonja meg

a tavalyi év mérlegét Horváth László,
aki szerint 2017‐ben fontos törvényi
változások erősítették a fogyasztókat.
Ha a bepanaszolt üzlet vagy szolgálta‐
tó megyebeli, akkor személyesen kö‐
teles megjelenni a Békéltető Testület
előtt. Ha megyén kívüli, köteles írás‐
ban érdemi választ küldeni. Ha elmu‐
lasztják, 50 és 100 ezer forint összegű
bírságra számíthatnak.  

A vállalkozásoknak továbbra is kö‐
telező az üzletben feltüntetni, hová
fordulhat panaszával az ügyfél. Mint
ahogy továbbra is kötelező az üzlet‐
ben elhelyezni a vásárlók könyvét.
Ha ebbe bejegyzünk valamit, a bolt
harminc napon belül köteles értesí‐
teni a vásárlót. Ha ezt nem teszi meg,
ugyancsak büntetésre számíthat.

A magyar vásárló egyre tudato‐
sabb, bizonyíték erre, hogy 2017‐
ben ezerötszázan fordultak a Békél‐
tető Testülethez. A tanácsadást bárki
igénybe veheti kedden és csütörtö‐
kön 9 és 12 óra között, szerdán pedig
13 és 16 óra között. A Békéltető Tes‐
tület a Győr‐Moson‐Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara föld‐
szintjén érhető el.

TELEFONOKRA
CIPOKRE
Továbbra is a

és a´́

érkezik a legtöbb panasz

Kötelezô
feltüntetni,

hova fordulhat
panaszával 
az ügyfél
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Ha kinyitjuk a Győr+ Hetilap korábbi években
megjelent januári számait, akkori elemzéseinkből
is látható,  a város évről évre adóbevételi rekordot
dönt. Ez idén sincs másként, a 2016‐ban befolyt
25 milliárd 755 millió forintnál újabb öt százalék‐
kal több adót fizettek be a győriek: a legutolsó
adatok szerint 2017‐ben 27 milliárd 80 millió fo‐
rintot. Ahogy múlt heti interjúnkban Győr polgár‐
mestere is kiemelte, a korábbi években annak el‐
lenére nőtt az adóbevétel, hogy az iparűzési adó
mértéke 2‐ről 1,8 százalékra csökkent. Borkai Zsolt
úgy fogalmazott, a csökkentéssel a győri gazdasági
környezet még vonzóbbá tétele volt a cél, amely‐
nek helyességét a számadatok is igazolják. Mint is‐
meretes, 2018. január 1‐jével újabb adócsökken‐
tés történt, hiszen az iparűzési adókulcs most már
csak 1,6 százalék. A polgármester azt is elmondta,
bízik benne, hogy a döntés révén nem csak fejlesz‐
tésre, bővítésre, de a munkaerő még jobb megbe‐
csülésének kifejezésére is tudnak fordítani a gaz‐
dasági élet szereplői.

Visszatérve a számokra, 
a 2017‐es iparűzésiadó‐bevétel több

mint 23 milliárd 70 millió forint, ami
meghaladja az ötszázalékos bevétel‐
növekedést, hiszen 2016‐ban 21 mil‐
liárd 916 millió forint volt. Az építmé‐
nyadóból négy százalékkal több, 3
milliárd 347 millió forint folyt be, s a
gépjárműadó‐bevétel is hasonló
arányban növekedett, ami több mint
505 millió forintot jelent (utóbbi adó‐
nemnek csak a 40 százaléka marad az
önkormányzatoknál – a szerk).

Fekete Dávid pénzügyekért felelős al‐
polgármestertől azt is megtudtuk, hogy az
idegenforgalmi adóból beérkezett mintegy
157 millió forint több mint 13 százalékos növeke‐
dés a 2016‐os adathoz képest. Győr várhatóan a lá‐
togatók által nálunk töltött vendégéjszakák számá‐
ban is rekordot dönt, s – bár a decemberi adatok
még nem ismertek – a 400 ezres határt is átlépheti.

MILLIÁ
Újabb gyori adóbevételi rekord született

Minden idők legnagyobb adóbevételét re‐
alizálja az önkormányzat, vagyis 2017‐
ben is kitűnően teljesített a győri gazda‐
ság. Az előzetes adatok szerint több mint
27 milliárd forint folyt be a kasszába, ami‐
ből az iparűzési adó meghaladja a 23 mil‐
liárd forintot.

23 milliárd
70 millió forint

iparuzési adó gépjármuadó

505 millió forint

Több mint
27 milliárd 

forint a
gazdaságból

´́ ´́

´́
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RDOK
(További részleteket a 6–7. oldalon található inter‐
júnkban olvashatnak.) „Mindez  azt jelenti, hogy az
önkormányzathoz beérkező adónemekből a 2017‐
ben befolyt több mint 27 milliárd forint 5 százalékkal
haladja meg az egy évvel korábbit, az előzetesen ter‐
vezettnél pedig 7 százalékkal több a város adóbevé‐
tele. Ez Győr gazdasági erejét, folyamatos gyarapo‐
dását mutatja, ami jó előjel a 2018‐as évre is” – hang‐
súlyozta az alpolgármester, aki szerint az újabb adó‐
bevételi rekord a helyi cégek, vállalkozások és a győri
polgárok közös munkájának eredménye. 

Nem meglepő,
hogy az iparűzési adó legnagyobb hányadát a

több mint 12 ezer munkavállalót foglalkoztató Audi
Hungaria fizeti évről évre a város kasszájába. „A vá‐
rosvezetés előrelátó, Győr iparának fejlődését szol‐
gáló intézkedést hozott, amikor csökkentette az ipar ‐
űzési adót” – fogalmazott Lőre Péter, a vállalat kom‐
munikációért és kormánykapcsolatokért felelős ve‐
zetője és hozzátette, minden adócsökkentés javítja
az ipar számára a gazdasági keretfeltételeket, s ezzel
Győrt még versenyképesebbé teszi a már itt levő
vagy az ide tartó beruházások számára. 

Horváth Szabolcs, a fémiparban tevékenykedő
győri és Győr környéki vállalatokat összefogó Profes‐
sio Fémipari és Szakképzési Klaszter elnöke szintén
üdvözli a több lépésben megvalósított adócsökken‐
tést. Lapunknak úgy fogalmazott, Győrben közismert
tény a szakemberhiány, egyre magasabb bérért lehet
új munkatársakat találni, így az adócsökkentéssel
megmaradó pénzt erre lehet fordítani, s közben nem
csökken a cégek versenyképessége. 

Idegenforgalmi területről 
Horváth Ottó, a Hotel Rába City Center igazgatója

nyilatkozott. Elárulta, 2017‐ben jó eredményeket re‐
alizáltak, a vendégéjszakák száma öt százalékkal meg‐
haladta a 2016‐os adatokat. „Nyilván sokat számít,
hogy a város Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált ren‐
dezett. Jóslásokba nem szeretnék bocsátkozni, hiszen
ez ma még sok ismeretlenes egyenlet, de 2018‐ban
arra számítunk, hogy sikerül megtartani ezt a szintet,
hiszen Győr jelentős vonzerővel rendelkezik, és dina‐
mikusan fejlődik a város idegenforgalma.”

Városunk idei költségvetése is hamarosan teríték‐
re kerül, melynek fő céljairól előzetesen tudható,
2018‐ban is az intézményhálózat biztos működtetése
és minél több fejlesztés megvalósítása lesznek azok.
A 2018‐as költségvetést a február végi közgyűlésen
tárgyalja a testület, előtte Borkai Zsolt polgármester
és dr. Fekete Dávid alpolgármester sajtótájékoztatón
ismertetik majd a tervezett büdzsé részleteit.

a

kasszában

idegenforgalmi adóépítményadó

157 millió forint3 milliárd
347 millió forint

Szerző: Papp Zsolt–Koloszár Tamás  /  Fotó: Audi
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Hogyan értékeli, hogy az előre‐
jelzések szerint tavaly több mint
400 ezer éjszakát töltöttek Győrben
a fizetővendégek?

Először is szeretném leszögezni,
hogy ez az adat egyelőre becslés, a hi‐
vatalos számokat még nem látjuk, de
az kis kockázattal elmondható, hogy re‐
kordot döntöttünk, Győr még soha
ennyi látogatót nem fogadott, mint ta‐
valy. Ebben persze benne van a nyári
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) is, és nyilván ekkora horderejű
eseményt nem minden évben rendez
egy város, de ezzel együtt is büszkék le‐
hetünk az eredményre, amihez sok
ember rengeteg munkája kellett. Az
önkormányzat mellett a szállásadók, a
turisztikai szektor szereplői, kulturális
intézményeink, sportszervezeteink
egyaránt kivették a részüket, és persze
fontos kiemelni a győri emberek ven‐
dégszeretetét, amelyet az EYOF‐ra ér‐
kező csapatok is érzékelhettek.

Fenntartható‐e ez a magas láto‐
gatói szám a jövőben is?

Mint ahogy említettem, nem ren‐
dezünk minden évben ekkora ese‐
ményt, viszont olyan létesítmények
épültek a városban, amelyek például
a sportturizmusnak újabb lendületet
adnak. Nemzetközi edzőtáborok és to‐

vár min

Gyor jövore is

élménez
er

 

´́ ´́

Az előzetes becslések szerint városunk 2017‐ben
egy újabb lélektani határhoz érkezett a turizmusban,
és várhatóan átlépte a 400 ezres vendégéjszaka szá‐
mot. Hogy mit tartogat 2018‐ban a város a győriek‐
nek és az ide látogatóknak, arról dr. Domanyik Esz‐
terrel, a Városmarketing és Programszervezési Fő‐
osztály vezetőjével beszélgettünk.



lást is rendezünk, amely a győri folyó‐
szakaszokon felemelő látvány lesz.

Hogyan népszerűsíti a város eze‐
ket a programokat?

Természetesen idén is megjele‐
nünk utazási kiállításon, magazinok‐

ban, kiadványokban, de a világ egyre
inkább az online kommunikáció felé
halad. A tavalyi év végén indítottuk
el a hellogyor.hu weboldalt, ame‐
lyen nem csak a város színes prog‐
ramkínálata található meg, de szállá‐
saink, éttermeink, látványosságaink,
túraútvonal‐ajánlataink is. Mindezek
mellett – talán mondanom sem kell
– a Facebookon való jelenlétünket is
erősítjük, hiszen a fiatalokat ott le‐
het leginkább elérni. Egy érdekes újí‐
tást is tervezünk, méghozzá, hogy a
nagyrendezvényeinket, mint a nyár‐
nyitó, vagy nyárzáró koncert live
stream‐en keresztül szeretnénk néz‐

hetővé tenni az interneten. Megva‐
lósításával azok is bepillanthatnának
a győri eseményekbe, akik épp nem
tudnak személyesen itt lenni. Új tu‐
risztikai termék a Győr Kártya is,
amelyet a Baross úti Látogatóköz‐
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pontban 24 és 48 órára lehet meg‐
váltani. Ezzel a kártyával kedvezmé‐
nyesen vagy ingyenesen fedezhetjük
fel a győri élményeket.

Milyen városi fejlesztések erősít‐
hetik tovább Győr vonzerejét?

A turisták által leginkább látogatott
Belvárosunk már szinte teljesen meg‐
újult, a Modern Városok Program ke‐
retében pedig a II. János Pál tér reha‐
bilitációja is hamarosan megtörtén‐
het. Szintén e program keretében va‐
lósul meg a színház felújítása, de egy
új hangversenyterem és új konferen‐
cia‐központ is épülhet, amelyek a kul‐
turális és az üzleti turizmust erősíthe‐
tik. A strandfejlesztés is jelentős ven‐
dégvonzó erővel bírhat, a sportturiz‐
must pedig az Olimpiai Sportparkba
tervezett Sporthotel szolgálja majd.
Szeretném hangsúlyozni, hogy nem
csak az önkormányzat, de a szolgálta‐
tói szektor is komoly fejlesztésekbe
kezdett, ami azt mutatja, hogy ők is

úgy látják, Győrben érdemes be‐
ruházni turisztikai területen is.
És persze ki kell emelnem a ka‐
tolikus egyházat, hiszen tavaly a
bazilika is nagy felújításon esett
át. A hitélet mellett a Káptalan‐

domb a szakrális turizmus fontos
célpontja. Mindemellett, talán nem

kell ecsetelnem, mit jelentene Győr‐
nek, ha sikerrel járunk az Európa Kul‐
turális Fővárosa 2023‐as pályázatán.

Mennyire fontos ez a városnak?
Győr országos viszonylatban a kul‐

túra egyik fellegvára. Nemzetközi hí‐
rű társulataink, határainkon túl is

egyre népszerűbb fesztiváljaink, a ba‐
rokk Belváros, a folyópartok, számos
kulturális és szabadidős lehetőség
vár nálunk mindenkit. Ma már csak
távoli emlék, de volt idő, hogy Győrt
pusztán ipari városként jegyezték.
Persze ma is nagyon fontos a gazda‐

ság, amely a motorja a fejlődésünk‐
nek, de napjainkra Győr az egyik leg‐
kedveltebb úti cél az országban. Kul‐
turális infrastruktúránkat tehát ettől
a címtől függetlenül is fejlesztjük, de
persze a cím elnyerése még dinami‐
kusabbá tenné ezt a folyamatot. Eb‐
ből a szempontból az EYOF‐éhoz tud‐
nám hasonlítani a katalizátor‐szere‐
pét. A nyári játékokon már megmu‐
tattuk Európának, hogy Győr érde‐
mes a figyelemre, és most egy másik
aspektusból is szeretnénk megmu‐
tatni magunkat. Tavaly év végén
több olyan megállapodás is született,
amely pályázatunkat az egész régióra
kiterjeszti, Sopron, Pannonhalma,
vagy épp Dunaszerdahely csatlakozá‐
sának nem csak pályázati siker ese‐
tén van komoly hozadéka, az eddigi‐
eknél szorosabb együttműködés
mindenképp nagy lehetőségeket rejt
magában. Pannonhalmával és a Pan‐
nonhalmi borvidékkel – amelyet
Győr szőlőskertjének is nevezhetünk
– eddig is szoros volt a kapcsolatunk,
de most egy olyan regionális össze‐
fogásról van szó, amely komoly elő‐
relépést hozhat minden szereplő
számára. Összefoglalva azt tudom
mondani, hogy 2018‐ban is sok ér‐
dekességet kínálunk a győrieknek
és a turistáknak, érdemes lesz ellá‐
togatni hozzánk!

denkit
nyel

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

szik mindennek hazájukban. Azt hi‐
szem ennél jobb reklámot nehéz el‐
képzelni. S, ha már a sportnál tartunk,
Borkai Zsolt polgármester december‐
ben jelentette be, hogy idén február
17‐én nagyszabású Sportbált rende‐
zünk, méghozzá hagyományteremtő
szándékkal. Itt adjuk majd át a legjobb
sportolóknak járó elismeréseket, mert
úgy gondoljuk, a győri sport megér‐
demli, hogy rangos társasági esemé‐
nyen ünnepeljük meg.

