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Az év elején tapasztalt fellendülés után folytatódik az új autók eladá-
sának kiugró növekedése. Ez az ország legszélesebb márkakínálatát érté-
kesítő autókereskedés statisztikáiból is jól látszik, hiszen 2018 első félévé-
ben már több mint 2.500 új autót adtak el, ami rekord a cég életében. 29
százalékos növekedést mutat az újautó-piac a tavalyi év azonos időszaká-
hoz képest, ráadásul az átadott gépkocsik vételárának 70 százalékát kész-
pénzben egyenlítették ki a vásárlók. A statisztikákból kiderül, ha egyszer
járművásárlásra adják a fejüket az emberek, akkor egyre magasabb fel-
szereltségi szinttel kérik a kiválasztott autót. Az is kijelenthető, hogy egy
vásárló átlagosan közel ötmillió forintot költ egy gépkocsira, ami komoly
növekedés tavalyhoz képest. A 2015-ben kirobbant dízelbotrány tovább
gyűrűzik, a magyarországi piacon is visszaszorulóban vannak a dízeles jár-
művek. Az első félévben átadott új autók körülbelül 70 százaléka volt ben-
zines, csak 27 százaléka dízel, 2 százaléka pedig elektromos hajtású.

„Mi is érzékeljük a forgalomnövekedést, több autót adtunk el az első
félévben és vásárlóink többet is tudnak áldozni gépkocsi vásárlására” –
mondta a FOR-TOP Kft. győri márkakereskedésének vezetője, Bónyai Ti-
bor és hozzátette, az erősödő gazdaság és a magasabb fizetések miatt
többet tudnak költeni az emberek autóra is. „Potenciális vevőink egyre
tudatosabbak, többségük már konkrét elképzeléssel érkezik a szalonba,
legyen szó modellről, paraméterekről, büdzséről vagy az autó felhasz-
nálási céljáról” – hangsúlyozta a szakember. „A használtautó-piac is erő-
södni látszik, ott viszont rengeteg problémánk van a Nyugat-Európából
behozott és sokszor megbabrált, visszapörgetett kilométerórájú jármű-
vekkel” – mondta a márkakereskedés vezetője. „Pozitívan látom a jövőt,
és biztos vagyok benne, hogy még idén újabb rekordok dőlnek meg az
új autók eladásában, ami számunkra természetesen nagyon jó hír” –
foglalta össze várakozásait Bónyai Tibor.

Egy Trabant-megszállott volt a napok-
ban a Győr+ Reggel vendége. Domján
Ákos nincs húszéves, de már több autó
boldog tulajdonosa, meg is mutatta ked-
vencét – a mustársárga Trabantját –,
ami épp teljes kihasználtsággal üzemel,
hiszen egy barátját költözteti, amiről a
tetőcsomagtartó is árulkodott.

Felidézte, gyermekkori szomszédja
ismertette meg vele a „trabi életér-
zést”, amikor tankolni indultak a két-
üteművel. Meghatározó élmény volt
az első út, megfertőződött és belesze-
retett a pöfögésbe, a különleges han-
gulatba, és már akkor érezte: lesz még
köze a Trabantokhoz.

Az első kocsit 2013-ban vásárolta spó-
rolt pénzén, ekkor még jogosítványa sem
volt. Ákos fontosnak tartja, hogy eredeti
alkatrészekkel végezze a felújításokat. Az
NDK-s autócsoda napi használatban van,
a fővárosba is azzal jár. Ez az első autója,
emiatt soha nem szeretne megválni tőle.
A gyűjtemény második darabja egy Tra-
bant Hycomat Combi, aminek érdekes a

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

REKORDSZÁMÚ
új autó fut az utakon

A fiatalok nagy része az új és modern autókért rajong, de vannak, akik a klasszikus idomokért, a régi
idők nagy autóiért vannak oda. Így van ezzel Domján Ákos is, akit megfertőzött egy NDK-s csoda.

története: az Apor-iskola előtt állt hosszú
ideig a jármű, s egy apácáé volt. Ákosnak
tetszett az autó, így egy levelet hagyott
az ablaktörlőn. Az akkori tulaj örömmel
vette fel a kapcsolatot a fiatallal, így 2015-
ben ez a kocsi is a családhoz költözött.

A régi kocsik iránti szerelem to-
vább tombol, nemrég egy 1957-es
Opel Olympia Record tulajdonosa lett.
Szombathelyen talált rá a csodára,
egy négyéves apróhirdetésben. A fel-
újítása folyamatban
van, egyre szépül,
jobbul, s egyre
több benne az
öröme. 

Ákos emel-
lett színészkedik
is, a Győri Nem-
zeti Színházban
bontogatja szár-
nyait stúdiósként,
s nem kevesebb el-
szántsággal készül az elő-
adásokra, mint ahogy autóival törődik.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

„TRABANTON SZÁLLNI élvezet!”
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Két évvel ezelőtt került a kataszt-
rófavédelemhez a lakossági ké-
ményseprés, a szakemberek pedig
a sajtó segítségét is kérték, hogy
egyre több emberhez eljusson az
információ: vegyük komolyan a ké-
ményellenőrzést! Egyeztessünk
időpontot a munka elvégzésére,
amely ráadásul magánszemélyek-
nek ingyenes, és saját biztonsá-
gunk érdekében fokozottan aján-
lott. Arról, hogy miért, Ruskáné Ta-
kács Anita tűzoltó százados, me-
gyei sajtószóvivő beszélt: „A szén-
monoxid-mérgezés veszélye egész
évben fennáll, emiatt fontos, hogy
a lakosság átvizsgáltassa a tüzelő,
fűtő berendezéseit. Ezeknek a be-
üzemelését csak szakemberrel vé-
geztessük, rendszeresen kérjünk
karbantartást is! Lényeges, hogy a
helyiségekbe jusson elég oxigén,
nem szabad a szellőzőnyílásokat el-
takarni. Ugyanilyen fontos termé-
szetesen a kémények rendszeres
tisztítása is, amelyet a megye 183
településéből 182-ben már két éve
a katasztrófavédelem kéménysep-
rői végeznek. Változás, hogy a ma-
gánszemélyek által lakott családi
házakba nem érkezik magától a ké-
ményseprő, nem dob be értesítést.
A lakosoknak kell időpontot egyez-
tetni a kéményseprőkkel. Ezt tehe-
tik telefonon, online és sze-
mélyesen is! Egy szak-
üzletben vásárolt
szén-monoxid-
érzékelő be-
szerzése is fo-
kozza bizton-
s á g u n k a t ,
akár életet
menthet, ja-
v a s o l j u k ,
hogy lehető-
ség szerint
mindenki sze-
rezzen be az ott-
honába a megfele-
lőkből!” – zárta a szóvivő.

Kiderült, hogy a megyében míg
2017-ben 45 alkalommal vonultak
a tűzoltók szén-monoxid-jelzésre,
addig idén eddig 17 alkalommal.
Kéménytűz tavaly 55 esetben volt,
ebben az évben hasonló okokból

eddig 23 riasztást kaptak. S hogy
milyen gyakran kell szakember se-
gítségét kérni? Ez attól függ, hogy
milyen fűtőeszköz van a kéményhez
csatlakoztatva. Ha a házban szilárd
tüzelőanyaggal fűtenek, akkor éven-
te, ha gázzal, akkor kétévente egy
alkalommal ingyenes a felülvizsgá-
lat. A társasházban élő magánsze-
mélyekhez írásbeli értesítést köve-
tően, hívás nélkül érkezik a kémény-
seprő, és ingyenesen elvégzi a sor-
munkát.

A sajtótájékoztatón részt vett
Szücs József, megyei ellátási cso-
portvezető, a BM OKF GEK Kémény-
seprői Szervezetétől, aki megerősí-
tette a szóvivő által mondottakat.
„Hangsúlyozom, hogy csak a termé-
szetes személyek tulajdonában lévő
ingatlanok kéményseprése ingye-
nes! Tehát ha már egy vállalkozás
van bejegyezve az adott címre, ak-
kor a piacon lévő szakemberek vég-
zik a karbantartást, ami díjköteles.
Viszont a kéményseprő nem dob be
értesítést, nem keresi fel személye-
sen a lakosokat, mint korábban, ha-
nem nekik kell kérvényezni azt! A
kéményseprő nem csak a kéményt
ellenőrzi, hanem „kéménykört”
vizsgál: foglalkozik tehát a légután-
pótlással, az összekötő elemmel,
ezért több hibalehetőséget is feltár-

hat. Jövőre már a soproni la-
kosok is hozzánk tar-

toznak majd, egye-
lőre még él a

szerződésük a
korábbi szol-
gá l tató juk-
kal” – tájé-
koztatott.

A ké-
ményseprést

kérvényezni
lehet online, a

www.kemeny-
sepres.hu honlap

„Ügyfélszolgálat” olda-
lán az „Időpontfoglalás”

elektronikus űrlap kitöltésévél. Tele-
fonon a 1818-as díjmentesen hívha-
tó számon, a megfelelő menüt vá-
lasztva vagy személyesen, naponta
8–14 óra között (hétfőn 20 óráig)
Győrben, a Benczúr utca 1/A alatt.

A szén-monoxid-mérgezés veszélye nem csak a fűtési szezonban
érint minket, hanem nyáron is. Erre sajtótájékoztatón emlékez-
tetett a katasztrófavédelem. Mivel a megelőzés fontos része a
kémények tisztán tartása is, erre is felhívták a figyelmet. Hang-
súlyozták, a kéményseprés magánszemélyeknek ingyenes!

Nem érkezik
automatikusan
a kéményseprô,

nekünk kell
hívnunk ôt

A NYUGALOM OTTHON KEZDODIK,
TEGYEN MEG ÉRTE MINDENT!

Vegyük komolyan a

KÉMÉNY-
SEPRÉST!

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Jóri András – BM OKF

´́
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A fejlesztés az adyvárosi tónál ren-
dezett V. Tópartyra készült el, s ezzel
nyolcra nőtt a nyilvános WC-k száma
Győrben.

A program kezdeményezője, Rad-
nóti Ákos városüzemeltetésért felelős
alpolgármester elmondta, fontosnak
tartja, hogy Győr közterületein megfe-
lelő illemhelyek legyenek. „Jelentős fej-
lesztések történtek ezen a területen,
hiszen idén három ilyen létesítményt
is átadtunk. Sokan használják a Bisin-
ger sétányon, a vizes játszótér közelé-
ben lévőt, illetve a Zechmeister utcá-
ban találhatót, ami szintén központi
helyen van, sok turista megfordul itt, a
virágpiac, a buszmegálló miatt is nagy
a forgalom. Fontosnak tartom azt is,
hogy a mozgásukban korlátozottak is
használhatják, mivel akadálymentes,
kerekesszékkel is használható, koráb-
ban számukra a meglévő illemhelyek
használata szinte lehetetlen volt” – fej-
tette ki az alpolgármester. 

Megnyílt Győr harmadik automata illemhelye. A létesítmény az ady-
városi tónál, az új sportpálya és Vár játszótér közötti zöldterületen ta-
lálható. A vandálbiztos kialakítású, a mozgásukban korlátozottak szá-
mára is igénybe vehető, egyszerűen szervizelhető, kamerával megfi-
gyelt közterületen lévő első lakótelepi automata illemhely 200 forin-
tos érmével működik.

A szerkezetek jól működnek,
ezért döntött úgy a szolgáltató,
hogy Adyvárosba is telepít egy auto-
mata WC-t. Radnóti Ákos alpolgár-
mester Adyváros önkormányzati
képviselőjeként a környékbeli több
ezer lakó kérésére szorgalmazta eb-
ben a városrészben a telepítést. „Az
adyvárosi tó környékén, a Vár játszó-
téren és a tavaly felújított rekortán
burkolatú focipályán főleg nyáron
rengetegen vannak, úgyhogy a leg-
jobb helyre kerül az újabb illemhely.
A nyugat-európai színvonal a közte-
rületi fejlesztéseket illetően megér-
kezett nemcsak Győr belvárosába,
hanem most már a lakótelepekre is,
hiszen ilyen WC-ket például Berlin-
ben vagy Bécsben lehet megtalálni,
sőt ott sem a lakótelepeken” –
mondta az alpolgármester.

A tervek szerint a jövőben további
automata WC-ket telepít majd a szol-
gáltató, több városrészbe is.

Automata illemhely
Szerző: Nagy Csaba
Fotó: Marcali Gábor

már Adyvárosban is

Az elmúlt években több ütem-
ben zajlott a terület rendbetétele
Győr-Szabadhegyen. Diligens Tibor,
a városrész önkormányzati képvise-
lője bemutatta a megszépült park
új elemeit. Több helyen is új gyalo-
gos-közlekedő létesült, míg a ré-

gebbi rossz állapotban lévő járda-
szakaszokat is rendbe tették a szak-
emberek, mintegy 200 méter hosz-
szúságon. A városrészben is sok kis-
gyermekes család él, így könnyeb-
ben tudnak közlekedni a babakocsi-
val az anyukák, illetve az idősebbek

közlekedése is jóval könnyebbé
vált. A járdafejlesztés, a kivitelező
gyors munkájának köszönhetően,
másfél hét alatt megvalósult, így
azóta már a megújult felületen sé-
tálhatnak az ott élők. Új padokat is
használatba vehetnek, hiszen közel

tíz bútor is kikerült az elmúlt idő-
szakban.

„A korábbi évtizedekben ez egy
elhanyagolt terület volt, így már
megérett arra, hogy elkezdjük közö-
sen gondozni és kialakítsunk a lakó-
telepen élőknek egy tiszta zöldterü-
letet, ahol sétálhatnak és pihenhet-
nek” – mondta el szerkesztőségünk-
nek Diligens Tibor. Kiemelte, folya-
matosan fejlesztik a lakóterületet,
hamarosan újabb parkolóhelyeket
alakítanak ki.

