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„Komoly feladat és megtisztelte-
tés a külföldi misszió, de jó volt már
hazatérni a családomhoz és saját ka-
tonáimhoz” – mondta a parancsnok.
Ez az év sok munkával telik a győri
alakulat számára, hiszen november-
től már a következő boszniai „kikül-
detésre” készülnek, részt vesznek a
határvédelmi feladatokban, közre-
működtek a hazai rendezésű Tobruk
Legacy 2018 elnevezésű többnemze-
ti harcászati gyakorlaton is. „Bár har-
coló alakulat vagyunk, mi, a magunk
eszközeivel segíteni tudjuk a Magyar
Honvédség toborzó munkáját is” –
tette hozzá Könczöl Ferenc. Renge-
teg felkérést kap az alakulat, techni-
kai bemutatókon, városi rendezvé-
nyeken, pályaorientációs napokon és
táborokban népszerűsítik a katonai

Nemrégiben a lakosság bevonásával elkészült egy országos fel-
derítés, melyből egyértelműen kiderült, hogy a poloskák nagyvá-
rosi lények. A nagy, zümmögő, ráadásul kellemetlen szagot kibo-
csátó ízeltlábúak egészségügyi szempontból teljesen ártalmatla-
nok, a mezőgazdaságban, így a zöldségekben és a gyümölcsökben
azonban óriási kárt okoznak – többek között erről is beszélt a Győr+
Rádióban dr. Vétek Gábor. A Szent István Egyetem rovartani tan-
székének egyetemi docense elárulta, hogy egyelőre nem született
olyan ötlet vagy technológia, amellyel ezeket a telelő helyet kereső
állatokat távol tudnánk tartani az otthonunktól. „Kutatásfejlesztés-
re nagy szükség lenne, hogy a nyugati szakemberekkel mi is lépést
tudjunk tartani és visszaszorítsuk a poloskák szaporodását. Nyilván,
ha egy rovar nagy tömegben jelenik meg, az mindenkiből ellenér-
zést vált ki, azonban a poloskák nem bántanak, bűzmirigy

váladékukat is csak akkor eresztik ki, ha veszélyben érzik magu-
kat” – fogalmazott a szakember.

Dr. Vétek Gábor hozzátette: jó hír, hogy a lakásban, téli idő-
szakban nem szaporodnak, egyetlen céljuk, hogy védett, meleg
környezetben vészeljék át a hideg hónapokat. Na de akkor mi
a megoldás? „Szívjuk fel őket egy eldobható zsákú porszívóval,
vagy söpörjük ki őket, esetleg fújjuk le rovarirtó szerrel. Jelenleg
jobb megoldást nem ismerünk, de egy szúnyog is lehet leg-
alább ennyire idegesítő, ez csak hozzáállás kérdése” – zárta nyi-
latkozatát az egyetemi docens.

Győrt is ellepték a poloskák. Félni persze nem kell tőlük, hiszen ránk
nézve csak annyi a bűnük, hogy ha veszélyt éreznek, akkor kelle-
metlen szagot árasztanak. De vajon távol tudjuk tartani az ottho-
nunktól ezeket a mezőgazdaságilag kártékony rovarokat?
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POKOLBA 
A POLOSKÁKKAL!

Nem bánt csak büdös

Több mint egyéves külszolgála-
ta lejártával, szeptembertől új-
ra itthon van a 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred pa-
rancsnoka. Könczöl Ferenc ez-
redes tavaly augusztustól
Bosznia-Hercegovinában, a
szarajevói NATO-parancsnok-
ság törzsfőnökeként dolgozott,
fél éven át együtt szolgált a
győri katonákra épülő EUFOR
21 kontingens állományával.

szolgálatot. „Bízom benne, hogy hoz-
zá tudunk járulni ahhoz, hogy egyre
népszerűbb a katonai életpálya, ma
már sok fiatal számára komoly pers-
pektíva, hogy a hadsereg kötelékébe
tartozzon” – mondta a parancsnok.

„Sokat hallani a médiában az elmúlt
évtizedek legnagyobb haderő-fejlesz-
tési programjáról, a Zrínyi 2026-ról,
amivel kapcsolatban egyre több rész-
let derül ki számunkra is, egy biztos:
eszközállományban, felszereltségben

és körülményekben is komoly javu-
lást hoz a program a győri laktanyá-
ban is” – zárta szavait az ezredes, aki
a Győr+ Televízió Konkrét című mű-
sorában beszélt először boszniai szol-
gálatáról.
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BOSZNIAI MISSZIÓ UTÁN
újra itthon a parancsnok
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Az esemény házigazdájaként dr.
Kemény Dénes, a Szülők Háza Alapít-
vány alapítójaként köszöntötte a
résztvevőket a Gárdonyi utca 3. szám
alatti épületben. Borkai Zsolt polgár-
mestert barátként üdvözölte, a vá-
rosról pedig, mint az egyik legjobb
partnerükről beszélt. „Amikor Dénes
megkeresett, és felvázolta az alapít-
vány küldetését, rögtön mellé álltam,
hiszen a szervezet olyan célokat szol-
gál, amelyeket a győri önkormányzat
is fontosnak tart” – reagált Borkai
Zsolt. Hozzátette, a most induló pro-
jekt is ilyen, hiszen a munkaerőhiány
orvoslása és a nők munkába való
visszatérésének segítése egyaránt
fontos kérdés a város életében.

Fűrész Tünde az idézett monda-
ton túl azt is elmondta, hogy 2018 a
családok éve, amikor a Nők a család-
ban és a munkahelyen című EFOP
projekt keretében 71 Család és Kar-
rier Pont nyílik meg országszerte.

Család és Karrier  Pont nyílt
CÉL A MAGÁNÉLET ÉS A MUNKA ÖSSZEHANGOLÁSA

Ezek közül a győri működése példa-
értékű, éppen a miatt az összefogás
miatt, amire a megszólalók már utal-
tak. Győrben együtt dolgozik az ön-
kormányzat, a civil szervezet és vala-
mennyi támogató szerv azon, hogy a
nők számára a munka és a család ne
egy választás, hanem egység legyen.
Kiemelte, fontos feladat bemutat-
ni a munkaadóknak, hogy a rész-
foglalkoztatás igenis hatékony és
kifizetődő foglalkoztatási forma.

Regős Judit, a Szülők Háza
Alapítvány elnöke visszatekin-
tett a kezdetekre. Mint mondta,
egy olyan helyet álmodott meg,
ahol nem csak szociálisan rászoru-
lóknak, de mindenkinek tudnak segí-
teni a családot érintő kérdésekben, s
ahol egy erős, egymást támogató kö-
zösség épül.

A Család és Karrier Központ kül-
detése a város térségében élő nők
munkaerőpiaci helyzetének javítása,

a család és a munka összeegyezteté-
sének előmozdítása, valamint a har-
monikus családi élet feltételeinek
támogatása. A karrierpont célul tűz-

te ki többek között a magánélet és
a munka összehangolásának elő-
mozdítását, a támogató helyi mun-

kaadók, szolgáltatók és a velük
együttműködő közösségek kapcsola-
tának megteremtését, a nőkkel
szembeni társadalmi és gazdasági
előítéletek lebontását.

A projekt a Kommunió Alapítvány,
a Szülők Háza Alapítvány, valamint a
Család- és Gyermekjóléti Központ kon-

zorciumában valósul meg. Rákosi-
Tóth Rita, a gyermekjóléti központ
vezetőjeként kiemelte, szívesen
csatlakoztak, hiszen számos olyan
családdal állnak kapcsolatban, aki-
ket be tudnak csatornázni a prog-
ramba. Háromszéki Ildikó, a me-

gyei gyermekvédelmi központ igaz-
gatója arról beszélt, hogy állami gon-

doskodás keretein belül közel 300
gyermek él náluk, akik közül évente
10-20 fiatal válik nagykorúvá. Őket ab-
ban kell segíteni, hogy felnőtté válva
megtalálják helyüket a munkaerőpia-
con, és legalább szülőként átélhessék
a családi kör szeretetét.

A cél, hogy
a munka

és a család
ne választás, 

hanem egység
legyen

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

„A gyermek- és a munkavállalás
nem lehet egymást akadályozó,
sokkal inkább egymást segítő
tényező” – az idézet akár kulcs-
mondata is lehet a Család és
Karrier Pont küldetésének. A
gondolatot az iroda megnyitá-
sa alkalmából Fűrész Tünde, a
Kopp Mária Intézet a Népese-
désért és a Családokért elnöke
fogalmazta meg szerdán.
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„Bár a megyei kórház nem a győri
önkormányzat fenntartásában műkö-
dik, a város mégis többféle módon já-
rul hozzá ahhoz, hogy az intézmény
minél színvonalasabban tudja ellátni
a betegeket” – fogalmazott az eszkö-
zök átadásakor Borkai Zsolt polgár-
mester.

Kiemelte, ezúttal olyan adományt
ad Győr, amely az orvoslást, a szak-
mai munkát, vagyis a még jobb és ha-
tékonyabb betegellátást segíti. A két
darab Samsung ultrahangkészülék és
a VATS műszertálca összességében
35 millió forintos értékű.

Az adományért dr. Tamás László
János főigazgató főorvos mondott
köszönetet, aki megerősítette, hogy
a város és a kórház között kitűnő a
kapcsolat: „A győri önkormányzat
éves szinten mintegy százmillió fo-

Sebésztálcát és ultrahangkészüléket
ADOMÁNYOZOTT A VÁROS Szerző: Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter

Modern műszerekkel bővült a megyei kórház eszköz-
parkja a győri önkormányzat jóvoltából, amelyek a be-
tegek gyorsabb és jobb ellátását szolgálják.

rinttal támogat bennünket, ráadásul
ezek a támogatások a modern orvosi
eszközök beszerzéséhez járulnak hoz-
zá, ami óriási segítség a betegellátás
színvonalának emelésében.”

Dr. Oláh Attila orvos-igazgató ki -
emelte, hat évvel ezelőtt, dr. Molnár
F. Tamás Győrbe érkezésével indult a
mellkassebészet Győrben, és dr. Zsol-
dos Péter személyében a jövőben is
kitűnő kezekben lesz a terület.

Zsoldos Péter részlegvezető főor-
vos kifejtette, a műtéti technikát,
amivel dolgoznak, az ország tizenkét
centrumából csak háromban végzik.
A korszerű beavatkozás nagy arány-
ban a tüdődaganatos betegeken se-
gít, az új sebésztálca ehhez a műtéti
technikához járul hozzá.

A szakma nemzetközi élvonalát je-
lentő video-asszisztált tüdőműtéte-

ket (VATS) főként a leggyakrabban
végzett, tüdőrák miatt szükséges-
sé váló operációk során alkalmaz-
zák. A VATS műtét előnye, hogy
a beavatkozást követően a bete-
gek felépülési ideje sokkal gyor-
sabb és kevesebb fájdalommal jár,
a műtéti szövődmények kockázata
pedig minimális. Mindezek mellett a
beavatkozásnak – a hagyományos
műtéttel szemben – jelentős az esz-
tétikai előnye, továbbá csökken a
betegek kórházi tartózkodási ideje
is. Az eszközpark fejlesztésével az
elvégezhető műtétek száma is
nőhet, és tovább javul a tüdőbe-
tegek sebészeti ellátása.

Dr. Bartek Péter osztályvezető fő-
orvos a két új ultrahangkészüléket
mutatta be. Mint mondta, beszerzé-
sükkel teljesen korszerűvé vált a kép-
alkotó diagnosztika az osztályon.
Mindkét új berendezés lehetőséget
ad széles körű vizsgálatok szakszerű
kivitelezésére, a központi képtároló
rendszerrel összekapcsolva pedig a

készült felvételek archiválására. Az
ultrahangeszközök közül egy beren-
dezés a sürgősségi ellátásban, egy ké-
szülék pedig az osztályos és a járóbe-
teg-ellátásban segíti a radiológiai osz-
tály munkáját.

A prevenció, vagyis a megelőzés áll évről évre
a mellrák elleni hídséták középpontjában. Hazánk-
ban nagyjából hétezerötszáz nő szembesül azzal
évente, hogy mellrákos. A korai stádiumban csak-
nem száz százalékuk meggyógyulhat, de későbbi
felismerésnél sem reménytelen a teljes élet. Vá-
rosunkban közel két évtizede működik az Esély a
Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesülete, ők in-
vitáltak mindenkit sétára az önkormányzattal és
az Ed.Haas Hungaria Kft.-vel közösen. A sétán részt
vett többek mellett Tomori Zsuzsanna, az Audi
ETO KC kézilabdázója, Földingné Nagy Judit, női
magyar maraton-csúcstartó, hosszútávfutó és For-
gács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója.

Az eseménnyel a prevención túl arra is szeretné-
nek rávilágítani, hogy egy sorstárs rengeteg erőt ad-
hat a bajban. Az Esély a Gyógyulásra Támaszadó Iro-
dában várják a betegeket és a hozzátartozókat is.

Elérhetőségek: Győr, Rákóczi Ferenc u. 10.,
96/519-287, rakiroda@axelero.hu, rakbetegek.hu

Nyitvatartás: hétköznapokon de. 10–12 óráig,
kedden és csütörtökön du. 15–17 óráig.

Az  életért sétáltak
Október a mellrák elleni küzdelem hó-
napja, ennek apropóján Győrben is híd-
sétát tartottak múlt pénteken, hogy fel-
hívják a figyelmet: a rák egyes esetek-
ben megelőzhető és gyógyítható.
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„Arra törekszünk, hogy az idősek
érezzék, hogy számítunk rájuk. Nem
véletlenül hirdetünk számos olyan
programot, amelynek alapja a szép-
korúak segítő hozzáállása: az Önkén-
tes Nagyi Szolgálat, vagy a Beszélge-
tő hálózat olyan lehetőségek, ahol az
idősek aktívan tudnak segítséget
nyújtani másoknak” – mondta kö-
szöntőjében Borkai Zsolt. A polgár-
mester emlékeztetett arra, hogy az
idősek önkéntesként segítették Győr
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiváljá-
nak sikeres megrendezését, és az Eu-
rópa Kulturális Fővárosa pályázat
kapcsán is elmondták véleményüket.

A győri önkormányzat 2010 után
újra elnyerte az „Idősbarát Önkor-
mányzat” díjat. Az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma és a Belügyminisz-
térium 15. alkalommal ítélte oda a
rangos elismerést. A pályázati felhí-
vásra azok az önkormányzatok jelent-
kezhettek, amelyek a törvényben
előírt kötelező feladataiknál többet
tesznek az idősek életminőségének

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította ok-
tóber 1-jét az Idősek Világnapjává,
amelyhez kapcsolódva az önkor-
mányzat évről évre városi ünnepsé-
gen köszönti a szépkorúakat.

önök is kellenek, és a jövőben is számí-
tunk az idősekre. Bízom benne, hogy
érzik a megbecsülésünket, érzik a fia-
talabb generációk tiszteletét, és bízom
benne, hogy még nagyon sokáig vall-
ják: Győrben jó idősnek lenni!”

Borkai Zsolt az idős közösségek-
ben végzett áldozatos munkájukért
Győri Városháza ezüst emlékérmet
adományozott Bárkovics Sándornak,
Büki Lajosnénak, Csákány Istvánné-
nak, Csizmadia Sándornénak, Cson-
ka Józsefnének, Csuri Jánosnénak,
Horváth Károlynénak, Icsey Gyuláné-
nak, Jakus Istvánnak, Judt Lászlóné-
nak, Király Istvánnénak, Kötél Pálné-
nak, Kulcsárné Jávorka Ildikónak, Li-
tomiczky Károlynak, Lukács Erzsébet-
nek, Marek Józsefnek, Nagy Sándor-
nénak, Nemes Istvánnénak, Németh
Ottónénak, Pelikán Lászlónak, Rubics
Istvánnénak, Scheer Istvánnénak,
Szabó Lászlónénak és Veszeliné Né-
meth Erzsébetnek.

Bár ma még nem tudjuk, hogy si-
kerrel járunk-e a pályázaton – ahogy a
polgármester fogalmazott, egy biztos:

„Bárhogy is lesz, mi büszkék vagyunk
kultúránkra, a pezsgő város sokszínű-
ségére. És ehhez a sokszínűséghez

KÖSZÖNTÖTTÜK
A szépkorúakat

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A kitüntető címet az Idősek
Világnapja alkalmából dr.
Kásler Miklós, az emberi erő-
források minisztere adta át a
Pesti Vigadó dísztermében. 

javításáért, közösségi életük fejlesz-
téséért és a generációk közötti
együttműködésért.

Kérdésünkre Borkai Zsolt polgár-
mester elmondta, nagy elismerés ez
a városnak, és mutatja annak a szak-
mai munkának a magas színvonalát,
amelyet Győr az idősellátás terén vé-
gez. Hozzátette, az idősek a közösség
fontos tagjai, a város számít rájuk, és
ők is számíthatnak a városra.

A díjat dr. Kásler Miklós miniszter-
től dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter vette át, aki lapunknak elmondta,

a győri önkormányzat országosan el-
ismert időspolitikát folytat, amely-
nek részeként magas színvonalú szol-
gáltatásokat és támogatási rendszert
épített ki és tart fenn.

Győrben szisztematikus munka fo-
lyik az idősek érdekében. Ötévente,
WHO-s indikátorok alapján készül az
Idősek Egészségképe és az Idősek
életminőségének javítását célzó kon-
cepció, amely éves feladattervekre
lebontva valósul meg. A végrehajtást
a 2007-ben létrejött Idősügyi Tanács
koordinálja. Az önkormányzat az idő-

sek számára olyan szolgáltatásokat
biztosít, amelyek lehetővé teszik,
hogy minél tovább saját otthonuk-
ban maradhassanak. Ilyen például az
Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény (EESZI) keretén belül mű-
ködő információs „IdőSvonal”, vagy
az évente 6 millió forintos pályázati
alap az idősek lakásainak akadály-
mentes átalakítására. A jó példák kö-
zött említhető továbbá az Otthon ut-
cai demensellátó központ, a 2009.
óta működő „Beszélgető hálózat”,
vagy épp a szépkorúak rekreációját
segítő, az önkormányzat által ingye-
nesen biztosított fürdőbérletek.

A város koncerteket, Idősek Világ-
napi rendezvényt, Mindenki karácso-
nyát és Alkotó nyugdíjasok kiállítását
szervez az idősekben rejlő értékek
bemutatására, az EESZI pedig 2018-
ban 14. alkalommal rendezte meg
Országos Találkozó rendezvényét,
több mint 600 idősnek, szakdolgozó-
nak és fogyatékkal élőnek.

A sort hosszasan lehetne sorolni
az időseknek nyújtott szolgáltatás-
palettáról, az Egészség-Piac program-
jaitól a Szépkorúak tornáján át a Légy
ott! projektig, amelyben többek kö-
zött olyan generációk közti együtt-
működést segítő programok szere-
pelnek, mint az Önkéntes Nagyi Szol-
gálat. Ezt a széles kínálatot és szak-
mai munkát ismerte el a címmel a
minisztérium.

IDOSBARÁT´́
Önkormányzat cím a városnak

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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A MI

UTCÁNK
GYÁRVÁROS – Városrét

Gyárváros részeként, a volt Rába-
gyár központi területén, a Széchenyi
híd, a Mosoni-Duna és az Árkád be-
vásárlóközpont beékelődésében
2005-ben elindított városnegyed ter-
vezésekor, névadó pályázat alapján
kapta meg a Városrét nevet, a terü-
let római korból származó – Városré-
ti meder – nevéből.