A sportturizmus mellett miben
lehet erős a 2018‐as szezon?

Természetesen a kulturális és fesz‐
tiválturizmus is nagyon fontos a szá‐
munkra. Az idén is megrendezzük ha‐
gyományosan népszerű fesztiválja‐
inkat, de – ahogy minden évben
– újdonságokkal is készülünk.
Az egyik ilyen, egy vadonatúj
fesztivál. A Rábaparty nevű
program egy igazi győri kuri‐
ózum lesz. Győr a folyók váro‐
sa, amelyek városi partszaka‐
szai gyönyörűen megújultak. A fo‐
lyókban rejlő lehetőségeket vétek
lenne nem kihasználni, ezért szerve‐
zünk egy olyan újdonságot – szintén
hagyományteremtő céllal –, amit az‐
tán majd csak Győrrel azonosítanak.
A programelemek közül egyet emlí‐
tek, látványos lampionos vízi felvonu‐

Soha 
ennyi látogatót

nem fogadott a város,
mint tavaly

vábbi nemzetközi sportesemények
otthona leszünk, például idén után‐
pótlás atlétika, lövész és birkózó Eb‐t
is rendezünk. Az, hogy ilyen sikeres
volt az EYOF, nagyszerű ajánlólevél. Öt‐
ven országból tapasztalhatták meg
Győr szépségét, értékeit, akik hírét vi‐
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Január végén elkezdődik a Lu‐
kács Sándor‐iskola kollégiumának
felújítása – mondta el lapunknak
Kara Ákos államtitkár, győri or‐
szággyűlési képviselő. Korábban
hírt adtunk arról, hogy a képvise‐
lő és az iskola vezetése azért lob‐
bizott, hogy biztosítson forrást a
kormány az épület belső felújítá‐
sára. Varga Mihály nemzetgazda‐
sági miniszter pozitív döntésével
már rendelkezésre áll az összeg a
munkához. A győri gazdasági tér‐
ségben működő ipari cégek is üd‐
vözölték a döntést, hiszen a duá‐

Elérte célját a Győr‐Moson‐Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által
alapított Győri Bevásárló Utcák Alapít‐
vány adventi jótékonysági akciója, több
mint kétszázezer forint gyűlt össze, egy te‐
hetséges, hátrányos helyzetű fiatal meg‐
segítésére. Az adományt hétfőn adták át.  

A múlt év végi jótékonysági kampány‐
nyal a kereskedők megmutatták, szerin‐
tük Győr élénk, izgalmas kereskedelmi
helyszín, ahol a jelenlevő üzletek élen jár‐
nak a társadalmi felelősségvállalásban is.
Az akcióhoz csatlakozott 27 boltban a
szervezők „perselyeket” helyeztek el, me‐
lyekbe a vásárlók bedobhatták adomá‐
nyaikat. Az összegyűjtött, 207 ezer forint‐

Marcalvárosba 

a Belvárosi 

Az adventi időszakban már használat‐
ba is kerültek azok az eszközök, amiket a
város a saját rendezvényein fog leginkább
hasznosítani. Győr a kulturális és fesztivál ‐
életét szeretné még tovább fejleszteni az
„Egy város, ezer élmény – Kultúra” elne‐
vezésű turisztikai termékkel, aminek kö‐
szönhetően sikeres eszközbeszerzést haj‐
tott végre az önkormányzat. Megújult
színpad‐ és hangtechnika, mobil lelátók,
fény és vizuális világot elősegítő felszere‐
lések, berendezések könnyítik meg a
technikusok dolgát és teszik látványosab‐
bá és színesebbé a rendezvényeket, vala‐
mint a városi események függetlenedni
tudnak a külső piaci szolgáltatásoktól.

eszközbeszerzés 
SIKE

FOLYTATÓDNAK
lis képzés meghatározó intézmé‐
nye a Lukács‐iskola. A 300 millió
forintos kormányzati forrás jó
helyre kerül, hiszen a több mint
200 diáknak elhelyezést biztosító
épületet az 1950‐es évek eleje
óta nem újították fel.

Kara Ákos kezdeményezésére
pályázatot nyújtott be két másik
fontos győri lakótelepi intézmény
is felújításra. A tavaly megszüle‐
tett kormányzati döntésnek kö‐
szönhetően, közel egymilliárd jut
összesen a Szent‐Györgyi Albert‐
iskola és a Fekete István Általános

Iskola korszerűsítésére. A marcal‐
városi Szent‐Györgyi épületszige‐
telést kap, az adyvárosi Fekete Ist‐
ván‐iskolában 760 millió forintos
felújítás kezdődik, melynek kere‐
tében napelemes rendszert tele‐
pítenek az épületre, korszerűsítik
a fűtési rendszert, új nyílászáró‐
kat szerelnek fel. Megvalósul a la‐
pos tető és a homlokzat szigete‐
lése, valamint korszerűsítik a vilá‐
gítást is. A két beruházás kivitele‐
zési munkálatainak előkészítése
zajlik, s cél,  hogy idén el is készül‐
jön a felújítás.

az oktatási beruházások

TRENDI LETT gyori egyetemistának lenni

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor

´́

Több ezer középiskolás érkezett a Széchenyi Ist‐
ván Egyetem Nyitott Kapuk rendezvényére szerdán,
hogy megismerkedjen a kilenc karral, a kutatási te‐
rületekkel és a hallgatói programokkal. Az egész or‐
szágból, de a határon túlról is sokan érdeklődtek a
győri intézmény iránt. „Hallgatóbarát a tanrendünk,
kiválóak az oktatóink, 21. századi körülmények kö‐

zött tölthetik egyetemi éveiket a fiatalok, a tanulás
mellett pedig rengeteg program várja őket, ilyen sok‐
színű kínálat kevés helyen van az országban” – mond‐
ta a Győr+ Televízió Híradójának dr. Földesi Péter rek‐
tor. „Nem túlzás azt állítani, hogy trendivé vált győri
egyetemistának lenni, ez meglátszik a Nyitott Kapuk
népszerűségén is” – tette hozzá a rektor.
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Csatornacsere a Külső Baross úton 
Jelenleg félpályás, jövő héttől pedig teljes útle‐

zárásra lesz szükség Győrben, a Külső Baross úton,
a Petz Lajos utca és a Hermann Ottó utca közti sza‐
kaszon csatornavezeték cseréje miatt. December
elején egy 15 méteres szakaszt már kicseréltek a
Pannon‐Víz Zrt. munkatársai, most folytatják a
munkát a Szigethy Attila út felé haladva. Az autó‐
buszok terelőúton közlekednek, aki teheti,
kerülje az útvonalat. A csatornacsere
idején az ivóvízellátás és a
szennyvízelvezetés folyama‐
tosan működni fog.

Vizesblokk

szálltak
Szerző: Földvári Gabriella

Angyalok
ból a Győri Műszaki SZC Pattantyús‐Ábra‐
hám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szak‐
középiskolája tanulóinak támogatására
létrejött Pattantyús Alapítvány által kivá‐
lasztott fiatal részesült – tájékoztatott
Obertolné Horváth Tímea, a Győri Bevá‐
sárló Utcák Alapítvány elnöke.

Hatos Hajnalka, a PÁGISZ Alapítvány
elnöke a tanuló anonimitását kérte, de
elmondta, a fiatalember nagyon jó ké‐
pességű, szép tanulmányi és verseny‐
eredményekkel rendelkezik, viszont sze‐
rény családi körülmények között él. Az
adomány az ő kollégiumi és menzaellá‐
tását segíti húsz hónapon keresztül.

Vízvezeték‐felújítás az Ifjúság körúton
Az enyhe telet kihasználva, folytatódik a munka

az Ifjúság körúton is. Az új vízbekötések már tavaly a
helyükre kerültek, most a csomóponti aknák elágazó
és elzáró szerelvényeit cserélik a szakemberek. A mű‐
velethez összesen 12 darab, átlagosan 5‐6 m2 alap‐
területű akna helyén kell felbontani az ideiglenes út‐
burkolatot. Ismét szükség lesz utcai vízelzárásra, er‐

ről előzetesen értesíti fogyasztóit a
Pannon‐Víz Zrt. A kellemetlensé‐

gért az itt lakók és az erre köz‐
lekedők türelmét és megér‐
tését kéri a társaság.

Vízszámla‐kedvezmény
Egy önkormányzati ren‐

delet alapján a Pannon‐Víz
2 m3/hó víz‐ és szennyvízdíj‐

kedvezményt biztosít a havonta
fogyasztott mennyiségből (az alapdíjra

nem érvényesíthető) a következő fogyasztóknak:
azon, szociális ellátásból egyedül élő felhasználók‐
nak, akiknek nyugellátásuk vagy nyugdíjszerű jö‐
vedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. To‐
vábbá azon nyugellátásból és/vagy nyugdíjszerű
szociális ellátásból élő házaspár felhasználók is ré‐
szesülhetnek a kedvezményben, akiknek együttes
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. A
kedvezmény igényléséhez a Pannon‐Víz Zrt.‐nél
rendszeresített nyomtatványt kell benyújtani a
szolgáltatóhoz, melyhez csatolni kell a tárgyévre
vonatkozó nyugdíjas igazolás másolatát. A kedvez‐
ményt a kérelem beérkezését követő hónaptól ér‐
vényesíti a szolgáltató.

A beruházással jóval színvonalasabb
és profibb produkciókat is lebonyolít‐
hatnak a jövőben. A mintegy másfél mil‐
liárd forintos TOP‐os támogatás a „Kul‐
turális Rendezvények infrastrukturális
hátterének fejlesztése Győrben” című
program keretében valósult meg. A be‐
ruházással jelentős marketingtevékeny‐
ség is megvalósul. A projektben létre‐
hozott turisztikai termék a fenntartási
időszakban, valamint azon túl is újabb
kulturális fesztivállal és programmal bő‐
víthető, mely témájában illeszkedik a
meglévőkhöz, a középpontban a hagyo‐
mányok, a kultúra és a magyar nemzet
öröksége áll.

a kultúráért
RES 

Lezárják 
a Külsô Baross út

egy szakaszát 
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Győr volt Európa éléskamrájának az ajtaja
Az ÚT témaköréhez tartozó áramlásként tekin‐

tünk minden olyan folyamatra, ami Európa újkori
történetében jelentős szerepet játszott, és száraz‐
földi vagy vízi utakon keresztezve Győrt, alakított
vagy alakít a város történetén – olvasható a pályá‐
zatban, mely ennek a programcsomagnak a célját
is megfogalmazza: „...bemutatni a Győrt keresztező
európai utakat és összegezni az úton szerzett tapasz‐
talatainkat. Ezek az utak valóságosan és virtuálisan
is végigjárhatóak, és terveink szerint hozzánk vezetik
majd a 2023‐ban hozzánk érkező vendégeit is. A cso‐
mag gerincét adó Tematikus utak a legjobb ábrázo‐
lási módjai az áramlás tematikájának.”

Ha 2023‐ban valaki Európából indulva Győrbe
látogat különféle utazási formákkal, már az ide ve‐
zető út alatt egy kaland részese lesz, s máris töb‐
bet megért az áramlás folyamatának európai di‐
menzióiból – ígérik a pályázat szerzői, akik öt ilyen
tengelyt dolgoztak ki a természetes áramlás való‐
ságos vagy szellemi, virtuális nyomvonalán. 

A magyar gabona, az alföldi szarvasmarha, a ba‐
konyi makkon hizlalt disznók útja Győrön keresztül
vezetett egészen a németországi nagy vásárokig.

Nürnbergben a – minden bizonnyal Győrön keresz‐
tül hajtott – magyar szürke marhának még külön
szobrot is állítottak az éhínségtől megmenekülő há‐
lás németek, idézi fel a történelmet a pályázat, majd
visszautal arra: „Az 1911‐es párizsi hűtő‐kongresszu‐
son Leblon elnök Magyarországot Európa éléskam‐
rájának nevezve köszöntötte a magyar küldötte‐
ket. Ennek az éléskamrának az ajtaja volt Győr.” 

Az olvasmányként is izgalmas pályázat föleleve‐
níti: „Ezen az ajtón át juthatott el osztrák közvetí‐
téssel a magyar hájas tészta receptje a francia pé‐
kekig, akik azóta is büszkén hajtogatják vajjal cro‐
issant‐jaikat, talán nem is sejtve, hogy annak fél‐
hold alakjával a magyarok a török ellen aratott
győzelmüket ünnepelték először Budán.”

Céhlegények, és a bohém művészvilág
Nemcsak kereskedelmet fellendítő haszna volt

azonban ennek az útvonalnak, hanem az informá‐
ció áramlásának nagyszerű csatornájaként Győr
első kézből kapta a híreket az átutazó kereskedők‐
től a betérők‐vendéglők asztalai mellett. Ezt az út‐
vonalat a Debrecen–Nürnberg kereskedelmi ten‐
gelyként írja le a pályázat.