Nagy Csaba, a Győr-Szol Zrt. kom-
munikációs munkatársa hozzátette,
kiemelt feladatként kezelik a zöldte-
rületek gondozását és tisztítását, a
növények öntözését.

„Ki kell emelnem, hogy az egyik
pad fölé egy lugast építettünk, és
mellé rózsabokrokat ültettünk, bízva
abban, hogy majd befutja a növény,
így egy árnyékosabb, de gyönyörű
környezetben lehet üldögélni a pa-
don” – mutatott rá az önkormányzati
képviselő és elmondta, a mostani fej-
lesztés több mint tízmillió forintból
valósulhatott meg.

Beszélt arról is, hogy a városrész
egyik nagy problémája az úthálózat
jelenlegi állapota. Ígérete szerint a
közeljövőben az útkezelővel és más
szervezetekkel közösen igyekezni fog
ezek javításán és folyamatos fejlesz-
tésén. „Több utca is van, ami a fej-
lesztésekben prioritást élvez” – zárta
szavait a képviselő.

Megújult helyen pihenhetnek a szabadhegyi-
ek, mert rendbe tették a Lepke utca melletti
lakótelep zöldterületét.

ÚJ ÉS TISZTA környezetben

Szöveg és fotó:
Rozmán László
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A 82-es főút két szakasza újulhat
meg idén Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. Nyúl és az M1-es autópálya cso-
mópontja között több mint 2,8 kilomé-
teren már befejeződtek a kivitelezési
munkák.

Múlt héten az M1-es autópálya és
Győr közötti szakaszán, összesen több
mint 1,6 kilométeren indulhattak el a
teljes körű felújítási munkák – tudtuk
meg Pécsi Norbert Sándortól, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs
osztályvezetőjétől.

A szakaszon lecserélik a rossz minő-
ségű pályaszerkezetet és aszfaltot, így
a munkálatokat követően korszerű úton
haladhatnak a Balaton felé közlekedők.
A felújítás a tervek szerint három hóna-
pig tart majd, melynek során félpályás
korlátozással találkozhatnak a közleke-
dők. A haladást jelzőlámpák segítik. A
beruházás több mint nettó 229 millió
forintnyi hazai, költségvetési forrásból
valósulhat meg.

Megújul hamarosan a Malom liget
is, hiszen kétmilliárd forint támogatást
nyert városunk a győri Vásárcsarnok
épületének átalakítására, a hozzá kap-
csolódó parkolólemez építésére és a
létesítményhez tartozó terület megújí-
tására a Zöld város kialakítása Győrben
projekt keretén belül. Az összességé-
ben hárommilliárd forintos beruházás
elkezdődött. A Malom ligetben, vala-
mint a ligetet határoló Nemzetőr utcá-
ban már elkezdődött a tényleges kivi-
telezés. A következő napokban a kivite-
lező az itt található játszótérről kiindul-
va, szakaszosan végzi a kivitelezési
munkálatokat. A liget így átmenetileg
munkaterületté válik, a sportpályát, a

játszóteret elbontják, a padokat el-
szállítják és a közlekedőutakat
sem lehet használni. A kisgyer-
mekes szülők és a sportolni vá-
gyók a környéken lévő, rövidebb-
hosszabb sétával elérhető hely-

színeket választhatják a munkála-
tok ideje alatt. Például sportpálya

található a Bem téren, Adyvárosban,
játszótér a Verseny utca 11. szám mö-

gött; a Szigethy Attila út 78. szám mö-
gött; a Szent Imre út 9. szám mögött;
a Szent Imre út 12. szám mögött; a
Mester utca 10–12. szám alatti épület
közelében; a Bartók Béla út 18. mö-
gött; a Kálvária és a Babits Mihály ut-
cában; a Bartók Béla út 44. mögött; a
Szigethy Attila úti ÉPFU-játszótéren; a
Török István utcában és a Mester utca
18–22. számú épület közelében. 

Az átmeneti kellemetlenségekért
cserébe október második felében
megújult park várja a környéken lakó-
kat. A Malom liget közlekedőútjai és a
Nemzetőr utca is térkő burkolatot kap,
teljesen megújul a zöldterület, és új ut-
cabútorok kerülnek ki. A játszótér is
visszaköltözik, és a korszerű burkolat-
tal, új kerítéssel, világítással ellátott
sportpályán is újra pattoghat a labda.

Elkezdôdött
az összességében

hárommilliárd
forintos

beruházás

MEGÚJUL
a Malom liget

FÉLPÁLYÁS HALADÁSRA
számíthatunk a 82-esen

Múlt héten elkezdték a 82-es főút M1-es au-
tópálya és Győr közötti szakaszának felújítá-
sát, ezért félpályás korlátozással találkozhat-
nak a közlekedők. 

Felújítás
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Iskolakezdésre már üzemelni fog
a Győr Box rendszer a helyi buszpá-
lyaudvaron, amelynek telepítését
kedden kezdték el a szakemberek.
Radnóti Ákos alpolgármester a hely-
színen szerkesztőségünknek úgy fo-
galmazott, Győrben sokak minden-
napjainak része a biciklizés. Elmond-
ta, országos szinten kiemelkedően
sok kerékpárút van Győrben, és kivá-
lóan működik a Győr Bike rendszer is,
amiben már elektromos hajtású bi-
ciklik is megtalálhatóak. 

„Sokan nem szívesen hagyják köz-
területen a nagy értékű kerékpárjai-
kat, a Győr Boxokba viszont zárt és

Vízműtelepenként és kutanként is
eltérő a szolgáltatott víz minősége,
ezért egy-egy körzetre átlagos vízmi-
nőséget ad meg a Pannon-Víz Zrt.
Győrt és az agglomerációt két vízmű-
telep látja el vízzel, Szőgye a déli és
keleti kerületeket, Révfalu pedig az
északi és nyugati városrészeket.

A védett rétegvizekbe a kőzetek-
ből oldódnak be azok az anyagok,
amik a víz ásványianyag-tartalmát ad-
ják. Ahol a föld alatt kevesebb ilyen
kőzetet találunk, például Csorna, Rá-
baköz és Tóköz térségében, ott ter-
mészetesen kevesebb a víz ásványi-
anyag-tartalma, Csorna térségében
például kifejezetten lágy a csapvíz. 

A Bakony és Sokoró térségében pe-
dig magasabb a kutak vízének ásványi-
anyag-tartalma, nyilván itt lényegesen
több kőzetet találunk a felszín alatt.
Alattunk, a Szigetköz alatt 200-300

biztonságos térben el tudják helyez-
ni azokat” – mondta el Radnóti Ákos.
Hozzátette, a helyszín kiválasztása
sem volt véletlen, hiszen az egyik leg-
frekventáltabb helyszíne a városnak
a vidéki buszpályaudvar, sokan itt
hagyják napközben a biciklijüket.

A rendszer hasonlóan fog működ-
ni, mint a Győr Bike, egy kártyát kell
kiváltani a Látogatóközpontban, és
már igénybe is vehető a zárt tároló.
„Kedvező áron lehet majd használni
a rendszert, körülbelül egy buszjegy
árából tárolhatják biztonságosan a
kerékpárokat” – tájékoztatott az al-
polgármester.

A kétemeletes box telepítését a hé-
ten befejezik, majd a beüzemelést
végzik a szakemberek, azt követően
pedig kezdődhet a tesztelés. „Várha-
tóan az iskolakezdésre elkészül a Győr

A nyárzáró egyik  KIEMELT TÁMOGATÓJA

Gyorben kituno a csapvíz, 
még klórozni sem kell

A laboratóriumi vizsgálatok szerint a győri csapvíz legalább olyan gazdag ásványi anyagokban,
mint néhány nagy piacvezető ásványvízmárkáé, sőt, egyes mutatókban még jobb is.

méter vastag kavicsréteg található, te-
hát adott a feltétel az ásványi anyagok
beoldódására. A Szigetköz alatti víz-
kincs európai léptékkel is jelentős ér-
téket képvisel. A parti szűrésű kutak-
ból kitermelt víz nagyon jó minőségű.

A győri csapvíz finom, bárki meg-
győződhet róla, aki más nagyvárosok

vizét is megkóstolja. Ugyanakkor az
egészségtudatos fogyasztási szokások
és a reklámok hatására emelkedik az
ásványvízfogyasztás. Úgy tudjuk, az
ásványvíz-forgalmazók évente közel 6
milliárd forintot költenek reklámra, ez
megközelíti a Győr-Moson-Sopron
megye kétharmadát ellátó Pannon-

Víz Zrt. éves árbevételét. Más vízellá-
tó rendszereken, főleg nagyvárosok-
ban érezhető a klóros íz. Azért klóroz-
zák a vizet, hogy a bakteriológiai
szennyezettséget visszafogják. A válla-
lat büszke rá, hogy a Pannon-Víz Zrt.
területén erre az eljárásra nincs szük-
ség, olyan jó a vízminőség.

„A vízkeménység ősi ellenség, ez
korunk egyik legfőbb problémája” –
sulykolják reklámblokkjaikban a tele-
víziók, több tízmilliós bevételt hozva
a tévécsatornáknak. Ne felejtsük el
azonban, hogy az emberi szervezet-
nek nem ionmentes vízre, hanem op-
timális vizes oldatra van szüksége,
amihez a győri ivóvíz nagyon közel áll.

Mint ábránkon nagyon jól látszik,
némely ásványvíz is nagyon közel áll
ehhez, de vannak úgynevezett „vas-
tagabb” ásványvizek is, amelyek fo-
gyasztásában érdemes mértéket tar-
tani, hiszen a túlzottan nagy ásványi-
anyag-tartalom felboríthatja szerve-
zetünk sóháztartását.

Mosógépek esetében kitűnő gyó-
gyír a kemény vízre a havonta egy-
szer elvégzett ecetes átmosás. Taka-
rításnál, vízkőmentesítésnél az ecet
és a szódabikarbóna kitűnő szolgála-
tot tehet, környezetbarát megoldás
és töredékébe kerül a hangzatos és
divatos nevű takarítószereknek. (x)

Box rendszer, amiben összesen 16 ke-
rékpárt tárolhatnak biztonságosan” –
tette hozzá Radnóti Ákos, aki kiemel-
te, keresik az újabb helyszínt, ahova
érdemes zárt tárolót telepíteni.

Egyedülálló, praktikus és biztonságos Győr legújabb fejlesztése, amellyel
a kerékpárosoknak szeretnének újabb lehetőséget biztosítani.

BOXBA ZÁRTkerékpárok

´́ ´́ ´́
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Székely Mártát ma már úgy isme-
rik, mint a Méhecske Közhasznú Ala-
pítvány elnöke és life coach, de eddig
hosszú út vezetett. A kétgyermekes
családanya kisebbik fia oxigénhiány-
nyal született, hatéves koráig nem
járt és nem beszélt. „Eldöntöttük,
hogy Magyarországra jövünk kivizs-
gáltatni. Akkor csak kétévente lehe-
tett átjönni, így zöldhatáron jutot-
tunk át. A bicskei menekülttáborba
kerültünk, és a jólétből a szegénység-
be csöppentünk” – meséli a Méhecs-
ke Közhasznú Alapítvány elnöke. Mi-
után a család tagjai megkapták a po-
litikai menekültstátuszt, választhat-
tak, hogy hol szeretnének leteleped-
ni. Sokan külföldre költöztek, ők pe-
dig a fogyatékkal élők iskolája és a fo-
lyók miatt Győrt választották. „A fér-
jem evezős edzőként is dolgozott, én
pedig éveken át, minden egyes nap
vittem a fiamat logopédushoz, úszás-
ra és gyógytornára. Nem adtuk fel a
reményt” – mondja Székely Márta. 

A kisebbik fiú, Zsolt, ma már jár és
beszél néha, a maga módján pedig ír
és olvas. Egyébként a család a mai na-
pig fejleszti különböző ötletes megol-
dásokkal. Ráadásul ő az első fogyaték-
kal élő, aki a Magyar Evezős Szövetség-
nél versenyen indulhatott. „A férjem
sokat foglalkozott vele, és ebből szüle-
tett meg az ötlet, hogy más fogyaték-
kal élőknek is biztosítsunk sportolási
lehetőséget” – emeli ki Székely Márta,
majd hozzáteszi: „a férjem lett 2009-
ben az év önkéntese az országban.” 

A Méhecske Közhasznú Alapítvány
tizenegy éve működik, a megalakulá-
sához pedig sok ezer önkéntes mun-
kaóra vezetett. „Bár a nagyobbik fiam
húszévesen Németországba költözött,
Zsolti nevelése miatt, csak önkéntes
munkát tudtam bevállalni, ha éppen
ráértem. Egy civil szervezetnél tevé-
kenykedtem, amíg Zsolti iskolában
volt, hogy ő is emberek között legyen,
és tapasztalatot szerezzen. 2005-től
alkalmanként már naponta több órát
végeztem önkéntes munkát” – meséli
Székely Márta, aki 2007-ben hívta
életre alapítványát. 

A Méhecske Közhasznú Alapít-
vány elsősorban a hátrányos helyze-

tű, valamint a fogyatékkal élő gyere-
ket nevelő családokat támogatja. „A
szervezet az én életem leképezése.
Minél több emberen szeretnék segí-
teni, mert a fogyatékkal élő gyereket
nevelő családok élete nagyon ne-
héz.” A segítő szándékot még a déd-
nagymamamája ültette el benne,
akit rendszeresen felkerestek a kör-
nyéken élők, ha valamire szükségük
volt. „Képes volt az utolsó csipet sót
is odaadni másoknak, még akkor
is, ha nekünk is hiányzott az
asztalról. Arra tanított, hogy
amire szükségünk van, azt a
jóisten megadja” – mondja a
kuratóriumi elnök. 

Bár támogatókat továbbra is
nehéz találni, szerencsére több vál-
lalkozás és magánszemély segíti az
alapítvány munkáját. A szervezet fo-
lyamatosan nyomon követi az alapít-
vánnyal kapcsolatban álló rászorulók
életét, így ha szükséges, élelmiszer-
rel, vagy ruhákkal tud könnyíteni a
helyzetükön. 