Dsida Jenő útja (9027)
Dsida Jenő (1907–1938) erdélyi

magyar költő. Tehetségét Benedek
Elek fedezte fel és indította el a költé-
szet pályáján. 31 évesen, szívbeteg-
ségben hunyt el – sírja Kolozsvárott, a
Házsongárdi temetőben van. Versei
többsége, talán betegsége ellentéte-
lezésére, jobbára vidám hangvételűek,
olykor bravúros rím- és ritmusjátékkal.
Egyik leghíresebb verse a Psalmus
Hungaricus (Magyar zsoltár).

Gyóni Géza sétány (9027) 
Gyóni Géza (1884–1917) költő, új-

ságíró. Eredeti neve Áchim Géza volt.
Költői, újságírói pályafutása kezdetén
vette fel szülőhelyének neve után
(Gyón), a Gyóni vezetéknevet. Verse-
iben Ady Endre hatása meghatározó.
Lírája először a háborút dicsőítette,
azonban később eljutott annak teljes
tagadásáig. A hadifogság „kálváriáját"
rajzolja meg az otthon emlékképei és
a fogság valóságának kontrasztjára
építve a Levelek a Kálváriáról és más
költemények (1916) ciklusban. 1917-
ben orosz hadifogságban hunyt el.
Emlékét szerte az országban emlék -
táblák, szobrok viselik, Budapesten te-
ret (2011), Győrben sétányt (2007)
neveztek el róla.

Márai Sándor utca (9027)
Márai Sándor (1900–1989) író, köl-

tő, újságíró. Élete jelentős részét emig-
rációban töltötte Európában, Ameri-
kában. Műveit évtizedeken keresztül
nem publikálták, csak az 1989-es
rendszerváltozás és ugyanezen évben
történt halála után kezdték megjelen-
tetni, elismerni. (Az igazi, Eszter hagya-
téka, Judit… és az utóhang)

Czvikovszky Tamás

„Korábban teljesen megújult az Ifjúság körút, és a Szi-
gethy Attila úton is jól haladnak a munkálatok. Régóta
terveztük már a Szabolcska utca felújítását, mert az el-
múlt évtizedekben csak toldozták-foltozták a felületet. Jó
hír az itt élőknek, hogy még idén új útfelület kerül a Kör-
kemence és a Sport utca közötti szakaszra” – mondta el
Radnóti Ákos alpolgármester, Adyváros önkormányzati
képviselője múlt pénteken. Hozzátette, folyamatosak a
parkolófejlesztések is a városrészben, az elmúlt években
a Szabolcska utca környékén is több új helyet alakítottak
ki az autósoknak. „Korábban már bizonyos részeken a jár-
dát is felújítottuk, sőt a környező iskoláknál akadálymen-
tesítettük a közlekedést, illetve új gyalogos-átkelőhelye-
ket is létrehoztunk” – tette hozzá az alpolgármester.

Szerző: Rozmán László
Fotó: Marcali Gábor

FELÚJÍTJÁK
a Szabolcska utcát is

Az Országos Rendőr-főkapitány-
ságtól kapták a győri polgárőrök azt
az ezüst színű Opel Astrát, amely ko-
rábban a Készenléti Rendőrség jár -
őreinek munkáját segítette. Országo-
san 56, a megyében három ilyen gép-
járművet adtak át a társszerveknek.

„Egy 2012-es évjáratú autóról van
szó, körülbelül 150 ezer kilométerrel
kaptuk meg” – kezdte Szvitek Nor-
bert, az egyesület elnöke. „Az alap-
matricázást is megcsinálták a felaján-
lók, így már csak a fényhidat, a tűzol-
tó készüléket és egy komolyabb első-
segélycsomagot kellett beszereznünk
hozzá. Nálunk is járőrkocsiként funk-
cionál, a költségei minket terhelnek,
a győri önkormányzat azonban to-
vábbra is támogat minket.”

Az elnök szavait Radnóti Ákos al-
polgármester is megerősítette. „Szo-
ros az együttműködés a polgárőre-
inkkel és idén is jelentős támogatást

„Az idei költségvetésben szereplő Szabolcska utca
felújítása során a Körkemence utca és a Sport utca
közötti szakaszon cseréljük ki az aszfaltot, mintegy
460 méter hosszon. A Mester utca és Sport utca kö-
zött a munkakezdés előtt a Pannon-Víz Zrt. kicseréli
a burkolat alatti szennyvízvezetéket, mely várhatóan
október végén kezdődik, emiatt ezt a szakaszt a kö-
vetkező év elején tervezzük felújítani” – közölte Prédl
Antal, a győri Útkezelő Szervezet vezetője. Hozzátet-
te, ha az időjárás engedi, akkor adventre befejezik
az első ütemet a Szabolcska utcán. „Az új útfelület
kialakítása kisebb zajjal jár majd, a kivitelezés idejére
kérjük az itt élők és a közlekedők türelmét” – zárta
szavait Prédl Antal.

Az Arrabona Polgárőr Egyesü-
let járműparkja nemrég egy
személyautóval gazdagodott,
amelyet a Készenléti Rendőr-
ségtől kaptak.

adunk nekik. Számíthattunk  rájuk
sok esetben, helytálltak az intézke-
dések során. A rendőrséggel is kiváló
a munkakapcsolatuk, számos közös
szolgálatot adnak. Ezt a hozzáállást a
jövőben is kérjük és köszönjük!” –
foglalta össze a városfejlesztésért fe-
lelős alpolgármester, akinek a terüle-
téhez tartozik a rendőrség, a polgár-
őrség és a közterület-felügyelet is.

Szvitek Norbert elnök azt is hozzá-
tette: Győr régóta megérdemelt egy

ilyen járművet, amellyel járőrözhet-
nek, nem kell a tagok saját kocsiját
használni. A felmatricázott kocsival a
biztonságuk is erősödött, hiszen a fel-
matricázásnak és a sárga fényhídnak
köszönhetően, könnyebben észlelhe-
tők, beazonosíthatók a lakosság szá-
mára is. „A gépjárműparkunk így tel-
jes, a két kerékpár, a két robogó mel-
lé egy járőrautót is szolgálatba küld-
hetünk, a győriek nyugalmának érde-
kében” – zárta az elnök.

AUTÓVAL a biztonságért

Mészáros Lajos és Farkas József polgárőrök rendszeresen használják a jól
felismerhető, karbantartott járművet, amelyről csak jókat mondtak.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor
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Jó helyen járnak, Győr újabb fejlesztések előtt
áll, amelyhez a szakmai tudást az építőipar adja”
– fogalmazott köszöntőjében Borkai Zsolt, s felidéz-
te, amikor 12 éve polgármester lett, az volt a fő
kritika, hogy nincsenek toronydaruk a városban,
alig építkeznek. Most viszont annyi a fejlesztés,
hogy nincs elegendő toronydaru. „Mindez a gaz-
daság fejlődésének köszönhető, amelynek egyik

AZ ÉPÍTOIPAR
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövet-
sége (ÉVOSZ) a Széchenyi István Egyetemen
rendezett országos konferenciát.

mozgatórugója az építőipar” – folytatta. A győri
siker fő összetevőjének azt tartja, hogy a város, az
egyetem és a vállalkozások összefogtak.

„Kétszer is csökkentettük az iparűzési adót, hogy
az itt letelepedett cégek még versenyképesebbek
lehessenek” – fogalmazott az országos konferencián
Borkai Zsolt, és elmondta azt is, az aggodalmak nem
igazolódtak be, a csökkentés ellenére nőttek a város
adóbevételei. Felidézte, hogy a 2017-ben megren-
dezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)
nagy haszonélvezői a győriek, a városban olyan
sport- és egyéb infrastrukturális fejlesztések történ-
tek, amelyek az ifjúsági olimpia után is maradtak, s
a város polgárai vehették birtokukba. A polgármes-

kiválóságai üléseztek

Szerző: Koloszár Tamás

´́
ter beszélt arról is, hogy a Modern Városok Program
keretében a jövőben 150 milliárd forintos fejlesztés
valósul meg Győrben, amely még élhetőbbé teszi a
várost.

Ugyancsak köszöntötte a konferenciát dr. Földesi
Péter, az egyetem rektora. Elmondta, hogy az intéz-
mény elődje, a Közlekedési, Távközlési és Műszaki
Főiskola ötven éve a révfalui halászfalu helyén épült.
Csúnya betonkolosszus volt, évtizedek alatt azonban
az építészek bevonásával egy modern, szép, élhető
és jól átgondolt campus jött létre. 

Az egész napos, múlt csütörtöki konferencián
az építőipari szakma helyzetét tekintették át a
résztvevők.

„Győr Magyarország műemlékek-
ben harmadik leggazdagabb városa,
a Szent László-herma őrzője, köztéri
alkotások, a múltunkról mesélő le-
gendák, jeles személyiségek otthona,
a kultúra nemzetközi szintű képvise-
lője. A mi felelősségünk, hogy ezeket
az értékeket megismerjék a győriek,
a magyarok, és egész Európa. Ezért
is pályáztuk meg az Európa Kulturális
Fővárosa 2023-as címet” – fogalma-
zott beszédében Borkai Zsolt. A pol-
gármester hangsúlyozta: „szintén a
mi felelősségünk továbbadni az érté-
keket a következő generációknak. Ha-
gyományőrző fesztiváljaink, legendá-
ink életben tartása, műemlékeink fel-
újítása, és a neves személyiségeket
megformáló új köztéri alkotások el-
helyezése is ezt a célt szolgálja.”

Csütörtökön egy újabb ilyen köztéri
alkotással gazdagodott Győr. Újváros
szívében, felújított környezetben,
méghozzá a róla elnevezett téren, a
zsinagóga és az Insula Lutherana
szomszédságában kapott helyet gróf
Bethlen István életnagyságú bronz-
szobra. Az önkormányzat anonim mó-
don lefolytatott, meghívásos pályáza-
tot hirdetett a szobor elkészítésére,
amelynek eredményeként Páljános Er-
vin alkotása valósulhatott meg.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester el-
mondta, régi adósságunkat törlesztet-
tük a huszadik század utolsó nagy ma-
gyar államférfija felé, Budapest, vala-
mint Nagykanizsa után Győrben is szo-
bor emlékeztet rá. A helyszín is szim-
bolikus, mert ahogy Bethlennek Tria-
non után a romokból kellett újjáélesz-
teni az országot, úgy az önkormányzat
küldetése, hogy az újvárosi rehabilitá-
ció révén újjáépítse a régen patinás vá-
rosrészt. Hozzátette, a mártír minisz-
terelnök gondolkodását a tolerancia
vezette, ezért is került méltó helyre az

öt különböző felekezethez tartozó
templom közelségében az alkotás. „Az
újvárosiak régóta szerették volna,
hogy a korábban elhanyagolt terület
megújuljon, amely most egy új pihe-
nőpark formájában meg is valósult.”

A szobor felállítása előtt az önkor-
mányzat tehát a teret is átépítette, új tér-
burkolat készült, megújították a park nö-
vényzetét, ahogy megújult a világítás is,
a biztonságra pedig térfigyelő kamera vi-
gyáz. Kuriózum az itt elhelyezett, földbe
süllyesztett szelektív sziget, amely első
ilyen létesítmény az országban.

Gróf Bethlen István, a múlt szá-
zad egyik legjelentősebb magyar po-
litikusa, a Trianon utáni konszolidá-
ció végrehajtója, aki 1921-től egy
évtizeden át állt a kormány élén.
Bethlen keresztény-nemzeti kormá-
nya stabilizálta a trianoni béke sokk-
ját elszenvedő, területileg megcson-
kított országot. Azon túl, hogy mi-
niszterelnökként helyreállította az
ország gazdaságát, intézkedései elő-
segítették városunk köznevelésének
fejlődését és ösztönözték a győri
ipar fellendülését is.

A korábban megújult zsina-
góga és az Insula Luthera-
na evangélikus sziget kö-
zötti zöldterület rekonst-
rukciója révén egy új köz-
parkot hozott létre a város.
Itt, a Bethlen István téren
kapott helyet az államférfi
egész alakos szobra. 

FELAVATTÁK
gróf Bethlen István egész alakos szobrát

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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Jótékonysági pályázati felhívás! 

FOGYATÉKKAL ÉLÔK,

FIGYELEM!
A gyôri és Gyôr környéki, szociáli-
san is rászorult, súlyos fogyatékkal
élô magánszemélyek, családok és
az ôket segítô intézmények számá-
ra, különös tekintettel a vakokra és
a gyengén látókra.

A pályázati adatlap elérhetô: 

www.lions.gyor.hu

www.gyorivakok.hu

www.gyorplusz.hu

A pályázatokat a
gyorilionspalyazat@gmail.com

e-mail-címre kell beküldeni.

Beküldési határidô:
2018. október 31.

Kedves Támogatóink!

Az immár 25. éve sikeresen
mûködô Gyôri Lions Alapítvány
továbbra is tisztelettel várja és
szívesen fogadja a segíteni
akaró magánszemélyek és vál-
lalkozások pénzadományait, a 

10103379-
47313700-
01004006
számú bankszámlájára.

(Közhasznú alapítványunk adó-
kedvezményre jogosító adóigazolás

kiadására jogosult!)

„Korábban is jól működő és
aktív volt a diákfórum, és úgy lá-
tom, az új elnökség is hasonlóan
képviseli majd a győri diákság ér-
dekeit” – nyilatkozta Radnóti
Ákos alpolgármester a VDF csü-
törtöki ülése előtt. Mint mond-
ta, a fiatalok jó ötletekkel állnak
elő, sokat támogatott már eddig
is közülük az önkormányzat. En-
nek köszönhetően valósulnak
meg a nyári táborozások, csa-
patépítő tréningek, és ennek kö-
szönhetően épül ki egy olyan
szoros kapcsolat, amelynek ré-

A Városi Diák Fórum (VDF) új elnöksége a korábbi irányvonalat kö-
veti, a jól bevált rendezvényeket megtartja, de tovább erősítené a
városi és országos kapcsolatait.

vén a város és a diákság között
könnyen áramolhat mindkét
irányba az információ.

„A már jól bevált rendezvé-
nyeket megtartjuk, de folyama-
tosan keressük az új ötleteket,
hogy még vonzóbb legyen a fi-
ataloknak a VDF-hez való tarto-
zás” – fogalmazott lapunknak
Kamrás István, a szervezet új el-
nöke. Az Apor-iskola végzős ta-
nulója elmondta, három és fél
éve csatlakozott a VDF-hez, és
azóta is nagy lelkesedéssel dol-
gozik a diákokat érintő progra-

mokban. A legközelebbi decem -
berben következik, a Sportol-
kozz! című rendezvény, míg ta-
vasszal a Városi Tekergőt rende-
zik. Az új elnök azt is elárulta,
hogy céljuk még szélesebbre
nyitni a VDF kapuját. „A csütör-
töki ülésünk is ezt a célt szolgál-
ja, azért hívtuk meg a diákön-
kormányzatok képviselőit, hogy
még több diáktársunkhoz eljut-
hassunk, de a városi kapcsolat-
építés mellett keressük más vá-
rosok hasonló szervezeteivel is
a kapcsolódási pontokat.”

„Győrben mindig az a cé-
lunk, hogy az elsők között le-
gyünk innovációban, tudásban
és közösségépítésben” – kezd-
te köszöntőjében Kara Ákos in-
fokommunikációért felelős ál-
lamtitkár, győri országgyűlési
képviselő. „Az előttünk álló
egyik legfontosabb feladat
most az, hogy minél többen
szerezzenek digitális ismerete-
ket” – tette hozzá.

Az ünnepélyes megnyitón
részt vett dr. Palkovics László,
innovációs és technológiai mi-
niszter, aki családjával érkezett
a vasárnap reggeli eseményre.
„Három fontos stratégiának kell
megfelelnünk: a digitális kör-
nyezetnek, a termelékenység-
nek és az innovációnak. Itt ez a
hármas tökéletesen látszik. Azt
kérem mindenkitől, ne féljen a
digitális fejlődéstől. Kell a hu-
mán munkaerő, s a fejlődéssel
egyre több energia marad az
emberi gondolkodásra, kreati-
vitásra” – foglalta össze gondo-
latait a miniszter.

BOVÍTENÉ KAPCSOLATAIT a VDF´́

Új digitális élményköz-
pont nyílt Győrben vasár-
nap a Mobilis Interaktív
Kiállítási Központban, ahol
a 21. század technológiái -
val barátkozhatunk. 

„Egy ennyire erős gazdaság-
gal rendelkező városnak szüksé-
ge van a humán erőforrásra és
a tudományos élményterekre
is” – kezdte Borkai Zsolt.  „Az el-
ső pár év nehéz volt, de a Mo-
bilis mostanra meghatározó
lett Győrben. Nemrég megnyílt
a Diáklabor, amely a munkaerő-
utánpótlás piac egyik lépcsője
is lehet. A MobilIty megnyitásá-
val pedig a 21. század technoló-
giáival barátkozhatunk. Hogy
most itt lehetünk, ahhoz kellett
a kormányzat is, amellyel a kez-

detektől megtaláljuk a közös
hangot!” 

A MobilIty-Győr ingyenes
foglalkozásokat és tárlatvezeté-
seket tart oktatási intézmények
számára, előzetes regisztráció
alapján. Itt a látogatók játszhat-
nak a legújabb humanoid robo-
tokkal és az okoseszközök segít-
ségével közelebb kerülhetnek a
programozás világához is.
Egyébként hasonló digitális él-
ményközpontból három nyílik
az országban, Győr mellett Bu-
dapesten és Debrecenben.

ELSOK VAGYUNK AZ ORSZÁGBAN´́

MEGNYÍLT
a MobilIty Gyor´́

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter
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„Egy újabb városi óvoda fejleszté-
se, bővítése készült el a közelmúlt-
ban” – ismertette dr. Somogyi Tiva-
dar. Az alpolgármester elmondta, az
önkormányzat évek óta végzi az óvo-
dák felújításának programját, amely-
ben a saját forrás mellett a pályázati
lehetőségeket is keresi.

Az Erzsébet Ligeti Óvodával szem-
közt helyezkedett el az ingatlankivál-
tással érintett Győri Mosolyvár Óvo-
da Magyar Utcai Tagóvodája. A Ma-
gyar utca 1. szám alatti ingatlan a Köl-
csey Ferenc Általános Iskolával telek-
határos, és az általános iskola kapa-
citásszükségletét elégítheti ki a jövő-
ben az épület. Az Erzsébet Ligeti
Óvoda épületének bővítésével vált
kiválthatóvá a korábbi háromcsopor-
tos óvoda feladatellátási helye.

Az Erzsébet Ligeti Óvoda meglévő
épületében is több változás történt. Az
épület földszintjén lévő egyik foglalkoz-
tató a földszinti foglalkoztatóba került.
A felszabaduló alapterületen helyezték
el a nevelői szobát. Az egyéni foglalkoz-
tatókat az új épületszárnyban helyezték
el. A meglévő épületrészhez illeszkedő,
kétszintes épületbővítés valósult meg:
az új épületrész elhelyezése miatt a fő-
épületet a tornacsarnokkal összekötő
kihasználatlan és energetikailag is ked-
vezőtlen kialakítású közlekedőt elbon-
tották. Az új épületben szintenként két-
két foglalkoztatót hoztak létre. Az új
földszinten gyermeköltözők, raktár, mo-
só-szárító helyiség, nevelői és akadály-

A győri önkormányzat
sikeresen pályázott a
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Prog-
ramban az Erzsébet Li-
geti Óvoda felújítására,
bővítésére – a fejlesztés
pedig a közelmúltban
befejeződött. 

mentes vendég WC, valamint bejárat-
hoz közeli lépcsőház jött létre. Itt liftet
is elhelyeztek. Az új emeleti részen a
két foglalkoztató mellett öltöző, mosdó,
WC és egyéni foglalkoztató helyiségek
épültek. Az orvosi és elkülönítő szoba
is az új épületben kapott helyet. A tor-
naterem átalakítása is megtörtént, a te-
rem légterének megemelésével, lapos
tetős kialakítással illeszkedik az új épü-
let tetősíkjához.