Megpályáztuk az Európa Kulturális fővárosa címet, fő témánk pedig az
áramlás – írtuk korábban a koncepciót ismertető cikkünkben. Most a
kulturális és művészeti tartalomra fókuszálunk. A programterv elemeit
három csoportba sorolták: az ÚT, a VÁROS, és a PÁRBESZÉD témakörökbe.
E heti számunkban az ÚT programcsomagot mutatjuk be, következő
lapunkban a VÁROS, majd pedig a PÁRBESZÉD kerül sorra. 

Áramlat-élmények
úton-útfélenSzerző: Hajba Ferenc

Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

A kalanddá rendezett európai történelem
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Nincs más dolgunk – érvelnek a szerzők –, mint
2023‐ra Győrbe vezető, tematikus gasztronómiai
kalanddá rendezni ezeket az európai történeteket. 

A másik, a Pest–Buda–Drezda céhlegény‐tengely
pedig azért volt fontos városunk számára, mert „a
középkori Európa iparostanoncai keresztül‐kasul jár‐
va a kontinensen, igyekeztek a lehető legtöbb tudást
összeszedni, és tanulóéveik leteltével mindezt Győ‐
rön keresztül hazahozni az európai nagyvárosokból.
Az európai műhelyekben kitanult ifjak, technológiai
ismeretek, motívumok és új szerszámok mellett, ha‐
zatérve magukkal hozták Európa aktuális kulturális
áramlatainak hírét is.” 

A Duna–Majna–Rajna hajózási tengely a ma em‐
bere számára is közismert. A Duna a világ „legnem‐
zetközibb” folyója. Tíz országon halad át, vízgyűjtő te‐
rülete pedig hét további országot érint. Útja négy je‐
lenlegi fővároson át vezet, ebből három város Győr‐
ből egy‐két óra alatt elérhető. A Duna maga az euró‐
pai áramlás, nemcsak vízügyi, kereskedelmi és gazda‐
sági értelemben, hanem kulturálisan is a nemzetek
együttműködésének, párbeszédének szimbóluma.

A Szent László‐út Győrből, Pannonhalma, Ba‐
konybél, Veszprém, Tihany, Somogyvár érintésé‐
vel egészen, Nagyváradig vezet. Győriként ponto‐
san tudjuk, hogy a több mint 400 éve a győri szé‐
kesegyházban őrzött Szent László‐herma Magyar‐
ország harmadik kiemelt nemzeti ereklyéje a
Szent Korona és a Szent Jobb után. A herma örök‐
sége túlmutat a városon. 

A Szent László‐út elsősorban a magyar identi‐
tás erősítését szolgálja, barangolói legyenek akár
győriek, vagy határon belülről, illetve azon túlról
érkező magyarok. 

A vasúti közlekedésben a Nagyvá‐
rad–Párizs tengely haladt át váro‐
sunkon. „Győrön keresztül uta‐
zott Párizsba Ady Endre és a
nyugatosok egész nemzedé‐
ke, hogy a város bohém
művészvilágának szabad le‐
vegőjével teleszívva tüde‐
jüket, térjenek haza ugyan‐
ezen az útvonalon Nagyvá‐
radra.” Ezt a kalandos uta‐
zást élheti végig a valóságban
is bárki, aki 2023‐ban vasúton
közelíti meg az úti célt.

Menekülő püspök, 
munkaszolgálatosok, trabantos NDK‐sok
A pályázat a Menekülők, települők útjait, mint az

áramlás folytonos színtereit is fölidézi, megrajzolja
Európa egyik legforgalmasabb országútján. A mene‐
külés témakörének Győrhöz kötődő történéseit rég‐
ről kezdik a szerzők. „Walter Lynch ír püspök hánya‐
tott életének utolsó állomása Győr volt, szülővárosa
pedig Galway, a 2020‐as év Európa Kulturális Fővá‐
rosa. A püspök 1649‐ben, a katolikusok üldöztetése
elől kényszerült hazájából menekülni, magával hozva

egy, a gyermek Jézus fölé hajolva imádkozó Szűz ‐
anyát ábrázoló képet, és megteremtve ezzel Galway
és Győr között a máig aktívan működő zarándokutat,

és megalapozva a két város katolikus közös‐
ségeinek élő kapcsolatát. 1944 nya‐

rán és őszén munkaszolgálatosok
és deportáltak halálmenetei ha‐

ladtak keresztül a városon, a
budapesti, délvidéki, kárpát ‐
aljai magyar zsidóság tagjait
gyalogoltatva a biztos halál‐
ba. 1947–48‐ban a felvidé‐
ki magyarságot Győrön, Ko‐
máromon keresztül telepí‐

tették át Magyarországra.
1956 októberében magyar fi‐

atalok, egyetemisták, munká ‐
sok, egész családok és családjaikat

hátrahagyók menekültek itt nyugatra
az orosz tankok és az ÁVH börtönei elől.

1989‐ben NDK‐s rendszámú Trabantok indultak a ha‐
tár felé, hogy fél Európát megkerülve, Magyarorszá‐
gon, Győrön, Sopronon keresztül juthassanak haza,
ugyanannak a falnak a másik oldalára.”

A menekülés témakörét a jövőbe mutató konstruk‐
tív válaszkísérletekkel fogalmazza meg a pályázat,
hangsúlyozva, hogy Európának saját identitása van, az
európai kulturális örökség, a zsidó‐keresztény kulturá‐
lis alapunk megőrzése megkívánja, hogy a múltban el‐
követett bűnök, hibás döntések feltárásával és feldol‐
gozásával európai létünk alapértékeit erősítsük meg.

Megismételhetetlen élmény lesz
a tematikus utcafesztivál
A pályázat az ÚT programsorozaton belül külön al‐

fejezetet szentel a történelmi keretek programjainak.
A program tervezett partnerei a régióban Magyaror‐
szágon és a határokon túl: a fertődi Esterházy‐kastély,
a nagycenki Széchenyi‐kastély, a kismartoni Esterházy‐
kastély (Ausztria), a galántai Esterházy‐kastély (Szlo‐
vákia) és a gernyeszegi Teleki‐kastély (Románia).

A teljesség igénye nélkül, de még szólni kell az
ÚTON című tematikus utcafesztiválról, mely a győri
Európa Kulturális Fővárosa program egyik nagy ren‐
dezvénye  lesz. A pályázat hangsúlyozza, hogy ez nem
hagyományteremtő kezdeményezés, hanem egyszeri
és megismételhetetlen, éppen így válik annak a kivé‐
teles lehetőségnek a szimbólumává, amit az Európa
Kulturális Fővárosa cím egy város életében és jövője
szempontjából jelenthet. Olyan eseményt ígérnek,
ami „néhány napra színházzá változtatja Győr Belvá‐
rosát, nemzetközi utcaszínházi produkciókat hívva
meg. Az ingyenesen elérhető szabadtéri programok
a legjobb lehetőségei a kultúra legszélesebb körű ter‐
jesztésének, és a közönség aktív részvételével számo‐
ló, nyelvi korlátoktól lehetőségek szerint mentes ut‐
caszínházi előadások az európai közösség erejét hir‐
detve válhatnak igazi áramlat‐élménnyé. 

Az ÚTON a győri Európa Kulturális Fővárosa év
áramlás tematikájának összegzése, de egyben egy
határokon átívelő fórum lehetősége is, ami az em‐
berek európai áramlásának kérdését a művészet
eszközeivel megfogalmazott válaszok összegyűjtésé‐
vel igyekszik értelmezni.

Ezek
az utak

valóságosan és
virtuálisan is
végigjárhatók
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Tullner Jób atya lelkes amatőr meteoroló‐
gus, a győri Belváros „időjárás‐felelőse”. Reg‐
gelente megméri a lehullott csapadék mennyi‐
ségét, és a mért adatokat jelenti a MET‐ÉSZ,
azaz a megfigyelő hálózaton keresztül, a nap
során pedig rendszeresen frissíti az égkép, va‐
lamint az OMSZ likócsi állomásán mért hőmér‐
séklet‐ és széladatokat. 

A Belváros 

felkeltsék az érdeklődésüket a bennünket kö‐
rülvevő természeti, környezeti jelenségekre,
hatásokra. Segítségére a kisbéri Bajkai Csaba
plébános volt, aki szintén működtet egy mete‐
orológiai állomást a plébánián.

Tullner Jób egyébként 54 évesen döntött
úgy, hogy pap lesz, három évtizedig geoló‐
gusként dolgozott a fővárosi Magyar Állami
Földtani Intézetben, hétvégeken járt haza, s

Némi túlzással ugyan, de a Széche‐
nyi téri Bencés Rendház a győri
meteorológia központja. Az udva‐
ron az Országos Meteorológiai
Szolgálat (OMSZ) csapadékmérő
műszere található, a Czuczor Ger‐
gely Bencés Gimnázium beruházá‐
sában pedig Pinnyéden állítottak
fel ősszel egy meteorológiai állo‐
mást, amely tízpercenként közvetí‐
ti a friss mérési adatokat a Bencés
Rendházba, Tullner Jób atya számí‐
tógépére.

„IDOJÁRÁS-´́
felelose”´́

Ettől, az országos rendszertől függetlenül
működik Pinnyéden egy meteorológiai állo‐
más, amit a bencések telepítettek. Ez nem
tartozik az OMSZ hálózatába, de mérési pon‐
tossága megközelíti azokét. Az adatok tavaly
szeptember 12‐e óta folyamatosan érkeznek,
az állomás 10 percenként küld hőmérséklet‐,
szélirány‐, ‐erősség‐, páratartalom‐, légnyo‐
más‐ és 20 cm mélységből talajhőmérséklet‐
és ‐nedvesség‐adatokat, valamint összesítő
statisztikákat, grafikonokat készítenek, me‐
lyek a Boreas Kft. szerveréről érkeznek Jób
atya gépére.

Az atya azt mondja, a műszert oktatási cél‐
ból telepítették, hogy a diákokkal megszeret‐
tessék, megismertessék a meteorológiát, hogy

aztán hat évvel ezelőtt sorra érték a külön‐
böző „jelek”. Ezek hatására úgy döntött,
szerzetes lesz. Tavaly ősszel tett örök foga‐
dalmat. A bencés gimnáziumban elindította
a meteorológiai szakkört, és hittant tanít a
fiataloknak. A Pinnyéden mért eredménye‐
ket az atya irányítása mellett feldolgozzák
és nyilvánosságra hozzák. Az eddigi legizgal‐
masabb mérési adat október 13‐án volt,
amikor a diákokkal éppen a meteorológiai
állomáson tartózkodtak és hirtelen 80 kilo‐
méteres széllökés érkezett, amit másodperc‐
re pontosan jelzett is a műszer. A részletes
beszámolókat a jelentősebb időjárási ese‐
ményekről a gimnázium Facebook‐oldalán
olvashatjuk.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó. O. Jakócs Péter

facebook.com/itcgyor

a Gyôr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara székháza, 
konferencia központ és irodaház is.

PRESZTÍZST 
JELENTÔ IRODÁK
KIADÓK GYÔR 
KÖZPONTJÁBAN

Bôvebb információ: itcgyor@gymskik.hu
www.gyor-konferencia-kozpont.hu 

A megyei kamara székházába
házhoz jönnek partnerei!
• Kényelmes parkológarázs
• Kívánság szerinti igényes környezet
• Jó megközelíthetôség
• Panorámás irodák
• Szeparálható konferenciatermek

A GYÔRI NEMZETKÖZI
KERESKEDELMI 
KÖZPONT 
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A mellékletet a Hatos és Társa Nyelviskola Kft. fordította

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

PROGRAMM angebot

Die Audi Hungaria Schule lädt
Sie und Ihre Begleitung recht

herzlich zum traditionellen
Schwabenball ein. Wir würden

uns freuen, Sie als Gäste
begrüßen zu dürfen!

Az Audi Hungaria ÁMK
sok szeretettel meghívja Önt
és kísérőjét a hagyományos
sváb bálra. Reméljük 
vendégeink között 
köszönthetjük Önöket! 

ORT: Sporthalle Audi Hungaria Schule,
Bácsai út 55 9026 Győr

TERMIN:10. Februar 2018 19 Uhr

MUSIK: Tarianer Spitzbuam

Information zum Ticketverkauf
Preis: 10.000 HUF pro Person
(inklusive Abend- und Mitternachts-
buffet sowie ein Glas Sekt)

Verkauf:
Audi Hungaria Schule, Wirtschaftsbüro
(Grundschulgebäude, 1. Etage)
täglich von 8 bis 16 Uhr

HELYSZÍN:
Audi Hungaria ÁMK sportcsarnok,

9026 Győr, Bácsai út 55. 

IDŐPONT:
2018. február 10. 19 óra

ZENE:
Tarianer Spitzbuam Zenekar

Jegyvásárláshoz kapcsolódó információ
Jegyár: 10.000 Forint/fő

(Mely tartalmazza az esti és éjféli svéd-
asztalos vacsorát, valamint egy pohár pezsgőt.) 

Jegyeladás: 
Audi Hungaria ÁMK, gazdasági iroda (Általános

iskola épülete, 1. emelet) naponta 8–16 óráig

X|ÇÄtwâÇz `xz{•ä™

„Das Buch der Mäuse” ist der Ti‐
tel der neuesten Stückes des Vas‐
kakas‐Puppentheaters, welches
am 14. Januar um 11 Uhr im Vas‐
kakas‐Bildungszentrum (Czuczor
Gergely u. 17.) aufgeführt wird.

Hochzeitsausstellung für Heiratende im Zichy‐Palast – hier
werden die aktuellen Hochzeitstrends und die breite Palette
der Hochzeitsdienstleistungen gezeigt. Während der Aus ‐
stellung hat das Standesamt für Paare geöffnet, so dass vor
Ort auch ein Hochzeitstermin reserviert werden kann. Ge‐
öffnet am 20. und 21. Januar, am Samstag und Sonntag, je‐
weils von 10‐18 Uhr.

