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Új labor, nagyobb biztonság
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Több mint húszan, az ország szinte minden szegletéből ér-
keztek a találkozóra. „Összetartó a csapatunk, ezért már húsz
éve minden évben összegyűlünk, de Győrbe most először ju-
tottunk el közösen” – mesélte Imri András, aki általában meg-
szervezi a találkozókat, és tartja a kapcsolatot iskolatársaival.
„Valamennyien a gépjármű-közlekedés területén helyezkedtünk
el, legtöbben a Volánnál kaptunk állást, nemcsak szakmailag
segítettük egymást, hanem az élet egyéb területein, mindig is
számíthatunk egymásra” – tette hozzá az öregdiák és elmondta,
a látogatás azért is különleges számukra, mert a '60-as évekhez
képest szinte minden megváltozott, leginkább a modern gya-
korlati oktatásra voltak kíváncsiak.

Az egyetemi könyvtárban dr. Dóka Ottó köszöntötte és arany
emléklevéllel jutalmazta az öregdiákokat. „A budapesti techni-
kum volt az egyik olyan meghatározó oktatási intézmény,
amelynek köszönhető a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki
Főiskola létrejötte, így az ott végzettek tiszteletbeli széchenyis
hallgatók” – monda a rektorhelyettes.

Öregdiákok ismerhették meg kedden a Széchenyi István Egyetem campu-
sát, olyanok, akik közül a legtöbben most látták először a győri felsőokta-
tási intézményt. A fél évszázada végzett hallgatók még a Széchenyi István
Egyetem jogelőd iskolájába, a Budapesti Felsőfokú Gépjármű-közlekedési
Technikum műszaki üzemeltetési szakára jártak.

Tóth Andi Dobd ki a szeme-
test! című könyve meghódította
hazánkat. A kötetben olyan té-
mákkal találkozhatunk, mint
szemléletformálás a zéró hulla-
dékos életvezetéshez, megtaka-
rítási tippek, magyarországi és
európai uniós jogszabályi vonat-
kozások, vagy éppen házilag elké-
szíthető tisztító- és kozmetikai
szerek receptjei. A szerzőnő má-
jus 16-án végre Győrbe is elláto-
gat, hogy meséljen a hulladék-
mentes életmódról. A beszélge-
tés 18 órakor kezdődik, de
előtte is érdemes már ellá-
togatni a Vaskakas Bábszín-
ház épületébe. 17 órától
DIY-foglalkozáson vehetünk
részt a Kétfecskével, a prog-
ramra saját pólóval érdemes ér-
kezni, hiszen hasznos szatyrot ké-
szíthetünk majd belőle.

Az eseménnyel a szervezők tu-
datosan készülnek a 12. Győrkőc-
fesztiválra, az említett könyv szer-
zőjével és a Kétfecskével nyáron is
találkozhatunk majd. Kocsis Angé-
la közösségi horgolást vezet az
idei fesztiválon, Tóth Andi pedig
tanácsokkal, tippekkel látja el a
gyerekeikre várakozó, zöldebb
hétköznapokra vágyó szülőket!

A május 16-i könyvbemuta-
tón két gyűjtődobozt is kihelyez-

Markó-Valentyik Anna bábszínész lassan egy éve indította el Zölden Győrben
című blogját és közösségi oldalát, ahol rendszeresen oszt meg tartalmakat a kör-
nyezetvédelem és a tudatos élettervezés témájában. Napjainkban egyre többen
foglalkoznak azzal, hogyan is lehetne egészségesebbé, és ami fontosabb, még
tovább fenntarthatóvá tenni a Földünket és persze saját magunkat is. Május 16-
án egy sokrétű nap keretében bárki megismerkedhet az alapfortélyokkal.

Arany emlékoklevél
öregdiákoknak

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

nek. Az egyik a Jane Goodall In-
tézet mobilgyűjtő doboza, mely-
be már nem használt telefonja-
inkat dobhatjuk. Ez a doboz a
Győrkőcfesztiválon is várja majd
az otthon lapuló régi mobilokat.
A másik a Szösz Műhely haris-
nyagyűjtő doboza, amelybe
megunt, elhasználódott pamut-,
vagy minimum 40 DEN-es nej-
lonharisnyáinkat fogadják. 

A könyvbemutató ingyenes,
de a részvétel regisztrációhoz kö-
tött! Regisztráció kizárólag tele-
fonon a 96/512-690-es és a
20/261-5965-ös telefonszámon
vagy személyesen lehetséges.

Még egy zöld megmozdulás
lesz a közeljövőben: Vásárolj hulla-
dék nélkül! flashmobot szervez a
Zölden Győrben május 18-án 10
órától a győri piacsátorban. A lé-
nyeg a csomagolás nélküli vásárlás
a piacon. Találkozási pont: a Bartók
Béla út és a Szigethy Attila út sarka.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

LÉTEZIK 
hulladékmentes élet!

Vásároljunk
hulladék nélkül
május 18-án! 

Képünkön: Tóth Andi. Fotó: Merci Skoda Photography 

Fotó: Májer Csaba József
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„Évente mintegy 8-9 ezer vízminta
70-80 ezer vizsgálata történik meg a
korszerű laborban” – mondta a léte-
sítmény átadásán Tőke László elnök-
vezérigazgató. A labor 1970 óta mű-
ködik, előbb egy irodánál alig na-
gyobb épületben, majd a Bercsényi
liget egykori, átalakított munkásszál-
lójába került, nem éppen ideális kö-
rülmények közé. A Pannon-Víz há-
rom éve döntött úgy, hogy az ivóvíz-
biztonság és a környezetvédelem kö-
vetelményeinek megfelelő labort
épít a cég telephelyén. A 800 négy-
zetméter alapterületű épületben ti-
zennégy szakember dolgozik.

„A laborban vízkémiai, mikrobioló-
giai, valamint talajvizsgálatokat vég-
zünk – mondta el lapunknak Hancz
András laborvezető. – Az ivóvizet és
a nyersvizet egyaránt ellenőrizzük,
de a szennyvizek összetételét is mér-
jük, hogy azok ne okozzanak kárt a
környezetben.”

„Győrnek egyébként szerencséje
van, hiszen kiváló minőségű, parti
szűrésű ivóvizet tudunk kinyerni Sző-
gyén és Révfaluban – tette hozzá

Tóth László, a diszpécserszolgálat ve-
zetője. – A szűrőt képező kavicsréteg
vastagsága néhol eléri a 300 métert
is, ebbe fúrtuk bele a kutakat. A győri
víz finom, közepes keménységű, ás-
ványianyag-összetétele optimális.”

„A kutak vizéből csak a vasat és a
mangánt kell eltávolítanunk, részben
esztétikai okokból, de azért is, mert
másodlagos biológiai szennyeződés
forrása lehet – magyarázta Hancz And-
rás. – A mi ivóvizünket nem kell klóroz-
ni, fertőtleníteni, de nem kell arzén-
vagy ammóniamentesíteni sem.

Megelőző célzattal időnként az
egész hálózatot átöblítik, mégpedig
egy nagyon korszerű, hatékony sűrí-
tett levegős módszerrel. Most Piny-
nyéd, Abda, Ikrény és Börcs hálózata
következik. (Erről hétről hétre beszá-
molunk, mostani cikkünket a 29. ol-
dalon olvashatják – a szerk.)

„A labor akkreditált státusza, a mi-
nőségbiztosítás magas szintje, a
munkatársak felkészültsége, szakmai
gyakorlata biztosíték arra, hogy az
eredményeink pontosak, megbízha-
tóak, vitathatatlanok legyenek” –

hangsúlyozta Tőke László elnök-ve-
zérigazgató.

A Pannon-Víz Zrt. egyébként a
Magyarországon működő 38 vízköz-
műcég közül méretét tekintve az ötö-
dik, a kizárólag önkormányzati tulaj-
donúak között pedig a má-
sodik. A győri társaság
2018. évi adózott
eredménye 13
millió forint
volt.

„ 2 0 1 8 -
ban megfi-
zettünk 480
millió forint
közműadót,
93 millió fo-
rint felügyeleti
díjat, folytattuk a
10 százalékos rezsi-
csökkentést, ami csak-
nem 400 millió forint köny-
nyebbséget jelentett a működési te-
rületünkön élő családoknak. Tavaly
másfél milliárd forint értékben való-
sítottunk meg rekonstrukciókat, fel-
újításokat a gördülő beruházási ter-

vünk keretében. Ebből az új labor
építésére több mint 200 millió forin-
tot fordítottunk” – ismertette a szá-
mokat az elnök-vezérigazgató.

Borkai Zsolt polgármester köszöntő-
jében arról beszélt, hogy az önkor-

mányzati tulajdonban műkö-
dő szolgáltatókkal

szemben magas kö-
vetelményeket fo-

galmaznak meg.
Ezeket a 21.
századi lakos-
sági igénye-
ket a Pannon-
Víz teljesíteni
tudja. A társa-

ság gazdasági
szempontból az

elmúlt időszakban
nem volt egyszerű

helyzetben, mégis pozi-
tív szaldót produkált.