A Méhecske Közhasznú Alapít-
vány egy évtizede szervezi meg a fo-
gyatékkal élőknek országos ergomé-
ter versenyét, emellett pedig pótvizs-
ga-felkészítő programjuk is hosszú
évek óta működik. „Ötödik és hato-
dik osztályos tanulóknak kínáljuk ezt
a lehetőséget. Az eredmények azt

mutatják, hogy tízből közel kilenc di-
ák sikeresen teljesíti a pótvizsgát, a
felkészítésnek köszönhetően” – eme-
li ki az alapítvány vezetője.

Saját bevallása szerint, mindig is
szeretett tanulni, ennek köszönhető-

en pedig számos képzést végzett el.
Először is leérettségizett Győrben,
majd elvégezte az Európai Uniós pá-
lyázatíró tanfolyamot, ezt követően
informatikai tudását bővítette, meg-
tanulta a jelnyelvet, sportszervező és
pedagógiai asszisztens képesítést
szerzett, és elvégezte a life coach
képzést. „Néha érdemes lenne meg-
állnunk egy percre és hálát adni

azért, amink van, és elfogadni a
többi embert a maga valójában.
Segíteni akarok az embereknek,
life coach-ként és az alapítvány
elnökeként egyaránt.”

Ráadásul mindezt úgy teszi,
hogy a hozzá fordulóknak nem

csak a tudása, hanem a lelke is gya-
rapodik. „Lelkileg is fel kell rázni az
embereket. Az elmúlt évtizedekben
megtanultam, hogy mindig a jóra
összpontosítsak. Ma már az a termé-
szetes számomra, hogy mosolygok
és boldogságban élem az életemet”
– hangsúlyozza Székely Márta, akinek
az ajtaja mindenki előtt nyitva áll.

Székely Márta és családja kö-
zel három évtizede költözött
Marosvásárhelyről Magyaror-
szágra. Bár kezdetben nekik is
szükségük volt segítségre, ha-
mar beilleszkedtek, és szá-
mos rászorulót karoltak fel az
elmúlt esztendőkben. 

„Ma már
az a természetes, hogy 

mosolygok”

Köztünk élnek

Segíteni
szeretne 

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

az embereknek 
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UTCÁNK
BELVÁROS – 7. rész

Iskola utca (9022)
A Czuczor Gergely Bencés Gimná-

zium és Kollégium oldalán húzódó
keskeny utca, az iskola okán kapta
nevét.

Jedlik Ányos utca (9022)
Jedlik Ányos (1800–1895) bencés

szerzetes, természettudós, oktató és
feltaláló. Unokatestvérével, Czuczor
Gergellyel együtt Pannonhalmán,
majd a győri főapátsági líceumban ta-
nult. Tudományos munkásságát a Ki-
rályi Tudományegyetemen (a mai EL-
TE) végezte és tanszékvezetőként ok-
tatott. 1878-ban a győri bencés rend-
házba vonult, és itt folytatta munká-
ját. Nevéhez fűződő főbb találmányai
a dinamó, a villanymotor és a szóda-
víz. A Czuczor Gergellyel közös szobor
(Rieger Tibor alkotása), a Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai Középiskola
és Kollégium, a Jedlik Ányos híd és az
utca emlékezik rá városunkban.

Jókai utca (9021)
Jókai Mór (1825–1904) eredeti ne-

vén: Jókay Móric, regényíró, a márci-
usi ifjak egyike, a MTA igazgató-taná-
csának tagja, országgyűlési képviselő,
Győr város díszpolgára (1893). Né-
hány népszerű műve: A kőszívű em-
ber fiai, Az arany ember, Szegény gaz-
dagok, Egy magyar nábob.

Kazinczy utca (9021)
Kazinczy Ferenc (1759–1831) író,

költő, műfordító, a nyelvújítás leg-
főbb képviselője, az MTA tagja. Győr-
ben az utcán kívül gimnázium is vise-
li a nevét.

Kisfaludy utca (9021)
Kisfaludy Károly (1788–1930) köl-

tő, író, festő, irodalomszervező. Egy
ideig a győri bencés gimnáziumba is
járt. Nevét a könyvtár, és 1963 óta
évenként megtartott középiskolai diá-
kok művészeti fesztiválja, a Kisfaludy
Napok is őrzi. 1991-ig a győri színház
is viselte a nevét. Szobra, amit Mátray
Lajos készített 1892-ben, eredetileg a
Radó-szigeten állt, ma a Bécsi kapu té-
ren található. (Jelenleg restaurálják.)

Czvikovszky Tamás

Az 5. Tóparty évről évre változa-
tos programokkal várja a szórakoz-
ni vágyókat az adyvárosi tóparton.
A legkisebbek Kovácsovics Fruzsi-
na, míg az idősebb generáció tagjai
Szenes Iván dalainak örülhettek. A
gyerekek rengeteg program közül
választhattak. Radnóti Ákos alpol-
gármester, a városrész önkormány-
zati képviselője elmondta, nagy si-
kert aratott a Tóparty, hiszen idén
is „telt ház” volt, közel 6 ezer em-
ber szórakozott együtt. Kiemelte,
eddig mindegyik Tópartyn felcsen-
dültek Szenes-dalok és szeretné,
ha ez a jövőben is így lenne.

A legtöbb esetben nincs győri
program helyi fellépők nélkül sem:
Nagy Balázs, a Győri Nemzeti Szín-

„Nem csak a húszéveseké a világ!”

Szenes-slágerek 

ház művésze mellett fellépett a
Bro'n'sis és a Country Arrabona
együttes is, a reggeli ébresztőt pe-
dig a Téti Fúvószenekar szolgáltatta.

Az esti sztárfellépők között is ta-
lálunk győri – sőt adyvárosi – vona-
lat, hiszen Nyári Károly előadómű-
vész, lányaival szintén a legismer-
tebb Szenes-dalokat adták elő. A
közönség hallhatott még slágere-
ket Voith Ági, Bodrogi Gyula, Koós
János, Zalatnay Cini, Dér Heni, Ta-
báni István és Kocsis Tibor előadá-
sában.

Az esti nagy koncert előtt Borkai
Zsolt polgármester adta át az Ady-
város Szolgálatért díjat Mudra Já-
nosnénak, aki évtizedek óta él az If-
júság körúton. Munkájával és lelke-

sedésével rengeteget tesz a város-
rész közösségéért. Radnóti Ákos ki-
emelte, fontos számára, hogy jó kö-
zösségek alakuljanak ki, ezzel is se-
gítve a város munkáját, hiszen így
lehet fejlődni és valóban olyan fej-
lesztéseket végrehajtani, amik
hasznosak.

Az este Borkai Zsoltnak és Rad-
nóti Ákosnak Szenes Andrea adott
át emléktáblát, hiszen ők is ápolják
Szenes Iván emlékét. Az Idősügyi
Tanács elnökeként és alelnökeként
számos olyan koncertet szerveztek
az időseknek, ahol felcsendültek
Szenes-slágerek – korábban járt vá-
rosunkban Aradszki László, Kovács
Kati, idén pedig az Apostol együt-
tes szórakoztatta a nyugdíjasokat.

A kánikula sem tudta elvenni az
adyvárosiak és a győriek kedvét,
több ezren voltak kíváncsiak a
városrész legnagyobb eseményé-
re múlt szombaton.

Szerző: Rozmán László  /  Fotó: Mekliz Fotóstúdió
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Nyáron még többen indulnak útnak, mint az
év többi idôszakában. Érdemes utasbiztosítás-
ról is gondoskodni, sôt, anélkül el sem szabad-
na indulni — erre figyelmeztet Varga László, a
Generali Biztosító Gyôr-Moson-Sopron me-
gyei fiókvezetôje.

Bár az utazási irodák úgy szer-
vezik útjaikat, hogy a cso-
mag tartalmazza az utas-
biztosítást, ezek között is
hatalmas lehet a minôség-
beli különbség — világít rá
Varga László, aki azt javasol-
ja, utazás elôtt mindenképpen
egyeztessenek egy kiváló biztosítási tanácsadóval,
hiszen fontos figyelembe venni az úticélt is, vala-
mint azt, hogy milyen tevé kenységet választanak
a nyaralás alatt.

Célszerû kiváltani az Európai Egészségbiztosítási
Kártyát, amely mindenütt fedezetet nyújt az alapel-
látásra, ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni,
hogy sérülés esetén egy-egy komolyabb beavatko-
zásért még így is borsos összeget kérhetnek el a kül-
földi kórházakban. 

A fiókvezetô konkrét esetrôl is beszámolt, amikor
nagy segítség lett volna az utasbiztosítás: egy kis-
lány például kagylóba lépett törökországi nyara-
lásuk során, és 500 euróba került, hogy össze-
varrják a talpát. Tehát mindenképp megéri elôre
gondolkodni, ha utazást terveznek.

UTASBIZTOSÍTÁS
nélkül elindulni? Na még mit nem!

Biztosításról tabuk nélkül 
a Megoldások Fiókja Kft., a Generali
hivatalos partnere támogatásával.

www.vlaci61-generalibiztosito.com
Keresse a Megoldások Fiókját

a Facebookon is!

A biztosítási szakma iránt érdeklôdôket
Varga Lászó ügyvezetô

szívesen látja egy kötetlen beszélgetésre!

Hívjon: 30/936-1957

Próbálja ki magát nálunk és
legyen egy sikeres csapat tagja!

Gyôr, Bajcsy-Zs. u. 44.

a tóparton
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Elôny:
alapfokú angol vagy
német nyelvismeret

A Gyôr+ Média Zrt., a gyôri médiaközpont 

RECEPCIÓS
munkakörbe munkatársat keres.

Feladatok:
• ügyfelek fogadása 
• beérkezô telefonok fogadása 
• apróhirdetések kezelése 
• postázás 
• irodai adminisztratív munkákban

való aktív részvétel 

Elvárások:
• min. középfokú végzettség 
• „B” kategóriás jogosítvány 
• MS Office programok ismerete 
• legalább egyéves irodai adminisztrációban 

vagy front office munkában szerzett tapasztalat 
• igényes megjelenés, jó kommunikációs

készség önálló, pontos munkavégzés 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal

az allas@gyorplusz.hu e-mail címen, vagy a Gyôr+ Média székházában
(9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a) személyesen lehet 2018. augusztus 22-ig.

Németh Hajnal Auróra egy külön-
leges performansszal készül a hétvé-
gére: esküvői hagyományokból merí-
tett inspirációt játékos táncához. A
magyar motívumok szinte már az Au-
rora Folkglamour védjegyeivé váltak,
ahogyan a megszokottól eltérő öltö-
zetek is. Így a művésznő ezúttal sem
a korhű megjelenésre koncentrál,
igyekszik belevinni egyedi stílusát. Az
előadás részei lesznek például a sza-
lagok, a rizsszórás, a csokoreldobás,
a sziromszórás, a koccintás és persze
a nélkülözhetetlen gyűrű, ezekből
pedig talán egy-egy nézőnek is jár
majd. Elárulta, annak is érdemes lesz
megnéznie, aki tavaly már látta, hi-

ESKÜVOI PERFORMANSZA reneszánsz és a barokk jegyé -
ben telik augusztus második
hétvégéje Győrben, s ha már
Barokk Esküvő, az egyik vissza-
térő résztvevővel, Németh Haj-
nal Auróra iparművésszel be-
szélgetett Bajzáth Zsuzsi a
Győr+ Rádióban.

szen új ruhákkal, ékszerekkel teszi szí-
nesebbé, érdekesebbé produkcióját,
sőt, még apró ajándékokra is számít-
hat a közönség.

Auróra arra is figyel, hogy az em-
berek ne csupán nézőként, hanem
aktív résztvevőként legyenek jelen az
eseményen. Idén úgy próbálja be-
vonni a közönséget performanszába,
hogy arra buzdít mindenkit, vigyenek
magukkal buborékfújót, s ha meg-
hallják Mendelsshon Nászindulóját,
bátran fújjanak szappangömböket.
Akinél viszont nem lenne, keressék a
művésznőt, hiszen ő is visz magával
néhányat, hogy szétoszthassa, s így
egy közösségi alkotássá válhasson az
előadás.

Németh Hajnal Auróra a 31! elne-
vezésű összművészeti fesztiválról
ugyancsak ismerős lehet a győriek-
nek, a Radó-sziget árnyas fái alatt ve-
le és alkotásaival is találkozhattak a
járókelők. Az iparművész dicsérte a
helyszínt és a látogatókat, akik el-

mondása szerint sok esetben tudato-
san, hozzá érkeztek, hogy megcso-
dálják műveit.

Aurórát tehát legközelebb a Ba-
rokk Esküvőn láthatják, amelyre szu-
per csapattal készül. Első előadásuk
szombaton 11 órakor, a második pe-
dig 17 órakor kezdődik a Baross úti
Szent György-szobornál.

szappanbuborékokkal´́

LEZÁRJÁK 
a Rába-kettos hidat

Augusztus 11-én, szombaton
19–23 óra között a Barokk Eskü-
vő miatt teljes szélességében
lezárják a Rábakettős hidat. A
lezárás időtartama alatt az 1,
1A, 8, 11, 14, 14B jelzésű helyi
autóbuszjáratok terelő útvona-
lakon közlekednek.

´́

Szerző: Bodrogi Sára  /  Fotó: Marcali Gábor 
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817,
gyor@tourinform.hu). A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Die gefeierten Sänger der neuen Opern -
star-Generation treten im Konzert Voices

of 2018! am 18. August um 20.30 Uhr auf
dem Széchenyi Platz auf. Außer Adela Zaha-
ria, Marco Ciaponi und Leon Kim gastiert
auch Polyák Lilla hier. Die Győrer Philhar-

moniker werden von Dirigenten Ma-
nuel López Gómez dirigiert.