Die Hauptabtei und Kellerei der Pannonhalmer
Weinregion erwartet seine Besucher mit mehre‐
ren Winzereien zur Kellereibesichtigung der Wein ‐
region zum St.Vinzenz‐Tag von 19.‐21. Januar.
Acht Kellereien laden die Weinliebhaber zu einem
bunten Weinverkostungsprogramm und die Teil‐
nehmer haben unter anderem auch Gelegenheit
einen Vinzenz‐Schluck mit nach Hause zu neh‐
men! Details unter www.borpromo.hu Unter dem Titel „Quintetten” gibt

das Győrer Symphonieorchesters  am
Sonntag, den 14. Januar um 16 Uhr im
Universitäts‐Konzertsaal (Kossuth La‐
jos u. 5.) ein Konzert. Auf dem Prog‐
ramm stehen: W. A. Mozart: Piano‐
quintett in Es‐Dur, F. Danzi: Flöten‐
quintett in G‐Moll, op. 56, Csemiczky
M.: Capriccios, Epitaphs und Choral.
Es dirigiert: Berkes Kálmán.
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Összeállította:  Földvári Gabriella

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!

PROGRAM AJÁNLÓ  

Attila fia, Csaba királyfi című kö‐
tetét mutatja be Lezsák Sándor
író, költő, az Országgyűlés alelnö‐
ke, a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége és a KDNP Győri Szer‐
vezetének meghívására január
22‐én 17 órakor, a Széchenyi Ist‐
ván Egyetem Apáczai Csere Já‐
nos Karának Dr. Barsi Ernő Termé‐
ben (Liszt F. u. 42.).

A Beszélgess Velem programsorozat
következő vendége Sike Tamás egri
borász, a beszélgetés témája „Az is‐
teni bor”, január 17‐én 17 órakor, a
győri Széchenyi István Egyetemen.

A Testről és lélekről című filmet a
nagy érdeklődés miatt január 14‐én
és 21‐én is vetítik, mindkét nap 15
órai kezdéssel a Rómer Házban (Te‐
leki L. u. 21.).

Ötösök címmel ad hangversenyt a Győ‐
ri Filharmonikus Zenekar január 14‐én
16 órakor, az Egyetemi Hangversenyte‐
remben (Kossuth L. u. 5.). Műsor: W. A.
Mozart: Esz‐dúr zongoraötös, F. Danzi:
g‐moll fúvósötös, op. 56, Csemiczky M.:
Capriccios, Epitaphs and Choral. Művé‐
szeti vezető: Berkes Kálmán.

Irgalom! címmel a Fitos Dezső Tár‐
sulat vendégjátékát láthatják az ér‐
deklődők Arany János balladái nyo‐
mán, a Vaskakas Művészeti Köz‐
pontban, január 13‐án 19 órától.

Szent Vince‐napi borvidéki pincejárásra várja
a Pannonhalmi borvidék kilenc borászata a lá‐
togatókat január 19–21. között. A borkedvelők
akár Vince‐vesszőt is hazavihetnek magukkal!
Részletek a www.borpromo.hu oldalon.

Kositzky Attila, a Magyar Légierő nyugállományú vezérkari főnöke tart elő‐
adást a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross Gábor út 4.) V. Horthy István
főhadnagy tragédiája címmel, január 17‐én 17 órakor.



Kiszárad a bőrünk
Télen több tényező is megvi‐

seli az emberek bőrét: a kinti hi‐
deg és a benti meleg nagy hő‐
mérsékleti különbsége, a fűtött
szoba levegőjének és a téli hi‐
deg levegő alacsony páratartal‐
ma miatti szárító hatás, vala‐
mint az a tény, hogy nyolc Celsi‐
us‐fok alatt a bőr természetes
védőtakarója már nem képes
normális mértékben újraterme‐
lődni. Különösen a száraz, érzé‐
keny bőrűek szenvednek ilyen‐
kor, a testrészek közül pedig leg ‐
inkább az arc van kitéve az idő‐
járás viszontagságainak – a keze‐
ket legalább megvédi a kesztyű,
persze, ha nem restelljük felhúz‐
ni őket.

Hidratálás
Fontos szem előtt tartani,

hogy mivel télen a zsírfélékből
(faggyú, szaruzsír, verejték) ke‐
vesebb termelődik a szokásos‐
nál, a nyáron olajosan fénylő
bőr állapota rendszerint norma‐
lizálódik, a „normális" és szára‐
zabb bőr azonban zsírosabb kré‐
met kíván. A téli hidegtől és a
széltől a telített zsírokban gaz‐
dag olajok és viaszok képesek
megvédeni a bőrt – ezeket érde‐
mes magunkra kenni, még mi‐
előtt kimennénk a szabadba. A
már kiszáradt bőrt este, lefek‐
vés előtt hidratáljuk – különö‐
sen fontos ez az amúgy is igény‐
be vett kezeink esetében, ame‐
lyeket a hideg még jobban meg‐
visel. Mosogatás után, s éjszaká‐
ra mindenképp krémezzük be
őket. Fontos azonban, hogy nap‐
pal jobb elkerülni a magas víz‐
tartalmú krémek használatát,

sőt, fagyos időben ezeket egye‐
nesen tilos használni. A téli
sportok szerelmeseinek erre fel‐
tétlenül gondolniuk kell, s ter‐
mészetesen a fényvédelemről
sem szabad megfeledkezniük.

Kényeztető kezelések
A hidegben lassabbá válik a

bőr megújulása, ezért a téli hó‐
napokban előtérbe kerülnek a
bőr vérkeringését fokozó, mele‐
get adó kezelések, pakolások is.
A hideg lábak is erőre kapnak
egy meleg
lábfür‐

dő, lábmasszázs után. A meleg
fürdő szárító hatását kivéd‐
hetjük, ha olajat, tejszínt
vagy vérpezsdítő aromaola‐
jakat (rozmaring, gyömbér,
fahéj pár csepp oldószer‐
ben oldva) keverünk a víz‐
be. Nagyon tanácsos
programba iktatni az im‐
munrendszert erősítő,
a bőrt edző, méreg‐
telenítő szaunázáso‐
kat is. Ha a szauná‐
ban hígított bors‐
menta vagy eu‐
kaliptusz illóola‐

jat párologtatunk (töményen
nem szabad a kőre önteni, csak
pár cseppet vízzel keverve) a
meghűléses betegségek ellen is
felvértezhetjük magunkat.

Arcpakolás
Házi arcpakoláshoz kiválóan

hasznosítható a friss ananász, a
sárgarépa leve, az összenyo‐
mott banán, az avokádó vagy a
tojássárgája. Ezek valamelyikét
cseppnyi mézzel, tehéntúróval,
pár csepp növényi olajjal kever‐

jük pépessé és kenjük fel
a gőzzel bemelegített

arcra. A pakolások
ideje alatt feküd‐
jünk le. A ható‐

idő általában 20‐30 perc. Bő‐
rünk állapota a belterek levegő‐
minőségétől is függ, amit mi is
befolyásolhatunk. Ideális eset‐
ben 40‐60 százalék a szoba leve‐
gőjének páratartalma, amit fű‐
tési szezonban csak növények‐
kel és párologtatókkal lehet biz‐
tosítani. Ne felejtsük azonban
el, hogy a vizes edényeket
rendszeresen tisztítani kell,
hogy ne szaporodjanak el a
baktériumok. Éjszakára, ha mó‐
dunkban áll, kapcsoljuk le a fű‐
tést a hálószobában, ne legyen
18‐20 0C‐nál melegebb.

Gyermekek esetén
A kisbabák és a gyerekek bő ‐

rére különösen vigyázni kell. Bő‐
rük sokkal érzékenyebben rea‐
gál az alacsony hőmérsékletre,

mint a felnőtteké. Gyorsan ki‐
vörösödik, sebessé is válhat.
Séták alkalmával zsíros
krémmel kell védeni a hi‐

degtől, a széltől. Szeles,
hideg időben az ajkak
nagyon vékony bőre is
védelemre szorul. Tar‐
tós használatra a ter‐
mészetes növényi ola‐
jokat, viaszokat (méh‐
viasz, jojoba‐, mandu‐
la‐ és argánfaolaj,
sheavaj) tartalmazó
készítmények ajánl‐

hatóak.

Borápolás´́
télen

A hideg időszak nemcsak az immunrendszerünk el‐
lenálló képességét teszi próbára, hanem a bőrün‐
ket is, ugyanis előfordulhat, hogy az nehezen viseli
a kinti hideg levegő után otthonunk meleg, száraz
klímáját.
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Az arc
a legkiszolgáltatottabb

az idôjárásnak



Már fiatal felnőtt korban
elkezdődik
Arra, hogy az érelmeszesedés fo‐

lyamata már fiatal felnőtt korban
gyakran megkezdődik, még a vietna‐
mi háború idején jöttek rá a fiatal és
egészséges, harcban elesett katonák
tetemeinek boncolása során. Ez
megváltoztatta az érelmeszesedésről
alkotott víziót, mely szerint ez a kó‐
ros állapot idősödő korban alakul ki.
Szóval rájöttek arra, hogy az erek fa‐
lában és nem az erek belsejében, zsí‐
ros csíkok jelennek meg. Amik aztán
az idő elteltével addig növekednek,
hogy az ér keresztmetszetét beszű‐
kítve, már akadályozzák a vér elégsé‐
ges áramlását és a szívkoszorúerek
esetén mellkasi fájdalmat, az alsó
végtagban pedig járáskor görcsös
lábszárizom‐fájdalmat okoznak.

A gyulladásos folyamat része
Arra egy kicsit később jöttek rá,

hogy ennek az egész folyamatnak a
kezdete az érfal sérülése, ami ott
helyben, azon a ponton, ahol az érel‐
meszesedés első lépése elindul, tu‐
lajdonképpen gyulladásos folyamat‐
hoz vezet. Ezen gyulladásos folyamat
során olyan fehérvérsejtek jelennek
meg a helyszínen, majd az érfalban,
melyek végül a rossz koleszterin helyi
összegyűjtéséhez vezetnek. Tehát

Az érelmeszesedés folyamata
aránylag fiatal korban megkez‐
dődhet. Ennek számos oka le‐
het, a genetikai tényezőktől
kezdve a helytelen táplálkozá‐
son át a mindennapi életünket
átszövő stressz szituációig. Még‐
is, miért beszélnek akkor állan‐
dóan a koleszterinről, mint fő el‐
lenségről? Miért szedetik az or‐
vosok az emberekkel a koleszte‐
rincsökkentő tablettákat? Miért
olvashatunk olyan cikkeket a kö‐
zösségi oldalakon, amik arra hív‐
ják fel a figyelmünket, hogy az
érelmeszesedés folyamatában a
gyulladásnak van elsődleges sze‐
repe? Aktuális a kérdés. Kell,
hogy beszéljünk róla.

azt, hogy a folyamatban a gyulladá‐
sos komponens fontos szerepet ját‐
szik, már évtizedek óta tudjuk. Ennek
részleteit magam is vizsgálom, mert
természetesen még számos részlet
tisztázatlan. Azonban nem az a része,

tében) plakk megreped. Ezt ki‐
válthatja vérnyomás kiugrás,

stressz okozta érgörcs vagy
lázas állapot, egy banális
megfázás egyaránt. A meg‐
repedt plakk tulajdonkép‐
pen egy seb az érben,
amit a szervezetünk egy
vérrög képződésével pró‐
bál begyógyítani. És ez
zárja el az erünket! Ami‐

kor a szívkatéteres labor‐
ban infarktus kezelése során

az eret megnyitjuk, akkor ezt a
vérrögöt távolítjuk el, és azért helye‐
zünk be dróthálót, sztentet a beteg
érszakaszba, hogy a megrepedt, be‐
teg érszakaszt lefedjük.

A sztatinokról
A koleszterinszint‐csökkentő sztati‐

nok rendszeres szedés esetén egyrészt
csökkentik a felrakódások számát és
méretét, másrészt stabilizálják a meg‐
repedésre hajlamos plakkokat. A szta‐
tinok mellékhatásának esélyét a rend‐
szeresen mellette szedett Q10 csök‐
kenti. Amennyiben a sztatinok hatása
a vér koleszterinszint‐vizsgálat alapján
nem elégséges, vagyis nem sikerül azt
a célértéket elérni, ami már valóban
védelmet nyújt a megbetegedés ellen,
akkor ez a kezelés még ezetimibe adá‐
sával hatékonyabbá tehető. 

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

Miért vezetik félre az embereket?

A
megrepedt

plakk tulajdonképpen
egy seb az érben,

amit a szervezetünk
vérröggel próbál
begyógyítani

Jó TUDNI

EGY IGAZI ÚJDONSÁG!
Azoknál a betegeknél, akiknél
még ez sem elégséges és a közel‐
múltban szívinfarktuson estek át,
ma már lehetőség van egy két‐
hetente adandó injekciós keze‐
lésre is. Ez az úgynevezett PCSK9‐
gátló egy olyan monoklonális an‐
titest, amely szelektíven kötődik
ahhoz a PCSK9 enzimhez, mely
fehérje a szervezetben csökkenti
az LDL‐receptorok számát a máj‐
sejtek felszínén. Ennek az enzim‐
nek a szelektív gátlása tehát az
LDL‐receptorok számának növe‐
kedését eredményezi, melynek
következtében a májsejtek több
LDL‐koleszterin‐részecskét tud‐
nak felvenni – vagyis a keringés‐
ből kivonni –, így végeredmény‐
ben csökken az LDL‐koleszterin
(a rossz koleszterin) szérumkon‐
centrációja. Na, ez az igazi újdon‐
ság, ha úgy tetszik, szenzáció!

hogy a gyulladásos folyamatot a ko‐
leszterin vagy nevezzük zsíros sejtek‐
nek, felhalmozódása követi. Ez tény.
Ez nem két elmélet, hanem egy kó‐
ros folyamatnak egy‐egy fázisa. Ezt
úgy beállítani, mintha a gyulladás té‐
nye újdonság lenne vagy egy telje‐
sen más kórfolyamat, az egyszerűen
félrevezetés.