„A győriek ma is bátran fogyasztják
a kiváló minőségű vizet, a most átadott
új, korszerű labor pedig még nagyobb
biztonságot ad a fogyasztóknak” –
hangsúlyozta Borkai Zsolt. 

Zöldmezős fejlesztés eredményeként új vízminő-
ség-vizsgáló labort avattak a Pannon-Víz Zrt.-nél.

Gyôrben
szerencsések

vagyunk 
az ivóvízzel 

ÚJ LABOR MUKÖDIK
ivóvizünk biztonságáért Szerző: Hajba Ferenc

Fotó: Marcali Gábor
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Az elmúlt időszakban közel négy-
milliárd forint pályázati forrás érke-
zett a Győri Tankerületi Központba az
iskolák tartalmi és infrastrukturális
fejlesztéseire, így hét győri iskola 532
millió forintból újult meg – tájékozta-
tott Blazovicsné Varga Marianna tan-
kerületi igazgató a Richter János Ze-
neművészeti Szakgimnázium, Általá-
nos iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium felújított központi épü-
letének átadásán szerdán.

Megszépült a Konzi
Megújult a győri Konzi homlokzata, kicserélték a nyílászárókat
és korszerűsítették a tornaszobát. A munkálatok 148 millió fo-
rintba kerültek. Az 1905-ben átadott épületbe az 1950-es évek
elején költözött a zenekonzervatórium.

Elkészült az épület alagsorában lé-
vő, korábban használaton kívüli tor-
naszoba korszerűsítése. Szükséges
volt a szigetelési problémák megol-
dása, a szakemberek elvégezték az
eső- és csapadékvíz-bekötések kiala-
kítását, cseréjét, felújítását. Megtör-
tént a főépület homlokzati vakolása,
melyet speciális átszellőző vakolat-
rendszerrel végeztek el. Kicserélték
a nyílászárókat is korszerű, hőszige-
telt műanyag ablakokra, ajtókra. 

Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő elmondta, választókerületé-
ben négy oktatási intézményben tör-
tént meg az évek óta várt felújítás, kor-
szerűsítés. A Richter mellett a Tulipá-
nos Általános iskola, az Arany János An-
gol-Német Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos iskola és a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Intézmény összesen 460
millió forintot kapott a projektből.

A politikus kiemelte, fontosnak
tartja a fejlesztések folytatását, hi-
szen szükségesek megteremteni a
megfelelő körülményeket a diákok és
a pedagógusok számára. 

Baross Gábor igazgató kiemelte, az
elmúlt 34 évben nem volt ilyen mérté-
kű felújítás az épületben. Nemcsak a fő-

Április elején már beszámoltunk ró-
la, hogy az Ipar út–Szigethy Attila út–
Fehérvári út találkozásánál lévő körfor-
galomban egy új, különleges szerkezet
építését kezdték meg a szakemberek.
A 8 méter széles és közel 6 méter ma-
gas, egyedülálló, kézilabdát formáló
műtárgy úgynevezett elektrosztatiku-
san porfestett acél zártszelvényből álló
vázszerkezete azóta elkészült, erre ke-
rül majd rá a lemezborítás, és az azt dí-
szítő, nyomtatott képek.

A kivitelezés kezdetekor a fejlesz-
téssel kapcsolatban Radnóti Ákos al-
polgármester úgy fogalmazott, hogy
a projekt a körforgalmak felújításának

Várhatóan május végén adják
át Győr egyik legújabb műtár-
gyát, mely ezúttal a sport-, il-
letve kézilabdasikerek előtt
tiszteleg az egyik legforgalma-
sabb, körgeometriás csomó-
pontban. A kivitelezés látvá-
nyos momentumához érkezett.

szerves része, a program 2015-ben in-
dult, ennek köszönhetően pedig az el-
múlt években számos csomópont szé-
pült meg, vagy gazdagodott valami-
lyen attrakcióval. „Miután Győr egy
nagyon sportos város, és sokan rajon-
ganak a kézilabdáért, így az 5 tonnás

szerkezetről, az arra helyezett fényké-
pekről az Audi ETO KC kiválóságai, a
lányok sikerei, az emlékezetes mecs-
csek pillanatai, maga az Audi Aréna,
de természetesen a szurkolók is visz-
szaköszönnek majd” – mondta a
Győr+ Televíziónak Radnóti Ákos.

A győri Liszt Ferenc Zeneiskola,
AMI idén is meghirdeti a
2019/2020-as tanévre felvételijét.
A meghallgatás június 3-án, hétfőn
14 és 18 óra között, június 4-én 10
és 11.30, valamint 14 és 18 óra kö-
zött, a magánének pedig 3-án 15
és 17 óra között lesz a Liszt Ferenc
u. 6. szám alatt. Az előképző évfo-
lyam elvégzése után a gyerekek el-
dönthetik, hogy a hangszerek kö-
zül melyiken szeretnének tanulni:
zongora, hegedű, gordonka, gitár,
furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,
fagott, trombita, kürt, harsona,
harmonika vagy ütős hangszerek.
A meghallgatásra a felvételizők a
kedvenc dalukkal készüljenek!

FELVÉTELI 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

a zeneiskolába

épület, hanem a legendás „kisház”, a
zenetermek otthona  is megújult, hom-
lokzatfelújítást és nyílászárócserét vé-
geztek rajta. „A tornaszoba pedig külö-
nösen fontos a zenészek számra, hiszen
több órát görnyednek a hangszereikkel
és szükséges számukra a testmozgás” –
hangsúlyozta az igazgató.

A csomópontban az új műtárgy mel-
lett megújul a zöldterület, a füvesítésen
túl cserjéket telepítenek, és automata
öntözőrendszert is kiépítenek a szakem-
berek. A kézilabdás csomópont május
végére készülhet el, reméljük, addigra a
Győri Audi ETO KC újabb BL-győzelmet
zsebel be.

Szerző: Győr+
Fotó: Czika László

Készül

A KÉZILABDÁS
körforgalom
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Mi épül?
A győri önkormányzat a Modern Vá-

rosok Program keretein belül építi meg
a közel 360 parkolóhelyet, vagyis a je-
lenlegi kapacitáshoz képest több mint
180 új helyet biztosító parkolólemezt a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
szomszédságában. A földszint plusz két-
szintes épület tetején 180 darab 275
Wp névleges teljesítményű napelemet
helyeznek el a gazdaságos üzemelte-
tést segítendő, a létesítménybe pedig
elektromos autótöltőket is telepítenek.
Az építés során liftet, akadálymentes vi-
zesblokkokat és kerékpártárolókat is ki-
alakítanak. A Vasvári Pál utca felől a lé-
tesítmény biztonságos megközelítése
érdekében a csomópontot részben át-
alakítják. A beruházás részeként már az
idén nyáron elkészül további 41 új par-
kolóhely a kórház területén belül,
amely elsősorban az ott dolgozókat
szolgálja majd ki. Maga a parkolólemez
2020 tavaszán készülhet el.

Mikor, mi történik?
Az önkormányzat április 30-án ad-

ta át a munkaterületet a ki-
vitelező WHB Kft.-nek,
szakembereik első-
ként az ideigle-
nes parkolót
alakítják ki
május 20-ig.
Az ideiglenes
parkoló kiala-
kítása idején
az eredeti,
kórház mellet-
ti parkoló to-
vábbra is használ-

ható. Az eredeti parkolót május 20.
körül, az ideiglenes parkoló megnyitá-
sával párhuzamosan zárják le. Várha-
tóan 2019 júliusáig elkészül a már em-
lített 41 parkolóhely a kórház terüle-
tén belül a dolgozók részére. A tervek
szerint 2020 tavaszára elkészül a kór-
ház melletti parkolólemez.

Mit kell tudni az ideiglenes
parkolóról?
Az ideiglenes parkolót a kórházhoz

közel, a volt Vadász-laktanya területén
alakítják ki, és 222 autó befogadására
lesz alkalmas. Az ideiglenes parkolót in-
gyenesen lehet majd használni, meg-
közelítése pedig a Szent Imre út irányá-
ból jobbra, kis ívben kanyarodva törté-
nik. Fontos tudni, hogy aki beteget hoz,
a kórháznál is ki tudja tenni, de ott par-
kolni már nem fog tudni. A rendelőin-
tézetbe érkezők számára tehát a Szent
Imre úti taxiállomásnál, a KRESZ szabá-
lyait betartva az autóból történő gyors
kiszállásra van lehetőség, ezután a jár-
mű vezetője az ideiglenes parkolóban
tudja elhelyezni autóját. Ez alól kivételt

képeznek, akik mozgáskorlá-
tozott-igazolvánnyal

rendelkeznek, ők a
beruházás teljes

i d ő t a r t a m a
alatt a rende-
lőintézet mel-
lett parkol-
hatnak. Ez a
parkolórész
ugyancsak a

Szent Imre út
felől közelíthető

meg. 