A meglévő épületben az épület be-
járatát és a vendég WC-t akadálymen-
tesítették, míg a közlekedőfolyosó
ezen szakaszán a fal- és padlóburkola-
tok kontrasztos kialakításával segítik a
látássérültek tájékozódását. Az új épí-
tésű rész minden fogyatékosságra ki-
terjedően, komplex akadálymentesí-
téssel ellátott. A projekt hozzájárul a
településen élő hátrányos helyzetű,
valamint halmozottan hátrányos hely-

zetű és sajátos nevelési igényű gyer-
mekek megkülönböztető elhelyezésé-
nek megszüntetéséhez, az integrált
oktatás megvalósításához is.

Az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítá-
sa, bővítése című projekt az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és Ma-
gyarország költségvetésének társfi-
nanszírozásában valósult meg. A tá-
mogatás és egyben kivitelezés össze-
ge csaknem 375 millió forint.

ELKÉSZÜLT
az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítása

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

A megnövekedett tanulói létszám
miatt is fontos volt az épület alagso-
rának felújítása. Új vízzáró aljzat kiala-
kítása, injektálásos falszigetelés, festé-
si, burkolási munkák elvégzése bizto-
sítja az alagsori termekben az oktatás-
hoz szükséges megfelelő környezetet
– tájékoztatott pénteken Blazovicsné
Varga Marianna, a Győri Tankerületi
Központ igazgatója. Az elmúlt időszak-
ban 4 milliárd forint pályázati forrás
érkezett a tankerületbe az iskolák tar-
talmi és infrastrukturális fejlesztésére,
melyből hét győri iskola 532 millió fo-
rintból újul meg – derült ki. „Az intéz-
ményben több mint 400 gyermek ta-
nul, számuk folyamatosan nő, ugyan-
úgy, ahogy a város többi oktatási in-
tézményében is” – árulta el az igazga-
tó, ami a Győrbe települő családok
növekvő létszámának tulajdonítható.

Simon Róbert Balázs országgyűlé-
si képviselő felidézte: 1911 augusztu-
sában adták át a győriek által Cifra
palotaként emlegetett épületet
nyolc tanteremmel, szertárral, taní-
tói szobával, igazgatói irodával és la-
kással, szolgalakással és mellékhelyi-
ségekkel. A város egyik kiemelkedő
építészeti remeke 1985 óta műemlé-
ki védelem alatt áll. „Az állam jó gaz-
dája az iskoláknak Győrben, szakmai -
lag és infrastrukturális fejlesztések-
ben is” – hangsúlyozta a politikus.

Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem oktatási rektorhelyette-
se arról beszélt, hogy az iskola felújí-
tása szeptember 15-ig tartott, ezért
két negyedikes osztályt befogadott
az egyetem. A doktori iskola két tan-
termét adták kölcsön a Tulipános is-
kola diákjainak két hétre.

MEGÚJULTa gyori Cifra palota´́
A győri Tulipános Általános Iskola 149 mil-
lió forintból újult meg, amelynek leglátvá-
nyosabb eleme az épület Rónay Jácint ut-
cára néző homlokzatának és ablakainak
műemléki helyreállítása, felújítása.
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Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

´́

A Holland Királyság Magyarországi Nagykö-
vetsége és a Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara november 8-án 14
órától Holland Üzleti Napot szervez a GYMSM
KIK székházban, melyre tisztelettel hívja az or-
szág iránt érdeklődő vállalkozások képviselőit
– mondta el lapunknak Félhelyesné Zubonyai
Judit, a GYMSM KIK külkapcsolati vezetője.

A rendezvény munkanyelve magyar. 

Programtervezet:
• Befektetési lehetőségek és felelős üzleti

magatartás Hollandiában – René van
Hell, a Holland Királyság nagykövete

• Üzletkötés holland partnerekkel – „Tedd
és ne tedd!”, Efstathios Andreou, a Hol-
land Királyság nagykövethelyettese

• Holland paradicsom és magyar paprika –
tökéletes házasság? – Geert Kits-Nieu -
wen kamp, mezőgazdasági attasé, Hol-
land Királyság Nagykövetsége

• Üzleti lehetőségek, kereskedelmi igé-
nyek – Szabó Éva, kereskedelemfejleszté-
si tanácsadó, Holland Királyság Nagykö-
vetsége

• A  Holland–Magyar Kereskedelmi Kamara
bemutatkozása – Kibédi-Varga Lóránt, a Hol-
land–Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke

• Cégalapítás, adózás és jogi környezet Hol-
landiában – Fekete Gábor, ügyvezető
igazgató, DBH Finance

• Jó gyakorlatok bemutatása

Az előadásokat követően informális üzleti
megbeszélésekre is lehetőség lesz. A részvétel
ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 

Regisztráció a kamara honlapján:
www.gymskik.hu, vagy
felhelyesnejudit@gymskik.hu e-mail-címen
2018. október 26-ig.
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Holland 

NAP
ÜZLETI

GYOR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

A kamara MINDENKIÉ!

´́

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgál-
tam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón
szeretett magyar népem és hazám, tudom, meg-
értik azt a szolgálatot” – idézte Aulich Lajost, a
tizenhármak egyikét dr. Somogyi Tivadar, a
Batthyány téri koszorúzási ünnepségen múlt
pénteken. Mint mondta, ezek a gondolatok azok,
amelyek legjobban jellemzik október 6-át, és a
hősi halált halt tábornokok nemzetük iránt érzett
szeretetét és felelősségvállalását. A halálos ítélet
végrehajtása előtt ugyanis ők nem jajveszékeltek,
nem próbálták menteni magukat, hanem büsz-
kén viselték a sorsukat. Tudták, hogy amit életük-
ben tettek, azzal egy egész nemzetet szolgáltak,
és meg voltak róla győződve, hogy még haláluk-

kal is ezt teszik! Így nyert értelmet az a szörnyű-
ség, amely 1849. október 6-án történt.

A szónok beszédében emlékeztetett arra,
hogy a történelem már ezerszer bizonyította,
hogy az erő az egységben rejlik, és ez nem csak
a katonai, fizikai erőre vonatkozik, de ugyanez
igaz a gazdaságra, a kultúrára, és az élet minden
területére. „Persze az a kérdés, hogy ki, milyen
ügyet szolgál. Az elmúlt 169 év világosan meg-
mutatta, hogy az aradi 13 nemes ügyet szolgált,
és tetteik hozzájárultak a nemzet megmaradá-
sához. Ezek a tettek kötnek minket, és arra fi-
gyelmeztetnek, hűnek kell maradnunk a nem-
zethez, hűnek kell maradnunk országunkhoz,
kultúránkhoz, hitünkhöz.”

Az október 6-i városi ünnepségen dr. Somogyi Tivadar alpolgármester emlékezett az
1848–49-es forradalom és szabadságharc mártírhalált halt hőseire.

AZ ARADI VÉRTANÚKRA emlékeztünk

Szoknyában a mini, csokiban
a Tibi, Utazzon televízióval Me-
xikóba, A mosógép nélkülözhe-
tetlen – ilyen és ehhez hasonló
szövegű, 1968-ból származó
plakátokkal találkozhatunk a
Magyar Ispitában rendezett leg -
újabb kiállításon, melynek cí-
me: 68 hatvannyolcból.

Bedő József papírrégiség
gyűjtő-kereskedő, 68 darab,
1968-ból származó plakátot ho-
zott el Győrbe. A múlt csütörtöki
kiállításmegnyitón megtudhat-
tuk, József adatbázist készít a ha-
zánkban fellelhető grafikai ké-
pekről, mostanra mintegy 40
ezer darabot vett lajstromba.
Gyermekként kezdte a gyűjtést,
az '50-es, '60-as években, mint
a többi fiú, gyufacímkét – a lá-
nyok szalvétát – gyűjtött. Aztán
következtek a kártyanaptárak, a
képes levelezőlapok. 12 éves

volt, amikor megszerezte első
plakátját. A fővárosi Andrássy
úton lakott, és az erkélyről gyak-
ran figyelte a plakátragasztót
munka közben, aztán bátorságot
merített, megszólította, és 20 fo-
rintért megvásárolta élete első
plakátját. Ma 11 ezer darabos a
gyűjteménye, közülük három és
fél ezret kutat, mégpedig az úgy-
nevezett villamos plakátokat.

Bedő József azt mesélte, a
'60-as, '70-es években mintegy
800 plakát jelent meg évente.
Jellemzőjük, hogy a pop-art kor-
szak beköszöntével, vidámak, szí-
nesek, tele vannak ötlettel, esz-
tétikummal, a művészek keze
nyomával. „Minden  plakáton ta-
lálunk érdekességet, ezért érde-
mes őket jól megnézni!” – taná-
csolta a szakember. Az idősebb
korosztály számára visszaköszön-
nek az emlékek, míg a fiatalok-

nak retro érzést adhat, felfedez-
hetik, megismerhetik, milyen
volt a reklám ötven évvel ezelőtt.
A tárlaton a kereskedelmi reklá-
mok mellett, az 1968-ban vetí-
tett külföldi mozifilmek magyar
plakátjait is láthatjuk.

A kiállítás rendezői néhány
kultikus korabeli tárgyat is elhe-
lyeztek a termekben, ilyen pél-
dául a Pacsirta rádió, az Orion
Duna televízió, vagy egy Panno-
nia 250-es motorkerékpár.

Grászli Bernadett múzeum-
igazgató a tárlat kapcsán elmond-
ta, az Ötvenesek fesztiváljának
lesz folytatása, november 4-én
retro vásárt tartanak a Rómer
Házban. Jövőre a programsoro-
zat folytatását, bővítését tervezik.
A tárlat a Magyar Ispitában (Ne-
felejcs köz 3.) november 4-ig,
hétfő kivételével naponta 10 és
18 óra között látogatható.

68 plakát ’68-ból

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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A tavalyi Design Hét Győr hatalmas siker volt,
idén ezért bőségesebb programkínálattal várja
a látogatókat a Terasz Csoport által szervezett
kreatív ipart bemutató rendezvény.  

A központi dizájnkiállításon az Apátúr-ház-
ban, 500 nm-en hetven alkotó munkáit láthat-
juk, ahol a magyar dizájnereken kívül a város
modern építészeti értékeit bemutató szekció is
helyet kap. A szervezett tematikus túrákon a vá-
rosszerte szétszóródott, rejtőzködő „óriások”,
az építészettörténeti kalandtúrák során pedig
a Belváros rejtett értékei tárulnak a résztvevők
szeme elé.

A rendezvény elsősorban az ipari tervezés,
formatervezés tevékenységét, fontosságát és
tárgyait szeretné szélesebb körben megismertet-
ni. A nyolcnapos esemény több szempontból kí-
vánja a komoly ipartörténeti múlttal rendelkező
várost is szereplővé tenni. A fesztvivál a külön-
böző kreatív szakmák találkozását kiemelten fon-
tosnak tartja, idén több helyi kreatív stúdió is
bekapcsolódik a nyitott műhelyek programba. A
győri kötődésű vállalkozásokon túl, hazai és kül-
földi előadók részvételével szeretnék bemutatni
az ipari formatervezés és a jövő technológiáinak
kapcsolatát, szakmai előadások keretében. Aki-
nek kedve támad magát dizájnerként is kipróbál-
ni, lehetősége lesz több workshopon részt venni,
egy-egy saját alkotást elkészíteni. Bemutatkozó
estek és dizájnvásár teszi teljessé a 2018-as Design
Hét programot.

Részletek: www.designhet.gyor.hu

Az idei Design Hetet október 12–20. kö-
zött rendezik meg városunkban, a fesz-
tivál témája pedig az Industrial Design. 

A dizájné
a foszerep´́

A HÉTEN

PÁRDIADAL színekben és formákkal

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor

Amit látunk, az maga a meg-
fejtés – idézte saját jelszavát a
leginkább humoristaként, ze-
nészként, szövegíróként és dal-
szerzőként ismert Galla Miklós.
Hét éve fest, a győri Rómer
Házban is volt már kiállítása
Megtörtént ecsetek címmel.

Radnóti Ákos (ahogy a megnyi-
tón elhangzott, civilben alpolgár-

mester) – a Győri Művésztelepen
tett látogatása során szerzett ins-
pirációk hatására – egy éve kez-
dett el festeni. Mint mondta, nem
érdekli a portré- vagy a tájfesté-
szet, inkább a színek és a formák
dinamikája, egymásra hatása. 

Mindketten a geometrikus
absztrakt stílus művelői tehát.  Gal-
la Miklós esetében van viszonyítá-
si pont: az előző győri tárlata. Ah-
hoz képest anyaghasználatban

váltott, karton helyett vá-
szonra és habkartonra
fest. Akrillal, mert az
gyorsabban szárad. To-
vábbra is a színek árnya-
latának erősségben foko-

zódó rendje látható a ké-
pein.   Vegyes technikát is al-

kalmaz, Kínában gyártott, csillogó
dekorgumiból kivágott formákat
ragaszt fel ellenpontként, máskor
a figyelmet odafókuszáló formajel-
ként. Radnóti Ákos képeinek több-
ségén a konstruktivizmus hatásai,
stílusjegyei érvényesülnek. Fest-
ményein a kék, a narancs és a zöld
színek dominálnak. Általában a na-
gyobb felületeket követelő geo-
metrikus formák kisebb képein –
ahogy ő definiálja: dobozain – is
hatásosak.

A kiállítás, melyet Grászli
Bernadett művészettörténész,
a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum igazgatója
rendezett, november 11-ig te-
kinthető meg szerdától vasár-
napig, 10 és 18 óra között.

Mindketten
a geometrikus absztrakt

stílus mûvelôi

A győri Széchenyi István Egyetem hangversenytermében, a zsinagóga téli templomá-
ban Párdiadal címmel nyitották meg Galla Miklós és Radnóti Ákos közös képzőművé-
szeti kiállítását múlt csütörtökön.
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A második jótékonysági Art Agora est elérte célját, a hangulatos, szín-
vonalas produkciókat követően az árverésen az aukcióra szánt alko-
tások többsége elkelt, a szervezők várakozásának megfelelően.

Az Art Agora művészek és mecé-
nások találkozása jótékonysági es-
tet csütörtökön rendezték a me-
gyei kereskedelmi és iparkamará-
ban. A Rotary Club Győr Rába a
rendezvénnyel is szeretne hozzájá-
rulni, hogy a Győrhöz kötődő mű-
vészek és alkotásaik, valamint a tá-
mogató mecénások között közvet-
len és személyes kapcsolatok épül-
jenek ki.

Ezúttal 14 művész ajánlotta fel
műveit jótékony célból, 15 alkotás
került aukcióra, és 13 alkotást fix
áron lehetett megvásárolni. A be-
folyt összegből győri művészeti
képzéssel foglalkozó iskolák tehet-
séges tanulóit, fiatal pályakezdő
művészeket támogatnak.

Az est gazdag kulturális progra-
mot kínált, a Hermaion Irodalmi Tár-
saság és az Ambroozia című folyó-
irat fiatal, kisalföldi, szigetközi költői,
szerzői, a három folyó témára fűz-
ték fel műsorukat, melyet korabeli
fotók és zene tett hangulatossá. A
Széchenyi István Egyetem Apáczai

Csere János Kar női kamarakórusá-
nak előadásában népszerű, ismert
népdalokat hallhatott a közönség,
melybe végül be is kapcsolódtak. A
Győri Tánc- és Képzőművészeti Álta-
lános Iskola, Szakgimnázium és Kol-
légium 11 évfolyamos növendékei

a Lélekkarc című darabot táncolták
el ezen az estén. A balettet Malasits
Léna Madléna és Ősz Dénes, a Liszt
Ferenc Zeneiskola ütőhangszeres
növendékeinek műsora követte, a fi-
atalok a Maros Gábor Országos Szó-
ló- és Duó Hangszeres Ütős Verse-
nyen első helyezést érték el korcso-
portjukban. A legfiatalabb fellépők

egy kevésbé ismert ütős hangszert,
a marimbát is bemutatták. A mű-
sort a Pántlika együttes fiataljai fer-
geteges ritmusú, dinamikus és han-
gulatos tánccal zárták.

A kulturális műsort követő árve-
rést dr. Rechnitzer János egyetemi
tanár, műgyűjtő, művészeti fővéd-
nök vezette.

Görcsné dr. Muzsai Viktória, a
Rotary Győr Rába Klub projektveze-

tője elmondta, a 14 aukciós alko-
tásból 10 mű az első körben gazdá-
ra talált. „A szponzori támogatás és
a részvételi jegyekből befolyt ösz-
szeg mértéke a tavalyihoz hasonló,
támogató jegyeket többen vásárol-
tak, mint egy évvel korábban. A
gazdára lelt alkotások hozott érté-
ke várakozásunknak megfelelő, de

október végéig várjuk a további
mecénásokat” – hangsúlyozta a
projektvezető.

Újabb alkotás megvásárlására is
lehetőség nyílik, Csizmadia István
festőművész a Presztízs díjasok
(PD) felkérésére egy klubülésen a
tagok előtt elkészítette a Presztízs-
gondolat című alkotást, melyet a
PD-s vállalkozásoknak ajánlanak fel
megvételre.

A kamara aulájában látható ki-
állítás október 30-ig látogatható.
Így még van lehetőség a fix áras
és az aukción gazdára nem lelt
művek megvásárlására. A vásár-
lással kapcsolatban Kottán Péter
RC Rába elnöktől lehet érdeklőd-
ni: kottan.peter@rc-raba.hu e-mail-
címen.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

Siker az Art Agora
jótékonysági esten
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Keserűen magyar
„A legfontosabb, amit szeretnék

elmondani a Különös házassággal,
hogy Mikszáth kora óta nem válto-
zott semmi. Ez egyfelől nagyon szo-
morú, másfelől viszont otthonos,
meghitt érzéssel tölti el az ember szí-
vét, mint az amerikaiakét, hogy min-
den városban van McDonald’s” –
mutatott rá sokat sejtetően Valló Pé-
ter Kossuth-díjas rendező a színmű
keserű esszenciájára.

Mikszáth Kálmán regényének tör-
ténete valós alapokra épül: Dőry bá-
ró a kényszerházasság csapdájába ve-
zeti Buttler Jánost, aki ezért nem
nyerheti el szerelmesének, Piroská-
nak a kezét. Mindezt pedig azért, ne-
hogy szégyenben maradjon egyszem
lánya, Dőry Mária miatt, aki váran-
dós – a plébánostól. Az író ugyanak-
kor bemutatja a szereplők kedélyes-
kedő, látszatra épülő világát, aminek
a mélyén szörnyű összefonódások,
előjogok és korrupció feszül.

Az adaptációt Závada Pál író ké-
szítette, főbb szerepekben: Csankó
Zoltán, Dunai Csenge, Nagy Johan-
na és Kolnai Kovács Gergely. Kurucz
Dániel pedig gróf Buttler Jánosként
debütál a győri színpadon, a tehet-
séges fiatal egyébként még a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem ötöd -
éves hallgatója.