Az érelzáródás kialakulása
Az érelzáródás, ami a szív eseté‐

ben szívinfarktushoz vezet, nem úgy
alakul ki, hogy addig növekszik az ér‐
falban a zömében koleszterinből álló
felrakódás (plakk), hogy egyszer csak
elzárja teljesen az eret. Nem. Az érel‐
záródás úgy alakul ki, hogy egy akár
nem is jelentősen nagy, de instabil
(gyulladás vagy összetétele következ‐

A hét orvosi témája

érelmeszesedés
Az
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Naponta akár száz szövet metszetét nézi meg mikroszkóppal dr. Kránitz Noé‐
mi, a patológia osztályvezető főorvosa. Régebben a betegek talán öreg szo‐
batudósoknak gondolták a patológusokat, akik egy félhomályos helyiségben
festegetik, nézegetik a szövetmintát, aztán hümmögve véleményt alkotnak
róla. Kránitz főorvosnő semmiben nem felel meg ennek a képnek. Fiatal, rend‐
kívül nyitott, a csapatmunkában hisz – azt gondolja az ember, tipikusan arra
született, hogy a betegekkel foglalkozzon valamelyik aktív osztályon –, s bár
már elismerten nagy tapasztalata van, ma is szinte diáklányos kíváncsisággal
ül le a mikroszkópja elé. 

A patológia háttérszakma, de nél‐
külözhetetlenül fontos. A patológus
szövettani diagnózisára épül a keze‐
lés, ő mondja meg, milyen típusú,
stádiumú, kiterjedésű a daganat, me‐
lyek a biológiai jellegzetességei, s mi‐
lyen terápiát érdemes alkalmazni a
rákos sejtek pusztítására. A patoló‐
gus boncol is, főleg azokat a termé‐
szetes halállal halt embereket, akik‐

nek az ismert betegsége nem magya‐
rázza a halálokot. 

A patológusoknak gyorsreagálá‐
sú feladatuk is van, hívja fel a figyel‐
met munkája fontos területére a
szakember. Az operáló orvosok
ugyanis fagyasztásos gyorsdiagnosz‐
tikára küldik a kivett szövetmintát, s
míg a beteg alszik, a patológus a
rendelkezésére álló mintegy 15‐20

perc alatt elkészíti a szakvéleményt.
Ilyenkor persze csak a kóros folya‐
matok  nagyobb főcsoportjait neve‐
zi meg, a részletes vizsgálathoz
hosszabb idő, bonyolultabb eljárás
szükséges. A gyorsdiagnosztika ese‐
tén nincs lehetőség hosszú konzul‐
tációra, vagy arra, hogy könyvekben,
interneten kutakodjon az orvos, ha‐
nem saját tudását, tapasztalatát kell

Arcélek
a kórházból

Dr. Kránitz Noémi
patológus, citopatológus, 

osztályvezető főorvos

felelősen mozgósítania, magyarázza
dr. Kránitz Noémi. 

Nem tudom, hány olyan fiatal van,
aki eredendően patológusnak készül.
Elsőre a bogyoszlói származású Krá‐
nitz Noémi sem ezt a szakterületet,
hanem a fül‐orr‐gégészetet vá‐
lasztotta ki magának. Középisko‐
lába a győri Révai Miklós Gimná‐
ziumba járt, érdeklődése és ta‐
nulmányi eredményei alapján in‐
nen egyenes útja vezetett a Pécsi
Tudományegyetemre. „Azt gondol‐
tam az egyetemen, nekem való a kis‐
műtétes szakma, s úgy éreztem, szük‐
ségem van a betegekkel való közvet‐
len kapcsolatteremtésre, a visszajelzé‐

sekre” – idézi fel, rezidens‐
ként miért a fül‐orr‐gégésze‐
tet célozta meg. Közben azon‐
ban szült két gyereket, s nem
volt biztos benne, hogy össze
lehet hangolni a havi hat
ügyeletet – sebész férje
ugyanennyit ügyel – a harmo‐
nikus családi élet megszerve‐
zésével. Így aztán egy hiány‐

patológus
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

EGY

sorsmetszete
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szakma, a patológia mellett döntött,
ahol ugyan a betegekkel közvetlenül
nem foglalkozik, de megtalálta ennek
a hivatásnak a felelős szépségeit, el‐
mélyedt benne, és tekintélyt szer‐
zett. Választásában jelentős szerepet
játszott dr. Gyűrűs Péter akkori osz‐
tályvezető főorvos, akinek az elhiva‐
tottsága végképp meggyőzte a pálya
szépségeiről és kihívásairól. 

Hetente találkozik szakmai szem‐
pontból érdekes, esetleg különleges
esetekkel.

„A daganatos szövet mikroszkó‐
pos látványa ugyan szép, de minden
patológus annak örül, ha nem talál
kóros elváltozást” – utal arra, miképp
befolyásolja napi közérzetét a vizs‐
gált metszetek üzenete.

Az osztályon vele együtt két aktív
korú és két nyugdíjas szakorvos, vala‐
mint három fiatal szakorvosjelölt dol‐
gozik, akikre nagyon számít a napi
feladatokban, és szeretné, ha a jövő‐
ben is együtt dolgozhatna velük. Pa‐
tológusból országos a hiány, pedig a

szakorvosjelöltek ösztöndíjakat pá‐
lyázhatnak meg, ha patológusnak je‐
lentkeznek. A mostaninál így is leg‐
alább kétszer több ilyen szakemberre
volna szükség. „A győri kórház sok
osztálya rengeteg olyan szövetmintá‐
val szolgál, mely alkalmas volna a ku‐
tatásra, föl lehetne rajzolni bizonyos
betegségek területi eloszlását, de
minden kapacitásunkat leköti a cito‐
lógiai, szövettani minták vizsgálata” –
mutatja meg az osztályt a főorvosnő,
s hozzáteszi: „Tudjuk, hogy a beteg
számára borzasztó a bizonytalanság,

a kezeléshez szükség van a mi lele‐
tünkre, ezért aztán mindent

megteszünk, hogy mielőbb
elkészüljön az alapos szakvé‐
lemény.”

A formalinban beérkezett
szövetet először makroszko‐
pikusan vagy szabad szem‐

mel dolgozza fel a patológus, s
a paraffinblokkokból a szakasz‐

szisztensek készítenek elemzésre al‐
kalmas metszeteket, egy‐egy emlő‐
vagy hasnyálmirigymintából eseten‐
ként hatvanat, esetleg százat is. „En‐
nek az előkészítő munkának a minő‐
sége alapozza meg a helyes diagnó‐
zist” – utal az asszisztensek munká‐
jának felelősségére a doktornő. A
mintákat 50 évig megőrzik, így ké‐
sőbb is felhasználhatók konzultációs
célokra, de arra is számítanak, hogy
időközben olyan új szerek kerülnek
forgalomba, melyek bizonyos beteg‐
ségekben az eddigieknél hatéko‐
nyabbak lesznek. Alkalmazásukhoz
viszont kellhetnek az ismét vizsgál‐
ható szövetminták. 

A patológusok általában citológiai
szakvizsgával is rendelkeznek, ez a
szakterület a sejtek vizsgálatával fog‐
lalkozik, így szűrik például a méh‐
nyakrákot is. Ezzel együtt a véralva‐
dási zavarok genetikai okait is vizsgál‐
ják az osztályon. 

Dr. Kránitz Noémi a szabad idejét
olvasással tölti, ezenkívül természet‐
kedvelő, szereti az erdőt, a hegyeket,
szívesen kirándul a családdal, hétvé‐
géken fut is a töltésen. Gyermekeik
is sportolnak: egyik kajakozik, másik
szinkronúszó. „Ők is orvosnak készül‐
nek?” – kérdezem tőle. „Van rá esély
– mondja –, hallják, hogy mi otthon
sokat beszélgetünk a munkánkról, de
ezek szerint nem mondtunk olyan
dolgokat, melyek elriasztanák őket
az orvosi pályától. Valószínűleg úgy

érzik, hogy mindketten szeretjük a
munkánkat.”

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!”

Minden
patológus annak örül, 
ha nem talál kóros

elváltozást
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„Először a város fogott meg, és
nem azzal foglalkoztam, hogy milyen
stúdióban dolgozom majd. Elkezd‐
tem felfedezni Győrt, és szerelmes
lettem a szűk utcáiba, tereibe. Ebben
a városban nem lehet unatkozni” –
mondja a tetoválóművész, aki hosz‐
szú utat tett meg a megyeszékhelyig. 

Szilágyi Róbert a romániai Nagyvá‐
radon született, és ott végezte az is‐
koláit is. Autóvillamossági területen
folytatta tanulmányait, de már a kö‐
zépiskola alatt is rendszeres résztve‐
vője volt a rajzszakköröknek. Egy na‐
pon aztán szembejött vele a sorsa, ő
pedig nem tért ki előle, hanem nya‐
kig elmerült az alkotásban. Másfél
évtizeddel ezelőtt, egy barátját kísér‐
te el tetováltatni, a stúdió hangulata
pedig teljesen magával ragadta. Úgy

döntött, hogy ő is varrat magára, köz‐
ben pedig megfigyeli, hogyan dolgo‐
zik egy tetoválóművész. „Le sem vet‐
tem róla a szememet. Figyeltem a
mozdulatait, hogy miként használja
a gépet és a festéket. Megvásárol‐
tam a szükséges eszközöket, és a sa‐
ját bőrömön kezdtem gyakorolni” –
meséli Bajcsy‐Zsilinszky úti stúdiójá‐
ban Szilágyi Róbert. 

Ugyanis két és fél éve már saját sza‐
lonjában fogadja vendégeit a népsze‐
rű tetoválóművész. „A legtöbben visz‐
szatérő vendégeim. Sokan megkeres‐
nek, de új embert nem nagyon tudok
vállalni, így is novemberig tele van a
naptáram.” Naponta általában egy
vendéget fogad, akivel előtte megbe‐
szélik az elképzeléseit, majd ez alap‐
ján készíti el a vázlatot. Ezt követően

leveszi a méretet az adott testfelület‐
ről, és ráhelyezi a mintát. Ha ezzel is
elkészült, előkerülnek a műszerek,
megtörténik a fertőtlenítés, a fóliázás,
és kezdődhet a varrás. „Szeretem a
vendégeimet, és szívesen be‐
szélgetek velük, de ha
dolgozom, teljesen
belemerülök az al‐
kotásba. Így ők
általában fil‐
met néznek
addig, amíg
én az ábrát
elkészítem.”
Mint minden‐
ben, a tetová‐
lásban is van‐
nak aktuális di‐
vatirányzatok, ame‐
lyek nagyban befolyá‐
solhatják a vendégek dönté‐
sét. Egyre többen tetováltatnak jól lát‐
ható helyekre, a nyakra, a kézfejre,
vagy éppen az alkarra. „A realisztikus
vonal áll legközelebb hozzám. Nem a
trendeket követem, inkább arra törek‐
szem, hogy benne legyen az egyéni‐
ségem” – teszi hozzá Szilágyi Róbert. 

Bár az ifjú tetoválóművésznek ke‐
vés szabadideje van, szerencsésnek
érzi magát, mert a munkája egyben
a hobbija is. Így alkotás közben felsza‐
badul, élvezi a nyugalmat, és azt,

hogy vendégeinek életre szó‐
ló élményt adhat. Évek‐

kel ezelőtt többször
ragadott ecsetet

is, aminek
eredménye‐
képpen több
festménye
s z ü l e t e t t .
Ezek, vala‐
mint az első

tetoválógépe
a Bajcsy‐Zsi‐

linszky úti teto‐
váló stúdió falát

díszítik. 
Apropó képek. Szilágyi

Róbert számára az a legjobb vissza‐
jelzés, amit a vendégeitől, valamint
az Instagram‐felhasználóktól kap.
„Több elismert, más országokból szár‐
mazó művész is kedvelte már a mun‐
káimat, amelyeket feltöltöttem az ol‐
dalamra. Ez mindig erőt ad a folyta‐
táshoz” – meséli a tetoválóművész,
akinek a testét szintén számos igé‐
nyes ábra borítja. 

Minden alkotó embernek szüksé‐
ge van inspirációra, így Szilágyi Ró‐
bertnek is, aki számos országban
megfordult már az elmúlt eszten‐
dőkben. Vendégtetoválóként meghí‐
vást kapott többek között Angliába,
Svédországba, Németországba és
Ausztriába is. „Miután jelentkeztem
egy adott rendezvényre, a referen‐
ciamunkáim alapján választottak ki.
Az elég megnyugtató, hogy a vissza‐
jelzések alapján, más országokban
is kaphatnék munkát” – teszi hozzá
a büszke apa, akinek van egy három ‐
éves kisfia, Márk. Így a szabadidejé‐
ben igyekszik minél több időt tölte‐
ni vele, illetve családjával. „A jövő‐
ben szeretnék több szabadidőt. Sze‐
retnék többet lenni a gyermekem‐
mel és a párommal, és szeretnék
festeni is. Külföldi utazásokat is ter‐
vezek, hogy minél több tetoválómű‐
vész munkáját ismerhessem meg
testközelből.” Tervei között szerepel,
hogy jövőre ellátogat, a Venezia In‐
ternational Tattoo Convention‐re,
ahol újabb kihívásokat keresve, ver‐
senybe száll majd. Addig pedig ér‐
keznek sorra vendégek, hiszen a vá‐
rólista nagyon hosszú, a lelkesedése
pedig töretlen.

Sokan divatból készíttetik el. Mások azért, mert egy‐
szerűen tetszik nekik. És vannak olyanok, akik ezzel
életük egy jelentős eseményének, vagy szeretteik‐
nek állítanak emléket. Egyre többen varratnak ma‐
gukra tetoválást, így látja Szilágyi Róbert tetováló‐
művész, aki hét éve költözött Győrbe. 

Nem
a trendeket
követi az

alkotásaival

muvészetét 

Köztünk élnek

Borükön viselik a´́

´́

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor
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A hímek 5‐10 kilogrammos óriások, míg a nős‐
tények feleakkora súllyal és kisebb fejmérettel ren‐
delkeznek. A hímnek igazi dísze a hatalmas fej, óri‐
ási pofazacskóval. Könnyen tartható prémium mi‐

nőségű száraztápokon, esetleg jó minőségű kon‐
zerveken. A nyers hús adását kevésbé ajánlom, an‐
nak bizonytalan minősége miatt. A sertéshús kife‐
jezetten veszélyes!