További fontos tudnivalók
A Tihanyi Árpád út felőli parkolót

a beruházás nem érinti, ott tovább-
ra is mintegy 90 ingyenes parkoló-
hely áll rendelkezésre. A rendelőin-
tézet felőli, jelenleg működő parko-
lót sorompóval lezárják, oda csak
mozgáskorlátozott-igazolvánnyal,
mentővel vagy betegszállító jármű-
vel, áruszállítás céljával lehet majd
behajtani a munkálatok ideje alatt.
Annak, aki teheti, érdemes tömeg-
közlekedési eszközzel érkeznie a
kórházba.

Az induló beruházással kapcsolat-
ban az önkormányzat közölte, min-
dent megtesznek, hogy az építkezés
a kórház mindennapi működését a
lehető legkevésbé zavarja, ezért is ke-
restek optimális parkolási alternatí-
vát. A munkálatok természetesen
kellemetlenségekkel járhatnak a kór-
házba érkezők számára, de a fejlesz-
tés célja éppen az, hogy a parkolóle-
mez megépítésével, a több mint 180
új parkolóhely létrehozásával jelen-
tősen enyhüljenek a környék parko-
lási gondjai.

Bár lapunkban már többször beszámoltunk ró-
la, most egy csokorba gyűjtöttünk minden fon-
tos tudnivalót a beruházásról és a közlekedési
változásokról.

222 autó
befogadására lesz

alkalmas
az ideiglenes

parkoló

Hamarosan kezdodik a kórházi parkolólemez építése is

Szerző: Papp Zsolt
Térkép: Ilyés Zoltán
Látványterv: Fényjel Stúdió Kft.

´́

Már készül
az ideiglenes

parkoló
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„A Jobbik álláspontja határo-
zott és egyértelmű: fizessenek a
bűnösök. Azért gyűjtjük ma is az
aláírásokat, hogy visszaszorítsuk
a korrupciót” – mondta el sajtó-
tájékoztatóján Bana Tibor, aki ar-
ra buzdít mindenkit, hogy május
26-án menjenek el szavazni. Ki-
emelte: versenyképes Magyar-

A politikus úgy fogalmazott, a
voksoláson a jövőnk dől majd el,
Európában és Magyarországon
is. A fórum házigazdája, Simon
Róbert Balázs országgyűlési kép-
viselő hangsúlyozta, nem volt
még akkora tétje az EP-válasz-
tásnak, mint most, de a politi-
kus bízik a választópolgárokban,
akik szerinte megértették a na-
gyobbik kormánypárt üzeneteit.     

A májusi európai parlamenti
választáson Magyarország és Eu-
rópa kultúrája, civilizációnk jövője
a tét. Tuzson Bence közölte: az
eddigi európai parlamenti válasz-
tások a belpolitikáról szóltak, ar-
ról, hogy melyik párt népszerű és
melyiket akarják büntetni a szava-
zók. „A mostani választás pedig
nemcsak a migrációról szól, ha-
nem Magyarország és Európa kul-

túrája, civilizációnk jövője a tét.
Másként látja ezeket a kérdése-
ket a nyugat-európai elit egy ré-
sze és másként a magyarok” –
mondta az államtitkár.

A nagyobbik kormánypárt a kö-
vetkező időszakban újabb fórumo-
kat rendez Győrben és környékén
és az aláírásgyűjtést is folytatják a
régióban az Orbán Viktor által meg-
hirdetett 7 ponttal kapcsolatban.

országot és európai béreket sze-
retnének. „Egyenlő munkáért
egyenlő bért.”

A Jobbik képviselői fel akar-
nak lépni az illegális migráció
ellen, ezért visszaállítanák a ha-
tárőrséget, illetve a magyar bé-
reket, fizetéseket és nyugdíja-
kat közelíteni szeretnék a nyu-

gat-európai színvonalhoz. A
korrupció visszaszorítását is
sürgetnék és az európai uniós
pénzeket az oktatásra és az
egészségügyi intézményekre
költenék. Arról is beszélt, hogy
objektív tájékoztatást szeretné-
nek, megakadályozva az álhí-
rek terjesztését.

Visszaállítaná a határorséget

Biztonságos Európát
és szabad Magyaror-
szágot szeretne a Job-
bik Magyarországért
Mozgalom, mindezt
kedden délelőtt hang-
súlyozta Bana Tibor
országgyűlési képvise-
lő, a párt alelnöke
Győrben, a Baross
úton tartott sajtótájé-
koztatón.

a Jobbik´́

Európa és az ország jövoje a tét 
a Fidesz szerint

´́

A május végi európai
parlamenti választás
sorsdöntő lesz, mert
a korábbiakkal ellen-
tétben nem helyi, ha-
nem összeurópai kér-
désben fog dönteni –
ezt mondta Tuzson
Bence államtitkár a
Fidesz győri fórumán,
kedden.
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A munkába biciklizést népszerűsítő kam-
pány újra emberek ezreit szeretné nyeregbe
ültetni tavasszal, és ősszel is. A cél, hogy minél
többen kipróbálják, mennyivel egyszerűbb, ol-
csóbb, egészségesebb és környezetkímélőbb
kerékpárral a munkába járni. A május 6–31-ig
tartó tavaszi, illetve a szeptember 9–22-ig tar-
tó őszi, nyereményjátékkal összekötött kam-
pányt a Magyar Kerékpárosklub szervezi az In-
novációs és Technológiai Minisztérium és az
Aktív Magyarország támogatásával.

A kerékpározás jó hatással van vérkerin-
gésünkre, ízületeinkre, csökkenti stressz-
szintünket és zsírpárnáinkat, sőt rendszeres
űzése csökkenti egyes rákbetegségek kiala-
kulásának kockázatát is. Hollandiai kutatá-
sok szerint a hollandok fél évvel magasabb
életkorra számíthatnak.

„Közeledik a nyárnyitó ideje, ami-
nek fellépője június 14-én, pénte-
ken este 21 órától a Halott Pénz
lesz” – jelentette be a polgármester
a Facebookon a nyárnyitó hétvége
első fellépőjét. A zenekar videóüze-
netet küldött, amely ugyancsak a
közösségi oldalon lelhető fel, s
amelyben a fiúk hatalmas bulit ígér-
nek a győrieknek, amivel nemcsak
a nyarat, de fennállásuk tizenötödik
évfordulóját is ünneplik.

a nyárnyitó elso napján

A Halott Pénz 2016-ban már fellé-
pett a Dunakapu téren, akkor a Well-
hellóval adott közös nyár esti koncer-
tet. A buli óriási sikert aratott, a bel-
város csordulásig megtelt. Várhatóan
ez idén sem lesz másként.

Az együttes egyébként egy kicsit
győri is, hiszen Járai Márk Győrben szü-
letett, a Czuczor Gergely Bencés Gim-
náziumban érettségizett. Győr Európa
Kulturális Fővárosa pályázatának egyik
népszerűsítője volt, a vele készült kis-

filmben többek között arról beszélt,
hogy miért szereti ezt a várost. „21
éves koromig éltem itt, Győrben nőt-
tem fel, itt értek az első olyan impulzu-
sok, amik miatt elkezdtem zenélni, s az
első barátnőm is itt volt, akinek játszot-
tam az első számot” – mesélte. A ked-
venc helyeként a Rómer Házat jelölte
meg, ahol az érettségi után pultosként
dolgozott. Azt is elmondta, hogy Győr-
re egy különleges áramlás jellemző, és
távolról is látszik a folyamatos fejlődés.

Járai Márk nagyon szeret szülő-
városában fellépni. Nos, a követke-
ző alkalomra már nem is kell túl so-
kat várni.

A nyárnyitó a tavalyi évhez ha-
sonlóan idén is kétnapos lesz, a
pénteki Halott Pénz-koncert után,
szombaton is neves előadót várha-
tunk a Dunakapu térre. Mindkét
koncert esőnapja a vasárnap. Úgy
tudjuk, hamarosan a szombati nap
fellépője is kiderül!

Facebook-oldalán jelentette be ked-
den Borkai Zsolt polgármester az
idei nyárnyitó koncert pénteki fellé-
pőjét. Mint kiderült, a fiatalok nagy
kedvence, a Halott Pénz ad ingye-
nes nagykoncertet a Dunakapu té-
ren június 14-én. Hamarosan kide-
rül a szombati fellépő is!

koncertezikA Halott Pénz
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter´́

Bringázzunk

A Bringázz a munkába! kampányba regiszt-
rálók nemcsak az egészségesebb közlekedést
élvezhetik, hanem nyereményekre is szert te-
hetnek. Csatlakozni okostelefonokkal lehet,  a
Bike Citizens applikációt letöltve, majd ezen be-
lül kell regisztrálni május 6-tól (ősszel szeptem-
ber 9-től) a kampányidőszak végéig bármikor.
Az applikáció rögzíti a kerékpáros napok szá-
mát és a letekert kilométereket, igazolva, hogy
a regisztráltak legalább egyszer kerékpárral
mentek munkába a négy hét alatt. 