Velencei klasszikus
A színművet egy komédia követte

a Kisfaludy Teremben. Carlo Goldoni
a Két úr szolgája című darabjával új
műfajt, a polgári vígjátékot teremtet-
te meg 1746-ban. Azt vallotta, a ko-
médiát arra találták ki, hogy kijavítsa
a hibákat és nevetségessé tegye a
rossz szokásokat. Jelen darab törté-
nete szerint Truffaldino, az ártatlan
életművész egyszerre két úr szolgála-
tába áll, akik egymást keresik. Ráadá-
sul az egyik álruhába öltözött nő, aki
szerelmes a másikba. Goldoni komé-
diáját ezúttal a '60-as évek Olaszor-
szágában, annak zenéjével, mai ideg-
rendszerrel, tempóval és sok humor-
ral fűszerezve láthatják a nézők Fun-
tek Frigyes rendezésében, aki ottho-
nosan mozog a teátrumban, régeb-
ben számos alkalommal rendezett
már itt.

A vérbő olasz komédia megenge-
di, hogy a klasszikus színjátszás mel-
lett kikacsintsanak a színészek a com-
media dell'arte, vagyis a rögtönzés
műfaja felé. „Főként a második felvo-
násban kap teret az improvizáció,

több színésztől kértem is, mert pro-
fesszionálisan műveli” – árulta el
Funtek Frigyes a Győr+ Televízió Ku-
lisszák mögött című műsorában.

A darabban megjelennek a '60-as
évek olasz slágerei, a maffiavilág, a
színészek arca pedig fehérre maszkí-
rozott, a megjelenésükkel is fokozva
az abszurditást. A főbb szerepekben
Rupnik Károlyt, Sík Fridát, Szikra Jó-
zsefet, Mohácsi Attilát, Mózes Anitát
és Fejszés Attilát láthatjuk, az életmű-

vészt pedig, aki mindent összekuszál,
Járai Máté alakítja.

Komikus dráma 
Oroszországból
Csehov formabontó, költői hangu-

latú drámájáról, a Sirályról vígjáték-
ként beszélt. A klasszikussá vált tör-
ténet témái alapján azonban sokkal
mélyebb. A négy főszereplő meséje
boldogtalan szerelmekkel átszőve, a
sekélyes kapcsolatokat vizsgálja, szól

művészetről, művészi szabadságról
és a tehetség témáját is vizsgálja. A
hősök mindannyian művészek: a fia-
tal és az érett színésznő, a kezdő és
befutott író. „Csehovot akkor lehet
elővenni, amikor összeszokott társa-
ság dolgozik együtt. Ötödik alkalom-
mal rendezek a győri teátrumban, a
társulat ért engem, a fura, groteszk
humorommal együtt” – mesélt a da-
rabválasztásról Bagó Bertalan rende-
ző, aki erősíti a komikus helyzeteket,

Egymást követték a premierek a Győri Nemzeti Színházban az elmúlt három hétvégén: a
Különös házassággal, a Két úr szolgájával és a Sirállyal indult az évad. A héten azonban már
lecserélték a megszokott abroszt piros kockásra a próbateremben, sőt, még csatos bambik
is sorakoztak az olvasópróbán, ahová a legendás Fenyő Miklós is hivatalos volt.

Bemutatók sorával nyitotta  
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miközben a dráma, a tragédia végig
ott van a felszín alatt a Nagyszínház-
ban színre vitt darabban. „Olyan ez
az előadás, mintha a szereplők egy
jégen csúszkálnának, s a víz alatti dol-
gokról csak sejtjük, hogy léteznek. Az
életben is gyakran csak fecsegünk,
nem mutatjuk meg a mélységeket” –
körvonalazta a rendező az előadás
hangulatát és hozzátette, Csehov a
darabba annyi érzelmet és bonyodal-
mat sűrített bele, mintha egy komé-

diát írt volna. A különbség azonban,
amiért drámaként emlegetik az,
amit a szereplők mondanak,
azok a mélységek, amiket meg-
járnak, ettől lesz a történet tra-
gikomikus.

A Sirály ősbemutatóját 1896-
ban tartották Szentpéterváron. A
győri bemutatóban a tánckar jelké-
pezi a sirályt, a rendező ezzel is jelzi:
„nem a valóságot nézzük, annak csak
egy égi mását”. Főbb szerepekben Du-

nai Csengét, Szina Kingát, Kolnai Kovács
Gergelyt, Ungvári Istvánt és Sárközi Jó-
zsefet láthatjuk.

Szuperprodukció 
retro kiadásban
Csatos bambi és piros kockás te-

rítő – stílusosan várták az Aréna cí-
mű musical olvasópróbájára a részt-
vevőket, köztük a legendás Fenyő
Miklóst, akinek a dalaihoz írt dara-
bot Egressy Zoltán.

Forgács Péter igazgató felidézte:
Fenyő Miklóssal húsz évvel ezelőtt ta-
lálkoztak először a Budapesti Ope-
rettszínház Hotel Menthol című elő-
adása kapcsán. Akkor ő játszotta a fő-
szerepet, most pedig, Győrben ő ren-
dezi az évad szuperprodukcióját, az
Aréna című ősbemutatót. Győrben is
volt több Fenyőhöz kötődő bemuta-
tó: a már említett produkciót váro-
sunkban is színpadra állították, vala-
mint játszották a Made in Hungaria
és az Aranycsapat című darabokat is.

Forgács Péter az aktuális darab
írójával, Egressy Zoltánnal is több-
ször dolgozott már együtt, az író itt
bemutatott műveit rendezte. Ilyen
volt a kultikussá vált Portugál; a
Kék, kék, kék, a Június, a 4x100 és
az Édes Életek. Az első musicale az
Aréna lesz.

Egressy Zoltán elárulta, néhány
éve találkozott Fenyő Miklóssal, s fel-
vetette neki a musical ötletét. Az
énekes először nem értette, miért
pont az Aréna című lemez dalait
használná fel, de aztán az író meg-
győzte. Egressynek ugyanis régi ked-
vencei ezek a dalok.

Fenyő Miklós elmondta, a Rock
and Roll Party és a Hotel Menthol le-
mezek megjelenése után Hungaria láz-
ban égett az ország. A jampilázt hoz-
ták el Amerikából, ezzel szemben az
Arénát a magyar viszonyok ihlették. Az
akkori művészek körében ez volt a leg-
népszerűbb Hungaria-lemez.

A szerzőtársak sokat beszélgettek
arról a korról, körülményekről, amikor
a lemez megjelent, így született meg

a szövegkönyv. A darab a '60-as évek-
ben játszódik, a díszlet vidám, pop-
art, ugyanakkor kicsit mélabús.

A musicalben 18 számot hall-
hatunk, néhánnyal kiegészítik
tehát az Aréna című lemezt. A
darab koreográfusa, Kováts Ger-

gely Csanád táncosoknak adott
instrukciója szerint pedig „a rock

and roll életérzést nem lehet elba-
gatellizálni!”

Egressy Zoltán
elsô musicale

a magyar rock and
roll legenda dalait

vonultatja fel

 az évadot a színház
Valami készül: olvasópróbára érkezett Fenyo Miklós´́

Összeállította: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Fehér Alexandra, Marcali Gábor, 
Orosz Sándor



Am 13. Oktober findet der Tag
der Kürbisse zwischen 15-18 Uhr im

Generációk Háza statt (Aradi vértanúk
útja 23.). Ab 15 Uhr werden Kürbismalen,
verschiedene Handwerkeraktivitäten,
Plätzchenbacken und Kosten von Kürbis-

gerichten für die Familien organi-
siert.
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Antiquitätenmesse am 21. Ok-
tober am Sonntag zwischen 7-
13 Uhr auf dem Marktplatz in
der Tarcsay Strasse. Wir kön-
nen  wieder unter alten Bil-
dern, Gebrauchsgegenständen,
Spielzeugen und unter verschie -
denen Sammlungen wählen. 

Győri Ütőegyüttes hält ein Konzert mit dem Titel "Once upon a ti-
me..."  am 13. Oktober ab 18 Uhr in der Konzerthalle der Universität
(Kossuth Lajos Str. 5.). 

Am 19. Oktober wird ein Tref-
fen für Akkordeonmusiker ab 17

Uhr in dem Kulturhaus József Attila
(Móra park 1.). Am Abend können die
Interessenten das Konzert von Győrer
Akkordeon Harmonika Zenekar und

deren eingeladenen Gästen se-
hen und hören.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

II. Győri Design Hét (II. Győrer De-
sign-Woche) wird zwischen 12-20.
Oktober im Apátúr-Haus (Széchenyi
tér 5.) und in verschiedenen Schaup-
lätzen der Stadt veranstaltet. Infor-
mation: www.designhetgyor.hu
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Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Torma Attila író a Régi győri szállo-
dák, vendéglők, kávéházak című
könyvét mutatja be a Győri Német
Önkormányzat (Győr, Kazinczy u. 4.)
székházában október 17-én 18 órai
kezdettel. Közreműködik Kulcsár Béla
harmonikaművész.

Harmonikás találkozót rendeznek október 19-én 17 órától a Jó-
zsef Attila Művelődési Házban (Móra park 1.). Az esten a győri
Akkordeon Harmonika Zenekar és meghívott vendégeinek mű-
sorát láthatja, hallhatja a közönség.

A Győri Ütőegyüttes ad koncer-
tet „Once upon a time...” cím-
mel október 13-án 18 órától az
Egyetemi Hangversenyterem-
ben (Kossuth Lajos utca 5.). 

Dr. Czeglédy Katalin előadását hallgathatják
meg az érdeklődők A magyar nyelv eredete és
keleti kapcsolatai címmel október 18-án, csü-
törtökön 18 órától a SZE Apáczai Karán (Liszt
Ferenc u. 42.) a Magyar Évezredek sorozatban.

A fiatalok istentiszteletét a Győri
Evangélikus Egyetemi Lelkészség va-
sárnap esténként 20 órától tartja az
öregtemplomi gyülekezeti teremben
(Petőfi tér 2.).

A Császári és Királyi 19. Győri Gyalogezred (a vá-
ros egykori háziezrede) emléknapját tartják októ-
ber 19-én 16 órakor, a győri székesegyháznál talál-
ható emlékműnél. Megnyitó- és köszöntőbeszédet
mond dr. Fekete Dávid alpolgármester, megemlé-
kező beszédet tart Géber Gábor hagyományőrző.

Lehet jót gyorsan és olcsón? címmel Győr 20. századi la-
kótelepeiről tart előadást Hartmann Gergely építész az
Életünk utcái, terei című helytörténeti előadás-sorozatban,
október 17-én 17 órakor a Kisfaludy Károly Könyvtárban
(Baross Gábor út 4.).

A Zrínyi Ilona című előadást láthatja
a közönség a Klebelsberg Kultúrkúria
vendégjátékaként október 20-án 18
órától, az Újvárosi Művelődési Házban
(Liget u. 55.).  

Az ÚJ Akropolisz KKE október 14-én,
vasárnap 10 órától városi sétára invitál-
ja az érdeklődőket. A program az Ihlető
Győr címet viseli. Találkozó a Dunakapu
téri, Vaskakas-kútnál, a sétát Nyári Er-
zsébet vezeti.

„Utazás a maszájok földjén” címmel
tart úti élménybeszámolót Oláhné
Markó Éva október 16-án 17 órakor
a Rómer Házban ( Teleki L. u. 21.).

Családi alkotó délutánt szerveznek, ahol új-
rahasznosított alapanyagokból állatos tár-
gyakat készíthetnek kicsik és nagyok a Ge-
nerációk Házában (Aradi vértanúk útja 23.)
október 20-án 15 órától. 

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!
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Idén is kegyes hozzánk az időjárás, ezért a szép
napos őszi időben is érdemes kilátogatni a győri Xan-
tus János Állatkertbe, ahol a gyönyörű színekben
pompázó természet és a cseperedő állatkölykök fo-
gadják az érdeklődőket. A kis pampanyulak és a kis-
csacsik is boldogan rohangálnak a kifutójukban. Chi-
li, a tapírfiú is elégedetten heverészik a langyos föl-
dön, csukott szemmel élvezve az utolsó napsugara-
kat. A jaguárkifutóban is zajlik az élet, Chico és Zoya
boldogan hancúroznak az őszi fényben.

Ha tehetik, a makikifutó padjain ülve is töltse-
nek el nyugalmas perceket a gyűrűsfarkú társaság-

A győrieknek fontosak az árva ál-
latok, szívükön viselik a menhely sor-
sát, ezt a városvezetés is látja. Borkai
Zsolt polgármester ezért is látogatott
el hétfőn a menhelyre, ahová nem
érkezett üres kézzel. A városvezető
félmillió forintot adományozott Nagy
Péternek, a Győri Állatmenhely veze-
tőjének, amellyel a város nevében
ezentúl minden évben támogatni kí-
vánja az Emberek az Állatokért Ala-
pítványt – a menhely üzemeltetőjét
–, céljai megvalósításában. „Szere-
tem az állatokat, és figyelemmel kí-
sérjük a győriek érdeklődését is” –
mondta Borkai Zsolt arról, miért dön-

gal, akik mintha jógáznának, a nap felé fordulva,
kitárt karokkal boldogan „meditálnak”. Érdemes
közvetlenül is megfigyelni a fiatalok közös játékát,
és a napsütést élvező makik békés közelségét.

A „Kalandozoo” programunk viszont elkezdte
téli álmát, hogy jövő tavaszra, megújulva várhas-
suk vele a látogatóinkat. Októberben az érdeklő-
dők még megtekinthetik a látványos Zoo Show-t,
ahol testközelből is megcsodálhatják különleges
állatainkat.

Az örökbefogadó szülőknek sem kell már sokat
várni, október 20-án, szombaton várjuk az idei szü-

lőket, hogy velünk együtt töltsenek egy izgalmas dél-
előttöt vagy délutánt. Erre már ki is küldtük a meg-
hívót e-mailben. A szülői értekezleten való részvétel
feltétele az előzetes regisztráció, melyet október 14.,
vasárnap estig, e-mailen keresztül a zoopedago-
gia@zoogyor.com címre vár az állatkert. A regisztrá-
ciót minden esetben visszaigazoljuk.

További információkért kérjük, keressék fel hon-
lapunkat, a zoogyor.com-ot, vagy a 96/618-367-
es  telefonszám 11-es mellékén is érdeklődhetnek
kollégáinknál.

Ősszel is csodás program az állatkert!

töttek úgy, hogy a menhelynek ado-
mányoznak. Hozzátette, reméli, hogy
ezzel a pénzösszeggel hozzájárulhat-
nak ahhoz, hogy sok cica és kutya ta-
láljon gazdára, s addig is méltó körül-
mények között élhessenek.

Ez a támogatás óriási öröm a Győri
Állatmenhely számára. A vezető, Nagy
Péter úgy fogalmazott: nekik a legki-
sebb segítség is sokat jelent. Elmond-
ta, igyekeznek újabb és újabb fejlesz-
tésekbe belevágni, nemrég készült el
például a közösségi tér, jelenleg a ci-
caház bővítésén dolgoznak, ezekhez
pedig pénzre van szükség. Mindezek
mellett nagy hangsúlyt fektetnek a fe-

lelős állat-
tartás népszerűsítésére, járnak előad-
ni iskolákba, óvodákba, sőt, helyben
is szívesen fogadnak kisebb gyerek-
csoportokat, hiszen ebből a generáció -
ból kerülnek ki a jövő állatvédői. Hét-
főn délelőtt a Lepke Óvoda lurkóihoz
látogattak el a menhely dolgozói, aho-
vá egy négylábú is velük tartott, ma-

radandó élményt szerezve ezzel a gye-
rekseregnek, akik tanulhattak például
a kutyusok alapvető szükségleteiről, a
kóbor állatokról és segítésükről, az
idegen ebek megközelítéséről, sőt,
még a magyar kutyafajtákról is. Ezt kö-
vetően pedig be is mutathatták, mit
tanultak, izgatottan álltak sorba Luca,
az öt hónapos staffordhire terrier kö-
lyök előtt, hogy megszaglássza kezü-
ket és megsimogathassák. 

A Lepke Oviban már többéves ha-
gyomány ez az előadás, amelyet egy
számukra is kiemelt ünnep, az állatok
világnapja környékén tartanak meg.
„Fontos, hogy a gyermekek már óvo-
dáskorban megismerkedjenek a men-
hellyel, az árva állatokkal és a felelős ál-
lattartással, hiszen ebben a korban a
gyerekek nagyon nyitottak, érzéke-
nyek, kíváncsiak, és szeretnek kapcso-
latot teremteni, így ezeket a tulajdon-
ságokat kihasználva, olyan élmények-
hez, illetve tapasztalatokhoz juthat-
nak, amelyek úgy befolyásolhatják a

személyiségük fejlődését, amely
a későbbi felelős állattartást

elősegítheti” – magyaráz-
ta Erdélyiné Nagy Enikő
tagóvoda-vezető.

Az óvodások nem-
csak tanultak, segítettek
is az árva állatoknak:

minden csoportban gyűj-
töttek tárgyadományokat,

amellyel hétfőn délelőtt megtöl-
tötték a Győr+ Média autóját, mi pe-
dig elszállítottuk a Győri Állatmenhely-
re, ahol a több száz négylábú nagyon
örül a finom falatoknak. A jólelkű ovi-
sok megunt ágyneműikkel, takaróik-
kal és törülközőikkel is hozzájárultak
az állatok életkörülményeinek javítá-
sához, hiszen ezeknek nagy hasznát
fogják venni a hideg, téli napokon.

Nem könnyű a Győri Állat-
menhely dolgozóinak, hiszen
évről évre közel háromszáz
árva négylábút kell befogad-
niuk és ellátniuk, ám telepü-
lésünkön rengeteg az állatba-
rát, akikre számíthatnak. A
város nevében Borkai Zsolt
polgármester is a gazdátlan
cicák, kutyák mellé állt, és a
Lepke Óvoda lurkói is gyűj-
töttek a menhelylakóknak.

A GYORIEK SZÁMÁRA FONTOSAK 

Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Marcali Gábor
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OSZI NYÁR

a menhelylakók

az állatkertben Szöveg: Xantus-állatkert´́

A gazdára találásig
méltó körülményeket 

teremtenek
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Röviden
Idős korban gyakoribb a hipoglikémia

Idős betegek esetében általában az alacsony
vércukorszint, a hipoglikémia kialakulásának kocká-
zata nagyobb. Egy Kanadában elvégzett vizsgálat
igazolta, hogy idős korban az alacsony vércukorér-
tékkel járó klinikai tünetek elmaradása elsősorban
az életkorral függ össze és független a diabétesz ha-
tásaitól. A szellemi funkciók károsodása kb. 3.0 ±
0.2 mmol/l vércukorszintnél jelentkezik. Idős kor-
ban az alacsony vércukorértékekkel kapcsolatban
kevés általános tünet észlelhető, azonban gyakori
tünet a zavartság, amely a hipoglikémia eredmé-
nyeként, vagy agyi érbetegség következtében ala-
kulhat ki. Cukorbetegség esetén fontos a gépjármű-
vezetésre való alkalmasság kérdése. Különösen in-
zulinterápia esetén helyes, ha megmérjük vezetés
előtt vércukorértékünket, bármely szokatlan tünet
esetén álljunk félre, további önellenőrzés céljából.  

Egy új kutatás szerint a vérnyomást még a visszatartott vizelet is nö-
velheti – sok egyéb tényező mellett.