A Magyar Continental Singers ad koncertet au-
gusztus 17-én 19 órakor Győrben, a Bisinger sé-
tány 6. szám alatt. A modern keresztény goszpel
zenét játszó együttes koncertjének címe: K. I. –
Küldetés Indul!

Gyógynövényhetet rendeznek a pannonhalmi
Gyógynövénykertben augusztus 13–20-ig. A mú-
zeumban megtudhatják, miként készül a Mixtura
Caroli aromatica, a kertben gyógynövényes koszo-
rút, csokrot készíthetnek, amely nem csak dísze
és illata lehet a lakásnak, hanem gyógyító erőt,
sőt áldást is visel, ha Nagyboldogasszony napján
kötik és megáldatják az esti gyógynövényáldáson.

Móser Ádám tart jóté-
konysági estet Tango
címmel az autizmussal
élő gyermekekért au-
gusztus 22-én 19 órakor,
a Komédiás étterem-
ben (Czuczor G. u.
30.). Ádám a kon-
cert teljes bevéte-
lét beszédképte-
len, autizmussal élő
gyermekek megsegíté-
sére ajánlja fel.

Stilvolles Art Piknik auf der Radó-Insel am 18 -19.
August. Art Piknik ist die neueste gastronomische
Veranstaltung in Győr, mit der Teilnahme von länd-
lichen Restaurants, Gastrowerkstätten bzw. Kon-

ditoreien, eine Veranstaltung die auf einem
kraftvollen regionalen Angebot beruht. 

Szeptember 6–9-ig rendezik meg elő-
ször a Győri Filmnapok elnevezésű in-
gyenes programsorozatot, amelyen a
közönségfilmektől kezdve, az animáci-
ósokon át, az underground filmekig
minden megtalálható lesz a vásznon,
plusz pikantériát adnak a rendezvény-
nek a klasszikus filmek is. Mindezt ze-
ne és egyéb vizuális élmények fűsze-
rezik. Az eseménynek Győr leginspirá-
lóbb helyszínei adnak otthon, a Szé-
chenyi tér, a Rómer Ház és az újonnan
megnyíló Szent László Látogatóköz-
pont moziterme.

A bácsai Szent István-templom
felszentelésének nyolcvanadik év-
fordulója alkalmából augusztus 15-
én 15 órától ünnepi szentmisét
mutat be Veres András megyés
püspök.

Seit 20 Jahren wird die
Győrer Antiquitätenmesse veranstaltet.

Am 19. August werden die Verkäufer und Kun-
den ab Morgen auf dem Marktplatz in der Tarcsay

Straße erwartet. Auf die Teilnehmer des Geburtstagse-
reignisses warten Überraschungen.  

Heilkräuterwoche wird in dem Pannonhalmaer
Heilkräutergarten zwischen 13-20. August ver -
anstaltet, wo die Heilkräutertraditionen des
mittelalterlichen Klosters wachgerufen werden,
und die Besucher mithilfe fachlicher Führung
die wichtigsten Heilkräuter kennen lernen kön-
nen und dann an verschiedenen Handwerker-
aktivitäten eigenes Andenken machen können. 

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM
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ÖTCSILLAGOS KONCERT
Néhány nap múlva a világ különböző orszá-

gaiból érkeznek Győrbe a Voices of 2018! kon-
certen közreműködő  művészek. Az évről évre
visszatérő, nagyszabású zenei események jó hí-
rének és Plácido Domingo ajánlásának köszön-
hetően, ez évben is több művész hosszú uta-
zást vállalt azért, hogy augusztus 18-án, a Szé-
chenyi téren lépjen színpadra. Az est dirigense,
a világszerte sikereket arató Manuel López-Gó-
mez Kolumbiából, az Operalia-díjas bariton, Le-
on Kim pedig Dél-Koreából érkezik a városba.  

Mesterházy Gyula, a The Voices! producere
elmondta, nagy öröm és megtiszteltetés a
szervezők csapatának, hogy Borkai Zsolt pol-
gármester invitálásának és kiemelt támogatá-
sának köszönhetően, immár hatodik alkalom-
mal rendezhetik meg a Plácido Domingo ne-
vével fémjelzett zenei produkciót. Győr ki -
emelt partnersége, az új operasztár nemzedék
művészeinek közreműködése, a koncert külön-
leges helyszíne, és a Győri Filharmonikus Ze-
nekarral megvalósuló együttműködés kivéte-
les feltételeket biztosítanak a koncertek sike-
res megszervezéséhez. A győri eseményeket
ma már a legrangosabb hazai zenés színpadok

vezetői is nagy figyelemmel kísérik, és a győri
The Voices! koncerteken fellépő művészeket
gyakran invitálják saját produkciójukhoz –
mondta Mesterházy Gyula.  

Ez évben a tenor slágerek az olasz Marco
Ciaponi előadásában csendülnek fel, akinek
műsorában többek között számos népszerű
nápolyi dal is megtalálható. A Plácido Domin-
go-koncertek vendégeként is látható Adela
Zaharia olyan közkedvelt operákból énekel
részleteket, mint G. Verdi Traviata és G. Do-
nizetti Lammermoori Lucia. A Győrbe érkező
fiatal operabariton, Leon Kim és az est ven-
dége, Polyák Lilla egyaránt közönségcsaloga-
tó programmal lép fel a Voices of 2018! kon-
certen. Az estnek ezúttal is a Győri Filharmo-
nikus Zenekar az állandó közreműködője, és
a Győri Nemzeti Színház művésze, Agócs Ju-
dit a moderátora. 

A város ajándékkoncertjét a közönség díj-
mentesen tekintheti meg, valamint a jegy.hu
hálózatában számos exkluzív szolgáltatást tar-
talmazó VIP-belépők megvásárlására is lehe-
tőség van.

L. P.

Gyor ajándéka´́

a Széchenyi téren



Röviden
Másfélszer több a melanomás eset

Tíz év alatt legalább
másfélszeresére emelke-
dett az UV-sugárzás okoz-
ta melanomás esetek szá-
ma. A melanoma az em-
beri szervezetben előfor-
duló legveszélyesebb da-

ganat, leginkább az egyszeri leégések miatt a bőr
festéket termelő sejtjeiből alakul ki. A daganatok
hetven százaléka újonnan, mintegy harminc szá-
zaléka pedig már meglévő anyajegyekből jön lét-
re. Nagyon fontos a rendszeres önvizsgálat, mert
saját magunkon könnyebben észrevesszük, ha a
már meglévő anyajegyek, foltok színe, mérete,
alakja megváltozik, vagy ha új elváltozások jelen-
nek meg a bőrünkön. Emellett évente egyszer ér-
demes orvossal is megnézetni a bőrünket. A vi-
lágos bőrűek, a sok anyajeggyel rendelkezők és
a gyermekek a legveszélyeztetettebb csoportok,
de mindenkinek vigyáznia kell, hogy minél keve-
sebb UV-sugárzás érje a bőrét!

Megérkezett a kánikula. Napközben 32–36 fokos a levegő hőmérséklete, de éjjel sem csök-
ken 15 fok alá. Az UV-B sugárzás pedig olyan erős, hogy tűző napon 15 perc alatt le lehet
égni. Ezek a napok különösen megviselik nemcsak egy beteg ember szervezetét, hanem az
egészségeseket is, ezért fontos, hogy a kánikula ellen mindenki megfelelően védje magát.

Hőszabályozás
Testünk hőmérséklete közel

állandó. Ezt az agyban található
hőszabályozó központ biztosítja
úgy, hogy a hőtermelés és a hő-
leadás egyensúlyban legyen. A
hőleadás a bőrön keresztül tör-

ténik hősugárzás és párologtatás
révén. Magasabb hőmérsékle-
ten a párologtatás a hőleadás fő
módja izzadás formájában a bő-
rön át. Ebből következik, hogy
egyes betegségek, melyek során
a verejtékezés akadályozott, nö-
velik a rosszullétek esélyét: elhí-
zás, bőrbetegségek, alultáplált-
ság, kiszáradás, szívelégtelenség,
bizonyos gyógyszerek ( pl. vízhaj-
tók, allergia elleni gyógyszerek)
szedése és az alkoholfogyasztás.
Nagy melegben óránként akár 1
liter folyadék is elpárologhat,
ezért legfontosabb teendő a fo-
lyadék folyamatos pótlása. Na-
ponta legalább két-három liter
folyadékot kell meginni. Legjobb

a szénsavmentes ásványvíz,
mely az izzadás következtében
elveszített sókat is tartalmazza,
de hűtött tea, gyümölcslé, para-
dicsomlé is megfelelő. Szénsa-
vas üdítő, kávé és alkoholos ital
nem ajánlott, mert fokozzák az

izzadást. Akkor is muszáj inni, ha
nem vagyunk szomjasak.

Étkezzünk egészségesen
Nagy melegben az étvágy

csökken. A kalória- és zsírdús, fű-
szeres ételek fogyasztása min-
denképpen kerülendő, mert fo-
kozzák az izzadást. Naponta in-
kább többször együnk keveset,
könnyen emészthető ételeket.
Reggelire sovány felvágottat, zsír-
szegény tejet, túrót és sajtot,
müzlit, kefírt, joghurtot, gyümöl-
csöt, paprikát, paradicsomot java-
solnak a dietetikusok. Meleg le-
vesek helyett javasolt a hideg
gyümölcsleves, csirkéből, pulyká-
ból és halból készített, párolt

vagy roston sült ételek fogyasztá-
sa a zsírban vagy olajban sültek
helyett. Köretnek párolt zöldség,
rizs vagy főtt burgonya ajánlott.

Védekezzünk
hatékonyan
Délelőtt 11 és 15 óra között

lehetőleg ne menjünk ki a tűző
napra. Világos színű, pamutból
készült ruházat, idősebbeknek
hosszú ujjú ing viselése java-
solt, szemünket védjük UV-szű-
rős napszemüveggel. A lakás-
ban vagy a munkahelyen a klí-
ma ne legyen 28 fok alatt,
mert a nagy hőmérséklet-kü-
lönbség megterhelő. Az autó
klímáját se állítsák emiatt 20
fok alá. Az autóban utazáskor
legyen folyadék. Napozáshoz
először magas (körülbelül 30-
as) faktorszámú védőkrémet
használjunk, melyet fokozato-
san lehet csökkenteni 20-as, 8-
as erősségűre, természetesen
ez  bőrtípustól is függ. Felhős
időben is le lehet égni, mert a
felhőkön is áthatolnak az UV-
sugarak. A nap szórt fényétől
nem véd meg teljesen, ha ár-
nyékba ülünk. Zuhanyozzunk
langyos vízzel, naponta akár
többször is.

Napszúrás esetén
A fejet ért közvetlen napsu-

gárzás hatására alakul ki, tüne-
te lehet fejfájás, hányinger, há-
nyás, szédülés, egyensúlyzavar.
Egy elsötétített szobában jó ha-
tású a pihenés, hideg vizes bo-
rogatás,  bőséges folyadék fo-
gyasztása, így rendszerint 1-2
nap alatt helyreáll a szervezet
működése. 

Megérkezett
A KÁNIKULA

Megjelent a levegőben
a parlagfű virágpora
Több helyen megjelent a levegőben a parlagfű

és az ürüm virágpora – közölte az Országos Köz-
egészségügyi Intézet. A betegek többsége már
csak szezonban, vagy a súlyosabb szövődmények
jelentkezésekor fordul orvoshoz. Az allergiás tüne-
tek kezelését azonban már az allergén növény
megjelenésekor, még a tünetek jelentkezése előtt
meg kell kezdeni. Az idejében megkezdett keze-
léssel biztosíthatjuk ugyanis a szezonban megje-
lenő tünetek súlyosságának megfelelő enyhítését.
Amíg az allergén növény magas koncentrációban
van jelen a levegőben, hasznosabb, ha a lakásban
inkább zárva tartjuk az ablakokat. A szellőztetést
ne reggel 5 és 10 óra közé időzítsük, a pollenkon-
centráció ugyanis ebben
az időben a legmaga-
sabb. Autóban történő
utazás közben is tartsuk
zárva az ablakokat és
használjuk inkább a bel-
ső keringetésű, pollen-
szűrővel ellátott légkon-
dicionálót.

Szerző: Dr.Horváth Zsuzsanna
belgyógyász, háziorvos, diabetológus
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Mit nevezünk ekcémának?
Az ekcéma a bőr gyulladásos tü-

neteivel járó leggyakoribb bőrbeteg-
ség.

Jelentkezhet akutan, bőrpír, vize-
nyő, hólyagcsák, pörkképződés, hám-
lás formájában és krónikusan a bőr
megvastagodását, berepedezését,
hámlását, túl-, vagy alulpigmentáló-
dását okozva. A betegség lehet belső
eredetű, ha a kialakulásában az egye-

di hajlam, vagy a szervezetben, eset-
leg a bőrön elszaporodó kórokozók
az ekcéma okai. A külső eredetű ek-
cémák környezeti hatásokra alakul-
hatnak ki, civilizációs betegségek kö-
zé sorolhatók.

Gyermekkori ekcémák
A  belső eredetű, veleszületett,

endogén ekcéma, más néven atópi-
ás dermatitis főleg gyermekeknél fi-
gyelhető meg. A gyermekkori ekcé-
ma öröklött hajlamon alapuló, fellán-
golásokkal járó, nagyon gyakori bőr-
betegség. Csecsemőkön főleg az ar-
con, majd a törzsön jelennek meg
hámló, viszkető vörös foltok, súlyo-
sabb esetben nedvező bőrkiütések.
Gyakran érintett a hajas fejbőr is. Kis-

dedkortól a tünetek egyre
inkább a térd- és könyök-
hajlatban, nyakon látha-
tók, de gyakori az arcbőr
és a szemhéjak vörössége,
hámlása is. Ifjúkorban az
idült hajlati bőrgyulladás mel-
lett a tenyerek, talpak érintettsé-
ge, valamint a végtagokon látható
erősen viszkető, vörös, beszűrt terü-
letek a jellemzőek.