Szereti a magas helyeket, mint például a szek‐
rények teteje és a polcok. Sokat alszik, és kevés‐

bé aktív. Ha eleget foglalkozunk vele, nem szük‐
séges mellé társ. Nem falkaállat, mint a ku‐
tya! Szőre inkább csak a vedlés időszakában

szorul gondozásra. Ilyenkor az elhalt szőrszálakat
érdemes kifésülni. A karomvágás is kíméli a bú‐
torzatot. Egészséges tenyészváltozat, azonban
nagyon kényes a vírusfertőzésre, amit más cicák‐
tól kaphat el már egyetlen érintkezéssel is, illetve
a cipőnk talpán hurcolhatjuk be a lakásba. Ezért
fontos a higiénia. Ha társat szeretnénk neki, fon‐
tos a körültekintés, hogy egészséges legyen, illet‐
ve egy új konkurens megjelenése akár viselkedé‐
si problémákat is okozhat. Hobbira vagy kiállítás‐
ra egyaránt ajánlható. 12–15 évig élvezhetjük kis
barátunk bizalmát, és hallgathatjuk dorombolá‐
sát, megfelelő gondozás mellett.

Nagy, mackós test, kerek fej apró fülekkel – egy hatalmas, do‐
romboló izombomba! Ez a brit rövid szőrű! Szerelem első látás‐
ra! Legyen fekete vagy vörös, esetleg csokoládé‐ vagy fahéj szí‐
nű, mindegyik rabul ejt. Azonban a kék szín a királykategória,
ropogós tömött és sűrű szőrzettel. Nyugodt és kiegyensúlyo‐
zott, amit nyugodt szívvel ajánlhatunk bármely állatkedvelő és
felelősségteljes embernek.

A cicák királya:

Brit rövid szoru´́ ´́

Hobbira vagy
kiállításra egyaránt

ajánlható

Szöveg és fotók: Nagy Ferenc

SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n



232018. január 12.

Cégünk ÉPÍTÔIPARI feladatokra, betonelem gyártásra,
mély- és magasépítési munkákra, országos munkavégzésre
keres szakembereket az alábbi pozíciókba:

KÔMÛVES, VASSZERELÔ,
LAKATOS, ÁCS, BURKOLÓ,

ÁLLVÁNYOZÓ, SEGÉDMUNKÁS
munkakörökbe

BEJELENTETT fizetéssel!
akár nettó 1.100 Ft/óra

(bruttó 1.655 Ft/óra)

Elvárások: szakirányú végzettség, tapasztalat • Precíz,
önálló munkavégzés.
Elôny: B kategóriás jogosítvány. 
Amit kínálunk: Szaktudástól és tapasztalattól függô
bérezés • nettó 800-1.100 Ft/óra (bruttó 1.205-1.655
Ft/óra) • Béren felüli juttatás kafetéria rendszerben •
Egyéb juttatások megállapodás szerint pl. komplett
brigád esetén szolgálati gépjármû és telefon

JELENTKEZÉS:
Önéletrajz, pályázat beküldését az iroda@mottokft.hu
email címre, vagy személyes úton irodánkba várjuk

Érdeklôdni lehet továbbá a +36-30/620-7646 számon
További információ: www.mottokft.hu/karrier

MOTTÓ ÉPÍTÔIPARI KFT.
9026 Gyôr, Hédervári u. 102. Tel.: 96/526-912

iroda@mottokft.hu • www.mottokft.hu

Bár januárban egyelőre nem volt fogcsikor‐
gató hideg, a szívmelengetően cuki élmények
mindenkire ráférnek most is. A legjobb lelő‐
hely erre a győri Xantus János Állatkerthez tar‐
tozó belvárosi Füles Bástya, ahol amazonasi
hangulattal és hőmérséklettel spékelve, ren‐
geteg tágra nyílt kis szempár figyeli lépteidet.
Szánj időt a kis farksodrók, vagy más néven
mézmedvék tanulmányozására, akiket a sötét
teremben keress, mert éjszakai életmódot
folytatnak. Barátságos, érdeklődő és aranyos

Az első felkérés 2016‐ban érkezett, s a sze‐
replés olyan jól sikerült, hogy az idei naptárban
is láthatjuk Vida Ádámot és gyönyörű kutyáját,
Samet. „Kovács Violetta ismert a német juhász‐
kutyások körében, így amikor megkeresett,
azonnal igent mondtam. A naptár a Német Ju‐
hászkutya Fajtamentés Alapítványt segíti. Az
életvitelemhez hozzátartozik a segítségnyújtás,
legyen szó emberről vagy kutyáról. Sokan fele‐
lőtlenül költekeznek, ajándékoznak, akár élő ál‐
latot is. Nem mérik fel, hogy az állattartás fele‐
lősséggel jár. Borzasztó, hogy sokszor, mint egy
megunt tárgyat, dobják ki vagy adják le menhe‐
lyekre a kutyákat.” Ádám azt a véleményét sem
rejti véka alá, hogy sokszor egy kutya őszintéb‐
ben szeret, mint sok embertársunk. Bundás ba‐
rátaink önmagunkért rajonganak értünk, s csak
törődésre és viszontszeretésre vágynak. Így vál‐
nak életük végéig hű társainkká.

„A naptár eladásából befolyt összeget az ala‐
pítvány kapja meg. Mivel országos alapítványról
van szó, akár több száz kilométert is utaznak egy‐
egy bajba jutott kutyáért. A cél persze az, hogy
minél többen új és megbízható gazdához kerül‐
jenek. Sammel mi így, a fotónkkal próbálunk a jó
ügy mellé állni” – zárta Vida Ádám, aki ezúton is
kéri: aki tudja, támogassa a kezdeményezést!

Mézes kalandok
a Fülesben

jószágok; nem csoda, hogy a dél‐amerikai in‐
dián népek is évszázadok óta kedvencként
tartják. A bástyalakó mézmedvék főként gyü‐
mölcsökkel táplálkoznak, de „húsnapokon”
előszeretettel fogyasztanak gerincteleneket.
Nevükhöz híven pedig imádják a mézet, ami
mindennap szerepel az étlapon.

A Füles Bástya minden hónapban családi
nappal várja a kicsiket és nagyokat, amik so‐
rán játékosan és élvezetesen tanulhat az apró‐
nép, sőt még simogatásra is nyílik lehetőség.

Szöveg és fotó: 
Xantus-állatkert

A KUTYÁK MELLETT
Gyori fiú is kampányol ´́

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány naptár / Borzi Vivien 
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el‐
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő Hegedűs Péter–Szabó Zoltán: Vaskakas is talál szelet című könyvét
kapja. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző heti rejtvényünk nyertese: Nemes Éva.

KÖZLEMÉNY

Lakossági fórumról, településrendezési eszközök módosítása kapcsán: Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
terének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-
módosítások és partnerségi egyeztetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök
módosítását, ezért kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály lakossági fórum keretében
bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének módosítására
irányuló:

SZTM 2017-086 Győr, 83. sz. főút nyomvonal-korrekció rendezési tervbe illesztése
tájékoztató tervanyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2018. január 22. (hétfő) 15 óra
A lakossági fórum helyszíne: Téti Közös Önkormányzati Hivatal

(9100 Tét, Fő u. 88.), Tanácsterem

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a www.gyor.hu\innováció\rendezési
terv\partnerségi egyeztetés alatt „A partnerségi egyeztetés általános tudnivalói”  címszóban foglaltakat megismerni
szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2018. január 8–30-ig a város internetes oldalán, a www.gyor.hu\innováció\rendezési
terv\partnerségi egyeztetés címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a kitöltött és aláírt
adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történŐ eljuttatásával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu

Várja az érdeklődőket fogadóórájára Juhász
István önkormányzati képviselő (MSZP) ja-
nuár 15-én 17–19 óráig a Kodály Zoltán
Ének-Zenei Általános Iskolában (Tárogató u.
18.) és 16-án, ugyancsak 17–19 óráig a Fe-
kete István Általános Iskolában (Kodály Zol-
tán u. 31.) Vendég: Greguss András ország-
gyűlési képviselőjelölt.
Bárány István Révfalu, Kisbácsa, Bácsa és
Sárás önkormányzati képviselője (függet-
len) szintén fogadóórákat tart január 15-én,
az Audi Hungaria Iskolában (Körtöltés utca
felől megközelíthetően), 16-án a Tulipános
Iskola Kisbácsai Tagiskolájában (Sövény u.
15.), 17-én pedig a Bácsai Gyöngyvirág
Nyugdíjas Klub helyiségében (István király
u. 11.), mindhárom napon 17 órától.

Fogadóórák

REJTVÉNY
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Az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Győr határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszonyok betöltésére 
álláspályázatokat hirdet 

az alábbi munkakörökben

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• KARBANTARTÓ
• VÉDÔNÔ

Illetmény és juttatások: Az illetmény és a juttatások
megállapítására a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Benyújtandó iratok, igazolások: 1. szakmai önéletrajz
• 2. végzettséget igazoló dokumentumok másolata • 3.
nyilatkozat 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A (7)
bekezdés d) pontja alapján.

Jelentkezéseket az alábbi címekre várjuk:
EESZI Győr humán-erőforrás gazdálkodási csoport 

9026 Győr, Kálóczy tér 9–11. vagy hr@eeszi.hu

Az álláslehetőségekkel kapcsoltban bővebb információ
kérhető a 06-96/314-322 telefonszámon vagy

a hr@eeszi.hu email címen.

Eddig nyolc év alatt 53 millió forint
gyűlt össze a Kantharosz Jótékonysági Gá‐
lán és Borárverésen – meghatározó civil
szervezetek és a Győri Filharmonikus Zene‐
kar összefogásából –, ezzel segítve a fiata‐
lokat, hogy valóra válthassák álmaikat. Az
összefogás célja ugyanis, hogy támogassák
a jövő nemzedékét, és minden olyan tevé‐
kenységet, amely a gyermekek fejlesztésé‐
re, felzárkóztatására, ápolására, gondozá‐
sára és nevelésére irányul. Azok a győri, il‐
letve Győr környéki intézmények pályáz‐
hatnak, amelyeknek azonos célú beruhá‐
zás, program vagy eszközbeszerzés támo‐
gatására lenne szükségük. A pályázati ke‐
ret a 2018‐as Kantharosz Gála tiszta bevé‐
tele, az elnyerhető támogatás összege te‐
hát pályázatonként várhatóan 200 ezer és
3 millió forint közé tehető.

Ahogy mi is többször hírt
adtunk róla, a Rotary Club
Győr Rába „Art Agora – Mű‐
vészek és mecénások talál‐
kozása ” címmel kezdemé‐
nyezett projektet ismert he‐
lyi képzőművészek, vállalko‐
zások, magánszemélyek tá‐
mogatásával. A civil kezde‐
ményezés aukciós estjén a
győri művészek által felaján‐
lott műalkotásokat árverez‐

EGYÜTT A JÖVO

A Kantharosz Civil
Összefogás tagjaiból
alakult bírálóbizott‐
ság és a civil szervezetek tagjai együtt döntenek
a pályázatok sorsáról, az elbírálás során minden‐
képp előnyt élveznek az egyedi, kreatív projek‐
tek a fenntartói feladatkörbe tartozókkal szem‐
ben. A bírálóbizottság nemcsak a nyertesekről
dönthet, javasolhat pályázatokat, amelyekre a
gálán szavazhat a közönség, ennek eredményét
honlapjukon teszik közzé az esemény után, és
levélben értesítik a szerencsés nyertest.

A pályázatokat 2018. január 26‐i postabé‐
lyegzéssel lehet benyújtani: eredeti példány‐
ban és elektronikus úton is kérik beküldeni.
(Cím: Kantharosz Alapítvány, 9028 Győr, Pat‐
tantyús u. 35/D.) E‐mailben szintén január
26‐ig várják a küldeményeket, PDF‐fájlban.
(E‐mail: info@kantharoszgala.hu)

NEMZEDÉKÉÉRT
Újra pályázatot hirdet a Kantharosz

ték el. A befolyt összeget az
alapítvány jótékony célra
fordítja, egyrészt támogatja
a fellépő fiatal előadókat, a
győri alkotókat, és pályázat
útján kívánja segíteni a helyi
képzőművészeti képzéssel
foglalkozó középiskolákat,
valamint a felsőoktatási in‐
tézmények tehetséges tanu‐
lóit, hallgatóit, vizuális mű‐
helyeit. 

Az Art Agora Képzőművé‐
szeti Ösztöndíjra január 31‐
ig lehet pályázni. A kiírás és
a pályázati adatlap a
www.art‐agora honlapon ér‐
hető el, további információ
kérhető Kottán Péter kurató‐
riumi alelnöktől, az RC Rába
kincstárnokától, e‐mailben:
kottan.peter@rc‐raba.hu, te‐
lefonon: +36‐70/360‐3517
munkanapokon.

PÁLYÁZAT
fiatal képzomuvészek számára´́ ´́

´́
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Amit nyújtunk:
• Tervezés
• Felelôs

mûszaki vezetés
• E-napló vezetése
• Teljes körû kivitelezés
• Felújítás
• Utólagos hôszigetelés

Saját gépparkkal,
állványzattal, szerszám- 
és eszközállománnyal
rendelkezünk.