A szénmonoxid-mérgezésről
Az egyik leggyakoribb háztartási baleset a szén-

monoxid-gáz belégzése által okozott mérgezés,
mely az idén már több ember halálát okozta. Leg-
többször rosszul használt tüzelőberendezés okozza
a bajt, de más oka is lehet. Általában már bekövet-
kezett tragédia során figyelünk fel rá, pedig szén-
monoxid-mérő használatával megelőzhető lenne.
A mérgezés kezdeti tünetei nem egyértelműek, utá-
nozhatja a migrén vagy az influenza tüneteit. A pa-
naszok fejfájással, szédüléssel, bágyadtsággal, hasi
fájdalommal, akár részegségre hasonló állapottal
kezdődnek. Jellemző a nagyfokú izomgyengeség is,
a beteget a lábai nem bírják. A mentésben első te-
endőnk a mérgezett friss levegőre szállítása, a száj-
üreg kitakarítása és a mentők érkezéséig stabil ol-

dalhelyzetbe fektetés. A gyógyí-
tást 100 százalékos oxigén-
maszkon át történő lélegez-
tetés jelenti. A megelőzés lé-
nyege, hogy a kéményt, a fű-

tőkészülékeket rendszere-
sen, évente ellenőriztessük.

A vese működése 
hatással van a szívre
Nemrégiben koreai kutatók

tettek közzé egy kutatást, amely-
be 172, 40 és 60 év közötti nőt
vontak be. Egyikük sem szedett
magasvérnyomás-gyógyszert,
és nem voltak urológiai betegsé-
geik, valamennyien normál BMI-
vel (testtömeg-index) rendelkez-
tek. Náluk a kutatók a vese telí-
tettségét és a vérnyomást mér-
ték, előbbit hasi ultrahanggal,
utóbbit vérnyomásmérővel. Az
eredményekből kiderült, hogy a
legalább három órán át vissza-
tartott vizelet felvitte a vérnyo-
másértékeket. A szakértők sze-
rint tehát a vérnyomást érde-
mes mindig vizeletürítés után
mérni, amikor a vese üres.

Hogyan hat egymásra 
a vese és a szív működése?
Különösen a vesebetegeknek

és a családjuknak érdemes tisz-
tán látni, hogy a vesék működé-
se hatással van a szív munkájára
is. A vesék ugyanis létfontossá-
gú szerepet játszanak az anyag-
csere során keletkező salakanya-
gok kiválasztásában, kiürítésé-
ben a testből, egyes hormonok
termelésében, a testnedvek ösz-
szetételének kialakításában. A
vese a keringési rendszer létfon-
tosságú részeként a szervezet-
ben lévő só- és vízmennyiség
szabályozásával biztosítja vér-
nyomásunk kiegyenlítettségét.
Ezért tehát bármilyen fokú vese-
zavar kedvezőtlenül hat a szív
funkcióira. Ugyanakkor az össze-
függés kétirányú: a keringési
rendszer betegségei is visszahat-
nak a vese működésére, ugyanis
a szív-érrendszeri betegségek

amellett, hogy elősegítik a vese-
betegség kialakulását, a vesebe-
tegeknél sokszorosára emelik az
olyan betegségek kockázatát,
mint a szívelégtelenség, a szívin-
farktus és a stroke.

Mire figyeljünk
a vérnyomásmérésnél?
A vérnyomás mérésére érde-

mes kiemelt figyelmet szentelni,
különösen, ha problémára gya-
nakszunk, esetleg, hogy a már
kialakult magasvérnyomás-be-
tegséget kontrolláljuk. A mérés
előtt pár percet töltsünk nyuga-
lomban, sőt az előző fél órában
már ne dohányozzunk, ne kávéz-

zunk, ne végezzünk megerőlte-
tő mozgást – és menjünk el előt-
te vécére! Mérés közben tá-
masszuk meg a hátat és az al-
kart. Ugyanis ha nem támaszt-
juk meg a hátat, vagy ülve mé-
rünk, a diasztolés vérnyomás kö-
rülbelül 5 Hgmm-rel magasabb
lesz, mintha feküdnénk. Viszont
ha keresztbe tesszük a lábunkat,
az a szisztolés értéket növelheti
meg. Az első mérés után vár-
junk egy-másfél percet, és

ugyanazon a karon, ugyanab-
ban a pozícióban mérjük meg
még egyszer a vérnyomást.
Amennyiben a két mért érték
között 4 Hgmm-nél nagyobb a
különbség, 1-2 perc múlva mér-
jünk ismét. Mind a három érté-
ket és a pulzusszámot is jegyez-
zük fel.

Hányszor mérjük 
a vérnyomásunkat?
A jól beállított vérnyomást

elég heti 2-3-szor mérni, de ha
panasz jelentkezik vagy éppen
gyógyszeres beállítás alatt ál-
lunk, és van mód a mérésre, ak-
kor naponta akár 2-3 mérés is

hasznos lehet, a kezelőorvossal
megbeszélve. Az eredményeket
ajánlott egy naplóban vezetni,
ami segítség az orvosnak. Meg-
felelő életmóddal és szükség
esetén gyógyszeres kezeléssel a
vérnyomás normál tartomány-
ban tartható, és megelőzhető
számos komoly következmény,
mint például az infarktus, az
agyvérzés, a szívelégtelenség
vagy akár a más szerveket érin-
tő szövődmények.
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A magas vérnyomás 
és a vese kapcsolata



Egyre korábban jelentkezik
A legfrissebb szakkönyvi adatok

szerint hazánkban körülbelül 720
ezer diagnosztizált, valamint becs-
lések szerint ugyanennyi fel nem
ismert, illetve a betegség megelő-
ző állapotában szenvedő ember él.
Az összlakosság körülbelül 15 szá-
zalékát érinti, a betegek száma év-
ről évre nő. Korábban általában a
negyven év felettieket érintette,
de ma már sajnos gyerekek köré-
ben is előfordul. Kialakulásá-
ban a már említett öröklődő
hajlam mellett a legfonto-
sabb a mozgásszegény élet-
mód, valamint a helytelen
táplálkozás következtében ki-
alakuló kövérség, a hasi típu-
sú elhízás. Gyakran társul ma-
gas vérnyomással, magas zsír-
szintekkel, a vér fokozott alvadé-
konysági hajlamával.

A 2-es típusú cukorbetegség
A 2-es típusú cukorbetegség egy

folyamatosan romló összetett anyag-
csere-probléma, mely lassan, évek
alatt, tünetmentesen alakul ki. Ha
panaszokat okoz, azok  már általában
a tartósan magas vércukorszint kö-
vetkezményének tarthatók: bőrvisz-
ketés, szájszárazság, fokozott folya-
dékfogyasztás, esetleg jó étvágy elle-
nére fogyás, romló látás, fáradékony-
ság. Általában azonban vérvétel kap-
csán derül ki panaszmentes egyének-
nél. A betegség kizárólag vérvétellel
diagnosztizálható. Nincs enyhe és sú-
lyos cukorbetegség. Addig nem be-
szélünk erről a kórképről, ha vénás
vérből vizsgálva, a vércukorérték 6
mmol/l alatti. Ha legalább két alka-
lommal az éhgyomorral mért érték
(amit 8 órán belül nem előz meg ét-

kezés)

7 mmol/l-t meghaladja, vagy bármi-
kor nézve 11,1 mmol/ feletti, az már
cukorbetegségnek tartható.

Mit lehet tenni?
Az utóbbi évtizedben a cukorbe-

tegség kezelése terén „forradalom”
zajlik, ami azt jelenti, hogy egyre
több, korszerűbb, különböző ha-

tásmechanizmusú gyógyszer je-
lenik meg. Összességében
azonban elmondható, hogy
legfontosabb az étkezés. Bár-
milyen modern kezelésben,
vagy akár inzulinterápiában is
részesül valaki, a legtöbbet a

szervezetünkbe bevitt ételek-
kel lehet javítani. Ha valaki el-

dönti az életmódváltozást, azt ja-
vaslom, hogy az ne radikális le-

gyen, hanem fokozatos. Alap az
úgynevezett mediterrán étrend,
amit az egész család alkalmazhat.
Persze fontos megismerni a diétás
alapokat, amiket a szakrendelésen
diétás tanácsadás formájában,
vagy akár az interneten is meg le-
het találni. Minden cukorbeteg a
normális, egészséges ételeket fo-
gyaszthatja, csak nem mindegy,
hogy mit és mikor. A diabetikus
édességeket az édes ízről lemonda-
ni nem tudók részére ajánljuk. Cél-
szerű a havi egy-két kilogrammos
fogyás, mert hosszú távon az tart-
ható. A mai divatos és gyors fo-
gyást ígérő diéták egyáltalán nem
javasoltak. Azt gondolom, hogy a
diéta betartásához az igazolt ma-
gas vércukorszint elég motiváló té-
nyező, hogy az esetleges késői szö-
vődményeket (szívinfarktus, stroke,
érszűkület, látásromlás, vesebeteg-
ség) megelőzzük. Sajnos nagyon
sok beteg akkor motivált a fenti ta-
nácsok betartására, amikor a felso-
rolt szövődmények kialakultak, de
akkor már nem lehet nagy eredmé-
nyeket elérni. A „szabályok” betar-
tásával azonban a szövődmények

kialakulása teljes mértékben elke-
rülhető, illetve lassítható.

Egy igaz történet
Végül egy konkrét „eset”: édes-

apámnál 17 évvel ezelőtt egy beteg-
ség kapcsán derült ki a cukorbeteg-
ség. Átmenetileg inzulinkezelést ka-
pott, majd fokozatosan csökkenő
adagban tablettákat. 16 éve azonban
azokat is elhagyhatta, mert szigorú
és nagy önfegyelmet igénylő diétá-
val, valamint mindennapos fizikai ak-
tivitással teljesen jó a szénhidrát-
anyagcseréje. Ha ő meg tudja csinál-
ni, akkor mindenkinek sikerülhet!

A hét orvosi 
témája

Szerző:
Dr. Horváth Zsuzsanna
belgyógyász, háziorvos,

diabetológus

A cukorbetegségnek több típusa van, leggyakoribb az úgynevezett 2-
es típusú, mely elsősorban a felnőtt lakosságot érinti. Jelentőségét en-
nek a betegségnek az adja, hogy az emberek nagy százalékát érinti,
örökletes hajlamon alapul, viszont a betegség kialakulása és az esetle-
ges szövődmények kifejlődése megelőzhető, illetve késleltethető.
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Vércukorszint mérése mindenkinél javasolható, erre al-
kalmasak a patikákban kapható vércukorszintmérő készü-
lékek. Akik magas vérnyomásban szenvednek, elhízottak,
terhesség során cukorbetegek voltak, családjukban többen
is érintettek, azoknak mindenképpen javasolt a rendszeres
vércukormérés. Kórélettani okoknál fogva először az étke-
zés utáni vércukorszint emelkedik meg. Éppen ezért taná-
csolom inkább étkezés után két órával mérni a vércukrot,
amely akkor normális, ha az 7,8 mmol/ alatti. Akiknél ez
az érték 7,8 és 11,1 mmol/l közé esik, ők még nem cukor-
betegek, de már károsodott a cukoranyagcseréjük, és nagy
esélyük van a betegség kialakulására.

A CUKOR-
betegségrol

A panaszok a
magas vércukorszint

következményei:
például bôrviszketés,

szájszárazság,
fokozott folyadék-

fogyasztás
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Arcélek
a kórházból

Pálvölgyi Jenő PhD, 
az onko-radiológiai osztály 

fizikusa

Pálvölgyi Jenő, a PhD tudományos
fokozattal rendelkező fizikus csöndes
ember. Halkan beszél, s mindig csak
a lényeget mondja. Győrből indult a
pályája, a Révai Miklós Gimnázium-
ban már nemcsak érdeklődését mu-
tatta meg a fizika iránt, hanem tehet-
ségét is. Országos példamegoldó- és
egyéb fizikai tanulmányi versenye-
ken szerepelt kitűnően. Ezáltal került
kapcsolatba a debreceni Atommag-
kutató Intézettel is, így aztán a tudo-
mányegyetemet is a cívis városban
végezte el, majd az Atommagkutató-
ban kínáltak neki állást. Többek kö-
zött anyagvizsgálati módszerekhez
használatos berendezések, műsze-
rek fejlesztésével foglalkozott. 1986-
ban visszatért Győrbe – akkor még a
Zrínyi utcai épületegyüttesben műkö-
dött az onko-radiológia – , kutatásait
a kórházban azóta is folytatja, s fizi-
kusként vesz részt a rákbetegek keze-
lésének nélkülözhetetlenül fontos
háttérmunkájában.

„A sugárkezeléseket módszertani
szempontból két részre oszthatjuk” –
magyarázza a fizikus. „Az egyik a tele-
terápia, a másik a belső terápia. A te-
leterápia során kívülről, a bőrön át
kapja a sugárdózist a beteg. A belső te-
rápia azt jelenti, hogy az orvos a test -
üregekbe behelyezett eszközzel  juttat-
ja be célzottan az izotópot. Ez az utóbbi
precíziós eljárás, nagyobb dózissal tud-
juk roncsolni a daganatot, mert a kör-
nyező, ép szöveteket a pontos célzás
miatt csak kis sugárterhelés éri.”

Szavait egy konkrét példával szem-
lélteti. Egy méhnyak CT-felvételét hívja
elő, mint sugárzási célterületet.

„A mellette található
egészséges végbe-
let és a húgyhó-
lyagot védeni
kell, mert
könnyen ká-
rosodhat a
sugártól” –
mutatja a kép -
ernyőn. „A sugár-
zás dózisa természetesen függ a da-
ganat szerkezetétől, méretétől, elhe-
lyezkedésétől is.”

Bemegyünk az úgynevezett after-
loading kezelőbe. Itt van az a belső
besugárzó készülék, benne pedig az
a sugárforrás, amire az orvos rákap-
csolja a testüregbe vezető eszközt.
Maga a besugárzás általában tízper-
ces, kettő–öt  kezelés szükséges, ez

alatt a beteg
nem érez

semmit, az el-
pusztított sejtek

feloldódnak a szer-
vezetben. A kezelési terv

készítésekor sok egyéb mellett figye-
lembe kell venni a testbe behelye-
zett eszköz elhelyezkedését is.  

A teleterápiás helyiséget is meg-
nézzük, amelyben korszerű képal-
kotó berendezéssel felszerelt  ké-
szülék üzemel. A daganatok egy ré-
szét ugyanis nem lehet belső sugár-
zással elérni. A teleterápiás kezelé-
sekre tíz-harminc alkalommal kerül

sor, a belső kezelésekhez képest ki-
sebb dózissal. 

Kérdezem a fizikust, gondolkodott-e
már azon, hogy a fizika tudományának
más területeivel váltja fel mostani tevé-
kenységét. Magától érthető természe-
tességgel válaszolja: jól érzi magát itt,
tudományos munkát is végezhet, s tud-
ja, hogy fontos az, amit csinál. 

Mennyire ismerik a betegek,
hogy kezelésüket milyen korszerű
technikával, fizikusi tudással készí-
tik elő, határozzák meg? – vetem
fel a szakembernek. „Szerintem ke-
véssé” – feleli, aztán hozzáteszi:
„az a fontos, hogy a mi – és mindig

az orvos által is jóváhagyott – be-
sugárzási terveink alapján meggyó-
gyuljanak.” 

Pálvölgyi Jenőnek két gyermeke
van, egyetemisták: egyikük mérnök,
másikuk gyógytornász lesz.  Önmagá-
ról csak annyit mond: „a kutatásaim
és a kórházi munkám az időtöltő
szenvedélyeim is.”

A daganatos betegek kezelésének egyik lehetősége a besugárzás, mely roncsolja
a rákos sejteket. Ez a beavatkozás mindig személyre szabott és komoly szakmai,
orvosi és fizikusi háttérmunkát igényel. A betegek egy része nem is sejti, hogy
a háttérben a kórház fizikusai számos szempont szerint, s paraméter alapján, a
CT-felvételek felhasználásával, korszerű számítógépes programokkal készítik el
az egyénre szabott optimális besugárzási tervet.
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Az elpusztított
sejtek feloldódnak 

a szervezetben

Besugárzási tervek
a hatékony kezelésekértSzerző: Hajba Ferenc

Fotó: O. Jakócs Péter
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Ferenc évek óta küszködik külön-
böző betegségekkel, melynek gyógyí-
tására számos gyógyszert kell szed-
nie.  Ezek közül többnek a tájékozta-
tójában szerepel, hogy „a máj műkö-
dését károsíthatja”. 

H.C.: Tett-e Ön valamit annak ér-
dekében, hogy a máját megóvja a
gyógyszerek okozta károsodástól?

Ferenc: Természetesen! Amióta
elkezdtem szedni ezeket a gyógysze-
reket, többek között a koleszterin-
csökkentőt, azóta egy csöpp alkoholt
nem fogyasztottam.

H.C.: Erre direkt felhívták az ön
figyelmét?

Ferenc: Arra igen, hogy óvjam a
májamat, de teljes mértékben nem
tiltottak el az alkoholtól, azt magam
döntöttem el, mert próbálok min-
dent megtenni az egészségem érde-
kében.  Ezért is kezdtem el szilimarin

Májvédelem felsofokon

Ferenc: „Hatalmas JAVULÁS TÖRTÉNT
a májfunkciós értékeimben”

vagyis máriatövis tartalmú gyógy-
szert is szedni.

H.C.: A májfunkcióját rendszere-
sen ellenőríztette? 

Ferenc: Természetesen! Sajnos a
szükséges gyógyszereim mellett hiá-
ba szedtem a csak máriatövist tartal-
mazó gyógyszert, úgy, hogy mellette
ráadásul még alkoholt sem fogyasz-
tottam. Mégis fokozatosan romlot-
tak a májfunkciós értékeim.

H.C.: Hol talált rá a Dr. Dézsi Na-
tur Hepar Mix tablettára?

Ferenc: Újsághirdetésben láttam.
Mivel eléggé reménytelennek tűnt a
helyzetem ezen a téren, hiszen az
évek során csak romlottak az értékeim
és végül a laboratóriumi leleteimben
a GOT: 76 U/l, a GPT: 106 U/l, a gam-
ma-GT pedig 236 U/l lett, ami nagyon
magas. Megrendeltem a tablettát az
interneten és azóta is szedem.

H.C.: Mit tapasztalt?
Szerintem a leleteim magukért

beszélnek. Hatalmas javulást! A há-
rom hónapos kontroll vizsgálat so-
rán a GOT: 44 U/l, a GPT: 51 U/l, a
gamma-GT 65 U/l-re csökkent. Alig
hittem a szememnek.  Ez a tabletta
igencsak el lett találva! Ugyanis a
máriatövis mellett még tartalmaz
rezveratrolt, kolint, C-vitamint és
articsóka kivonatot is. Ajánlom
mindenkinek, akinek valamilyen ok-
ból védeni kell a máját, mert ne-
kem nagyon bevált. Arra vigyázni
kell a vásárlásakor, hogy a patikák-
ban szabadáras, vagyis minden
gyógyszertárban más és más az ára.
Én az interneten szerzem be, a
www.drdezsi.hu webáruházban,
mert eddig úgy láttam, hogy ott a
legolcsóbb, ráadásul ingyen házhoz
is szállítják. (x)

Polczer Ferenc örömmel osztja meg
személyes tapasztalatait az olvasókkal.

´́

A lézer erejéről és számos felhasználási területé-
ről már régóta olvashatunk különböző felületeken.
Használják már napjainkban kozmetikákban és szé-
pészeti központokban is, hisz sebészkés nélküli esz-
tétikai megoldást nyújt olyan bőrproblémákra, ame-

A gyógyítás új dimenziója Gyorbe érkezett
Lumena Orvosi és Esztétikai Lézerközpont nyílik a Dunapart Rezidenciában

lyeknél eddig hosszadalmas, vagy éppen fájdalmas
kezelések sorozatával lehetett csak érdemben javu-
lást elérni. A lézerfény ereje, pontosabban frekven-
ciája azonban nemcsak szépészeti kezeléseknél al-
kalmazható. Az elmúlt évek klinikai tapasztalatai bi-
zonyították, hogy a lézer képes akár sebészeti mű-
téti beavatkozásokat is kiváltani. Gyógyító ereje
olyan intim egészségügyi problémákra is megoldást
nyújt, amelyekkel kapcsolatban eddig – félve a kór-
házi sebészeti beavatkozástól és annak esetleges ne-
gatív velejáróitól – nem mertünk orvosunktól az ér-
demi megoldás irányában érdeklődni. 