Felnőttkori ekcémák
Leggyakrabban a bőrgyulladást a

bőrrel érintkező irritáló (vegyszerek,
különböző kémiai anyagok) vagy al-
lergizáló anyagok (nikkel, illatanya-
gok, kozmetikumok tartósítószerei,
festékanyagok, ragasztó-, cserzősze-
rek) okozzák. Allergiás eredet esetén
a beteg immunrendszere érzékeny-
nyé válik a kiváltó anyagra. Gyakori
allergén a fémekben található nikkel,
króm, az illatanyagok, a kozmetiku-
mok, a gumi és számos ételben-ital-
ban fellelhető perubalzsam, festék-
anyagok. Nyáron a napfény hatására
alakulhat ki fotoallergiás kontakt ek-
céma egyes parfümök, antibiotiku-
mok, borotválkozás utáni készítmé-
nyek, fényvédők használata mellett.

Az ekcéma kezelése
Az ekcéma diagnózisának első lé-

pése a beteg gondos kikérdezése. Az

allergiás eredet tisztázásában segít-
séget nyújt az epicutan rátevési aller-
giás teszt. Szükség lehet fogászati,
gégészeti, belgyógyászati vizsgálatok-
ra is. Kezelésében helyi szteroid ké-
szítményeket használunk, meghatá-
rozott ideig, kúraszerűen. A tünetek
enyhülésekor külső immunmoduláló
készítményeket alkalmazhatunk. A
viszketés enyhítésében segítenek az
antihisztamin tartalmú gyógyszerek.
A kezelés kiegészítésében fontos a
bőr megfelelő hidratálása, a kíméle-
tes, bőrbarát tisztálkodószerek hasz-
nálata, pamutruházat viselése, az al-
lergiát okozó anyagok kerülése. Ha
kerüljük a kiváltó okokat, a panaszok
csökkennek. Az elhúzódó vénás
elégtelenség, visszeresség miatt a
lábszárakon a bokák körül is kialakul-
hat bőrgyulladás. Létrejöttében a
vénás keringési zavaron túl szerepet
játszik a bőr baktériumflórájának
megváltozása. 

JÓ TUDNI

A gyermekkori ekcéma kezelése
Az ekcémás bőr abban tér el az egészséges bőrtől, hogy a legfelső

rétege nem képes ugyanannyi nedvességet tárolni, így az fokozottan ér-
zékeny különböző környezeti allergénekre. Hatékony kezelése nehéz. Mi-
vel idült állapotról van szó, sok türelemre, kitartásra és megfelelő gyer-
mek-szülő-orvos kapcsolatra van szükség. Fontos az állandó bőrápolás.
A gyermek fürdetéséhez nem szabad szappanokat, illatos tusfürdőket
használni, helyette visszazsírozó fürdőemulziókat, olajos fürdetőket kell
alkalmazni. Fürdés után testápoló készítmények használata szükséges.
Fellángolások esetén a gyulladt bőrterületekre szteroid tartalmú kenő-
csöket, illetve újfajta immunológiailag ható készítményeket kell alkal-
mazni az orvos által előírt módon. Fontos a pamutruházat, a por-, állat-
szőr- és füstmentes környezet. A viszketés csillapítására belsőleg anti-
hisztamin tartalmú gyógyszerek adhatók.

A hét orvosi témája

Szerző: Dr. Wentzely Edit
bőrgyógyász szakorvos

Bár tombol a nyár és
az ekcémák általában
a napsugárzás és a tengervíz
jótékony hatására enyhülnek,
azonban a kínzó, viszkető
bőrtünetekkel járó bőrbetegség
jelei a fedetlen testrészek miatt
ilyenkor jobban láthatóak.

A napfény
hatására alakulhat ki
fotoallergiás kontakt
ekcéma parfümök, 
antibiotikumok,

fényvédôk használata
mellett

AZ EKCÉMÁS
borbetegségrol´́ ´́
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Arcélek
a kórházból
Dr. Nagy Sándor PhD

szülész-nőgyógyász, klinikai genetikus,
osztályvezető főorvos

Nagy Sándor a Révai Miklós Gimná-
ziumban érettségizett, s már középis-
kolás éveiben, a vakáció ideje alatt a
győri kórházban dolgozott műtősse-
gédként, szabadidejében pedig bonc-
termi gyakorlatokra járt. A gimnázium-
ban ismerkedett meg feleségével, aki
családi kötődése révén csábította Deb-
recenbe, ahol mindketten az Orvostu-
dományi Egyetemen végezték tanul-
mányaikat. Az egyetemi évek alatt ösz-
szeházasodtak, három lányuk közül
kettő az orvosavatás előtt született.

Szerencsés embernek mondhatja
magát, mert döntéseiben olyan meg-
határozó személyiségek segítették és
támogatták, akik koruk elismert szak-
emberei, oktatói, kutatói voltak. Tu-
dományos diákköri munkája során
került kapcsolatba Papp Zoltán pro-
fesszorral, aki érdeklődését a szülé-
szet és a klinikai genetika felé irányí-
totta. „Apósom, az elismert győri ra-
diológus, dr. Kéki Miklós is bölcs elő-
relátással tanácsolta, hogy mélyed-
jek el a szülészeti ultrahang-diag-
nosztikában – emlékezik vissza a szü-
lész főorvos. Biztatása hasznos ta-
nácsnak bizonyult ahhoz, hogy a
magzati ultrahang-diagnosztika irá-
nyába tegyek lépéseket.”

A diploma megszerzése után fel
sem merült, hogy nem tér vissza szü-
lővárosába, ezért a Gardó Sándor
professzor által felkínált állást öröm-
mel elfogadta. Ő szintén debreceni
diák volt, ráadásul elismert geneti-
kus, így hamar szót értettek egymás-
sal. A professzor őt szánta utódjának,
így képzését magára vállalta. Karrier-
jét teljes mértékben egyengette a kli-

nikai munkában és az egyetemi okta-
tásban és a kutatásban is. Az egész-
ségtudományi képzés vezetését

2006-ban, míg a szülészeti osztály
irányítását 2008-ban adta át.

„Nagyszerű érzés egy olyan osz-
tályt vezetni, amely több mint 120
éves múltra tekinthet vissza. A győri
szülészet mindig a szakma élvonalá-
ba tartozott, fegyelmezett, stabil, jó
szellemiségű szakembergárda alakult
ki az elmúlt évtizedekben. Nálunk
nincsenek humánerőforrás-gondok,
tehetséges rezidensekkel és szülész-
nőkkel be tudtuk tölteni az üres or-
vosi és szakdolgozói státuszokat. Bí-
zom benne, hogy most, amikor a csa-

ládbarát szülészeti ellátás a figyelem
középpontjába került, és a szülés-
szám is évről évre nő, az osztály inf-
rastruktúráját is meg tudjuk újítani.
Az ország egyik legfejlettebb régiójá-

ban fontosnak tartjuk, hogy a vá-
randósok az intézmény által
nyújtott szakmai biztonsággal
párosulva, korszerű körülmé-
nyek között tudják átélni életük

egyik meghatározó élményét” –
érzékelteti a felújítás fontosságát

és az osztály jövőképét a főorvos.
Dr. Nagy Sándor szerint jelentős

szemléletváltás ment végbe a geneti-
kai diagnosztikában az utóbbi évtize-
dekben. Számos veleszületett rendel-

lenesség időben felismerhető, így a
terhesség sorsáról való döntés lehető-
sége a házaspárok számára a 24. hét
előtt elérhetővé válik. A genetikai szű-
rések révén a leggyakoribb kromoszó-
mahibák és ultrahangvizsgálattal kimu-
tatható fejlődési eltérések igazolhatók.

A fejlett gyermeksebészeti és kora-
szülött-ellátás lehetővé teszi egyes be-
tegségek hatékony gyógyítását. Így ma
már nem meglepő, hogy a szülők –
egyébként helyesen – a terhesség meg-
tartása mellett döntenek. „A genetikai
szűrések fontosságát különösen indo-

kolja, hogy a gyermeket idősebb kor-
ban vállaló anyák száma emelkedik” –
hangsúlyozza dr. Nagy Sándor. Míg
2000-ben 7,5%, addig 2017-ben több
mint 20% volt a terhességet 35 év fö -
lött vállaló anyák aránya. „Részben ez
magyarázza a császármetszések számá-
nak növekedését, ami a korszerű műté-
ti technikával biztonságos beavatkozás-
sá vált, de vannak hátrányai is, ezért
mindig nagyon átgondolt szakmai dön-
tés eredménye kell, hogy legyen. A  szá-
zad egyik legnagyobb kihívása a műtéti
szám megfelelő minőségű kontrollja” –
magyarázza a szakember.

Dr. Nagy Sándor tanszékvezető
egyetemi docens, a Széchenyi István

Egyetem Egészség- és Sporttudomá-
nyi Karának dékánja. Büszke arra,
hogy az egészségtudományi képzés
vezetője, melynek keretében ápoló-
kat, szülésznőket, szonográfusokat
és egészségügyi szervezőket képez-
nek magas szinten. A szakok iránt
évek óta jelentős a hallgatói érdeklő-
dés. „Hálás vagyok munkatársaim-
nak, dr. Fehér Rózsa dékánhelyettes-
nek és Zborovján Ferencné kari tit-
kárnak és szakvezetőnek az önzetlen
segítségükért és barátságukért.”

Szakmai pályafutása meghatározó
élménye a New York-i Mount SinaiS-
chool of Medicine szülészeti osztá -
lyán töltött egy év. Megismerte a tu-
dásalapú munka értékét, és a teljesít-
mény megfelelő elismerését. Mind-
ez persze csak akkor ér valamit, ha
megfelelő kommunikációval és a má-
sik ember tiszteletével társul. Hitval-
lása nem változott, és a mai napig
meghatározza a páciensekkel és
munkatársaival kialakult viszonyát.

A Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
ház Szülészeti és Nőgyógyászati Osz-
tályán évente 2.700 újszülöttet segí-
tenek a világra. Ultrahangvizsgálaton
20 ezer nő vesz részt, 10 ezer fekvő-
és 18 ezer járóbeteget látnak el. 

A főorvost néhány hete Nyári
László-díjjal tüntették ki, melyet nagy
megtiszteltetésnek tart. „Egy szülész-
nőgyógyász számára különlegessé te-
szi a jutalmat, hogy Semmelweis Ig-
nác születésének 200. évfordulóján,
az eseményhez méltó körülmények
között, a Győri Nemzeti Színházban
került sor az átadásra. Tisztában va-
gyok azzal, hogy az utóbbi évtizedek
eredményeit munkatársaim lelkiis-
meretes tevékenységének és a szülé-
szet kiváló közösségének köszönhe-
tem. Hálás vagyok a kórház vezetésé-
nek azért, hogy az osztály munkáját
ezzel a díjjal értékelték” – nyilatkozta
büszkén az átadás során.

Dr. Nagy Sándor hobbija többek
között a gasztronómia, a minőségi
alapanyagokból előállított kiváló éte-
lek elkészítése nem csak kikapcsolja,
hanem élvezetet is jelent számára.
Magánéletében a legfontosabb a
családjával együtt töltött idő.

18 2018. augusztus 10.

A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban született 54 évvel ezelőtt – bár
akkor még a Zrínyi utcában működött a szülészet –, s most az Intézmény Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Osztályát vezeti. Főorvosi munkája mellett a győri Szé-
chenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának dékánja. Dr. Nagy
Sándor főorvos munkáját Semmelweis születésének 200. évfordulóján Nyári
László-díjjal ismerte el a kórház.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

DÖNTENEK

A terhesség
sorsáról egyre

okosabban

a szülok´́

A
genetikai szûrések

fontosságát
hangsúlyozza



192018. augusztus 10.



2018. augusztus 10.20

Szabadvári-Farkas Zsuzsanna múzeumi mediátor
elmondta, idén olyan sokan jelentkeztek, hogy a lét-
számot és a korosztályt is bővíteni kellett. A püspöki
udvarbíróház udvara tökéletes miliőt biztosít az alko-
táshoz és a tanuláshoz. A résztvevők minden délelőtt
elméleti oktatást kapnak technikaismeret, színisme-
ret és művészettörténet témakörökben. A tábor ve-

A győri középiskolásokat tömörítő Városi Diák
Fórum (VDF) működése a tanév végeztével, nyá-
ron sem állt meg. A nagy sikerrel lezajlott 24 órás
vetélkedő fáradalmait a VDF aktív tagjai a győri ön-
kormányzat által támogatott nyári táborban pihen-
hették ki – mondta el Radnóti Ákos alpolgármes-
ter. A táborban a diákok három napot tölthettek
együtt Zánkán. Ez a pár nap remek lehetőséget
adott arra, hogy a diákok értékeljék az elmúlt tan-
év feladatait, az általuk szervezett rendezvényeket,
és felállítsák a következő tanévre vonatkozó irány-
vonalakat és koncepciókat. Sajnos az időjárás nem
kedvezett a strandoláshoz, így annál több időt tud-
tak fordítani a tréningekre és a közös játékokra a
résztvevők. A közös időtöltésnek az is a célja, hogy
a diákság kommunikációs képességeit prezentáci-
ókkal és közös kreatív játékokkal fejlesszék.

Lassan itt a szeptember, ami magával hozza az
elnökválasztást, hiszen Kozák Ádám hétévnyi VDF-
ben eltöltött sikeres munka után kilép a nagybe-
tűs életbe. A VDF tagjai, és az önkormányzat ifjú-
sági ügyekért felelős munkatársai, Farkas Lilla és
Horváth Szabina megköszönték a munkát és sike-
res folytatást kívántak. 

készül a VDF
Elnökválasztásra

zetői a csoportos foglalkozások mellett egyénileg is
segítik a résztvevőket, hogy kibontakozhassanak. 