Kohlberger Bau
www.kohlberger.hu

Alapozzon ránk!
CSALÁDI HÁZAK
TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

Kohlberger Zoltán
Telefon: +36-20/254-8082
E-mail: kohlbergerkft@gmail.com

A GYHG Nonprofit Kft. megjelentette a honlap‐
ján, a www.gyhg.hu‐n a 2018. év első háromne‐
gyed évére vonatkozó hulladéknaptárát, melyből
kiderül, hogy mikor aktuálisak az egyes kommuná‐
lis szolgáltatások. A hulladéknaptár tartalmazza az

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínál-
ja saját tulajdonában lévő Győr,
Semmelweis u. 8. szám alatti iroda
célú földszinti 131 m2-es helyiség-
csoportját, januári bérbeadással.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilá-
gosítás személyesen (idŐpont-egyeztetést kö-
vetŐen) vagy telefonon kérhetŐ: GyŐr-Szol
Zrt. Vagyonkezelési Üzletág. Tel.: 96/505-
053 E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

Kiadó

A fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint a végzettségeket igazoló bizonyítványokat az alábbi
e-mail címre várjuk: munkaugy@gyorszol.hu. Kérjük, szíveskedjen az e-mail tárgyaként feltüntetni: Controller pozíció

A Győr-Szol Zrt. Controlling csoportja felvételt 
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Fő feladatok: • havi/negyedéves/éves zárásban való részvétel • terv-tény eltérések kimutatása • rend-
szeres és ad-hoc jelentések készítése • projektek alakulásának követése • gazdaságossági számítások
készítése • hatósági adatszolgáltatásokban való részvétel. Elvárások:  • felsőfokú gazdasági végzettség
• mérlegképes könyvelői szakképzettség • magas szintű Excel és Word ismeretek • logikus gondolkodás,
kiváló problémamegoldó képesség • felelősségteljes munkavégzés. Előnyt jelent: • további szakirányú
végzettség (controlling szakirányú oklevél, controlling szakközgazdász) • controlleri gyakorlat

A pozícióra pályakezdők jelentkezését is várjuk!   •   Jelentkezési határidő: 2018. január 28.

Álláshirdetés Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési 
és Kivitelezési Igazgatósága felvételt hirdet 
az alábbi munkakörök betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

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

villanyszerelo

controller

A Mosoni‐Duna‐ és Rába‐parti sétányok ősszel
és télen is népszerűek. Éppen emiatt hívja fel a fi‐
gyelmet a Győr‐Szol Zrt. az említett vízpartok sajá‐
tosságaiból eredő veszélyekre: a többfunkciós pad‐
kán enyhébb időben páralecsapódás, hideg esetén
lefagyás, jegesedés alakulhat ki, ami csúszásve‐
szélyt eredményezhet. A saját felelősségre használt
közterületen érdemes erre gondolni. A veszély le‐

INTERNETEN

´́ ´́
´́

adott ingatlanra vonatkozóan a bio és a maradék
hulladék gyűjtésére rendszeresített kukák ürítési
napjait, illetve a lakossági lebomló hulladék és a
társasházi vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló ku‐
kák ürítéssel együtt végzett mosási időpontjait.

a hulladéknaptár

Óvatosan
hetőségére táblák is felhívják a figyelmet. Nagyobb
hidegben, jegesedés esetén a Győrben található vá‐
rosi tavakra, folyószakaszokra is vonatkozik a csúsz‐
kálás, a korcsolyázás tiltása, ezt a téli sportot a mű‐
jégpályán lehet űzni.

a vízpartokon!



VARRÓGÉPJAVÍTÁS. Molnár Lász‐
ló: +36‐70/206‐3759

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

Villanyszerelés és tanácsadás,
Győrben és környékén, rövid ha‐
táridővel. Tel.: 06‐20/402‐6657.

Redőny‐, szúnyogháló‐szerelés,
gurtnicsere, rövid határidővel.
Tel.: 06‐20/246‐5724.

KÁRPITOZÁS. Ülő, fekvő búto‐
rok javítása, áthúzása, anyagvá‐
lasztással. Ingyenes felmérés –
szállítás. Autók, robogók kárpit‐
jainak javítása, áthúzása. 06‐
70/884‐6838

EGYÉB

Dióbél‐felvásárlás Győr, Nádor
utca 21. H–SZ–P 9–13 óráig. 06‐
20/979‐5105 

120 literes villanybojler, öv. 24‐
es gázkazán eladó. 06‐20/233‐
6351

Fotós tanfolyam! Január 28‐tól,
ha jó fotókat akarsz, hívj! 06‐
70/286‐3665

3 részes bőr ülőgarnitúra, megkí‐
mélt állapotban eladó. 95.000
Ft. Tel.: 06‐20/325‐4156.

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, herendi por‐
celánt, eozinos Zsolnayt, kristá‐
lyokat, ezüst tárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, dísztár‐
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 06‐70/640‐
5101. Kérésre díjtalanul házhoz
megyünk!

SZÉP‐KÁRTYA, Erzsébet‐utalvány
elfogadása, beváltása. Nádorvá‐
rosban garázst vennék. 06‐
70/564‐2280

INGATLAN

Ménfőcsanakon, 120 nm‐es
családi ház, vállalkozási lehető‐
ségekkel, központi helyen el‐
adó. Ár: 29,9 M. Ft. 06‐30/925‐
2855

Adyvárosban, 1+2 szobás, 53
nm‐es, felújított panellakás el‐
adó. 14,5 M Ft. 06‐20/419‐3782

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Szigeti, 1 szobás, 36 nm‐es,
komfortos, egyedi gázfűtéses,
műanyag ablakos, járólapos, la‐
minált parkettás, határozott
bérleti szerződéses lakást cse‐
rélne, 60 nm‐es, 3 szobás, ha‐
tározott‐határozatlan idejű bér‐
leti szerződéses lakásra. Gyár‐
város, kizárva. Tartozás átválla‐
lása lehetséges. (Hirdetésszám:
434.) 

Belvárosi, 2 szobás, 48 nm‐es,
komfortos, egyedi gázfűtéses,
határozatlan idejű bérleti szerző‐
déses lakást cserélne 1 szobás,
30–44 nm‐es, komfortos‐össz‐
komfortos bérleményre. Újváros,
Bán Aladár u. kizárva. (Hirdetés ‐
szám: 435.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 30 nm‐
es, összkomfortos, távfűtéses,
teljesen felújított, járólapos,
klímás, szigetelt, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse‐
rélne nagyobb, 45–60 nm‐es,
határozatlan, 2‐3 szobás bérle‐
ményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár utca kizárva. (Hirdetés ‐
szám: 436.) 

Belvárosi, 1 szobás, 30 nm‐es,
felújított, új konyhabútoros,
műanyag nyílászárós, határo‐
zott bérleti szerződéses lakást

ÁLLÁS

Terjesztő munkatársakat kere‐
sünk rendszeresen megjelenő
kiadványunk rövid határidejű
terjesztésére. Fontos követel‐
mény a rövid határidő teljesíté‐
se! Jelentkezésüket várjuk a kö‐
vetkező elérhetőségeken:
Tel./sms: 06‐70/866‐9809. Ha a
hívást éppen nem fogadjuk, rö‐
vid időn belül visszahívunk min‐
den jelentkezőt.

Targoncavezetőt, gépkezelőket
keresünk – hengerfejek meg‐
munkálására szériagyártásba,
valamint CNC‐marós szakembe‐
reket kiemelt bérezéssel –
egyedi gyártásban szerzett ta‐
pasztalattal. Érdeklődés:
96/511‐003, 06‐30/266‐4549
(ingyenes).

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázolást, tapétá‐
zást, fotótapéták felragasztását,
laminált padló lerakását válla‐
lom. Tel.: 06‐70/245‐8931

Masszázs, szellemgyógyász keze‐
lések, folyamatos képzések, okta‐
tások Székesfehérváron. Szabó
Éva 06‐20/250‐3887.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo‐
zást, lapostető‐szigetelést, falak
javítását, festését, garanciával,
engedménnyel vállalom. Tel.: 06‐
30/376‐2712.

Lomtalanítást vállalok, padlástól
a pincéig ingyenes elszállítással.
Hívjon bizalommal: 06‐70/675‐
0654.

Villanyszerelést és villanybojle‐
rek javítását vállalok Győrben
és környékén. Tel.: 06‐70/384‐
6557.

Szőnyegtisztítást, vegytisztítást,
mosást, vasalást, ruhakészítést
vállalunk, ingyenes oda‐vissza
szállítással Győrben és környé‐
kén! 06‐20/916‐8465; Facebook:
Kati Ruhaszalon Csorna

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

Áruszállítást, fuvarozást, költöz‐
tetést vállalunk, 3,5–8 tonnás te‐
herautóval. Tel.: 06‐20/254‐
8082.

cserélne 42–55 nm‐es, 2 szo‐
bás, határozott‐határozatlan
bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár utca kizárva. (Hirde‐
tésszám: 438.) 

Gyárvárosi, 3 szobás, 52 nm‐es,
komfortos, egyedi gázfűtésű,
részben felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserél‐
ne 30–44 nm‐es, 1‐2 szobás, ha‐
tározott‐határozatlan idejű bérle‐
ményre. Bán Aladár utca kizárva.
Két kisebb lakásért adna nagyob‐
bat. (Hirdetésszám: 440.) 

Szigeti, 3 szobás, 71 nm‐es,
összkomfortos, távfűtéses, par‐
kettás, járólapos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse‐
rélne, 40‐50 nm‐es, 1 vagy 1+
fél szobás, határozott‐határo‐
zatlan idejű, szigeti, újvárosi
bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetésszám: 441.)

ÉPÍTŐANYAG
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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

A gyôri székhelyû Somogyi Elektronic® Kft.
folyamatos fejlôdésének biztosítása céljából,
központi irodájába keres

PÉNZÜGYI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS munkatársat
Előny:
• Szakirányú középfokú végzettség
• HR-területen szerzett gyakorlat
• Alapfokú nyelvtudás

Amit kínálunk: 
• Munkaidő 8-tól 14 óráig (munkakezdés azonnal)
• Versenyképes fizetés + cafeteria
• Kulturált munkakörülmények

Kérjük, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát bérigényével együtt 2018. január 22-ig 
az allas@somogyi.hu e-mail címre vagy a H-9027 Győr, Gesztenyefa u. 3. szám alá.

Főbb feladatok:
• Pénzügyi adminisztrációs feladatok

Elvárások:
• Legalább 3 év hasonló területen szerzett tapasztalat
• Középfokú végzettség
• Megbízhatóság, lojalitás, rugalmasság, pontosság
• Középszintű, számítógép-felhasználói ismeretek 

A gyôri székhelyû Somogyi Elektronic® Kft.
folyamatos fejlôdésének biztosítása céljából,
központi raktárába keres

MÛSZERÉSZ munkatársat

Kérjük, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát bérigényével együtt 2018. január 22-ig 
az allas@somogyi.hu e-mail címre vagy a H-9027 Győr, Gesztenyefa u. 3. szám alá.

Főbb feladatok:
• Háztartási és szórakoztatóelektronikai készülékek

javítása, vizsgálata • Szervizadminisztráció vezetése
• Műszaki tanácsadás

Elvárások:
• Szakirányú végzettség • Alapfokú számítógép-felhasználói ismeretek
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Precíz, önálló munkavégzés

Előny:
• Angol nyelvtudás

Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés + cafeteria
• 8 órás, 1 műszakos munkavégzés
• Kulturált munkakörülmények

A Szent Anna Otthon 
felvételt hirdet

Győr, Öveges József u. 7. sz. alatti 
telephelyére

azonnali belépéssel

SZAKÁCS 
munkakörben.

Jelentkezés 
a fenti címen Bene Orsolya

intézményvezetőnél,
telefonon a 96/440-540/510-es

melléken.

• 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!
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A 15–24 éves fiatalok körében a fog‐
lalkoztatási ráta közel 30 százalékon állt.
Az úgynevezett legjobb munkavállalási
korúak a 25–54 évesek közül kerülnek
ki. Az idősebb, 55–64 éves korosztályba
tartozó foglalkoztatottak száma lényegé‐
ben stagnált, közel 53 százalékos volt.

A 20–64 éves korcsoportban, amely‐
re az Európai Unió 2020‐ra 75 százalé‐
kos célértéket tűzött ki – nálunk ez az

Kedves kapcsolatban élő huszonévesek!
Eljátszottatok már a gondolattal, hogy egyszer oltár

elé álltok, és szeretnétek, hogy az a bizonyos igen tényleg
boldogító legyen? Akkor jöjjön most egy kis útravaló tő‐
lem nektek, remélem, hasznotokra lesz!

A jó kommunikáció nemcsak a média, marketing és
reklámok világának alappillére, az emberi kapcsolatok‐
nak, így a jól működő házasságoknak is. Választunk ma‐
gunknak hivatást, iskolába járunk, hogy megszerezzük az
ahhoz szükséges tudást – ám a házasság mellett minden
képzettség nélkül döntünk. A párok nagyrészt azért men‐
nek szét, mert nem tudják kifejezni érzéseiket azon a
nyelven, amelyet a másik ért. Az viszont, aki vállalkozik
arra, hogy elmenjen házassági előadásra, tréningre,
hanganyagot hallgasson, videót nézzen vagy könyveket
olvasson a témában, rengeteg pluszt kaphat, főleg, ha
mindezt a boldogító igen előtt teszi. 

Régen társadalmi rang és vagyon alapján választottak
párt az emberek, a házasság szent volt, a válás szégyen.
Manapság a szerelem hajszolásával a válás is egyre gya‐
koribbá vált. Ha lecsillapodik a lángolás és jönnek a viták,
sokan elmenekülnek az igaz szerelem, a tökéletes pár re‐
ményében. Aki Gary Chapman pszichológus öt szeretet‐
nyelvről szóló könyvét elolvassa, az rájön, hogy tökéletes‐
ség nincs, a meghitt házasságért azonban tehetünk: be‐
szélnünk kell a másik szeretet‐nyelvét. Chapman egyetért
Dorothy Tennov pszichiáterrel abban, hogy az ösztönös
szerelem maximum két évig tart, az ezt követő igaz sze‐
retet már saját döntésünk. Az első lépés pedig a jó kom‐
munikációs készség elsajátítása: úgy szeretni, hogy azt
társunk is érezze. 

A szeretet‐nyelvek a következők: elismerő szavak, minő‐
ségi idő, ajándékozás, szívességek és testi érintés. Lehet,
hogy megöleled párodat, ő mégis arra panaszkodik, hogy
nem szereted – ez azért lehet, mert míg a te szeretet‐nyel‐
ved a testi érintés, szerelmed másik nyelven ért – hogy ezt
felismerjük, tanulmányoznunk kell egymást türelmesen. Aki
az elismerő szavak nyelvén ért, dicsérjük meg gyakran, aki
a minőségi időt preferálja, azzal csináljunk sok közös prog‐
ramot, aki szívéhez az ajándékozáson át vezet az út, lepjük
meg minél többször, aki a szívességekből érzi, hogy szeretik,
annak készítsük el a reggelijét – aki pedig testi érintésre vá‐
gyik, azt ne felejtsük el megölelni minden egyes nap. Ezek
nem bonyolult dolgok, de annál nagyobb pluszt jelenthet‐
nek a kapcsolatok minőségében. Tanuljatok meg a másik
szeretet‐nyelvén kommunikálni, mielőtt oltár elé állnátok,
hogy házasságotok meghitt, boldog legyen!