A kampány az évek során több mint 50
ezer embert mozgatott meg, a csatlakozók
összesen több mint 10 millió kilométert tek-
ertek le, körülbelül 300 millió forintnyi ben-
zint spóroltak meg, és bőven egymillió tonna
feletti szén-dioxid kibocsátását kerülték el. To-
vábbi infók a bringazzamunkaba.hu oldalon.

Ménfőcsanakon folytatódik a kétkerekűekre vonatkozó bűnmegelőzési program: ke-
rékpárjelölést tartanak a Bezerédj-kastély udvarán (Győri út 90.) május 18-án szombaton
9–17 óráig. A kerékpárok jelölése és regisztrációja önkormányzati támogatással a győri
kerékpár-tulajdonosok számára ingyenes. A jelölést megelőzően a kerékpár tulajdonjogát
a tulajdonosnak hitelt érdemlően kell igazolnia. A szervezők gyermekprogramokkal is
várják az érdeklődőket: lesz elektromos kisautókkal KRESZ-park, rendőrségi bűn- és bal-
eset-megelőzési programok, ugrálóvár. 

FOLYTATÓDIK a kerékpárjelölés

Hétfőn indult a tizenhatodik Bringázz a munkába! kam-
pány, amelybe egész májusban csatlakozhatunk az appli-
káció letöltésével és a regisztrációval.

a munkába, még nyerhetünk is
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A hivatalos krízisidőszakon túl
vagyunk, azonban az utcán mindig,
minden körülmények között krízis
élni. Mennyien vannak most a rend-
szerben?

Ez a mondat telitalálat. Az igénye-
ket illetően vannak csúcsok, de a haj-
léktalanság problémája nem szezon-
hoz köthető. Az intézményünk min-
den része telt házzal működik, 290-
en voltak most bent. Meghosszabbí-
tottuk a Szarvas utcai téli krízisszálló
nyitvatartását, de ott volt némi lét-
számapadás, a kötelező rovarirtás
miatt a hatvan helyett csak harmin-
can alhattak bent. Egyébként néhány
éve már márciusban sem szoktak
ennyinél többen ott éjszakázni.

A krízisnél ne mindig a veszélyre
gondoljunk, hanem arra a nehezen
megélhető helyzetre, amihez egyéb-
ként jól alkalmazkodnak a hajléktala-
nok, mert aki nem, az meghal. A folya-
mat kétségkívül leglátványosabb for-
mája a kiszáradás, a kihűlés, de az em-
berek először a lelkükben száradnak
és hűlnek ki, onnantól, hogy elvesztik
a kapcsolatot a normál világgal –
most nevezzük a többit normálisnak.

Jól emlékszem, hogy nem volt
Győrben fagyhalál az elmúlt évek-
ben?

Az utcán nem történt kihűlés, de
nemcsak a hajléktalanok kitettek a
hidegnek, hanem egy peremhelyzet-
ben lévő réteg is. Idősek, egyedül
élők, szenvedélybetegek. Utóbbi cso-
portból rengetegen élnek ebben a
Sashegyig tartó félkaréjban, a kertvá-
rosi részen. Sok kiköltözőt gondo-
zunk, akik élik fel a javaikat, utolsó-
ként a valamikor a család által össze-
hozott üdülőt. Ott laknak a gyü-
mölcstárolóban, lakókocsikban...

Többször, több helyen elhang-
zott, hogy a győri hajléktalanellátás
példaértékű az országban.

Ebben mindig óvatos vagyok, de
kétségen kívül bizonyos elemei jól
megvalósított szándékot tartalmaz-
nak. 1992 elején kerültünk ki ide,
ahol mindig világvégi hangulata van

az embernek, pedig mögöttünk hú-
zódik Szentiván, mellettünk Likócs.
Kaptunk egy volt orosz laktanyát
négyhektáros területtel, épületekkel,
amiket rendbe kellett hozni. Sok haj-
léktalannak volt hasznosítható szak-
munkás végzettsége, rengeteget dol-
goztak. Ez a példás. Mi életszerűen
működünk, nincs ebben különleges
mágia. A hajléktalan is keljen fel,
kezdjen el dolgozni, a fizetését tudja
kezelni. Visszatanítjuk az embereket.
Kialakítottunk hajléktalanotthont, át-
meneti szállást, menhelyet, és egy
rehabot. Az utcai munkát ugyancsak
az intézményhez tartozó alapítvány
végzi.

Gazdálkodni is tanítanak? Ahogy
körbenézek, fóliasátrakat látok.

Több kifutót is kialakítottunk ha-
szonállatoknak és fóliás zöldségter-
mesztésbe kezdtünk, valamint renge-
teg gyümölcsfát ültettünk. Szeret-
tünk volna tojástermelésre is beren-
dezkedni, de a terület közepén van
egy szennyvízátemelő akna, ami
időnként kiönt. Szépen tojtak a ma-
darak, de meg kellett semmisíteni
kétszer is a tojásokat. Ezenkívül egy
kisebb drótkerítésfonó műhely is mű-
ködik itt.

Nyilván cél, hogy men-
tálisan és fizikálisan
is olyan állapotba
kerüljenek az
é r i n t e t t e k ,
hogy alkal-
massá válja-
nak a társa-
d a l o m b a
történő visz-
szailleszke-
déshez. De
nézzük a való-
ságot: a rehabili-
tációra mennyi az
esély?

Azt a hosszú időt, amit az
emberek tönkretettek az életükben,
vagy tönkrement, mert van, amikor
csak elszenvedik, nagyon nehéz visz-
szahozni, újratanulni. Legtöbbüknek

komoly a szocializációs, a tudásbeli
és az egyéb közösségi hátrányuk. Az
ő reintegrálásuk esélye a rehabon a
legjobb, akár a 15-20 százalékot is el-
éri, míg az egész intézményre vonat-
kozóan lényegesen kevesebb ez a

szám, harmadrészüknél le-
hetetlen ábránd.

Valaki a mi-
nap azt kér-

dezte tőlem:
milyen em-
berek a haj-
léktalanok?
Vajon mind-
egyikük a sa-

ját sorsának
megrontója?
Ez ránk is vo-

natkozik: mindenki
azt a virágot szagolja,

amit szakít. Vannak kétségen
kívül olyan helyzetek, amikor ke-
mény küzdelem mellett jutnak ilyen
mélyre. Többen jobb időszakot meg-
élt emberek, akik nagyon eltolnak va-

lamit és itt kötnek ki. De a mi szem-
pontunkból nem ez a lényeg, hanem
a megbocsájtás, és az életük átérté-
kelése. Aki ide bekerül mint hajlékta-
lan, tiszta lappal indul. Persze meg-
nézzük, hogy ki ő, de nem rójuk fel
neki.

Ön hogy került erre a területre?
Agrármérnök vagyok. Rendszer-

váltáskor láttam, hogy néhány em-
bernek más jut eszébe, mint amit ki
lehetett volna hozni belőle, és szem-
mel látható volt, hogy gondok lesz-
nek. Ahol utoljára dolgoztam, egy
húsipari vállalat táplánypusztai tele-
pén, azt romhalmazzá züllesztették.
Onnan kerültem ide, gondoltam,
egy-két hónapig ellappangok. Hát,
kiderült, hogy mégsem egy epizódja
ez az életemnek. '92 őszén elmen-
tem az Államigazgatási Főiskolára,
ott szociálpolitikát tanultam. Volt
egy egészségfejlesztő, mentálhigié-
nés kalandom Szegeden, és elvégez-
tem az ELTE szociális munka szakát.
Nem dicsekszem vele, de ezekkel az

Sütô Csaba
még 

ennyi idô után is
hisz 

a jóságban

„Nem a napfényes oldalon dolgoztam, mindig alulnézetből láttam a
társadalmat. De az igaz, hogy rendesen kiálltam a dolgom mellett” –
mondta interjúnkban Sütő Csaba, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
vezetője, akit a hajléktalanellátás megszervezéséért, korszerű bővíté-
séért és folyamatos működtetéséért  jutalmaztak Pro Urbe Győr díjjal
március 15-én. Az Avar utcai telephelyen látogattuk meg.

száradnak és hulnek ki

Az emberek eloször 

A LELKÜKBEN
´́

´́
Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Marcali Gábor
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emberekkel egyébként is kapcsolat-
ban voltam, az alkoholizmusellenes
küzdelembe mint érintett kerültem
a '80-as évek közepén. Közel 40 éve
absztinens vagyok. Nem tudom, ki-
nek az ágya mellett feküdnék, ha ak-
kor nem teszek fogadalmat és nincs
ilyen szerencsém, hogy más irányba
mehessek. Aztán itt ragadtam. Sze-
retem csinálni.

Látta, hogy egyre több a teendő
és beleállt a feladatokba?