Várnagy G. Kata három éve nyugdíjas, és az -
óta engedheti meg magának, hogy művészileg
is kiteljesedjen. Ahogy elmondta, szereti, hogy
ebben a táborban mindig új technikákkal ismer-
kedhet meg, idén például borosüvegcímkéket is
tervez az egy hétig tartó programon.

Pénteken a tábor egy nagy közös kiállítással zárul,
amelyen a családtagok is megtekinthetik a hét során
született alkotásokat. A múzeum ősszel folytatja a
kéthetente megrendezendő szakkörét, amihez bárki
csatlakozhat, aki kedvet érez az alkotásra!

A nagyikat is táborba hívta
a Rómer-múzeum Szerző: Bajzát Zsuzsi  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Az egykori Radnai-rajzszakkör tagjaiból,
amatőr művészekből alakult az a tábor a
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múze-
umban, amely idén ötödik alkalommal hív-
ta meg egy hétre az alkotni vágyó időseket.



creativechef.hu  /  #creativechefeszter  /  @creativechefeszter

A nyári melegben kevésbé kívánjuk a nehéz, fűszeres ételeket. Ilyenkor a könnyű, gyomorkímélő
fogások kerülnek előtérbe, ha ételválasztásról van szó. E heti ajánlatomban friss gyümölcsökből
készíthető finomságokat találnak az újdonságot kedvelő háziasszonyok és főzni szerető urak.

GYÜMÖLCSÖK a foszerepben

Hozzávalók: 3 db nagyobb, érett
őszibarack, egy marék bazsalikom,
egy ek. citromlé, csipet só, frissen
őrölt bors, egy darab kisebb lila
hagyma, 20 dkg kecskesajt

Talán furcsán hangzik, de ma már
szinte divat lett mindenből tatárt csi-
nálni. Most nyilván nem a klasszikus
értelemben vett tatárról van szó. Ez
az étel gyorsan elkészíthető, egészsé-
ges és rendkívül üdítő ebben a rekke-
nő hőségben. A barackokat blansíro-
zom, majd héjukat és a magot köny-
nyedén eltávolítom. A felezett barac-
kokat körülbelül egy centiméteres
kockákra aprítom. A lila hagymát fi-
nomra, a bazsalikomot durvára vá-
gom és csipet sóval, kicsit több bors-

Bazsalikomos oszibarack
tatár kecskesajttal

sal, a citrom levével a kockázott gyü-
mölcshöz adom és az egészet könnye-
dén összekeverem. A sajtot a barack-
hoz hasonló méretű kockákra vágom

és egy gyűrű segítségével a gyümölcs-
tatárral a formába rétegzem. Aki sze-
retné még pikánsabbá tenni, kevés
olívaolajjal locsolhatja.

Kacsamell krémes polentával,
friss gyümölcsökkel Hozzávalók: 4 db fél kacsamellfilé,

só, 100 g kukoricadara, 260 ml víz, 80
g vaj, só, 10 g fokhagyma, 400 g friss
gyümölcs tetszés szerint (ribizli, áfo‐
nya, őszibarack, szeder stb.), bors

A polentához a vizet felforralom, majd a kukoricadarát
a zúzott fokhagymával belekeverem. Takarékon körülbelül
15 percig főzöm, miközben néha megkevergetem. Amikor
a dara megpuhult belekeverem a vajat és tálalásig lefe-
dem. A kacsa bőrét keresztben sűrűn bevagdosom, de na-
gyon vigyázok, hogy a húst ne sértsem meg. A hússzelete-
ket kicsit besózom és bőrrel lefele, száraz, hideg serpenyő-
ben kezdem el sütni őket. A legtöbben sütőben fejezik be
a mell sütését. Nekem az a módszer vált be, hogy a kacsa-
mellet oldalanként pontosan 6 percig sütöm és egy tiszta
deszkára helyezve még legalább 5-6 percig pihentetem.
(Fontos, hogy a húst soha ne hagyjuk a forró serpenyőben
a pihentetés idejére, mert az további hőt ad le és a készí-
tett étel nem lesz a kívánt állagú.)  A gyümölcsöket egyfor-
ma darabokra vágom és friss borssal összekeverem. A mel-
let a pihentetés után tetszőlegesen felszeletelem és a kré-
mes polentával, valamint a gyümölcsökkel kínálom.

Tipp: Sütés közben
néha merjük le

a felesleges zsírt, hogy
ne fröcsögjön, ne égjen meg,

később jó lesz majd
kenyérrel tunkolni.

´́

´́
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ám ezektől eltekintve kinézetük
megegyezik.

Hatalmas, akár több százezer fős
kolóniákban költenek. Időnként
akad némi torzsalkodás, azonban
néhány ijesztgető szárnycsapkodás
után helyreáll a rend. Az ilyen nagy
egyedszám miatt alkalmanként elő-
fordul táplálékhiány, ilyenkor a ma-
darak rövid utakat tesznek meg,
hogy új táplálkozóhelyet találjanak.
Lenyűgöző látvány, amikor több tíz -
ezer egyed egyszerre repül, kavarog
a levegőben. Nem jellemző rájuk,
hogy visszatérnek korábbi táplálko-
zó, vagy születési helyükre. A pár-
kapcsolatuk többnyire tartós; az
egyetlen tojást közösen költik ki,
majd együtt nevelik fel a kikelt fió-
kát. A fészek maga egy vízből kiálló,
lapított iszapkúp, amit a szülők kö-
zösen alakítgatnak. A fióka kezdet-

ben igen különleges
kosztot kap. A szülők a

mirigyes gyom-
rukból és a

nyelőcsövük-
ből származó
f o l y a d é ko t

adagolják a
kismadár csőré-

be. A piros színű
anyag egy százalék-

SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

FLAMINGÓK
A felnőtt állatok az iszapos, se-

kély mederben gázolva, fejüket a
víz alá dugva szűrik ki különleges
csőrükkel a parányi állatokat, főleg
alsóbbrendű rákokat és algákat. A
fiataloknak egyenes a csőrük, ami
az ivarérettség elérésével veszi fel
végleges, meggörbült alakját. Tolla-
zatuk világos barackrózsaszín, hosz-
szú, kecses nyakuk és rózsaszín,
úszóhártyás lábaik vannak. Hang-
juk némileg a ludak gágogására ha-
sonlít. Gyakran megfigyelhető,
hogy fejüket testükön pihentetik,
hogy elkerüljék a nyakizmok fáradá-
sát. A hímek valamivel nagyobbak,
mint a nőstények, és kicsivel ké-
sőbb szerzik meg felnőtt tollazatu-
kat, ami a fiókáknál szürke színű,

ban vért tartalmaz, tápértéke pedig
nagyjából a tehéntejével azonos. A
járóképes fiókák néhány felnőtt fel-
ügyelete alatt álló óvodákba tömö-
rülnek. Átlagos élettartamuk a ter-
mészetben húsz év, állatkertekben
pedig harminc év. A tudomásunk
szerint a legidősebb állatkertben
tartott rózsás flamingó nyolcvan
évig élt. Telepeire a legnagyobb ve-
szélyt az élőhelyek pusztulása jelen-
ti, de az orvvadászat is sok áldoza-
tot követel évről évre. Szerencsére
azonban nem került még a kihalás
szélére, mint sok más állatfaj!

A rózsás flamingók testhossza 125–145 centiméter, szárnyfesztávolságuk 140–165 cen-
timéter, testtömegük pedig 2,1–2,8 kilogramm. A tojó kisebb és könnyebb, mint a hím.
Testük és lábuk karcsú és hosszú. Csőrük rózsaszín, nagy és hajlított, a hegye mélyfe-
kete. Tollazatuk színe fehér és halvány rózsaszín, a szárnyuk felső része sötét rózsaszín,
alsó része pedig fekete. Néhány szélsőséges klímájú hely kivételével minden kontinen-
sen előfordulnak. Édes és sós vizű tavakban egyaránt megtalálhatók. A trópusokon kí-
vüli területekről elvándorolnak a hűvösebb hónapokban, melegebb éghajlatra.

A BARACKRÓZSASZÍN ÖTVEN ÁRNYALATA

Szöveg és fotó:
Nagy Ferenc

Tollazatuk
világos

barackrózsaszín
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Mesekönyv,
amit minden

kisgyereknek
érdemes elolvasni vagy felolvasni.

Elorendelheto
ingyenes kiszállítással

augusztus elejére
a www.drdezsi.hu

webáruházban.

Az elorendelok között 10 db
eredeti, színes ara papagáj

tollat sorsolunk ki, amelyet
a könyvvel együtt küldünk.

Kövesd a két ara papagáj életét a facebookon is a gerzson és panka kalandjai oldalon!

Szeptembertol kapható
a könyvesboltokban.

Ára: 3990 Ft

Dézsi
Gerzson

Dézsi
Panka

Keménytáblás
borító, 

64 színes
oldal:
A könyv

az állatok
szeretetérol´́

´́ ´́

´́ ´́´́

Csilla a kisdromedárunk igazi sztár lett, szere-
pelt a tévében, sokan láthatták, és ezek után el is
jöttek személyesen megnézni. Amint már beszá-
moltunk róla, a kis egypúpút a gondozói is cumis-
üvegből etetik, mivel anyjának, Aranyosnak, nem
elég a teje. Ezt már látogatóink is láthatják, ha el-
látogatnak az Állatkertek Éjszakája rendezvé-
nyünkre augusztus 31-én, pénteken. A „cumis-
üveg mellett” sok más izgalmas programot is tar-
togat ez az éjjel. Ragadozóink is többször vadászni
fognak a látogatóink szemei előtt, és különleges
éjjeli állatbemutatókkal is készülünk. A hüllők is
kézzel foghatóak lesznek, akinek lesz bátorsága,
testközelből is megismerkedhet velük. 

A dromedár beduin neve Ata Allah, vagyis Is-
ten ajándéka. A tömjénkereskedők több ezer
éve szelídítették meg a tevéket, és arra tanítot-

ták őket, hogy a hosszú, kimerítő utat Dél-Ará-
bia és a Közép-Kelet északi részei között megte-
gyék. Így lettek a tevék a sivatagi lakosok számá-
ra nélkülözhetetlenek a szállítás és az árnyék te-
rén, ezek az állatok a tej, a hús, a gyapjú és a bőr
elsődleges hordozói. A fejlett technológiával ren-
delkező afrikai országokban ma már a beduinok-
nak sem olyan létfontosságúak a tevék, mint ré-
gen, de nagyban hozzájárultak a sivatag népei-
nek életéhez és a sivatagi tájak történelméhez.

A népszerű hit ellenére a tevék nem tárolnak vi-
zet a púpjukban. Ez valójában egy zsírszövethalom,
és ebből szívják az energiát, amikor nehéz táplálék-
hoz jutni. Amikor a tevék ezt a zsírszövetet használ-
ják, akkor a púp lagymatag lesz és összezsugorodik.
Ha a tevék túl sok zsiradékot használnak, a kicsire
zsugorodott púp lekonyul, és a tevék oldalára hajlik.

CSILLA a sztár
Szöveg és fotó: Xantus-állatkert
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A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a sportbarátokat,
hogy a Magyar Vilmos Uszoda előre eltervezett
éves karbantartás miatt augusztus 13–21-ig zárva
tart. Nyitás: augusztus 22-én 6 órakor. A zárvatar-
tás ideje alatt a szakemberek elvégzik a vízi és épü-
letgépészeti rendszerek felülvizsgálatát és a szük-
séges javításokat.

A Győr-Szol Zrt. köszöni az uszoda látogatóinak
türelmét, megértését.

ZÁRVA LESZ
a Magyar Vilmos
Uszoda

A nyári melegben a Győr-Szol Zrt. Városüzemel-
tetési és Kivitelezési Igazgatóságának egyik fő fel-
adata a közterületi növények öntözése. A virág-
ágyásokat, a virágládákat, a virágoszlopokat és a
virágpiramisokat éjszaka öntözik a kertészek, mert
a kijuttatott vizet ilyenkor jobban hasznosítják a
növények. Ugyancsak éjszaka üzemelnek az auto-
mata öntözőrendszerek. A fejlesztéseknek köszön-
hetően, egyre több helyen működik programozott
locsolóhálózat. Utoljára a megszépült folyóparti
részen, a Kossuth híd és a Jedlik híd közötti mint -

egy 5.700 négyzetméter nagyságú zöldterületen
váltották ki a kézi munkaerőt automata öntöző-
rendszerrel. A Győr-Szol Zrt. munkatársai locsolják
az egy- és a kétéves fákat is.

A városi szolgáltató szükség szerint végzi a bur-
kolatok hűtését vízzel. Teljes kapacitással üzemel-
nek a szökőkutak. Az évek óta tartó nagyszabású
szökőkútfejlesztési programnak köszönhetően, im-
már újra víz csobog többek között a Bisinger park-
ban a Faun és nimfák alkotás medencéjében, a Rá-
ba Hotel előtti zöldterületen található Ölelkező for-
mák szobor környezetében és a Kuopio parki szö-
kőkútban. A beruházások idén folytatódnak, a Dr.
Kovács Pál utcában díszlő Tejfölös kofa rekonstruk-
ciója már megvalósult, dolgoznak a szakemberek a
Bartók Béla út mellett a Bartók emlékműnél. Szö-
kőkúttá alakítják a Radó-szigeten a Hősi emlékmű
előtti medencét, valamint újjá építik a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház Vasvári Pál utca felőli bejá-
ratánál megtalálható díszkutat. Fontos tudni, hogy
a szökőkutakban nem szabad fürödni, ezzel együtt
a szökőkutak és a vizes alkotások vize nem iható.

Az Aranypart I és az Aranypart II szabadstran-
dok augusztus 31-ig tartanak nyitva. Mindkét
helyszínen 8 és 20 óra között mentőőrök fel-
ügyelik a vizet, ugyanakkor öltöző és zuhanyzó
is a kilátogatók rendelkezésére áll. Az Aranypart
I és az Aranypart II szabadstrandok ingyenesen
vehetőek igénybe. Minden más győri közterületi
tóban és folyóban tilos a fürdés.