Pedig a nőgyógyászati problémáink lézeres úton a
legtöbb esetben hatékonyan, szinte fájdalommente-
sen és azonnali eredménnyel kezelhetők, legyen szó
többek között inkontinenciáról, hüvelyszárazságról
vagy akár a meglazult hüvelyfal okozta diszkomfort ér-
zetről. Mindennapjainkra nagyban kihat intim aktivitá-
sunk és vitalitásunk, ezért érdemes kihasználni a XXI. szá-
zad kínálta lehetőségeket fiatalságunk megőrzésére.

A dr. Horváth Zoltán és dr. Mika Péter által alapí-
tott, 2018. október közepén megnyíló Lumena Orvosi
és Esztétikai Lézerközpont többek között a fenti pa-
naszokra is kínál gyors és hatékony lézeres kezelést.

A nőgyógyászati és a szintén újdonságnak szá-
mító urológiai kezelések mellett természetesen

egyéb, ismertebb lézeres kezeléseket is végeznek
az egészségügyi intézményben, mint például az
esztétikai bőrgyógyászat (bőrfiatalítás, szemölcsel-
távolítás, akne- és rosaceakezelés, striakezelés, kö-
römgomba-kezelés, szőrtelenítés stb.). Általános-
ságban elmondható, hogy az egyes orvosi szakte-
rületeket azok kiváló és tapasztalt szakemberei
képviselik a lézerközpontban. 

Az intézet recepcióján telefonon kérhető –
a nyitási akció keretében ingyenes – konzul-
tációs időpont, ahol diszkrét és elegáns kör-
nyezetben, megfelelő odafigyeléssel nyújta-
nak segítséget a központ szakorvosai. 

A nyitás alkalmából 15% általános, min-
denre kiterjedő kedvezménnyel is várják a
pácienseket, ösztönözve mindenkit arra,
hogy a kezébe vegye saját egészségét.

További információért keressék fel a
www.lumenalezer.hu weboldalt, vagy
kövessék a Lézerközpont facebook oldalát:
facebook.com/lumenalezer.

´́



+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, POZSONY repülôterekre és EGYEDI utakra is!

@napolytoldelre
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Reszkess Saint-Tropez!
Itt az Albán Riviéra!

Mit együnk, mit igyunk?
Érdemes megkóstolnunk a spe-

nótos, sajtos vagy hagymás tölte-
lékkel készülő rétest, a byreket,
bátrabbak pedig kipróbálhatják a
túróval gazdagított lecsót, a fërge-
sët is. A gyorséttermekben, azaz
qebaptorékban jellemzően ham-
burger, rablóhús és valamilyen fa-
sírtféle közül választhatunk. Per-
sze vehetünk ugyanitt gyrost (dö-
ner kebapot) is – ez utóbbi jellem-
zően disznóhúsból készül, és a mi-
énknél valamivel zsírosabb. 

Az italok közül népszerű a kávé,
melyet európai vagy török módra
(zaccosan) elkészítve rendelhetünk.
Jók és viszonylag olcsók az albán sö-
rök is. Vállalkozóbb kedvűek pedig
– helyi szokás szerint – akár natúr
ivójoghurttal is leöblíthetik az épp
elfogyasztott byreket.

Szerző, fotók: Kisté

Leállósáv, vadkerítés, hófogórács. Mifelénk jellemzően ez
van az autópálya mellett. Albániában meg? Maga az élet…
Kecskenyáj, betonbunker, terményét árusító paraszt. A pá-
lyán pedig közlekedik gyalogos, kerékpáros, haszonállat is.
Gyakran a menetiránnyal ellentétesen. Nem véletlen,
hogy a megengedett maximum 110 km/h…

Albániába jellemzően kétféle tu-
rista érkezik: az árvadász és a felfede-
ző. És mindkettő megtalálja a maga
számítását. Az árvadász fapadossal
érkezik, és helyközi buszjárattal jut el
(fillérekért) a görög határ közeli ha-
lászfaluba. Aztán egész héten ott is
marad. A felfedező viszont autót bé-
rel, és egy idő után igyekszik kerülni
a turistás helyeket. Az ország ugyanis
izgalmas, vadregényes, lenyűgöző.
Mindez viszont nem feltétlenül érhe-
tő tetten a felkapott üdülőhelyeken. 

Albánia turizmusa pár éve
robbanásszerű fejlődésnek in-
dult, aminek egyaránt van

jó és rossz oldala. Egyrészről egyre in-
kább elérhetők azok a szolgáltatások,
melyekhez az európai utazóközön-
ség szokott, ráadásul folyamatosan
bővül a szálláshelyek választéka is.
Másrészről az árak lassan elérik a
magyarországi szinteket, az üdülőhe-
lyek pedig elvesztik minden helyi jel-
legüket. Ettől függetlenül Albánia to-
vábbra is egyetlen csomagban nyújt-
ja mindazt, amit a legtöbb utazó és

nyaraló keres: a kalandot, a tájat, a
felfedezésre váró kultúrát és a káprá-
zatos strandokat.

A riviéra
Francia névrokonával ellentétben

az Albán Riviéra egyáltalán nem hem-
zseg az ötcsillagos szállodáktól. És nem
jár ide vakációzni a hollywoodi elit. Te-
gyük hozzá: szerencsére. Az albán ten-
gerpart szépségét ugyanis a táj érintet-
lensége adja: az égbe nyúló hegyek,
melyek lába a vízbe ér, no meg az eldu-
gott kis öblök, ahol a tenger szinte va-
lószínűtlen, halványkék színű.

A parti út bő száz kilométeren át
tekereg két nagyváros, Vlora és Sa-
randa között. A táv megtételére pe-
dig érdemes rászánnunk az időt, egy-
részt mert sok a hajtűkanyar, más-
részt mert ez Európa egyik legszebb

tengerparti útvonala. Sziklás öblök,
domboldalra felkúszó falvak és jel-
legzetes albán életritmus – min-A part szépségét

a táj érintetlensége 
adja

denből kapunk egy komoly ízelítőt az
utunk során. Még szerencse, hogy a
szerpentin mentén sok helyen alakí-
tottak ki pihenőhelyet, így nem a két-
sávoson vészindexelve kell megörö-
kítenünk egy megkapó panorámát
vagy élethelyzetet.

A riviérától délre, a görög határ
közelében találjuk Ksamilt, a magyar
turisták körében legkedveltebb üdü-
lőhelyet. Fő vonzerejét apró szigetei
adják, melyek nagyon hangulatosak,
ráadásul ezek egyikén működik a kör-
nyék vitathatóan legszebb strandja is.
A településsel szemben már Korfu
hegyei magasodnak, az albán száraz-
földet ugyanis egy két kilométeres
tengerszoros választja csak el a nép-
szerű görög szigettől.
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Sokszor jártam a határon túli Er-
délyben, ott is gyakorta inkább Szé-
kelyföldön. A recept a barátnőm nagy-
mamájától való, aki többek között ez-
zel a kevésbé édes desszerttel kedves-
kedik a hazaérkezőknek a sok más fi-
nomsága mellett. Először, amikor me-
séltek az ordás kifliről, nem tudtam,
miről van szó, pontosabban az orda is-
merete hiányzott. Később elmagya-
rázták, hogy az orda a tejsavóból ké-
szített sajtféleség, kissé túróállagot
idéz. A sajtgyártásból visszamaradó
savó még sok ásványi anyagot, tejcuk-
rot, zsírt és fehérjét tartalmaz, ezért
ha ecetet adnak hozzá, majd újra fel-
melegítik közel 100, de inkább csak
90 fokra, akkor a benne maradt fehér-
jék pelyhes csapadék formájában ki-

A havasok desszertje

ORDÁS
tészta
A szép Erdélyből való ez a
recept, onnan is az egyik
legcsodálatosabb portá-
ról, amit eddig láttam.
Pontosan úgy éreztem
magam ott, mintha egy
díszlet venne körül, de itt
minden eredeti volt!

Bevásárlólista
500 g búzaliszt, 25 g élesztő (friss)
1 csomag sütőpor, 6 evőkanál olaj
2 nagy tojás, tej, amennyit felvesz
+ 1 tojás a lekenéshez
Töltelék
1 kg orda, 1 tojássárgája 
1 csomag vaníliás cukor
cukor és kapor – ízlés szerint

csapódnak. Ezt hívjuk zsendicének,
amit ha vékony gézen átszűrnek, fél
napon keresztül hagyják lecsepegni,
akkor kapják meg az ordát, azaz a pe-
helykönnyű sajtfélét. Nem volt meg-
lepetés, hogy ez ott helyben készült,
hiszen az udvaron a hat macska mel-
lett pár tehén, disznó, kecskék és még
lovak is voltak, akik a szántóföldre,
ahogy ott hívják, a mezőre húzták Ta-
tát, azaz nagyapát. 

Teljesen más illatok, ízek, színek
és mondatok keringenek, ezért is
esik jól egy ordás kifli sokkal jobban,
mint például Budapest autentikus
„góbé éttermében”, ami ám becsü-
lettel idézi a székely ételeket, termé-
keket, mégis egészen más. Sajnos azt
kell mondanom, hogy amellett, hogy

elkészítjük otthon is a finomságot
(amit helyettesítsünk túróval, ricottá-
val, ha nem jutunk ordához), el kell
mennünk egyszer, és megtapasztalni
a díszletszerűen tökéletes vidéket.
Azt gondolom, a legizgalmasabb él-
ményeink közé fogjuk sorolni majd,
amikor Erdély valamelyik kis falujá-
ban, a reggeli szíverősítő után, fel -
ülünk egy szekérre és a konyharuhá-
val letakart lábosból kiveszünk egy
ordás kiflit, amit a
mezőre kimenet, zö-
työgve majszolunk
majd el a mindig hi-
deg vidéken. Bizony,
ez nem csak a mesék-
ben van, ez kérem,
még valahol létezik!

Elkészítés
1. Felfuttatjuk az élesztőt, be-

letesszük a lisztbe a többi hozzá-
valóval, majd alaposan összegyúr-
juk, és negyedórát hagyjuk kelni.
2. Kisodorjuk körülbelül 1 cm vas-
tagságúra, a felére tesszük a be -
ízesített ordát, majd félbehajtjuk,
betesszük egy kiolajozott tepsibe.
3. A tészta tetejét lekenjük tojás-
sal, a sütőt előmelegítjük 180 fok-
ra és betesszük sülni. 4. A nagy-
mama szerint akkor jó, ha már
látjuk, hogy a teteje pirosodik. 
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Gyôrben, a Kodály Zoltán úton tel -
jes körûen felújított, 54 nm-es, ma-
gasföldszinti, kétszobás lakás eladó,
zöldre nézô, hangulatos beépített er-
kéllyel. Vízcsövek, villanyvezetékek
cseréje megtörtént.

Horváth Edina:
70/587-4020

Költözzön családi házas környezet-
be, közel a városhoz! Gyôrújfalun új
építésû, igényes kivitelezésû, gará-
zsos ikerház várja lakóit. Az ingatlan
amerikai konyhás nappali + 3 szo-
bás kialakítású, alapterülete 90 nm. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Szabadhegyen, földszinti,
34,62 nm-es, új építésû garzonlakás
eladó. Redônyök és klíma-elôkészí-
tés az árban. Emelt szintû fûtéskész
átadás: 2019. május vége. Az ár ak-
ciós ár, október 15-ig érvényes.

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 36,2 M Ft 

Ár: 17,9 M Ft 

Gyôr családi házas övezetében, Jan-
csifaluban eladó 48 nm-es, kétszo-
bás, téglaépítésû lakás. Az ingatlan
1. emeleti. A 2 szoba mellett konyha,
kamra, gardrób, külön WC és fürdô-
szoba került kialakításra. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 14,99 M Ft 

Kunszigeten, 90,94 nm-es, nappali
+ 4 szobás, különálló ikerház eladó
500 nm telekrésszel. A ház 30-as
téglafalakkal épül, 15 cm hôszigete-
léssel, mûanyag, 3 rétegû üve ge zésû
nyílászárókkal. 

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 24,9 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó ez a
92,4 nm-es sorház. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 3 hálószoba
+ 10 nm fedett terasz + 11 nm fe-
detlen terasz kapcsolódik. Az ár akci-
ós ár, október 15-ig érvényes.

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 14,5 M Ft 

Ár: 27,9 M Ft 

Bízza meg cégünket ingatlana érté-
kesítésével és mi garantáltan 1—3
hónap alatt eladjuk, ráadásul
100.000 Ft-ot elengedünk a jutalék-
ból. Az akció 2018. október 31-ig tart.

HOZZA MAGÁVAL
EZT A KUPONT!
100.000 Ft-ot ÉR!

Koroncón épül ez a 98,56 nm-es
családi ház 16,65 nm-es terasszal,
gépkocsibeállóval. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 3 szoba +
háztartási helyiség. A kulcsrakész
befejezést is vállalja a kivitelezô.

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718 Ár: 28,9 M Ft 

Gyôrtôl pár percre, a közkedvelt
Nyúlon épül ez a 92 nm-es ikerház,
11,25 nm-es terasszal, gépkocsibe-
állóval, 400 nm telken. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 3 szoba
+ kamra + háztartási helyiség. 

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718 Ár: 26,99 M Ft 

Gyôr-Pinnyéden, 6 lakásos társas-
házban eladó ez az elsô emeleti, 96
nm-es, nappali + 3 szobás lakás, 22
nm erkéllyel. A ház 30-as téglából
épül, 15 cm szigetelést kap, 3 rétegû
nyílászárók kerülnek beépítésre. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 16,9 M Ft 

Ménfôcsanak kedvelt részén új
építésû, 15 lakásos társasházban
50—75 nm-ig lakások eladók. Ez a la-
kás az emeleten található, 54,65
nm, melyhez 9,56 nm-es erkély tar-
tozik. Az ár emelt szintû fûtéskész.

Horváth Edina: 
70/587-4020

Ár: 19,4 M Ft 

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

Gyôr-Szitásdombon, a Pacsirta la-
kóparkban új építésû ikerházak el-
adók. A 90 nm-es házhoz tartozó te-
lekrész 320 nm. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 3 szoba. Az ár
emelt szintû fûtéskész.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 29,9 M Ft 

Gyárvárosban, családi házas kör-
nyezetben nettó 66,65 nm-es, 4.
emeleti, nappali + 3 szobás, erké-
lyes lakás eladó új építésû, liftes tár-
sasházban. A házban 25—67 nm-es
lakások közül választhat. 

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 29,9 M Ft 
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Lakossági fórumról településrendezési eszközök módosí-
tása kapcsán: Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének ne-
vében a Településfejlesztési Főosztály http://www. gyor.hu/in-
nováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítások  és partner-
ségi egyeztetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a település-
rendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklő-
dőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Telepü-
lésfejlesztési Főosztály lakossági fórum keretében bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfo-
gadott rendezési tervének módosítására irányuló:

SZTM 2018-032 GYÉSZ csoportházas előírás pontosítása
és GYÉSZ 33.§ (6) bek. törlése

SZTM 2018-037 Győr-Likócs, Török utca 01874 sz. övezet
tömbfeltárás törlése

SZTM 2018-038 Győr-Gyárváros, 01813 sz. övezet
(ATI DEPO) normatív szabályozás
módosítása

SZTM 2018-050 Győr-Ménfőcsanak, 04187* övezet
Gksz-ből Lf övezetbe sorolás
(tényleges használatnak megfelelően)

SZTM 2018-051 Győr-Pinnyéd, 02335* övezet
övezethatár-korrekció

SZTM 2018-052 Győr-Ménfőcsanak, Hóvirág utca 01193 sz.
övezet beépítési százalék növelése

SZTM 2018-055 Győr-Győrszentiván. 42156 hrsz.-ú tó
és környéke övezeti határ rendezése

SZTM 2018-057 Győr-Sziget, Hajós Alfréd utca 01289 sz.
övezet telekhatár-rendezés

SZTM 2018-058 Győr-Belváros, Amadé utca 01449
és 01448 sz. övezet kötelező
telekalakítások törlése

TSZTM, 
SZTM 2018-059 Győr-Kiskút, Vízügyi Igazgatóság – 

Védelmi központ módosítása
(01484) sz. övezet

41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A lakossági fórum időpontja:
2018. október 24. (szerda) de. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne:
GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város interne-
tes oldalán a „http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezésiterv\
partnerségi egyeztetés” alatt „A partnerségi egyeztetés általá-
nos tudnivalói”  címszóban foglaltakat megismerni szíveskedje-
nek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok te-
kintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2018. október 16-tól 2018.
november 2-ig a város internetes oldalán: „http:\\www.gyor.hu\inno-
váció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés” címszó alatt. A megjelenés
napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a kitöltött és  aláírt
adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történŐ  eljuttatásával: Pos-
tacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 GyŐr, Vá-
rosház tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu

KÖZLEMÉNYEK

Településrendezési eszközök módosításának véleményezése kap-
csán: Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Település-
fejlesztési Főosztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/Rende-
zésiterv-módosítási eljárások és Partnerségi egyeztetés címszavak alatt
folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért
kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék
figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesz-
tési Főosztály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.)
ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének: A településrendezési
eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyez-
tetési eljárásáról szóló: 

1)
SZTM 2018-032 GYÉSZ csoportházas előírás pontosítása

és GYÉSZ 33. § (6) bek. törlése
SZTM 2018-037 Győr-Likócs, Török utca 01874 sz. övezet

tömbfeltárás törlése
SZTM 2018-038 Győr-Gyárváros, 01813 sz. övezet (ATI DEPO)

normatív szabályozás módosítása
SZTM 2018-050 Győr-Ménfőcsanak, 04187* övezet Gksz-ből Lf

övezetbe sorolás (tényleges használatnak megfelelően)
SZTM 2018-051 Győr-Pinnyéd, 02335* övezet övezethatár-korrekció
SZTM 2018-052 Győr-Ménfőcsanak, Hóvirág utca 01193 sz. övezet

beépítési százalék növelése
SZTM 2018-055 Győr-Győrszentiván. 42156 hrsz.-ú tó és környéke

övezeti határ rendezése
SZTM 2018-057 Győr-Sziget, Hajós Alfréd utca 01289 sz. övezet

telekhatár-rendezés
SZTM 2018-058 Győr-Belváros, Amadé utca 01449 és 01448 sz. övezet

kötelező telekalakítások törlése
TSZTM, 
SZTM 2018-059 Győr-Kiskút, Vízügyi Igazgatóság –

Védelmi központ módosítása (01484) sz. övezet
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

2)
SZTM 2018-053 Győr-Gyárváros, Iparcsatorna menti közlekedési

területek szabályozásivonal-korrekció_ÁFE
SZTM 2018-056 Győr-Belváros, 7101 hrsz. (Lapcom)

szabályozásivonal-korrekció_ÁFE
SZTM 2018-060 Győr-Szabadhegy, Erfurti út 00799 sz. Gksz övezet

szabályozásivonal- és övezethatár-korrekció ÁFE
SZTM 2018-061 Győr 04177 sz. övezet övezethatár- és szabályozási-

vonal-korrekciója az 5309 hrsz. vonatkozásában ÁFE

42/A.§ szerinti partnerségi egyeztetési szakasz (internet) tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2018. október 16-tól
2018. november 2-ig. A rendezésiterv-módosítások elérése: a város internetes
oldalán: http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási
eljárások és partnerségi egyeztetés címszavak alatt. (Személyesen: 9021 GyŐr,
Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 231. szobában megtekinthetŐ.)
A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban is tehetŐk az ida.ne-
meth@gyor-ph.hu e-mail-címen.
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Cím: Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.