Nem. Ez egy érdekes munka, itt
nincs két egyforma nap, ember, eset.
Mindig történik valami, az udvaron
sem tudok elmenni úgy, hogy ne szól-
jak semmit. Általában igyekszem jót
mondani, de van, amikor keményen
le kell kapni valakit a tíz körméről.
Fennköltnek tűnik, de a másik, ami
itt tartott, hogy még ennyi idő után
is hiszek az emberek jóságában. A
'90-es évek elején, amikor még vol-
tak krízislakásaink, lakott nálunk egy
házaspár, négy gyerekkel. Aztán elke-
rültek tőlünk, és nem tudtuk felfedni

a zűröket. Közel harminc év után visz-
szajött az anyuka. Egyedül, a gyere-
kek valahogy kinőttek a probléma
alól, és kiderült, hogy ő volt a prob-
léma, alkoholbeteg. Mit mondjunk?
Tönkretett négy gyereket? Semmit
nem mondunk. Támogatjuk, megpró-
báljuk pályán tartani, és egy kevés
méltóságot visszaadni neki.

Mi jelenti itt a sikert?
Azt nem mondhatom, hogy a

siker élmény tartott itt. Sok a vissza-
esés és időnként sziszifuszi a küzde-
lem. Ami szerencsés, hogy talán sike-
rült egy kicsit abba az irányba vinni a
munkánkat, hogy a város közvélemé-
nyét is jobb irányba mozdítottuk. A
jelen állapot, amit Győrben tapasz-
talhatunk, egy ekkora populáció mel-
lett a szándékaink megvalósulását
jelzi. Ehhez jó partner volt a helyi po-
litika is, amely velünk együtt a meg-
oldásokat kereste, keresi. Persze min-
dig vannak elégedetlenek, de olya-
nok is, akik időnként megkeresnek
adománnyal, jó szóval.

A hajléktalantörvényként emlege-
tett szabálysértési módosítás tavaly
október 15-én lépett hatályba. A szi-
gorítás óta a rendőrök több mint 350
esetben figyelmeztettek utcán élő
hajléktalanokat, tíz embert állítottak
bíróság elé az országban. Győrben
okozott problémát a szigor?

Én is azt gondolom, hogy semmivel
sem illeti meg több jog a hajléktalant,
mint a többségi társadalomban élőket.
Akkor van gond, amikor a társadalom
bűnbakot keres. Szóval leültünk a pol-
gármesteri hivatalban dolgozó illetéke-
sekkel, rendőrökkel és egy pszichiáter-
rel. Többször átbeszéltük a problémát.
Október 15. után körjáratra indultunk,
beszéltünk az utcán élőkkel. Fontos,
hogy a város már előtte sem akarta a
szőnyeg alá söpörni a problémát. A
történelmi belváros frekventált hely,
nem jó, ha ott hajléktalanokkal talál-
koznak az emberek. Az alapítvány
munkatársai délelőttönként napi rend-
szerességgel, hétvégén is körbejárnak.
Többnyire sikeresen kezelik a koldu-
lást. Vannak köztük, akik nem hajlék-
talanok, nem is győriek, és időnként
feltűnnek a bérkoldusok is.

Vonzó a térség a munkavállalás
szempontjából is. Érzik ennek bár-
miféle negatív következményét?

Általában azokkal találkozunk,
akik megalapozatlanul érkeznek a vá-
rosban Északkelet-Magyarországról:
nincs kitartásuk, nem tudnak magas
albérletet fizetni, de visszamenni
sem és itt ragadnak. Amit korábban
nem láttam, hogy kamionosok hoz-
zák magukkal a barátnőjüket, de ösz-
szevesznek, aztán kirakják egy ben-
zinkútnál. Már három ilyen is történt
a közelmúltban, a rendőrök hozzánk
hozták őket, az alapítványunk pedig
vehette meg a vonatjegyet nekik,
legutóbb Hajdúdorogra. De ez már
inkább brazil szappanoperába illik.

Amivel nem tudunk mit kezdeni,
csak tünetileg kezelni, az a dizájner -
drogozás. Új jelenség, hogy egyre
több gondnokság alatt lévőt látunk
el, olyanokat, akiknek tényleg nem
kellene itt lenniük. Rengeteg a beteg
és a mozgáskorlátozott, egy focicsa-
pat összejönne az átmeneti szállón is
kerekes székesekből. Időnként idős
embert akar a családjuk itt elhelyez-
ni. Volt rá példa, hogy az idős hozzá-
tartozót kitették, nem tudott hova
menni, két hét múlva itt, a bekötőút-
nál halt meg. Elütötték, nem tudta,
hol van.

Rengeteget látott. Van, ami még
szíven üti?

Vannak esetek, általában, amikor
gyerekkel történik valami, és nagyon
nehéz feldolgozni azokat a vesztesé-
geket, amik az elmúlással függnek
össze, valamint azt a sikertelenséget,
amikor valaki a szemünk láttára ha-
lálra issza magát. Nemrég történt
ilyen 3-4 hónap alatt. Egy idősebb ko-
rában megbotlott férfi büntetés mi-
att került ide, pedig jó szakember
volt, előtte becsületesen dolgozott.
Ezt nem lehet megszokni. Próbáljuk
magunkat vigasztalni, meg járunk
szupervízióra és mindenféle vajáko-
lásra, de ezeket az élményeket saj-
nos cipeljük magunkkal.

Szigorú ember, amire szüksége
is lehet, de emellett kell egy nagy
szív is, hogy valaki ezt hivatásává
válassza.

Félgőzzel nem voltam itt két na-
pot sem. Március 15-én, amikor ki-
tüntettek, akkor is a menhelyről
mentem a városházára, mert már
évek óta itt is tartunk megemléke-
zést a nemzeti ünnepeinken. A lakók
csinálják a műsort. Arra is adok, hogy
az embereket ismerjem. Nem állí-
tom, hogy mindenkit névről, de ez
sajnálatos következménye, hogy
rendkívül magas a fluktuáció. A Szar-
vas utca 60 férőhelyén 170-en for-
dultak meg tavaly.

A Pro Urbe díj egyébként megle-
petésként ért, mindjárt az fordult
meg a fejemben, hogy megérdem-
lem én ezt? Nem a napfényes olda-
lon dolgoztam, mindig alulnézetből
láttam a társadalmat. De az igaz,
hogy rendesen kiálltam a dolgom
mellett. Igen, megérdemeljük. Ezt
egy csapat kapta, amiben én csak a
dolgomat tettem.

Látszik, hogy nem szokott hozzá
a sikerélményhez.

Az azt jelentené, hogy megkese-
redtem. Látom, hogy kinek hol van
megkötve a keze. Szeretek itt lenni.
Tudom, hogy a kapun a kampót ki csi-
nálta, és ki hegesztette. Ezt a faházat
hajléktalanok húzták fel, ahogy a por-
ta épületét is.

Ilyenkor büszke?
Persze, ezek jó emberek nagyon.

Van, amikor bosszantóak, de ilye-
nek a többségi társadalomban is:
nagyon tudnak az emberek ezen a
skálán játszani.
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írta kérdésünkre válaszolva a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kormányhivatal.

A 14 éves kor alatti gyermek első
személyazonosító igazolványát (jellem-
zően csecsemőkorban) a szülők, törvé-
nyes képviselők kérelmére adják ki. A
szülőknek természetesen az ügyinté-
zésre vinni kell a gyermeket, ugyanis
róla a helyszínen fénykép készül. Az
ügyintézés során a törvényes képvise-

lőknek igazolni kell saját magukat, va-
lamint be kell mutatni a gyermek lak-
címkártyáját. A szülők beazonosítása
első esetben a gyermek szülői anya-
könyvi kivonata alapján történik. Ha az
igényléskor csak az egyik szülő jár el,
akkor csatolni kell a másik szülő hozzá -
járuló nyilatkozatát, ehhez formanyom-
tatvány érhető el a kormányhivatal
weboldalán. A gyermeket egyedül ne-

velő szülő esetében vagy más törvé-
nyes képviselőként be kell mutatni a
szülői felügyelet megszűnését, szüne-
telését igazoló jogerős határozatot
vagy a szülői felügyelet tárgyában ke-
letkezett gyámhatósági döntést – so-
rolta a kormányhivatal illetékese.

A 14. életévét már betöltött gyer-
mekek és a cselekvőképességében
részlegesen korlátozott nagykorúak
szülő vagy törvényes képviselő nél-
kül is elindíthatják az ügyintézést.

A személyazonosító igazolvány ki-
adására, cseréjére, pótlására irányu-
ló eljárás 18. életkorig minden eset-
ben illetékmentes.

Ha valaki elmulasztja gyermekének
az okmány készíttetését, az a kormány-
hivatal hatáskörében nem jár szankció -
val. Nem ellenőrzik az okmány elkészít-
tetését, és figyelemfelhívás sem törté-
nik a kötelezettségre. Hangsúlyozták, a
cél a minden élethelyzet igazolására ki-
terjedő teljes körű okmányellátottság
megvalósulása. Kifejtették, már na-
gyon korán nyilvánvalóvá válik az iga-
zolvány szükségessége, példaként em-
lítették, hogy az Európai Unió országa-
in belüli külföldi utazáshoz személyazo-
nosító igazolvány használható úti ok-
mányként.

A polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény értelmében
életkortól függetlenül mindenki köteles
valamilyen személyazonosító igazol-
vánnyal rendelkezni. A 14 éves kor alat-
ti gyermek és a cselekvőképességet tel-
jesen korlátozó gondnokság alatt álló
nagykorú esetén a szülő vagy törvé-
nyes képviselő felelőssége az igénylés –

Magyarországon minden állampolgár köteles személyazo-
nosító igazolvánnyal rendelkezni. Ez alól még a csecsemők
sem kivételek. Az erre vonatkozó törvény nem új keletű,
hanem 1992-es keltezésű, sokan mégsem tudnak róla.

MINDENKINEK kötelezó́
a fényképes igazolvány Szerző: Szigethy Teodóra

Fotó: O. Jakócs Péter
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A jubileumon ugyanis mindkét in-
tézmény egy-egy végzős tanulója átve-
hette a Raab Audit Adótanácsadó és
Könyvvizsgáló Kft. ügyvezető igazgató-
ja, Szabó István által életre hívott elis-
merést Borkai Zsolt polgármestertől.

„Tíz éve azonnal igent mondtam az
ötletre” – elevenítette fel a kezdeteket
Borkai Zsolt, aki azt is elmesélte, egy-
kori tanárként, majd iskolaigazgató-
ként különösen várta a ballagás és az
érettségi időszakát. „Jelentős lépcső-
fok, amikor egy fiatal befejezi az isko-
láit. Nem egyszerű az ide vezető út, de
az ezt követő időszak sem lesz mindig
az. Ilyenkor érdemes picit megállni és
köszönetet mondani azoknak, akik se-
gítettek az idáig vezető úton” – muta-
tott rá a polgármester ünnepi beszé-
dében és hangsúlyozta, a város nem
csak visszahívja, várja is azokat, akik
máshol folytatják tanulmányaikat. „Ér-
demes Győrben hosszú távra tervezni.
Van lehetőség a továbbtanulásra, a
gyakorlati tudás megszerzésére, a
munkavállalásra, a családalapításra.
Persze tudom, hogy előttetek addig
még nagy feladatok vannak, például
az érettségi, ehhez, és a terveitek
megvalósításához kívánok mindannyió -

toknak kitartást, sok sikert és jó
egészséget!”

A Deák Ferenc Közgazdasági Szak-
gimnázium igazgatója, Kovácsné Zim -
borás Ágnes a díjátadó előtt beszédé-
ben többek mellett úgy fogalmazott, a
végzős diákok az iskolában eltöltött idő
során felnőtté értek. „Számadással
ezentúl gyermeki önmagatoknak tar-
toztok, hogy az ábrándokból sikerült-e
célokat formálni, s megőriztétek-e ön-
magatokat. Találjátok meg mindennap
az öröm morzsáit, legyetek bizalom-
mal mások és magatok iránt, szeresse-
tek és fogadjátok be a szeretetet. S bár
sok fájdalom és igazságtalanság ér
majd benneteket, tegyétek helyre, ami
csorba” – hangsúlyozta az igazgatónő.

A Jövő Közgazdásza díjat Németh
Anna Erzsébet vehette át. Méltatásá-
ban elhangzott, évek óta tudatosan ké-
szül a pályára, tanulmányai alatt mind-
végig kiválóan teljesített, és pályaválasz-
táskor is közgazdasági irányt választott.

A Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnázi-
umában a Jövő Közgazdásza díjat
Czumbel Bernadett vehette át, aki szin-
tén tanulmányi eredménye és közössé-
gi munkája miatt kapta az elismerést.

Győrben is elballagtak a középiskolás diákok, pénteken többek
mellett a Deák- és a Baross-szakgimnáziumok végzők tanulói vet-
ték fel a tarisznyát. A helyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum két
iskolájában tízéves hagyomány, hogy évenkénti váltásban átad-
ják a Jövő Közgazdásza díjat. Idén másként történt.

A jövo közgazdászai is 

ELBALLAGTAK
Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor´́

Czumbel Bernadett          és Németh Anna Erzsébet
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A Győri Lovas Színház egy nemzetközi
turné sikere után született meg, amely
mostantól rendszeres előadásokkal kíván
csatlakozni a város kulturális életéhez.
Ahogy a polgármester fogalmazott a Premi-
er című előadás sajtótájékoztatóján, Győr
számos területen tölt be úttörő szerepet,
és színes kulturális életére is jellemzőek az
évről évre jelentkező újdonságok. „A lovas
színházi show egy olyan kezdeményezés,
amely új színfoltja lehet ennek a kulturális
életnek, ahol a színházi és zenei élmény
mellett a látvány és a lovak játsszák a fősze-
repet.” Azt is elárulta, hogy a műsor alko-
tóinak felkérésére ő maga is nyeregbe száll,
és aktív részese lesz az előadásnak.

„Nem is akármilyen feladatot bíztunk a
polgármester úrra. Hogy mit, az maradjon
meglepetés ” – vette át a szót Tóth Szilárd,
a Győri Lovas Színház igazgatója, a Premier
című produkció producere. Kifejtette, 2003
óta foglalkozik lovas show-k készítésével, az
időközben létrejött Győri Ördöglovasok
csapata pedig mára nemzetközi hírnévre is
szert tett. Állandó résztvevői a Komáromi
Lovas Színháznak, ott azonban a színházi él-
ményen, a színészi játékon van a fő hang-
súly. A győri produkció ezzel szemben első-
sorban egy trükkökkel dúsított, látványos
show lesz színházi tálalásban. Tóth Szilárd

kiemelte, olyan élményt szeretnének adni
a közönségnek, amelyben garantált a liba-
bőr. Az érdeklődés egyébként jelentős, a
jegyek több mint fele már gazdára talált.

A produkció művészeti részének koordiná-
ciója Derzsi Györgyhöz, a lovas színház művé-
szeti igazgatójához, az előadás rendezőjéhez
tartozik. A zene szintén hozzá köthető, mint
zeneszerző. Felkérésére olyan művészek sze-
repelnek a győri darabban, mint Vadkerti Im-
re, Cselepák Balázs, Fehér Nóra, Zöld Csaba,
Kecskés Tímea, és ott lesznek a Győri Ördög-
lovasok is. Derzsi György elárulta, már több
művészt is megkeresték a Győri Nemzeti Szín-
házból, hogy tanuljanak lovagolni, amivel
hosszú távon komoly együttműködési lehe-
tőségek nyílnának meg.

A győri produkció előzménye a 2017-
ben és 2018-ban megvalósult Kárpát-me-
dencei lovas színházi pályázat, amelynek
keretében ötállomásos nemzetközi turné
indult. A produkció magyarországi, szlová-
kiai, romániai, horvátországi és szlovéniai
sikerén felbuzdulva döntöttek az alkotók a
Győri Lovas Színház létrehozása mellett. 

A Premier című show a győri önkormány-
zat kiemelt támogatásával május 25-én 20
órától látható a győr-gyirmóti Rodeo Ran-
chen. Jegyinformáció, jegyrendelés: info@
rodeoranch.hu.

Lóháton érkezik 
A SHOW Szerző: Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter

Látványos lovas színházi show-t ígérnek a szervezők a má-
jus 25-i Premier című előadáson, amelyben neves színé-
szek mellett Borkai Zsolt polgármester is nyeregbe száll.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM
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„Kaufe abfallfrei” – Flashmob, orga-
nisiert durch Zölden in Győr am 18.
Mai um 10 Uhr im Győrer Marktzelt.
Es geht um verpackunsfreies Ein -
kaufen auf dem Markt.

Das Győrer Philharmonie Orchester gibt ein Kon-
zert unter der Leitung von Alexei Kornienko und
unter Mitwirkung von Elena Denisova (Violine)
am 16. Mai um 19 Uhr im Richtersaal (Aradi vér-
tanúk útja 16.). Auf dem Programm: E. Lalo: Spa-
nische Symphonie,  J. Sibelius: I. (E-Moll).

Antiquitätenmarkt am Vormittag
des 19. Mai auf dem Marktplatz der

Tarcsay-Strasse. Auf der Antikexpo
gibt es nach wie vor Schönes für
Liebhaber alter Sachen zum An -

schauen, Diskutieren und Kaufen.  

Eine „Maifeier” gibt es am 11. Mai um 16 Uhr im Győrer József Attila Bildungshaus,
organisiert durch den Deutschen und Europäischen Kulturverein. Es treten auf:
Deutscher Nationalitätenchor und Tanzgruppen, die Tanzgruppe des Audi Kinder-
gartens, der Levéler Chor, die Tarjáner Tanzgruppe, Anna  Leitner und Péter Frey im
Kinderduo „Pusztavám”, der deutsche Chor „Márkó” und der Rozmaring Chor Győr.

„Ezonap” erwartet alle Interessierten an der
spirituellen Welt am 12. Mai ab 9 Uhr im Arany
János Bildungshaus (Révai u. 5.). Im Begleit-
programm finden sich Fachberatung, Massage
und eine Ausstellung. 