Sok sikert!

Bodrogi Sára

szeresd?
Tudod, hogyan 

Szeretet-nyelvek a boldog házasságért

#fiatalok
Tavaly, az őszi hónapokban, hazánkban a foglalkoztatottak átlagos létszá‐
ma 4 millió 450 ezer fő volt, ez 36 ezerrel több, mint 2016 ugyanezen idő‐
pontján – jelentette be a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a napokban.

érték már 74 százalékra nőtt – a férfiak‐
nál 82, a nőknél 66 százalékos volt.

A 15–64 éves férfi foglalkoztatottak
létszáma 46 ezerrel nőtt egy év alatt,
amiből 23 ezer a munkanélküliek szá‐
mának csökkenéséből és 23 ezer a
munkaerőpiacra frissen belépőkből
eredt. Ebben a korosztályban a női fog‐
lalkoztatottak létszáma 8 ezerrel csök‐
kent – áll a KSH jelentésében.

23 EZER
EGY ÉV ALATT

fiatal férfi lépett munkábaSzerző: Rozmán László
Fotó: pixabay.com

JÁTÉKaz élet

Nehéz nem közhelyeket összehordani, amikor az alapokat már lefek‐
tették jóval korábban, és minden érzést, helyzetet, szituációt már valaki
megírt, megkomponált, megfestett. „Be van fejezve a nagy mű, igen. / A
gép forog, az alkotó pihen” – írta Madách Az ember tragédiájában. Sokan
vagyunk, akik azzal a tudattal jöttünk ki az iskolából friss papírral a kezünk‐
ben és magabiztos tudással a fejünkben, hogy: „Igen, én most fenekestül
felforgatom a világot!” Aztán telnek a hetek és a sikertelen állásinterjúk,
és feleszmélünk, hogy valójában az élet most kezdődött el.

Aztán sikerül. Ott vagyunk és bejutottunk egy munkahelyre. Nem tel‐
jesen olyan, amilyennek az iskolában mondták, de majd megszokjuk. Jön‐
nek az első kudarcok és pofonok. Mindenbe belekapunk, és mindent egy‐
ből tudni akarunk, pedig végig kell járni az utat, fel kell menni a lépcsőn,
nem lehet egyből több fokot ugrani. Egyesével, szépen sorban kell venni
az akadályokat. Emlékszem, amikor meglett a jogosítványom, azt mondta
édesapám, ez nem jelenti azt, hogy vezetni is tudok. Ez csak egy engedély,
ami feljogosít, hogy kimehetek a forgalomba. A vezetés a rutinnal és a
megtett kilométerek számával megy majd. A magabiztosság és a tudatos‐
ság csak így alakul ki. Így lehet eljutni A‐ból B‐be. 

A munka is ilyen. A végzettséggel engedélyt kapsz és bemehetsz a na‐
gyok közé „játszani”.
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A Rába ETO a kilencedik helyen zárt a futsalp‐
lanet.com szavazásán, amellyel a 2017‐es év leg‐
jobb futsalklubját kereste. A győztes a legrango‐
sabb európai kupasorozatot megnyerő Inter Mo‐
vistar lett. A legjobb férfi játékosnak járó elisme‐
rést pedig az Inter Movistart erősítő, portugál Ri‐
cardinho érdemelte ki, sorozatban negyedszer,

A Ferencváros futsalcsapata hivatalos
honlapján közölte, hogy szerződtette Tóth
Gyulát, aki a Rába ETO‐tól érkezett a fővá‐
rosba. A kapus hazatért a Ferencvároshoz,
hogy ott fejezze be pályafutását, valamint
hogy elkezdje kapusedzői karrierjét is.
Tóth Gyula a gödöllői klubnál kezdte a
sportágat, majd 2008‐ban lett az FTC já‐
tékosa. Három szezont játszott a fővárosi
zöld‐fehéreknél, ahonnan előbb a Duna‐
keszihez, majd a Rába ETO‐hoz vezetett
az útja. A magyar válogatott kapusa túl
van a századik mérkőzésén a nemzeti csa‐
patban. „Úgy éreztem, eljött az idő a vál‐
tásra, és amikor meghoztam ezt a dön‐
tést, nem volt kérdés, melyik klubnál sze‐
retném folytatni a pályafutásomat” –
mondta Tóth Gyula az ftcfutsal.hu‐nak.

és egy újabb elismerés
Kétezer bajnoki gól,

A Fradiban
folytatja az ETO kapusa

összesen pedig a rekordot jelentő ötödik alkalom‐
mal. A Rába ETO is szerepelt a portál tízcsapatos
listáján. A végső sorrend több mint kétszáz futsal‐
szakember szavazata alapján alakult ki. Az ETO
133 pontot kapott, ezzel az 52 pontos, Costa Ri‐
ca‐i Grupo Linét tudta megelőzni. Az első helye‐
zett Inter Movistar 947 ponttal zárt.

Négyezerkétszáz néző volt kíváncsi az Audi ETO
szezonbeli tizedik, ebben az évben pedig első baj‐
noki mérkőzésére, ennyien lehettek a helyszínen
szemtanúi egy sporttörténeti pillanatnak. A találko‐
zón szerzett ötödik találata volt ugyanis a csapatka‐
pitány Görbicz Anita kétezredik bajnoki találata. Az
Audi ETO KC 39–25‐re nyert a Vác ellen, és tovább‐
ra is második a tabellán a Ferencváros mögött.

„Még most is kiráz a hideg, ha a gól utáni pilla‐
natokra gondolok, mindenki felállva tapsolt az aré‐
nában. Nem nagyon foglalkozom a statisztikával, az‐
zal, hogy melyik meccsen hányszor találok be a ka‐
puba, de ez a meccs erről marad elsősorban emlé‐
kezetes. Nem sejtettem, hogy közel kétezer gólnál
járok, váratlanul ért, így egy kissé el is érzékenyül‐
tem, de természetesen büszkeséggel tölt el.”

Az ETO legendájának neve egy szavazás végén
is előkelő helyen szerepelt. A férfiak között a
veszprémi Lékai Máté, a nőknél pedig Görbicz Ani‐
ta másodikként zárt az év legjobb kézilabdázója cí‐
mért kiírt voksoláson, amelyet az európai szövet‐
ség, az EHF rendezett. A szövetség honlapján le‐
hetett választani a nyolc férfi, illetve a kilenc női
jelölt közül, 15.185 szavazatot begyűjtve a CSM
Bucuresti román balátlövője, Cristina Neagu vég‐
zett az élen, Görbiczet 11.168‐an látták az elmúlt
év legjobbjának. Harmadikként a Győr világbajno‐
ki ezüstérmes jobbátlövője, Nora Mörk 1.237 vok‐
sot kapott. Görbiczet a magyar szövetség is a ta‐
valyi év legjobb játékosának választotta, a NB I‐
ben játszó külföldiek közül pedig Nora Mörk vég‐
zett az első helyen.

A világ legjobb
csapatai között 
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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  •

Elkészítették a női ko‐
sárlabda Magyar Kupa
nyolcas döntőjének sorso‐
lását. A CMB Cargo‐UNI
Győr a Zalaegerszeggel ta‐
lálkozik, és amennyiben
győz, a négy között a Ceg‐
léd–Szekszárd párharc to‐
vábbjutójával mérkőzik. A
másik ágon PEAC–Sopron
és PINKK–DVTK találkozó‐
kat rendeznek. A Magyar
Kupa döntőjének idén
Sopron ad otthont, a mér‐
kőzéseket a március 22‐i
héten rendezik, pontos
időpontok azonban még
nincsenek. Az MK győzte‐
se három, a második he‐
lyezett másfél millió, a
bronzérmes klub kilenc‐
százezer forintot kap.

A győri lányokra addig
még több bajnoki mérkő‐
zés vár, amelyeken várha‐
tóan pályára léphet a csa‐
pat új igazolása, a klubhoz
visszatérő Nagy‐Bujdosó
Nóra. Fűzy András klubel‐

A Gyirmót FC Győr felnőtt csapata hét
elején kezdte el a felkészülést a másodosz‐
tályú labdarúgó‐bajnokság tavaszi idényére.
A keret Gyirmóton dolgozik az első három
hétben, ezután egy hétig Horvátországban
edzőtáborozik majd. Január 13‐án az oszt‐
rák Admira Wacker látja vendégül az új ed‐
ző, Szepessy László együttesét, 17‐én a szlo‐
vén Maribor ellen idegenben, 24‐én a Du‐
naszerdahellyel hazai pályán játszik a Gyir‐
mót, majd részt vesz a 16. Alcufer Kupa te‐
remlabdarúgó tornán. Ezután a horvátor‐
szági Novigrádba utazik az együttes, ahol
több mérkőzést is játszik, az Istria Winter
Cup nemzetközi torna címvédőjeként. A
Merkantil Bank Liga tavaszi nyitányán, feb‐
ruár 25‐én Nyíregyházára utazik majd a
Gyirmót, a bajnokság 22. fordulójára.

A klub második csapata is január ele‐
jén kezdte el a munkát. Nagy László csa‐
pata felkészülési találkozókon az ESK Mén‐
főcsanak, a Lipót SE Pékség, a Sárvár FC,

a Pápai Perutz FC és a Credobus Mo‐
sonmagyaróvár ellen lép pályára, és in‐
dul az Alcufer Kupán is.

Az ETO FC Győr labdarúgói már múlt
héten átestek egy orvosi terheléses vizs‐
gálaton, tétmérkőzést pedig először feb‐
ruár 21‐én, a Magyar Kupában, a Balma‐
zújváros ellen, hazai pályán játszanak
majd a fiúk. Az edzőmeccsek sora január
20‐án kezdődik, ekkor az ETO két találko‐
zón is pályára lép Győrben, először 11
órakor a Pápai Perutz, majd 13 órakor az
Ajka ellen, 27‐én ugyanezekben az idő‐
pontokban előbb a szlovák Nové Zámky,
majd a Komárno vár a zöld‐fehérekre. Ja‐
nuár 31‐én a Lokomotív Zvolen és az
MTE 1904, február 3‐án pedig az STK Sa‐
morín és a SKF Sered ellen játszik az ETO.
Az utolsó edzőmeccs február 17‐én lesz,
ekkor a Csorna SE érkezik Győrbe. Az
ETO idei első bajnokiján február 25‐én,
vasárnap a Siófokot fogadja.

nök múlt héten jelentette
be, hogy a 32 éves játékos
távozik Ceglédről, és is‐
mét zöld‐fehér szerelést
húz. „Hivatalosan elindí‐
tottuk az átigazolási folya‐
matot, amiről a Ceglédet
is tájékoztattuk. Bízunk
benne, hogy a játékos és
a klub közötti vitás ügy mi‐
hamarabb rendeződik, így
hamarosan pályára léphet
nálunk Nóra” – mondta a
klubvezető, aki hozzátet‐
te: több sérülés is hátrál‐
tatta a csapatot ősszel, és
amikor hiányzóik voltak,
látszott, hogy a palánk kö‐
rüli posztokban kevesen
vannak. „Nóra mellett
szólt az is, hogy nem zsák‐
bamacskát veszünk, hi‐
szen jól ismerjük a képes‐
ségeit” – utalt Fűzy And‐
rás arra, hogy a váloga‐
tottságtól visszavonult ko‐
saras alapembere volt a
2012‐ben bajnoki címet
nyert győri csapatnak.

a Zalaegerszeget kell legyoznie a Gyornek
IRÁNY AZ ELODÖNTO:´́´́
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KÉSZÜLNEK 
a bajnoki rajtra 
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2018. január 15-tôl a győri uszodákban minden
korosztálynak (bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt,
vízi torna) kezdőknek és haladóknak.

Az úszófoglalkozások a győri Aqua-, Magyar
Vilmos-, Móra- és Sátoros Uszodában zajlanak.
Hétfőtől péntekig 16–20 óra között uszodánként
különböző beosztásban. 

Beiratkozás: 2018. január 12-én pénteken 
a Sátoros Uszodában 15–18 óra között.

Bébiúszás: Kárpáti Marianna 20/350-9392
Vízi torna: Tóth Mónika 30/627-8722

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

Szeretettel várjuk minden régi és új tanítványunkat!

Úszás: erő, egészség, edzettség

www.vidrauszoiskola.hu

Sikeres új év úszással 
a Vidra Úszóiskolában!

Első 
alkalommal 
mindenki 

a 
vendégünk!

RANGOS MEZONNYEL

Január 20‐án, szombaton Győrben rendezi meg
a Magyar Judo Szövetség idei edzői‐bírói szeminá‐
riumát. Az eseményen az elméleti tudás bővítése
mellett gyakorlati képzést is tartanak az Olimpiai
Sportközpont judocsarnokában. A előadások során
egyebek mellett a központi sportágfejlesztésről, az
aktuális doppingkérdésekről és a szabályváltoztatá‐
sokról hallgathatnak meg beszámolókat az érdek‐

lődők. Másnap, január 21‐én ugyancsak az Olimpiai
Sportközpont ad otthont a felnőtt és junior orszá‐
gos rangsorversenynek. A viadal során a felnőtt, va‐
lamint a junior férfi sportolók mérik össze erejüket
a ‐55, ‐60, ‐66, ‐73, ‐81, ‐90, ‐100, +100 súlycsoportok‐
ban. A hölgyeknek a ‐44, ‐48, ‐52, ‐57, ‐63, ‐70, ‐78,
+78 kg‐os küzdelmeket rendeztek. A mérlegelés 9
órakor, a verseny 11 órakor kezdődik.

kezdi az évet az EYOF sikersportága 
´́
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