Web:
mobilis-gyor.hu

A következő kísérletet a Mobilisbe já-
ró gyerekek jelentős része elvégzi, ezért
biztatjuk a kedves olvasókat, hogy csi-
nálják utánuk!

Vágjuk le egy szívószál harmonikás
végét, erre nem lesz szükségünk a to-
vábbiakban. Az egyenes szívószáldara-
bot hajtsuk félbe, és a két végét egy
gemkapoccsal rögzítsük egymáshoz,
majd akasszunk egy további gemkap-
csot a már rajta lévőre. Ezután az esz-
közt gemkapcsos felével lefelé helyez-
zük a pohár vízbe. Addig növeljük a
gemkapcsok számát, amíg még éppen
lebeg a pohárban. Ezután tegyük az el-
készült és megfelelően beállított esz-
közt a vízzel színültig töltött palackba,
majd zárjuk rá a kupakot! Ha a palack
falát megszorítjuk, az eszköz alámerül,
majd ha elengedjük felemelkedik. 

A jelenség magyarázata az, hogy a
nyomásnövekedés a vízben minden
irányban gyengítetlenül terjed, így
megnöveli a levegő nyomását is, ami-
től az összenyomódik, megnövekszik
a sűrűsége, amitől az egész búvár át-
lagos sűrűsége is megnő. Ha ez na-
gyobb lesz, mint a víz sűrűsége, akkor
a búvár elmerül.

Az eszközt eredeti megalkotójáról,
Cartesius‐búvárnak nevezzük. A Carte‐
sius egy közismert tudós latin nyelvre
fordított neve, de vajon melyiké?

Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos

muszaki elokészíto

komuves 

csoszerelo
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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

Bérbe adó
A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja
saját tulajdonában lévő Győr, Liszt Ferenc utca 11. szám alatti, földszinti 97 nm-es és emeleti 311 nm-es helyiség-
csoportját iroda céljára, valamint Győr, Kálvária u. 4–10. szám alatti, emeleti 50 nm-es és Győr, Dunakapu tér 6.
szám alatti, 174,19 nm-es pince- és földszinti helyiségcsoportját üzlet, iroda céljára.

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

30 2018. október 12.

Megújult a nádorvárosi köz-
temetőben Deim Pál alkotása,
az I. és II. világháborús, vala-
mint az 1956-os áldozatoknak
emléket állító „Hősi halottak”
emlékmű. A köztudatban Észak-
Dél emlékműként közismert,
1991-ben átadott mészkő alko-
tás felületén az idők során kü-
lönböző rétegek és bevonatok
képződtek. A lerakódásokat fizi-
kai és kémiai eljárásokkal távo-
lították el a szakemberek. A ta-
karítást követően a nádorvárosi
köztemető egyik fő helyén talál-

ható, a négy égtáj kövei által
közrefogott kompozíció mészkő
elemeit speciális impregnáló
anyaggal kezelték, így konzer-
válták a térplasztika eredeti ál-
lapotát, megkönnyítve ezzel a
későbbi gondozást. A beruhá-
zás keretében az emlékmű kör-
nyezetében lévő zöldterület is
megújult.

Győr legnagyobb, mintegy
25 hektár nagyságú és legré-
gebbi, 1912-ben megnyitott ná-
dorvárosi köztemetőjében fo-
lyamatosak a fejlesztések. Az el-

múlt években megújult többek
között a régi ravatalozó és az
épület előtti dísztér. Ugyanitt a
közvilágítást már energiatakaré-
kos LED fényforrások biztosít-
ják, megvalósult a csapadékvíz-
elvezető rendszer kialakítása,
újjáépítették a kerítés egy ré-
szét és térkővel burkolták a fő-
bejárat előtti virágpiacot, aho-
vá a közelmúltban nagy felüle-
tű napvitorlákat is felszereltek.
A nádorvárosi mellett a többi
győri köztemetőben is rendsze-
resek a felújítások.

Felújították 

AZ EMLÉKMUVET´́

OTTHON!
Kísérletezzünk 

A. Isaac Newton

B. Galileo Galilei

C. René Descartes

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



Értesítés
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BURSA HUNGARICA
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Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a győr-
nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, újvárosi,
Malomsori, Koroncói úti köztemetőkben az 1993.
december 31-ig megváltott sírhelyek 25 éves bérleti
ideje 2018. december 31-én lejár.

A 2008. december 31-ig megváltott urnahelyek 10
éves bérleti ideje 2018. december 31-én szintén lejár.

A győr-nádorvárosi köztemetőben a 1918. decem-
ber 31-ig megváltott kripták 100 éves bérleti ideje
2018. december 31-én lejár.

A győr-nádorvárosi, révfalui, Sugár úti köztemetők-
ben az 1993. december 31-ig megváltott urnakripták
25 éves bérleti ideje 2018. december 31-én lejár.

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelen-
tő vonala a 96/50-50-55-ös telefonszá-
mon minden naptári napon 0–24 órá-
ban hívható. A Győr-Szol Zrt. és a
GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati
irodái közül október 13-án, szomba-
ton a Jókai utcai iroda lesz nyitva 8 és
12 óra között. Ugyanezen a napon az
Orgona utcai ügyfélszolgálati iroda zár-
va tart, a 96/50-50-50-es számon hív-
ható telefonos ügyfélszolgálat 8 és 12
óra között lesz elérhető. Győrben a fel-
színi fizetőparkoló-hálózat beállói ok-
tóber 13-án a szombati díjfizetési rend
szerint vehetőek igénybe. Az I. és a II.
övezetben 8 és 14 óra között díjköte-
les a parkolás, a III. övezetben díjmen-
tes. Október 13-án a Bartók Béla út és
a Szigethy Attila út sarkán kialakított
ideiglenes piacon a szombati nyitvatar-
tási rend szerint 6 és 14 óra között, a
Tarcsay utcai piacon szintén szombati
nyitvatartás szerint 6 és 14 óra között
lesz kereskedés. Október 13-án a Ma-

Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a
158/2018. (IX. 21.) Kgy. határozata alapján 2019.
évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  rendszeréhez. 
A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hát-
rányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felső-
oktatásban való részvételének támogatása.

A pályázat beadásának határideje:
2018. november 6.

A pályázati kiírás megtalálható GyŐr város honlap-
ján (www.gyor.hu), az Önkormányzat/Pályázatok
között. 

Értesítés sírhelyek bérleti idejének lejártáról
A sírhelyek, urnahelyek, kripták, urnakripták újraváltásá-

ra 2019. december 31-ig van lehetőség, a temetőgondnoki
irodákban, ügyfélszolgálati időben. Felhívjuk a figyelmet,
hogy a sírhelyeknél az utolsó koporsós temetéstől számít a
25 év, a sírra rátemetett urna a sírhelyek megváltási idejét
nem hosszabbítja meg. Urnahelyeknél, kriptáknál a megvál-
tástól számít a lejárati idő, nem az utolsó temetéstől.

Kérjük, hogy akinek a tulajdonában 8 hónapnál ré-
gebben szétszedett, vagy düledező síremlék van,
2018. december 31-ig gondoskodjon a helyreállítás-
ról. A vonatkozó jogszabályok alapján ezeket a sírem-
lékeket a temető üzemeltetője elszállíttatja, melynek
költségei a tulajdonost terhelik.

gyar Vilmos Uszoda szombati (meden-
cék: 6 és 19 óra között, szauna: 8 és
20 óra között), a Barátság Sportpark a
rendes (6 és 22 óra között) nyitvatar-
tási rend szerint látogatható. A nádor-
városi, szabadhegyi (Szabadi úti),
Templom úti, Malomsori, révfalui, új-
városi, Sugár úti, Koroncói úti közte-

metők október 13-án is egységesen 7
és 20 óra között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésé-
ben lévő győri és vidéki hulladékudvarok
október 13-án szombati nyitvatartási
rend szerint üzemelnek. A GYHG Non-
profit Kft. hulladékszállítási működési te-
rületén a lakossági hulladékszállítás októ-

ber 13-án is változatlanul, a hulladéknap-
tárban meghirdetett módon működik.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól
és nyitvatartásairól a www. gyor-
szol.hu, a GYHG Nonprofit Kft. tevé-
kenységével kapcsolatban a www.
gyhg.hu weboldalon olvasható to-
vábbi információ.

TUDNIVALÓK a szombati munkanapra



2018. október 12.32

munkást, heti 3 napra, napi
4–6 órában. Elérhetőségünk:
+36-96/412-100, hétközna-
pokon 8–16 óráig hívható.
Várjuk jelentkezését!

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelés + tanácsadás,
Győr és környékén. Rövid ha-
táridővel. Tel.: 06-20/402-
6657.

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. +36-
20/517-2701

Sövényvágás, fakivágás, gyö-
kérkivétel, fametszés, fűnyí -
rás, kaszálás, bozótirtás, kert -
ásás! 06-30/403-6810; 06-
96/826-322.

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, fotótapéták felragasz-
tását, fa- és márványutánza-
tok festését vállaljuk. Tel.:
06-70/245-8931.

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

Redőny, gurtnicsere, szú-
nyogháló, reluxa, szalagfüg-

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!

ÁLLÁS

Tehergépjármű-vezetőt kere-
sünk 18 tonnás Scania gép-
járműre. Hétfőtől péntekig a
Győr–(Rábapatona)–Buda-
pest között teljesítendő éj-
szakai járat feladatait kell el-
látni. C kategóriás jogosít-
vány és GKI kártya szüksé-
ges. Érdeklődni: 06-30/754-
0456 telefonszámon.

Cégünk keres győri munka-
helyre CNC-gépkezelőket, fé-
nyezőket, minősített CO-he-
gesztőket, villanyszerelőket.
Kiemelt bérezés: 1900–2000
Ft nettó/óra. Győri, illetve
Győr környékiek előnyben,
utazás biztosított. Érdeklőd-
ni: 06-70/206-2621, 06-
20/265-2969 telefonszámon.

A Győri Filharmonikus Zene-
kar műszaki alkalmazott
(főbb feladatok: hangosítás,
világosítás; kisebb karbantar-
tások elvégzése, színpad be-
rendezése) munkatársat ke-
res. Bérezés: megegyezés
szerint. Jelentkezni önélet-
rajzzal levélben vagy e-mail-
ben (office@gyfz.hu) lehet.
További információ:
www.gyfz.hu. 

Győri telephelyre keresünk
friss nyugdíjas fizikai kisegítő

göny rövid határidővel. In-
gyenes felmérés! 06-70/233-
9213

Bojlerek javítását és villany-
szerelést vállalok Győrben és
környékén. Telefonszám: 06-
70/384-6557.

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

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

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06-
70/882-6590.

Lomtalanítást vállalnék, la-
kások, pincék ürítését, taka-
rítását, megegyezés szerint.
06-70/675-0654

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

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

EGYÉB

Készpénzért magas áron antik
bútort, festményt, herendi por-
celánt, eozinos Zsolnayt, kristá-
lyokat, ezüsttárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, dísztár-
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! Érdeklődés
az alábbi telefonszámon: 06-
70/640-5101. Kérésre díjtala-
nul házhoz megyünk!

Sminktetoválás céljából győ-
ri, belvárosi kozmetikában
helyet bérelnék heti 1-2 nap-
ra. 06-20/335-7415

Régi bútorokat, festménye-
ket, órákat, herendi, Zsol-
nay porcelánokat, ezüsttár-
gyakat, hagyatékot vásáro-
lok! Németh Csaba, 06-
20/937-9671. 

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven-
nék. 06-70/564-2280

ELADÓ

Belvárosban, magas földszin-
ti, 60 nm-es téglalakás eladó.

• Bőrfiatalító kezelések orvos esztétikai eszközökkel
• 100%-ban természetes hatóanyagok

Személyre szabott kezelésekkel
és tanácsadással várjuk Önt.

Akcióink megújult honlapunkon, a www.rofe.hu-n
megtalálhatóak. Bejelentkezni a +36-96/769-196,
vagy a +36-70/430-4082-es telefonszámon tud.

Forradalmi újdonság
GYŐRBEN

2018. október 19.
péntek, 20 óra

BRIDGE Hallgatói és Oktatói Klub

Bridge Hallgatói és Oktatói Klub • 9026 Gyôr, Kálóczy tér 6.
•  Esti Egyenleg zenekar • Web: www.estiegyenleg.hu

• E-mail: estiegyenleg@estiegyenleg.hu
• Facebook: http://www.facebook.com/EstiEgyenleg 

A rendezvény támogatója:

Infó: +36-20/9278-678

KONCERT

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• KONYHAI KISEGÍTÔ •

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •
• ÁPOLÓ •

• KARBANTARTÓ •

munkakörökben.

További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu

Pályázatok benyújtása: EESZI HR gazdálkodás
9026 Győr,  Kálóczy tér 9–11.

hr@eeszi.hu

BUDAPESTRÔL ÉRKEZÔ SZAKBECSÜS FELVÁSÁRLÁST VÉGEZ

2018. OKTÓBER 18. (CSÜTÖRTÖK) 14—18 ÓRÁIG • RÁBA HOTEL, GYÔR, ÁRPÁD ÚT 34.

Arany,
fazon arany

20.000 Ft/g-tól 
(briliánssal

díszített 1 karáttól)

Herendi, 
Zsolnay

porcelánok

Ezüst
dísztárgyak
100 Ft/g-tól
800 Ft/g-ig 

Régi ezüst-,
aranypénzek,
papírpénzek
(forgalomból
kivont valuta)

ELÉRHETÔSÉGEK : 06-1/209-42-45 • 06-20/200-60-84 • DINASZTIAGALERIA11@GMAIL.COM

Ékszerek
aukciós áron,
antik arany,

gyémánt,
b riliáns

22.990.000 Ft. 06-70/940-
4046

Kulcsrakész lakások 11,5, sor-
házak 22, családi házak 25
millió forintért.
www.erdoszel-lakopark.hu

Nádorvárosban, földszinti,
65 nm-es lakás garázzsal el-
adó. 24.900.000 Ft. 06-
70/633-5250

Dél-nádorvárosi, 1. emeleti,
53 nm-es, 2 szoba, étkező,
erkélyes szövetkezeti lakás
eladó. 06-30/367-9321

KIADÓ

Jereváni úton üzlethelyiség
kiadó. Tel.: 06-20/941-0316.

Győrben albérleti szoba ki -
adó 2 tanulónak szeptem-
bertől. Tel.: 06-30/976-6688.

LAKÁSCSERE

96/505-050

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
összkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 54-65 nm-es, 3 szobás, ha-
tározott-határozatlan idejű, ná-
dorvárosi, Marcalváros I, ady-
városi bérleményre. Lift nélkü-
li házban maximum a 2. eme-
letig. (Hirdetésszám: 665.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 41
nm-es, komfortos, határo-
zott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 45–50 nm-es,
2 szobás, erkélyes, határo-
zott-határozatlan idejű, bel-
városi, nádorvárosi, adyváro-
si, szabadhegyi  bérlemény-
re. Tartozás átvállalása kizár-
va.  (Hirdetésszám: 551.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 42
nm-es, komfortos, határozat-
lan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 42–60 nm-es,
téglaépítésű, megvásárolha-
tó, határozatlan bérleti szer-
ződéses bérleményre.   (Hir-
detésszám: 553.) 

Belvárosi nyugdíjasházban lé-
vő, 1 szobás, 26 nm-es, össz-
komfortos, zuhanyzófülkés,
redőnyös, határozatlan bérle-
ti szerződéses lakást cserélne
40–50 nm-es, 2 szobás bérle-
ményre. Újváros, Földes Gá-
bor, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 554.) 

Szigeti, 1 szobás, 34 nm-es
félkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne, 1 szobás, határozatlan-
határozott idejű bérlemény-
re. Panelban csak a 4. emele-
tig. (Hirdetésszám: 555.) 

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

Szigeti, 1 szobás, 32 nm-es, fél-
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 1-
2 szobás, 30–50 nm-es,  hatá-
rozatlan-határozott idejű bér-
leményre. Elsősorban udvari
lakásra. Kossuth Lajos utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 556.)
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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
eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye páros belépő a Mobilis Interaktív Kiállítási Központba.
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.

A Magyar Hidrológiai Társaság Győri Területi
Szervezetének októberi ülésén a szakemberek az
építkezés néhány érdekes részletét is felelevení-
tették. A Mosoni-Duna parti sétányán haladva, a
többség nem is gondolná, hogy kevéssel a lábunk
alatt egy 500 mm átmérőjű szennyvízcsőben na-
ponta akár tízezer köbméternyi szennyvíz dübörög
3,5 km hosszan. A vezetéképítkezés legizgalma-
sabb része a Mosoni-Duna alatti átfúrás volt. A fú-
rópajzs a Kálóczy téri teniszpályák mellől indult és
egy nap múlva ért át a túloldalra, a Cziráky-emlék-
mű mellé. A Rába-parti vezetékszakasz építését
hónapokig hátráltatta a magas vízállás. Az építők
hatalmas markológépe csak nagy nehézségek
árán tudott átjutni a Rába Kettős híd alatt, hogy
folytathassa a munkát. 

A Petőfi téri átemelő munkagödrében télen
is folyt a munka. Amikor odafent mínusz tíz fokra

csökkent a hőmérséklet, a munkások 8-10 mé-
teres mélységben elfogadható hőmérsékleten
dolgozhattak. A szivattyútér kialakítása a svéd-
országi Flygt szivattyúgyártó cég mérnökeinek
útmutatása alapján készült. Az optimális áram-
lási viszonyok kialakítását modellkísérletekkel
határozták meg. 

A szivattyúk legnagyobb szállító kapacitása má-
sodpercenként 1100 liter. Eddig ezt egyetlen fel-
hőszakadás alkalmával kellett igénybe venni. 

A svéd mérnökök szerint a Petőfi téri átemelő ha-
zai viszonylatban ugyan nagynak számít, de a nyu-
gat-európai nagyvárosok záporelvezető rendszerei-
ben nem ritkák a jóval nagyobb létesítmények.

Mérföldkőnek számított városunk csator-
nahálózatának történetében a Petőfi téri
szennyvízátemelő és a hozzá tartozó fő-
nyomó vezeték üzembe állítása. Másfél
éves működése óta a Belvárosban enyhült
a csatornabűz, kevesebb a beton korrózió -
ból adódó csatornasérülés és javult a víz-
elvezetés hatékonysága.

TÍZEZER KÖBMÉTERNYI
szennyvíz dübörög a talpunk alatt

Szöveg és fotó: Pannon-Víz
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JAVASLATTÉTELI  FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet
alapján „Győr Közművelődéséért” és „Győr Művészetéért” díjakat adományoz.

„Győr Közművelődéséért” díj annak a személynek vagy annak a közművelődési feladatot
ellátó közösségnek adományozható, aki vagy amely Győrben a közművelődés vagy a
kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez.
A díjak átadására a 2019. január 22-i magyar kultúra napja alkalmából rendezett ün-
nepségen kerül sor.

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

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell:
az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét és idejét, lak-
címét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét, életútjának, munkásságának,
teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és rész-
letes indoklását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport
és Városmarketing Főosztály, Kulturális Osztályának vezetőjéhez kell benyújtani személyesen
vagy postai úton (9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 58-as iroda).