Víz a városban

Fürödni tilos!
Vannak a városban olyan vízterületek, ahol
nem biztonságos a vízben tartózkodás. Tilos
fürödni az adyvárosi tározótóban, a József At-
tila-lakótelep területén létesített kettő tározó-
tóban, az Iparcsatorna teljes hosszában, a Rá-
ba folyó mindkét felén, a bácsai vízáteresztő
zsilip környékén (Holt-Duna-ágban), a pinnyédi
híd győri hídfőjénél, a püspökerdei átvágás tel-
jes hosszában, Győr-Újvárosban a Mákos-dű-
lői volt kavicsbányában, Győr-Gyirmóton a
Marcalban, a bácsai bányagödrökben, a Holt-
Marcalban (rabkerti tóban) és a győrszentiváni
volt szabadstrandon. A Kovalter pihenőpark
területe kizárólag napozásra használható.
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Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos muszaki elokészíto

komuves muvezeto villanyszerelo muvezeto
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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

Feltétel: C kategóriás jogosítvány Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség.

kézi úttisztító

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI MÛVEZETÔ
Munkavégzés helye: 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1. Feltétel: érettségi • felhasználói szintû szá-
mítógépes ismeret (Microsoft és integrált rendszerhasználatban való jártasság) Elônyt jelent: jó szervezôkészség
• rugalmasság • logikus gondolkodás • munkabírás, terhelhetôség • precizitás, pontosság • problémamegoldó
képesség • kommunikációs készség. Bérezés: munkabérrôl és juttatásokról személyes elbeszélgetés során
adunk tájékoztatást

Szakmai önéletrajzát a következô e-mail címre várjuk: munkaugy@gyorszol.hu
Kérjük, az e-mail tárgyában tüntesse fel a „hulladékszállítási mûvezetô” jeligét.

A Pannon-Víz adataiból látszik, hogy a fogyasz-
tók általában takarékosan bánnak az ivóvízzel, de
a hőségben mindig megnő a fogyasztás.

Győrben egy átlagos tavaszi-őszi napon 30–35
ezer m3 víz fogy, a nyári kánikulában a napi fo-
gyasztás már meghaladja a 40 ezer m3-t is.

Győrben az idei vízfogyasztási rekord viszony-
lag hamar, június 1-jén megszületett: 44.943 m3

vizet fogyasztottunk.
Július utolsó napjaiban csak megközelíteni si-

került ezt a rekordot, elértük a 42 ezer m3-es fo-
gyasztást, de az augusztusi záporesők lehűtötték
a várakozásokat. Jelenleg tartósan 40 ezer m3 kö-
rül alakul a napi vízfogyasztás. 

A szigetközi kavicsos talajba fúrt parti szűrésű ku-
takban 13-14 Celsius-fok hőmérsékletű a víz. A víz-
műtelepeken és a főnyomó vezetékekben, víztor-
nyokban nem változik számottevően a víz hőmér-
séklete. Viszont az utcai és főleg a bekötő vezeté-
kekben néhány Celsius-fokot melegedhet is. A hő-
mérséklet-változás leginkább attól függ, hogy asz-
falt-, beton- vagy kőburkolat van-e a vízvezeték fe-
lett, vagy zöldterület, bokrok, fák. Utóbbiak kitűnő
védelmet nyújtanak, sokkal jobb a hőszigetelésük. 

Ha nyaralásból hazatérünk, vagy néhány napig nem
használtuk lakásunkat, először jól folyassuk ki a vízcsa-
pokat, hogy a vezetékekben pangó víz eltávozhasson.
A nyári melegben a bűzelzárók is kiszáradhatnak, fon-
tos ezek feltöltése is. Az így kifolyatott vizet se pazarol-
juk, használjuk fel locsolásra, takarításra, WC-öblítésre.Sz
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Relaxációs frissítő masszázs Győrben,
hétvégén is! 06-20/543-8075

Szobafestést, mázolást, tapétázást, fotó-
tapéták felragasztását, laminált padló le-
rakását vállalom. 06-70/245-8931

Mindennemű kárpitozást, javítást vállalok
ingyenes felméréssel, vidéken is. Nagy szö-
vetválasztékkal. 06-20/239-9198

Mozgásgyógyászat! Fizikai fájdalmak,
sérülések, zsibbadások, gerincbántal-
mak, izomsorvadás gyógykezelése. Sa-
modai 06-30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

Kárpitozás! Ülő, fekvő bútorok javítása, át-
húzása, anyagválasztással. Ingyenes fel-
mérés – szállítás. Autók, robogók kárpitjai-
nak javítása, áthúzása. 06-70/884-6838

Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék
ürítését, takarítását, megegyezés sze-
rint. 06-70/675-0654

Lomtalanítást vállalok teherautóval.
Hívjon bizalommal. Kőszegi Tibor Tel.:
06-20/551-3865.

Lomtalanítást vállalok ingyenes elszállí-
tással a padlástól a pincéig, Hívjon biza-
lommal! 06-70/707-5812

Lomtalanítást vállalok, eltakarítom lim-
lomját, ingyen elszállítom felesleges
holmiját. 06-20/996-7268

EGYÉB
Kölcsönös segítség! Szabaduljon meg
terheitől! Életjáradéki-örökösödési
szerződéssel. Amit nyújtok: havi jára-
dék, minden hónapban nagybevásárlás,
közüzemi hátralék kiegyenlítése. Egyéb
kérés-kérdéssel várom hívását! 06-
70/381-6345

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utalvány elfoga-
dása, beváltás. Nádorvárosban garázst
vennék. 06-70/564-2280

Készpénzért magas áron antik bútort, fest-
ményt, herendi porcelánt, eozinos Zsol-
nayt, kristályokat, ezüst tárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. Hívjon bizalommal!
Érdeklődés az alábbi telefonszámon: 
06-70/640-5101. Kérésre díjtalanul ház-
hoz megyünk!

ELADÓ

Győrújfalun, 1500 nm telek eladó. Ár.:
20 M Ft. Tel.: 06-70/607-6521.

Győr-Belvárosban, 70 nm-es, földszinti, 2
szobás lakás eladó. 06-70/884-1311

Nádorvárosban, 61 nm-es, erkélyes
téglalakás, garázzsal eladó. 18.990.000
Ft + 2,5 M Ft.  06-70/633-5250

KIADÓ

Győrben, a Szigethy Attila út 30. szám
alatt 140 nm alapterületű, emeletes
épület, amely üzlethelyiségből, iroda-
helyiségekből, folyosókból és WC helyi-
ségből áll, november 1-jétől kiadó.
Érd.: 06-70-335-2450.

Győr-Nádorvárosban, gázfűtéses, búto-
rozott lakás kiadó. Garázst vennék, bé-
relnék. 06-30/302-6149

LAKÁSCSERE

96/505-050

Nádorvárosi, 1 szobás, 43 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti

szerződéses lakást cserélne 50–65
nm-es, 2 vagy 1+ 2 fél szobás, határo-
zott-határozatlan idejű, nádorvárosi,
Marcalváros I, illetve adyvárosi bérle-
ményre. Bán A. u. kizárva. (Hirdetés -
szám: 658.)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es, össz-
komfortos, részben felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélne
53-55 nm-es, 3 szobás határozott-hatá-
rozatlan Adyvárosi, Marcalváros I-en lé-
vő, kizárólag 1+2 fél szobás, nem liftes
házban, maximum első emeleti bérle-
ményre. Bán Aladár utca kizárva. (Hir-
detésszám: 527.) 

Adyvárosi, 1 szobás, 38 nm-es, össz-
komfortos, teraszos, felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 45–55 nm-es, 2 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre.
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdeté s -
szám: 530.) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 46 nm-es, kom-
fortos, egyedi gázfűtéses, erkélyes,
felújított, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 46–55 nm-es, 2-3
szobás bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetés -
szám: 531.) 

Belvárosi, 3 szobás, 82 nm-es, komfor-
tos, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 60–75 nm-es, 2-3 szobás,
határozatlan idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Gyárváros, Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 532.)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es, össz-
komfortos, igényesen felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélne
49–60 nm-es, 2 szobás, határozott-ha-
tározatlan, 1+fél–2 szobás bérlemény-
re. Bán Aladár utca, Lajta utca és tarto-
zás kizárva. (Hirdetésszám: 533.)

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

Várjuk
szíves érdeklôdésüket
elérhetôségeinken:

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

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

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

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!
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PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben
SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a  06-70/422-2599-es
és a 06-70/592-5492 számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia, a betegségek okai,

holisztikus kezelés, metafizika, különféle meditációk,
ezotéria, csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora Dr. Kovács József

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

10 db jegy vásárlása esetén 1 db-ot,
20 db jegy vásárlása esetén 3 db-ot

AJÁNDÉKBA ADUNK!

Kedves Vendégeink!

JEGYVÁSÁRLÁSI AKCIÓ! 
Augusztus 14–15–16 (kedd, szerda, csütörtök)

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

A jegy ára: 950 Ft

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

ÁLLÁS

Győr és környékére keresünk hosszú
távra, megbízható munkavállalókat
betanított munkára, 3 műszakos mun-
karendbe. Kereseti lehetőség nettó
160–190.000 Ft. Utazási támogatás,
előleg biztosítása megoldott. További
tájékoztatás a 06-70/621-1081-es szá-
mon.

CNC gépkezelőket, CO2 hegesztőket,
fémipari fényezőket, villanyszerelőket,
géplakatosokat keresünk győri munka-
helyre (győriek előnyben). Utazás bizto-
sított, kiemelt bérezés. 1900–2.000 Ft-
os nettó órabér. Telefon: 06-70/206-
2621.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bádogos és la-
pos tetők, szigetelési munkák készítése.
06-30/355-6991

Redőny, gurtnicsere, szúnyogháló, relu-
xa, szalagfüggöny rövid határidővel. In-
gyenes felmérés! 06-70/233-9213

Bojlerek javítását és villanyszerelést vál-
lalok Győrben és környékén. 06-
70/384-6557

Beépített szekrények, konyha- és egye-
di bútorok elkészítése rövid határidő-
vel. 06-70/230-8447

Kertek rendezését, fűkaszálást, elha-
gyott kertek, telkek gondozását, fakivá-
gást, tuják nyírását vállalom. 06-
20/517-2701

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogozást, la-
postető-szigetelést, falak javítását, fes-
tését, garanciával, engedménnyel válla-
lom. 06-30/376-2712
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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 nyereménye egy palack Irsai Olivér, a pannonhalmi Pécsinger Szőlő-
birtoktól. Játékunkban 18 éven felüliek vehetnek részt. 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 rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.



+36-96/200-203 • +36-30/998-6633

PEGAZUS TRANSZFER • TÖBB MINT REPTÉRI TRANSZFER
A kényelmes nyaralás Önnek is jár

AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBANwww.pegazustranszfer.hu 
TÖBB MINT

NON-STOP telefonos ügyelet: +36/30/998-6633

„Háztól-házig” személyszállítás • Különbözô típusú járatok, akár 17 fôig
DISZKONT JÁRATOK akár
2.999 Ft/fô/út áron

INGYENES Wifi, INGYENES BANKKÁRTYÁS fizetés

BUDAPEST, BÉCS, POSZONY repülôterekre és EGYEDI utakra is!

Dél-Spanyolországban járunk. Ahol a
nyarak forrók, a telek pedig langyosak. A
helyiek – talán éppen ezért – lazák, ba-
rátságosak, közvetlenek. És rendre elha-
rapják a szóvégeket. 

Ronda harmincezres kisváros, cirka
félúton Málaga és Jerez de la Frontera
között, mely települések mindegyike
híres a likőrborairól. Az évi több mint
300 napsütéses nap ugyanis nem csak
a turizmusnak kedvez. Hanem a szőlő-
termesztésnek is.

Ronda viszont nem a szőlőültetvénye-
iről ismert, inkább arról az impozáns ha-
sadékról, melyet a Guadalevín folyó vájt
bele az aranysárga sziklába, évezredekkel
ezelőtt. Meg persze a hídról, amely a Pu-
ente Nuevo, azaz „Új híd” nevet viseli. És
ami minden bizonnyal újnak is számított
– olyan bő kétszáz évvel ezelőtt. Viszont
azóta is stabilan áll, és rendre elkáp-
ráztatja a városban hosszabb-rö-
videbb időre megpihenő művé-
szeket. Például Hemingwayt,
Orson Wellest vagy az oszt-
rák költőt, Rilkét.

Ronda mindkét oldala megérdemli a
figyelmet – a déli rész, ami a „Kis piac” ne-
vet viseli, visszafogottabb, történelmibb,
csendesebb. Itt áll az impozáns várfalak
övezte Szentlélek-templom, a Szent Se-
bestyén-minaret és a városháza is. Meg
persze találunk bőven kockaköves, hófe-
hér utcácskákat, piros muskátlival és láng-
vörös murvafürttel szegélyezve.

bernek az a benyomása támad, mintha
egy óriás egy doboz kockacukrot borí-
tott volna ki a domboldalon. A települé-
sek rendezettek, tiszták és végtelenül
hangulatosak. A fehér házak fölé pedig
sokszor marcona mór erőd vagy impo-
záns barokk székesegyház magasodik.

A 120 méteres hídról lenézni egyrészt félelmetes. Másrészt
varázslatos. A kanyon mintha egy természetfilmből lépne
elő: karcsú sziklatornyok, trópusi növényzet, fel-felrebbenő
madárrajok. No meg egy türkizkék folyó. Már csak David At-
tenborough hiányzik. A híd két oldalán pedig hamisítatlan
andalúz paloták egyensúlyoznak a sziklaperemen.

Kávéra viszont nem itt, hanem az
északi városrész valamelyik nyüzsgő köz-
területén érdemes beülnünk. Nagyon

hangulatos például a Socorro-tér, és
a környező utcácskák hálózata.