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

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  
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progresszív
szemüveglencse mellé egy pár 

Adaptiv Sun
szemüveglencsét adunk

ajándékba. 

Optimum Optika
9021 Győr Széchenyi tér 11.
Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055
info@optimumoptika.hu

MINDEN PÁR

Inkák aranya címmel dr. Pap Gábor tart előadást
május 16-án 18 órától a Magyar Évezredek soro-
zatban a SZE Apáczai Karán (Liszt Ferenc u. 42.).

Emléknapot, konferenciát és kiállítást tar-
tanak Naprághy Demeter győri püspök ha-
lálának 400. évfordulója alkalmából május
16-án 11 órától a Hittudományi Főiskolán
(Káptalandomb 7.). A kiállítás 14.30-kor nyí-
lik a Győri Egyházmegyei Könyvtár és Kincs-
tárban (Káptalandomb 26.).

Varázslatos Toszkána címmel Sulyok Attiláné ta-
nár, könyvtáros előadását hallhatják az érdeklődők
május 14-én 18 órakor a Ménfőcsanaki Művelődé-
si Házban (Bezerédj-kastély, Győri u. 90.).

A Hahó együttes ad koncertet gyermekeknek május 17-én 16.30-tól
a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross Gábor út 4.). Ekkor mutatják
be új, Tucat című dalukat.

Jelenetek egy házasságból – a Csavar Színház
előadását láthatják az érdeklődők az Újvárosi
Esték sorozatban május 18-án 18 órától az Új-
városi Művelődési Házban (Liget u. 55.).

„Ezonapra” várják a spirituális világ után érdeklő-
dőket május 12-én az Arany János Művelődési
Házba (Révai u. 5.). A kísérőrendezvények között
szaktanácsadás, masszázs, kiállítás szerepel. 

A KÉSZ következő vendége dr. Mészáros József,
a Barankovics Alapítvány kuratóriumának elnöke
lesz, aki Kovács K. Zoltán politikus emlékét idézi
fel május 17-én 17 órakor a SZE Apáczai Karán
(Liszt F. u. 42.).

Hartmann Gergely építész Víziók és va-
lóságok – a győri belváros 20. századi
építészetéről címmel tart előadást az
Életünk utcái, terei című helytörténeti so-
rozatban május 15-én 17 órakor a Kisfa-
ludy Károly Könyvtárban (Baross út 4.).

Májusi Vigasságokra kerül sor május
11-én 16 órakor a József Attila Műve-
lődési Házban, a Német és Európai
Kulturális Egyesület rendezésében.
Fellépők: az Audi-óvoda táncsoport-
ja, levéli kórus, Tarjáni Tánccsoport,
Leitner Anna és Frey Péter gyermek-
duó Pusztavámról, német kórus Már-
kóról, Rozmaring kórus Győrből.



„Anyukám magyarul, apukám an-
golul beszélt hozzám gyerekkorom-
ban, ez pedig óriási előnyt jelent má-
ig. Szerencsés vagyok mindkét nyelv-
vel” – hangsúlyozza beszélgetésünk
elején Paris Noble, aki itthon is nagy
hasznát veszi nyelvtudásának. Gye-
rekkorában az angol és a magyar
mellett a francia nyelvvel is megis-
merkedett, mivel az édesapja mun-
kája gyakran járt utazással, így rövid
időre Franciaországba költöztek.  

Amikor a család először Magyaror-
szágra érkezett, Dunaújváros felé vet-
te az irányt, ahol a kis Paris óvodába
járt. Az általános iskola viszont már
egy másik városban várt rá, hiszen a
kilencvenes évek végén Pápára köl-
töztek. „A nevemen sokszor élcelőd-
tek a diáktársak, és állandóan arra
kértek, hogy mondjak valamit ango-
lul” – emlékszik vissza az iskolás évek-
re Paris Noble, majd hozzáteszi: „a
nevem miatt máig történnek furcsa
esetek. Sokszor azt hiszik a közösségi

oldalakon, hogy álnevet használok,
és az ételrendelésnél is rendszere-
sen akadnak problémák.” 

Paris Noble 2003 óta lakik Győr-
ben, az eltelt másfél évtizedben pe-
dig igazi otthonra talált az ország
egyik legdinamikusabban fejlődő vá-
rosában. Persze ahogy szokták mon-
dani, az élet nagy rendező, az élete
pedig úgy alakult, hogy 2008-ban
vissza kellett térnie Angliába. Végül
négy évig lakott szülőhazá-
jában, amelyből az
utolsó esztendőt
már egyedül,
Londonban töl-
tötte. 2012-
ben tért visz-
sza Győrbe,
ahol egy gör-
deszkamár-
ka felfuttatá-
sával foglalko-
zott, az ehhez
kapcsolódó ren-

dezvény pedig ráhelyezte arra az út-
ra, amelyen ma is jár. „Nagyon hálás
vagyok a Rómer Háznak és Grászli
Bernadettnek, hiszen ő adott elő-
ször lehetőséget arra, hogy rendez-
vényt szervezzek” – emeli ki Paris
Noble, aki részben rendezvényszer-
vezőként dolgozik, továbbra is a Ró-
mer Háznál. „Főként zenei rendezvé-
nyeket hoztam tető alá, de kiállítá-
sok lebonyolításából is kivettem a ré-
szemet.” Saját bevallása szerint so-
kat tanult a rendezvényszervezésből,
mert az egyik legsokrétűbb szakmá-
nak tartja. „Ha nincs elég pénzed,
mindent magadnak kell intézni. Mar-
keting, grafika, szervezés, posztolás,
és akkor a szervezőn kívülálló ténye-
zőket még nem is említettem” – ma-
gyarázza Paris Noble, aki nemrég

egy számára új rendez-
vény lebonyolításá-

ban is kipróbálta
magát. 

Az Idea -
thon Győr
2.0 elneve-
zésű ötlet-
v e r s e n y t
márciusban
t a r t o t t á k

meg azzal a
céllal, hogy a

régió innovatív

ötletei tovább fejlődhessenek, és
akár meg is valósuljanak a későbbi-
ekben. „Egyre többet foglalkozom az
önfejlesztéssel, és talán nem vélet-
len, hogy tavaly óta egy jegyértéke-
sítéssel foglalkozó startupnál dolgo-
zom üzletfejlesztőként. A startupok
világa rendkívül izgalmas, Győr pe-
dig jó pozícióban van, mert az itteni
start up-élet egyre nagyobb fordulat-
számon pörög.” 

Az üzletfejlesztő-rendezvényszer-
vező sokat dolgozik azért, hogy a ter-
vei megvalósuljanak, de a legfonto-
sabb tervét továbbra sem veszíti
szem elől. „Márciusban megszületett
az első fiúgyermekünk, és három-
gyermekes családapaként több mi-
nőségi időre lenne szükségem, amit
velük tölthetek. Közben viszont azért
is dolgozom, hogy még színesebb le-
gyen a város, ahol felnőnek” – mond-
ja Paris Noble. 

Ha ezek után valaki úgy gondolja,
hogy ő is kedvet kapott, és hasonló
munkakörben szeretne kiteljesedni,
tartsa szem előtt Paris zárógondola-
tait. „A szakmámban szinte kötelező
a dolgok mélyére ásni, napszaktól
függetlenül. Legyen szó akár zené-
ről, marketingről, vagy a személyes
fejlődésről. Számomra a legna-
gyobb stressz a nyolctól négyig tar-
tó munka.”

A neve miatt
máig történnek
furcsa esetek

Sting világhírű slágere után szabadon, egy angol–magyar
fiatalember Győrben. Paris Noble rendezvényszervezés-
sel és üzletfejlesztéssel foglalkozik a megyeszékhelyen,
pedig a napvilágot Middlesbrough-ban látta meg annak
idején. Az angol édesapa és magyar édesanya gyermeke
először húsz éve tette át székhelyét Magyarországra. 

Köztünk élnek
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„Számomra misszió,
hogy Gyor még

SZÍNESEBB
LEGYEN”  
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A foltok, pecsétek, piszkos szeny-
nyeződések a mindennapok velejá-
rói, de míg a ruháinkon a mosógép,
a szőnyegeken meg a folttisztító se-
gít, addig a festett falak védelme,
foltmentesítése terén – egy-két ke-
vésbé hatásos, házi praktikát kivéve
– kevésbé van gyakorlatunk. Pedig er-
re is van megoldás, ha jól választjuk
meg a falfestékünket.

Milyen tulajdonságokkal rendel-
kező festéket válasszunk?

Olyat, ami magas kötőanyag-tar-
talma és különleges receptúrája mi-
att kiválóan ellenáll a fizikai behatá-
soknak. Amellett, hogy mosható, sú-
rolható és dörzsölhető felületet ké-
pez, így segít a megelőzésben, ha
már megtörtént a baj, a szennyező-
dés akkor is egyszerűen és gyorsan
eltávolítható. Választásnál az is
fontos szempont lehet, hogy
a falakon képezzen pára-
álló bevonatot, vagyis
tartósan gátolja meg
a felületek penésze-
sedését a lakás
nedves, párás he-
lyiségeiben.