Beérkezési határidő: 2018. október 19. 12 óra.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Kulturális Osztályán személyesen (GyŐr, Városház tér 1., fszt. 56-os iroda),
valamint telefonon a 96/500-198-as számon. A vonatkozó önkormányzati rendelet, a javas-
lattételi felhívás, valamint a javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu
internetes oldalról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztálya

A projektek keretében lehető-
ség van amatőr művészeti csopor-
tok, alkotók színpadi és köztéri fel-
lépéseinek támogatására, kulturá-
lis menedzsment szolgáltatás nyúj-
tására, művészeti műhelyfoglalko-
zások, alkotóműhelyek, klubfoglal-
kozások tartására, tehetséggondo-
zást, pályaorientációt segítő szol-
gáltatások kialakítására, kreatív ta-
lálkozási fórumok szervezésére.
Összesen 93,75 millió forintra le-
het pályázni, egy projektre mini-
mum egymillió, maximum nyolc-
millió forint igényelhető. 

Mutasd meg magad!
Mutasd meg magad! címmel jelent meg pályázati felhívás, mely-
nek célja a lakosság közösségi aktivitásának erősítése, a városi
és városrészi közösségi kezdeményezések támogatása. 

A támogatási kérelmeket no-
vember 4. és jövő év április 30.
között lehet benyújtani a Győri
Helyi Akciócsoport Munkaszerve-
zetéhez.

A pályázattal kapcsolatban ok-
tóber 16-án 15 órakor a Kisfaludy
Károly Könyvtárban (Baross Gá-
bor út 4.) tájékoztató fórumot
rendeznek, ahol előadást tart Csá-
nyi Péter, a győri CLLD munkaszer-
vezet-vezetője.

A pályázati dokumentáció meg-
található és letölthető a clld.arra-
bona.eu honlapon.

ÁLLÁS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 

KARBANTARTÓ 
munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolatban további információ az
onkormanyzat. gyor.hu honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhető el.

Tavaly több mint száz kép érkezett a Győr+ Média
Micsoda ősz! elnevezésű online felhívásunkra, így
idén is szeretnénk megtudni, miként látják olvasóink
az évszakot Győrben. Az amatőrök mellett a profi, hi-
vatásos fotósoknak is szeretnénk bemutatkozási le-
hetőséget biztosítani, de a tényleges verseny most
nem nekik szól. A pályázóknak nincs más dolguk, mint
készíteni szebbnél szebb őszi fotókat Győrben, és el-
küldeni azokat szerkesztőségünknek a jatek@gyor -
plusz.hu e-mail-címre. Fontos, hogy a levél tárgya Mi-

Micsoda osz 2018!

FOTÓPÁLYÁZATOT
hirdetünk

´́

Lelkes amatőrök és profi
fotósok őszi képeit várjuk,
amelyeken megmutatják,
milyen az év legszínesebb
évszaka.

csoda ősz! legyen. A kép mellé kérjük, írják oda: profi
vagy amatőr kategóriában indulnának, a kép készítő-
jének nevét, a fotó címét, hol és mikor készült, illetve
egy mondatot a kép történetéről.  

Természetesen a díjazás idén sem marad el. A
szakmai zsűri amatőr kategóriában az első három
helyezettet díjazza, míg a Facebook-oldalunkon a
legtöbb reakciót gyűjtő kép készítője az Amatőr
és Profi kategóriában a Közönség kedvence díjat
nyeri el. A díjakat a győri Borháló ajánlotta fel.

Amatőr kategória: 1. helyezett: 12 darabos
prémium borválogatás 2. helyezett: 6 darabos pri-
mőr borválogatás 3. helyezett: 3 darabos Borháló
kedvence válogatás. Közönség kedvence: 3 dara-
bos Borháló kedvence válogatás. Profi kategória:
Közönség kedvence: Győri ajándékcsomag az ön-
kormányzat felajánlásából

Az alkotásokat közzétesszük a gyorplusz.hu ol-
dalon, a Facebook-oldalunkon és a legjobban sike-
rült felvételek a Győr+ Hetilapban is megjelennek.



hetetlenül jó érzés. Persze sokszor el-
ragad a hév, érzem, hogy szárnyalok,
gyors vagyok, és akkor jön a talaj, az-
tán kilapulok. Volt, hogy kifordult a kö-
zépső ujjam, keresztbe állt, néztem
egy darabig, visszaraktam, aztán csi-
náltam tovább” – mesél a kezdetekről
Kardos Botond, aki pályafutását a KSI-
ben kezdte, majd a Vasashoz került,
három év után onnan érkezett Győrbe
edzőjével, Reszeli Péterrel. „Itt amiben
csak tudnak, segítenek minket. Meg-
szerettem a várost, és elkezdtem fel-
nőtt életet élni. Élvezem, hogy a csar-

nokban mindenki ismer mindenkit,
szeretem, hogy a kicsik is ilyen vagá-
nyak. Jókedv van az edzéseken is, per-
sze amíg meg nem kapjuk a ’lecsót’ az
edzőtől” – mondja mosolyogva Bo-
tond, aki a 2014-es ifjúsági olimpiai
ezüstéremre a legbüszkébb, ezt korlá-
ton szerezte. Összetettben negyedik
lett és öt szeren fináléba jutott. Nan-
kingba úgy ment ki, hogy jó, ha a hu-
szonnégyes döntőben ott lesz. Ehhez
képest egy csoda volt, amit sikerült el-
érnie. Nem sokkal ezután, a 2016-os
riói olimpiára is kvótát szerzett, ám
mégsem lehetett ott Brazíliában, mert
egy ország csak egy-egy női és férfi

verseny-
zőt indíthatott. „Úgy szólt a szövetség
korábbi döntése, hogy ha Hídvégi Vid
is részvételi jogot szerez, akkor biztos,
hogy ő megy, mindegy, hogy én jobb
eredményt érek-e el nála. Ekkor az tör-

tént, hogy megcsináltuk a selejtezőt,
a végpontszámok alapján pedig ne-
kem összejött Rió, neki nem. Nagyon
boldog voltam, örültem, majd' kibúj-
tam a bőrömből. Aztán másnap reggel
arra ébredtem, hogy Vid ül az ágy szé-
lén, előtte a laptop és ébresztget,
hogy „Boti, megvan a kvótám, újraszá-
molták a pontokat”. Na, az egy totáli-
san abszurd helyzet volt, mert örül-
tem, hogy a barátom kijutott, de ezzel
az is biztossá vált, hogy én mégsem.”

Kardos Botondnak tehát van egy
„fél” olimpiája, most arra készül,
hogy a két hét múlva kezdődő dohai
világbajnokságon jól szerepeljen, az-

tán fél szemmel már figyelhet a to-
kiói olimpiára.

Életét természetesen a torna
határozza meg, de kevés sza -

bad idejét nem. „Imádok olvas-
ni, filmeket nézni. A barát-
nőmmel sokat kirándulunk,
járjuk a várost. Most azt
vettem a fejembe, hogy
megtanulok gitározni.”

Botond azt mondja, a
tornában 13-14 éves korra

kialakul, hogy ki miben jó.
Saját magát hatszeres tor-

násznak tartja, de az eredmé-
nyek is azt mutatják, a talaj és a

korlát az erőssége.  „A legjobban
mindig is a japán Kohei Ucsimurát
csodáltam, ő a tökéletes hatszeres
tornász, a példaképem. Ő erre szüle-
tett, rengeteget tanulok a versenyei-
ből, abból, hogy az edzéseinek a fel-
vételeit nézem. Nem lenne rossz azt
a szintet megközelíteni, akkor össze-
jöhetne a három és fél olimpia.”
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Az Olimpiai Sportpark tornacsarno-
kában edzésre készülnek a versenyzők,
a legfiatalabbaktól a felnőttekig min-
den korosztály képviselteti magát. Az
egyik tizenéves kissrác bal kezén gipsz,
aláírásokkal, rajzokkal tarkítva. A törött
kar sem zavarja, lendületet vesz és ug-
rik egy tökéletes duplaszaltót. „Én
ugyanilyen voltam ebben a korban.
Semmi félelemérzet nem volt és nincs
is bennem. Hároméves korom óta ezt
csinálom, mindig is tetszett, hogy a
torna extrém, izgalmas dolog, lehet a
határokat feszegetni. Amikor több he-
tes gyakorlás után sikerül valami, az hi-

BOTOND 
Új fiúnak is nevezhetnénk, de egyáltalán nem ismeretlen szá-
mára a győri közeg, hiszen versenyzett már a klub színeiben,
igaz, csak kölcsönben. Napjaink egyik legjobb magyar torná-
sza a Vasasból néhány hónapja végleg Győrbe költözött, és
pályafutását a GYAC-ban folytatja. A 21 éves Kardos Botond
szerepelt korosztályos és felnőtt világversenyeken, sikereket
ért el az utrechti EYOF-on, és van egy ezüstérme a 2014-es if-
júsági olimpiáról. Rióba kvótát szerzett, mégsem lett olimpi-
kon, háromszor azonban még lehet.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor 

és a három és fél olimpia

„Az életkorából fakadóan 
még három olimpia lehet 

a pályafutásában.  Kemény feladat
kijutni, én nagyon boldog lennék, ha 

az ötkarikás játékok közül kettőn 
ott lehetne. Az ifjúsági után a felnőtt

olimpiai szintet is teljesítette, 
egyértelműen látszik a fejlődése” –

mondja tanítványáról 
Reszeli Péter edző.
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• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

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

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

A lakások75%-amár elkelt!

LAKÁSOK

Az ingatlanokkal kapcsolatban érdeklôdni lehet:
Szabó Máté: +36 70 930 4677 • Lakiné Varga Boglárka: +36 70 779 7705

www.gadorkft.hu

13.000.000 Ft-tól

37—103 m2-ig

Tervezett átadás: 2019. tavasza

Sikeres versenyidőszakon van túl
a Győri Atlétikai Club judo szakosz-
tálya. Baján rendezték az U23-as kor-
osztály magyar bajnokságát, ahol a
győri, 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválon (EYOF) is induló Vida
András ezüst, míg Gombás Bálint,
Szilli Nóra és Farkas Szilvia bronzér-
met szerzett. A klub fiatalabb csel-

gáncsozói Tatabányára utaztak egy
400 résztvevőt felvonultató rangsor-
versenyre. Ezen a viadalon Vikol
Ádám arany, Körtvélyesi Botond és
Posta Máté ezüst, Petróczki Dávid,

Balogh Márton és Irmes Szuhai Örs
bronzérmet szereztek. Madarász
Marcell korosztályában és súlycso-
portjában az ötödik, Körtvélyesi Jáz-
min a hetedik helyen végzett.

A GYAC birkózói az I–II. korcsoport
területi szabadfogású diákolimpián
léptek szőnyegre Tatabányán. A győ-
riek 11 versenyzővel vettek részt a
megmérettetésen, közülük tízen
megszerezték a kvalifikációt az orszá-
gos döntőkre. Almási Márton, Mu-
sitz Márk, Puska Zoltán, Sós László el-
ső, Hajdó István, Varga Márton és Ti-
chi Attila második, Baradics Attila,
Németh Bonifác, Kulcsár Ádám és
Kovács Zétény pedig harmadik he-
lyen zárta a bajnokságot. A serdülő
birkózók mezőnye már az országos
döntőknél tart. A fináléknak Püspök-
ladány adott otthont. A GYAC-os
Gyurasits Máté három győzelem és
egy vereséget követően, a dobogó
harmadik fokára állhatott fel. A szlo-
vákiai Nyitrán Horvátország, Szlové-
nia, Csehország, Szlovákia és Magyar-
ország klubcsapatainak, 196 birkózó-
ja indult egy nagy hagyományokkal
rendelkező nemzetközi viadalon. A
GYAC versenyzői közül Décsei Dávid,
Varga Márton, Süveges Bánk első,
Pusztai Kata, Győri Borisz, Sós László,
Konyári Dániel második, Horváth Pé-
ter harmadik, Baumann Berton ötö-
dik, Sillai Hajnalka kilencedik helyen
zárta a megmérettetést.

GYAC-OS FIATALOK
a legjobbak között
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www.vidrauszoiskola.hu

UTOLSÓ ÔSZI

ÚSZÁS-
OKTATÁSOK! 

A győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízi torna)

kezdőknek és haladóknak.

Az úszófoglalkozások a győri Aqua-, Magyar
Vilmos-, Móra és Sátoros Uszodában zajlanak.

Időpontok: hétfőtől péntekig 16:00–20:00 között
uszodánként különböző beosztásban,

illetve szombaton délelőttönként is van lehetőség
úszófoglalkozásra.

Beiratkozás: jelentekzés folyamatosan.

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

Az első alkalom
MINDENKINEK

INGYENES!

ÚSZÁS:
ERÔ, EGÉSZSÉG,
EDZETTSÉG

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-
Magyarországi Regionális Központja 21 éve szer-
vezi meg a „Fogyatékossággal Élők Sportnapja”
rendezvénysorozatot. A versenyre Dunántúlról
és Pest megyéből közel 400 résztvevő érkezik,
fogyatékkal élők, segítőik és önkéntesek. A ver-
senyszámok egy része igazi sportesemény, más
része inkább közösségi élményt szeretne nyújta-
ni. Élsportolók, a Győri Audi KC kézilabdás lányai
is erősítik a sorversenyeket, együtt sportolva a
sérültséggel élő fiatalokkal. A rendezvény meg-
nyitóünnepsége október 18-án, csütörtökön 9
órakor kezdődik az Olimpiai Sportparkban.

A címvédő Győri Audi ETO
KC hazai pályán 39–26-ra győ-
zött a szlovén Krim Mercator
Ljubljana ellen a női kézilab-
da Bajnokok Ligája csoportkö-
rének első fordulójában. A
két csapat 17. alkalommal ta-
lálkozott egymással a BL-ben,
a Győr három döntetlen mel-
lett a 14. sikerét aratta. „Di-
namikus volt a támadásunk,
mindenki élvezte a játékot,

könnyedén tudtunk gólokat
szerezni. A védekezésünkben
is több volt a pozitívum, mint
amit esetleg rosszul csinál-
tunk. Messze nem tartunk
még ott, ahol kell, ami a cél,
fontos, hogy helyén kezeljük
ezt a sikert. A csapatszellem
tökéletes, aki pályára kerül,
azt csinálja, amit kell” – érté-
kelte a találkozót Danyi Gá-
bor vezetőedző.

A meccs legeredményesebb
játékosa Amorim volt hét találat-
tal. Ez volt a brazil játékos 500.
gólja a Bajnokok Ligájában. A
meccsen a klub újabb fiatalja ka-
pott lehetőséget, hogy a kupa-
sorozatban pályára lépjen, Kürthi
Laura góllal debütált a BL-ben.

A Győr vasárnap a horvát
Podravka Koprivnica otthoná-
ban folytatja szereplését a BL
csoportkörében.

Sportnap  és pódiumbeszélgetés
„A győri sportélet büszkeségei” beszélge-

téssorozat következő rendezvényén az elmúlt
évtizedek kiváló férfi kézilabdázói emlékeznek
a sportág nagy sikereire, a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér rendezvényén. A
pódiumbeszélgetés szintén október 18-án,
csütörtökön 17 órakor kezdődik az Olimpiatör-
téneti Kiállítás rendezvénytermében. Az ér-
deklődők találkozhatnak Cséka Lajossal, dr.
Dubán Dénessel és Horváth Lajossal, a Győri
Vasas ETO egykori válogatott kézilabdázóival,
valamint Tímár Bélával, a Győri Textiles SE volt
világválogatott játékosával.

GYOZELEMMEL KEZDTÉK´́
a BL-menetelést

Fotó: O. Jakócs 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 17—23.

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,
633,33 Ft/kg

209 Ft/db

CBA vegyes vágott
savanyúság

380 g, 523,68 Ft/kg

199 Ft/db

850 Ft/kg

Lecsónak való paprika
08. 17.—08. 19.

199 Ft/kg

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

FELVESZÜNK
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.

Mesés tejföl 20%-os
330 g, 663,64 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l, 318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

219 Ft/db

749 Ft/kg

Pecsenyekacsa

Idared alma 
magyar, II. osztályú

199 Ft/kg

10.12.—10.14.-ig

Akció:október 12—18.

Marhalábszár

Pecsenyekacsacomb 1.999 Ft/kg
Pecsenyekacsamáj eh. 790 Ft/kg
Libacomb, fagyasztott 2.999 Ft/kg
Pecsenyelibamáj 1.299 Ft/kg

1899 Ft/kg

Hagyományos eljárással
készült szívsonka

2599 Ft/kg

Negyven országból ötszázan indultak a Duna Aréná-
ban az úszó Világkupa-sorozat budapesti rövidpályás
versenyén, amelyen több világcsúcs is született. Erős
mezőnyben lett bronzérmes a 4x50 méteres vegyes
gyorsváltó, amelyben a Győri Úszó SE versenyzői, Jaka-
bos Zsuzsanna és Lobanovszkij Maxim mellett Hosszú
Katinka és Kozma Dominik úszott. Jakabos szerzett még
egy bronzérmet 400 méter vegyesen, és további három
számban került döntőbe. 200 pillangón ötödik, 200 ve-
gyesen hatodik, a 4x50 mix vegyes váltóval pedig nyol-

cadik helyezést ért el. Lobanovszkij Maxim 50 méter
gyorson ötödik lett, míg Szabó Sebastian 50 pillangón
hatodik helyen zárt új országos csúccsal, és begyűjtött
egy hetedik helyezést is 100 méter pillangón. A Világku-
pa-sorozat első szakaszát nagymedencében, Kazanyban,
majd Dohában rendezték, a második etap rövid pályán,
Eindhovenben kezdődött és Budapesten zárult. A har-
madik, vagyis záró szakaszt – ugyancsak 25 méteres me-
dencében – novemberben, Ázsiában, sorrendben Pe-
kingben, Tokióban és Szingapúrban rendezik.

Vadonatúj, 400 méter hosszú futópályát adtak
át Gyirmóton. A futókör a Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Program keretében nyert tá-
mogatásból, és az önkormányzat 8,8 millió forin-
tos anyagi segítségével készült el. A Zúgó-park ha-
talmas zöld területén az eddig meglévő parkolók,
játékok, padok mellé épült a rekortán borítású, vi-
lágítással felszerelt futópálya, amelyhez parkoló-
helyek is tartoznak, így egy igazi szabadidőpark
várja a sportolni vágyókat. A pályát Borkai Zsolt
polgármester, Kara Ákos országgyűlési képviselő
és Szabó Jenő önkormányzati képviselő adták át. 

Borkai Zsolt elmondta, gyönyörű környezetben
valósulhatott meg ez a projekt, sokan nem csak
futásra, hanem sétálásra is használják a városban
kialakított futópályákat. „Örülök, hogy nem csak
sportolási lehetőséget tudtunk biztosítani, hanem
a közösségi életet is javítjuk ezzel a beruházással”
– utalt a polgármester arra, hogy egyre nagyobb
a sportolási kedv a városban.

Szabó Jenő önkormányzati képviselő hozzátet-
te, hogy a gyirmóti szabadidőpark legújabb fejlesz-
tése nagyon népszerű a sportolók körében, így is-
mét egy hasznos fejlesztés valósulhatott meg a vá-
rosrészben.

A 400 méteres pálya a nyáron készült el, és már
hivatalosan is nyitott mindenki előtt.

FUTÓPÁLYÁT AVATTAK Gyirmóton

DÖNTOKBEN ÚSZTAK´́
a gyoriek a Világkupán´́
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