Mindenképp nézzük meg a
közeli bikaviadal arénát is
(legalább kívülről), ez ugyanis

egész Spanyolországban a leg-
régebbi ilyen létesítmény.

Pueblos Blancos
Ronda környékén egymást

érik a hangulatosabbnál hangu-
latosabb fehér falvak: a híres
„pueblos blancos”, melyek már

messziről jól látszanak a zöl-
des-barnás hegycsúcsok kö-
zött. Közelebb érve az em-
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@napolytoldelre

RONDA... és finom!
Szerző, fotók: Kisté

Szúrós csemege
A fügekaktusz érett gyümölcse

kifejezetten finom, ráadásul
vadon nő szerte Andalúziában.

A termést azonban alig látható horgasszőrök
védik, melyekkel azonnal telemegy az ember

tenyere, ha puszta kézzel próbálkozik. Keressünk
inkább egy hegyes botot, szúrjuk bele a gyümölcsbe,

majd hámozzuk meg azt,  és így fogyasszuk el.

Nyelvlecke
A spanyolok nemigen beszél-

nek idegen nyelveket, ezért ne
legyünk tahók, és próbáljunk
meg mi magunk megtanulni né-
hány helyi kifejezést. A tajo
(ejtsd: „taho”) például hasadé-
kot jelent. Így nevezik a Rondát
kettészelő szurdokvölgyet is.
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Jelentkezés:
gyorivizisport@gmail.com címen, vagy
a +36 30 656 0696 telefonon, (8 és 18 óra között)

A felkészülés 2018. augusztus 6-án indul,
folymatosan lehet bekapcsolódni az edzésekbe.

Agusztusban minden hétköznap biztosítunk
edzést, akár napközis felügyeletet is.

További információ a foglalkozások elôtt
a kijelölt edzôktôl.
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A Gyôri Vízisport Egyesület
VÍZILABDA szakosztálya 

FELVÉTELT HIRDET,
az alapfokon úszni tudó vagy úszótanfolyamon
részt vett 2005—2010 ben született lányok
és 2006—2010 ben született fiúk részére,

csoportjaiba.

VÍZILABDA-ELÔKÉSZÍTÔ

Várjuk szeretettel
a lányokat és a fiúkat!

Kijelölte a szeptember 25. és 29. közötti, bu-
dapesti steel darts Európa-bajnokságon induló
hazai csapatot Kövesdi Andrea megbízott szö-
vetségi kapitány. A férfiak között Kovács Patrik,
Petrács Gábor, Takács Gábor, és a Győri Darts
Club versenyzője, Rucska József is szerepel
majd, a tartalék pedig Székely Pál lesz, míg a
nők mezőnyében Csombok Krisztina, Erdei Nó-
ra, Ölei Annamária és a győri Ihász Veronika in-
dul, a tartalék Fekete Nóra. Kövesdi Andrea azt
várja, hogy a magyarok csapatban a mezőny
első felében végezzenek, míg egyéniben az
éremszerzés a cél. A kontinensbajnokságot a
MOM Sportközpontban rendezik, 38 ország
versenyzőinek részvételével. 

GYORIEK
a darts Eb-n

´́

A rally-cross bajnokság idei negyedik forduló-
ját Nyirádon rendezték, ahonnan a győri Ger-
gely Racing Team mindkét pilótája dobogós he-
lyezéssel tért haza.

Idén kezdte pályafutását ebben a szakágban
Gergely Róbert. A fiatal versenyző már több
éves tapasztalattal rendelkezik az autósportban,
eddig a magyar rallybajnokságban gyűjtötte a
helyezéseket. „Egy kis nehézséget okozott, hogy
itt együtt van a pályán hat autó, jönnek jobbról-
balról, ehhez hozzá kell még szoknom. Összes-
ségében elégedett vagyok, azt gondolom, hogy
életem első rally-cross futamán harmadik helyet
szerezni nem rossz eredmény” – mondta Ger-
gely Róbert. Kailbach Gergely, a csapat másik pi-
lótája a dobogó legfelső fokára állhatott. „Sike-
rült megnyernem a döntőt, bevallom, kellett
hozzá egy kis szerencse is. Nagy riválisom az
egyik egyenesben rosszul váltott, én akkor el
tudtam menni mellette.”

A DOBOGÓN
debütált az újonc
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Harminchét nemzet 151 felnőtt és 158 junior versenyzője vesz részt a tornász Eu-
rópa-bajnokságon Glasgow-ban. A magyar felnőtt válogatottat Babos Ádám, Bon-
csér Krisztián, Kiss Balázs, Ryan Sheppard és Vecsernyés Dávid, a junior csapatot
Balázs Krisztián, Molnár Botond, Tomcsányi Benedek, Vízlendvai Máté és a GYAC
tehetsége, az EYOF-résztvevő Mészáros Krisztofer alkotja. A férfiak versenyében a
selejtezőket pénteken, a döntőket a szombaton és vasárnap rendezik.

Szintén Glasgow adott otthont az evezős Európa-bajnokságnak. Rekordszámú ne-
vezés érkezett, 32 ország több mint 500 versenyzője küzdött a 18 kiosztható arany-
éremért. A GYAC versenyzői közül férfi egypárevezősben Alföldi Zoltán tanítványa,
Papp Gergely Márton 17. lett. Férfi könnyűsúlyú négypárban a GYAC-os Forrai Dávid
egy hajóban Csiszár Péterrel, Tamás Bencével és Fiala Balázzsal 5. lett, az egység
mindössze hattized másodperccel maradt le a dobogóról.

Története során másodszor jutott
az NB III-as bajnokságba a Ménfőcsa-
nak labdarúgócsapata. Ezzel pedig –
a Csorna és a Gyirmót II kiesése mi-
att – Győr-Moson-Sopron megye
egyetlen harmadosztályú gárdája-
ként kezdhette a 2018–2019-es sze-
zont. A győri kék-fehérek veretlenül,
27 győzelemmel és három döntet-
lennel, 101 rúgott és 8 kapott góllal
nyerték meg a megyei első osztályú
pontvadászatot. Ezt követően pedig
a Salgótarján ellen bizonyultak jobb-
nak az osztályozókon, így rövid pihe-
nőt követően készülhettek az NB III
Nyugati csoportjába. „Remek sze-
zont zárt a klub, köszönjük a segítsé-
get mindenkinek, aki valamilyen mó-
don hozzájárult ehhez a sikerhez” –
mondta Turbék István elnök. Mayer
János, a csapat vezetőedzője két év
alatt mindent megnyert a Csanakkal,
amit amatőr szinten meg lehet nyer-
ni, érthető, hogy a vezetőség kiállt
mellette és továbbra is ő vezeti a gár-
dát. „Óriási szív és akarat kellett eh-
hez a kivételes meneteléshez, de ez

NEM átutazók akarnak lenni az NB III-ban
gyok a klubnál, végig hatalmas moti-
vációt jelentett a kitűzött cél elérése,
hiszen a csapatunkat többre értékel-
tem a megyei első osztálynál. Szeren-
csére az utóbbi két év kemény mun-
kája kifizetődött és egy álmom vált va-
lóra, amikor magasba emelhettem a
bajnoki trófeát. Remélem, újonc csa-
patként stabilan szerepelünk majd, és
sok meglepetést okozunk a maga-
sabb osztályban, örülnék, ha a Mén-
főcsanak tényezővé válna a nemzeti
bajnokság harmadik vonalában” – fo-
galmazott a kapitány. A jó kezdés min-
denesetre sikerült, hiszen hazai pá-
lyán 0–0-s döntetlennel nyitott a kék-
fehér alakulat, a jó erőkből álló, masz-
szív, egykor szebb napokat megélt, Pá-
pai Perutz Fc ellen. Az újonc mérkőzé-
sére pedig csaknem ezren látogattak
ki, ez pedig szívet melengető egy ilyen
kis, győri csapat életében.”

Most sorrendben a három feljutó
csapat következik az ellenfelek sorá-
ban. A következő hazai mérkőzést au-
gusztus 18-án 17 órától, a Sárvár el-
len játssza a Ménfőcsanak. 

már a múlt, a salgótarjáni meccset
követően már a magasabb osztály ki-
hívásaira kellett készülnünk, igyekez-
tünk úgy megerősíteni a csapatot,
hogy ne csupán átutazók legyünk a
harmadosztályban” – hangsúlyozta a
vezetőedző.

Ennek fényében tizenhárom új já-
tékos csatlakozott a kék-fehérekhez,
akik elsősorban a Győri ETO-ból, a
Csornából, a Gyirmótból és a Moson-

magyaróvárból érkeztek. Kószás, Ser-
főző, Kelemen, Koncsag, Vörösbara-
nyi, Füredi, Kőris, Gyagya, Czanik, Szé-
les, Fehérvári, Androsch és Szalai
mind a Ménfőcsanak sikeréért harcol-
hat az új szezonban, de a távozók mel-
lett több meghatározó játékos is ma-
radt a klubnál. Visy Dániel régóta sze-
repel csanaki színekben, csapatkapi-
tányként vezethette a gárdát az NB III-
ba. „Mivel már több mint öt éve va-

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

Akció: augusztus 10—16.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l,

318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Sertéslapocka

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,
603,03 Ft/kg

199 Ft/db

CBA vegyes vágott
savanyúság

380 g, 523,68 Ft/kg

199 Ft/db

850 Ft/kg

Kovászolni való uborka,
magyar

259 Ft/kg

Yvette Broch már a felkészülést sem
kezdte el a győriekkel. Akkor a klub tá-
jékoztatása szerint sérülése miatt ma-
radt még hazájában. Broch múlt héten
megérkezett az ETO-hoz, ám a követ-
kező idény kezdetén biztosan nem lesz
ott a zöld-fehérek keretében.

„Az elmúlt években a sikerekért
nagyon sok játékosunk a vérét adta.
Vannak, akiknek sikerült a regenerá-
ció, vannak, akik jelen pillanatban is
ezt a munkát végzik, és van olyan já-
tékosunk, akinek a szervezete nem
áll készen a következő szezon meg-
próbáltatásaira. Yvette Broch-nál
úgy jelentkezett ennek az extrém
terhelésnek a hatása, hogy úgy dön-
tött, a saját egészsége érdekében
szünetelteti pályafutását” – kezdte
az MTK elleni edzőmeccset megelő-
ző rendkívüli sajtótájékoztatót dr.
Bartha Csaba, az Audi ETO elnöke.

A 27 éves Broch 2015-ben igazolt
Győrbe, azóta mindent megnyert a
csapattal, közben a beálló poszton
szinte egyedül maradt: Heidi Löke
várandóssága és Anja Althaus sérü-
lése miatt Broch gyakorlatilag végig-
játszotta a mögöttünk hagyott két
szezont. „Az elmúlt idény volt karrie-
rem legjobb éve, és nem azért, mert
amit csak lehetett megnyertünk, ha-
nem azért, ahogyan ezt tettük. Sok
nehéz pillantunk volt, úgy érzem,
mindent megtettem a csapatért.
Most, a célokat elérve, teljesen üres-
nek érzem magam, és a testem fi-
gyelmeztető jeleket adott. Az egész-
ségem a legfontosabb, ezért úgy
döntöttem, hallgatok az eszemre,
ezért pihenőre vonulok. Nagyon ne-
héz döntést kellett meghoznom, de
most saját magamat kellett választa-
nom. Amint úgy érzem, hogy újra ké-

szen állok arra, hogy kézilabdázzak,
azt csakis ebben a klubban tudom el-
képzelni” – mondta könnyek között
Yvette Broch.

Bartha Csaba azt mondta, a játé-
kos szerződése a 2018–2019-es sze-
zonra továbbra is él, viszont módo-
sították. „Bízunk benne, hogy első-
sorban az idő és a megfelelő rege-
nerációs kezelés, valamint a pihe-
nés hatására a világklasszis játékos
állapota ismét a régi lesz, ezért szó
sincs a szerződése megszüntetésé-
ről. Yvette Broch továbbra is a Győri
Audi ETO KC játékosa, és visszavár-
juk.

Danyi Gábor vezetőedző – ha a
klub nem igazol új játékost Yvette
Broch kiválása után – beállóként az
idén érkezett norvég Kari Brattsetre
és az ifjúsági válogatott Varga Emő-
kére számíthat.

szünetelteti pályafutását

Komoly lépésre szánta el magát a Győri Audi
ETO KC holland beállója, Yvette Broch. A kétsze-
res Bajnokok Ligája győztes, világ- és Európa-baj-
noki ezüstérmes sportoló az elmúlt szezon soro-
zatos kemény megterhelése miatt arra a döntés-
re jutott, hogy felfüggeszti pályafutását. Az ETO
vezetése mindenben támogatja a játékost, és bí-
zik abban, hogy még visszatér a pályára. 

YVETTE BROCH

Kedden kezdődött és augusztus
19-ig tart Lengyelországban az U18-
as női ifjúsági kézilabda-világbaj-
nokság. A magyar válogatott Svéd-
országgal, Chilével, Horvátország-
gal, Egyiptommal és Dániával került
egy csoportba. A nyolcaddöntőket
15-én, a negyeddöntőket 16-án, az
elődöntőket 18-án rendezik. A dön-
tő 19-én lesz. Az Audi ETO-t négy fi-
atal tehetség, Kellermann Dóra, Pál
Tamara, Szilovics Fanni és Varga
Emőke képviseli. „Abban a csarnok-
ban játszunk, ahol a Kielce vívja a
BL-meccseit, így hát nem is kérdé-
ses, hogy óriási élmény itt kézilab-
dázni. Mindig a következő meccsre
koncentrálunk, szeretnénk minden-
kinek megmutatni, hogy itt a he-
lyünk, ellenfeleinknek pedig, hogy
igenis van félnivalójuk, ha ellenünk
játszanak” – hangsúlyozta Pál Ta-
mara, az ETO és a válogatott tehet-
séges irányítója.

NÉGY ETO-JÁTÉKOS 
a világbajnokságon
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