Milyen típusú
foltokat védhe-
tünk ki?

Egy háztartás-
ban rengeteg
szennyeződés for-
dul elő, felsorolni is
nehéz lenne, hogy mi
minden hagyhat nyomot
a tiszta falakon. Számos
bosszúságtól megkíméljük ma-
gunkat, ha dörzsálló falfestéket
választunk, hiszen bizonyos típusok
akár száz különböző szennyeződés-
nek is ellenállnak! Szerencsére töb-
bé nem okoznak gondot a különféle
ételszármazékok – a csokoládé, a
fagylalt, a jégkrém, a gyümölcslé
vagy a kakaó, a zsír, az olaj; a ma-
kacs és olykor kezelhetetlen folto-

kat eredményező kávé vagy vörös-
bor –, illetve a színes és grafitceru-
zák, zsírkréták, filctollak és a szöveg-
kiemelők sem. De számos egyéb, a
háztartásban előforduló baleset
emlékét sem kell a falainknak őriz-
nie, akár sár-, akár egy kis rúzsfolt-
ról legyen szó.

Hol alkalmazzuk?
Bárhol bevethetünk lakásban el-

lenálló bevonatok létrehozására al-
kalmas festéket, de mindenképp ér-
demes alkalmazni a fokozott igény-
bevételnek kitett, zsúfolt, nagy for-
galmú terekben, mint a közlekedők,
belső lépcsőházak, előterek, kam-
rák. Jól fog jönni a mozgalmas gye-
rekszobákban, illetve az olyan belté-

ri helyiségekben is, ahol a magas pá-
ratartalom miatt fokozottan kell
ügyelni a tisztítható, penészálló fe-
lületek kialakítására – például a
konyhákban, fürdőszobákban, mo-
sókonyhákban. 

Mire kell figyelni a munkavégzés
során? 

Bár az ilyen festékek összetétele
egyedi, ugyanolyan könnyű ezekkel
dolgozni, mint egy hagyományos bel-
téri falfestékekkel. Használat előtt
alaposan fel kell keverni. Dolgozzunk
ecsettel vagy finom szőrű hengerrel
(a szórással való felhordás a festék ál-
laga, sűrűsége miatt nem javasolt).
Egy liter festék egy rétegben 12–16
négyzetméter festésére elegendő,
de a tartós és dörzsálló felület érde-
kében érdemes legalább két réteg-
ben felvinni. Az egyes rétegek között
mindig tartsuk be a gyártó által jelölt
száradási időt. (x)

Hogyan készítsük elő
a felületet festéshez?

Csakúgy, mint a ha-
gyományos beltéri fal-
festékek alkalmazá-
sánál, festés előtt
alaposan tisztítsuk
meg a falfelületet.
Ügyeljünk rá, hogy
száraz és pormen-
tes legyen. Készítsük

elő megfelelően a fal-
felületet: szükség ese-

tén gletteléssel javítsuk
ki a falhibákat. Érdemes

festés előtt mélyalapozóval
impregnálni.
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Egy sáros cipő, a lépcsőfordulóhoz támasztott kerékpár, a sétából
visszatérő négylábú kedvencünk, konyhai baleset vagy egy „jól si-
került” házibuli, a lépcsőkön való közlekedés és a maszatos kezek
számos, nemkívánatos foltot hagyhatnak otthonunk falain. Nem be-
szélve a gyerekszobák titokzatos világáról, ahol a színes ceruzák,
zsírkréták és filcek időnként életre kelnek, papír helyett a függőle-
ges felületeket választva vászonként. Ugye ismerős helyzetek?

Volt – nincs!

P.G. Color Festékáruház

9023 Győr, Mester u. 11. • Tel.: 06-96/317-486,
06-30/450-2861 • www.pgcolor.hu

Foltos fal? 

A hirdetés felmutatóját megajándékozzuk
egy teddy hengerrel, ha 5 l-es

Poli-Farbe Platinum matt latex festéket vásárol. 
Más kedvezménnyel nem vonható össze!



Röviden
Kötelező lesz a bárányhimlő elleni oltás
Szeptembertől a köte-

lező védőoltások közé ke-
rül a bárányhimlő elleni
oltás. A teljes védettség-
hez két oltásra kell. A bá-
rányhimlő a bejelentett
fertőző megbetegedé-
sek felét adja, ezért komolyan kell venni. Egyes
esetekben maradványtünetekkel gyógyulhat. A
fejen, a törzsön, majd a test szinte minden ré-
szén jelennek meg a piros pöttyök, és viszketés-
sel járnak. Amikor a piros ki ütések megjelen-
nek, addigra a bárányhimlős beteg már 1-2 nap-
ja fertőz, vagyis valószínűleg már sokakat meg-
fertőzött maga körül a beteg. A pöttyökből ha-
marosan hólyagok lesznek, amelyek a kifakadá-
suk után pörkösödnek, lassan begyógyulnak.
Eközben táptalajt nyújtanak a baktériumoknak,
amelyek akár gennyes gyulladással járó felülfer-
tőződést okozhatnak, maradandó hegeket
hagyva. A gyógyuláshoz legalább egyhetes ápo-
lás szükséges még akkor is, ha nem lép fel sem-
milyen szövődmény.

A jó és rossz koleszterin
Az LDL (low density lipopro-

tein – alacsony sűrűségű lipo-
protein) funkcióját tekintve a ko-
leszterin szállítását végzi a máj-
ból a sejtek irányába. Az LDL ko-
leszterin emelkedett szintje ösz-
szefüggést mutat az érelmesze-
sedéssel, ezért kapta a „rossz”
jelzőt. A HDL (high density lipo-
protein – nagy sűrűségű lipopro-
tein) felveszi a felesleges (a sej-
tek által fel nem vett) koleszte-
rint, majd visszaszállítja a májba,
ahol egy része az epével válasz-
tódik ki. A HDL-koleszterin az
úgynevezett „védő” vagy „jó”
koleszterin, mivel a véráramban
keringő vagy az érfalban már le-
rakódott koleszterint is vissza-
szállítja a májba, ahol lebomlik,
ezzel pedig részt vesz az érfal vé-
delmében. Ha túl nagy a ko-
leszterinkínálat és a sejtek
a rendelkezésre álló
mennyiséget nem tud-
ják felhasználni, az
egyensúly eltolódik, és a
felesleges koleszterin az
erek falában rakódik le. A
lerakódott koleszterin követ-
keztében nő az érelmeszesedés,
a szív- és érrendszeri betegsé-
gek kialakulásának kockázata. A
koleszterin elsősorban rossz tu-
lajdonságai miatt vált ismertté,
de a teljességhez az is hozzátar-
tozik, hogy nagyon fontos a szer-
vezet számára, ugyanis nélkülöz-

A magas koleszterinszint megduplázhatja, vagy akár meg is triplázhatja a szív- és érrend-
szeri betegségek kialakulásának esélyét. Manapság rengeteg reklám hívja fel a figyelmet
a koleszterinszint fontosságára, a túl magas érték ugyanis komoly egészségkárosodáshoz
vezet a szív- és érrendszerben.

Hőség okozta szívinfarktus
A hőség okozta szívin-

farktusok száma az év-
század kezdete óta növe-
kedett. Korábbi  tanul-
mányok kimutatták,
hogy a rendkívül forró,
de nagyon hideg napo-

kon is szaporodik a szívizomelhalások száma. A
pontos okok nem ismertek, feltehetően többrétű-
ek. Magas külső hőmérsékletnél az izzadás miatti
folyadékveszteség fokozza a vér viszkozitását, ami
növeli a trombózishajlamot. A hideginger emeli a
vérnyomást és a pulzust. Az alcsoport-analízisek
azt mutatták, hogy a cukorbetegek és az emelke-
dett vérzsírszinttel rendelkezők érzékenyen reagál-
tak a hőségre. Ezért a kutatók gyanítják, hogy a me-
leg napokon nem csak a klímafelmelegedés felelős
a szívinfarktusok számának emelkedéséért. Ugyan-
is az utóbbi években azoknak a 2-es típusú diabé-
teszeseknek a száma is nőtt, akik a meleget rosz-
szabbul viselik, mint mások.

képpen orvoshoz kell fordulni. Kü-
lön jelölik az LDL (alacsony sűrű-
ségű lipoprotein) koleszterin
szintjét. Itt 3,4 mmol/liter alatt
normális az érték, 4,2 fölött pe-
dig kóros. A kettő közötti a határ-
érték. A triglicerid esetében 1,7-
es érték alatt nyugodhatunk meg,
1,7 és 2,3 között már van rizikó,
2,3 fölött pedig kórosan magas
koleszterinszintről beszélünk.

Hogyan kezelhető a magas
koleszterinszint?

A koleszterinszint mérséklé-
séhez alapvető fontosságú az ét-
kezési szokások helyes kialakítá-
sa. Telítetlenzsírsav-tartalmú
ételek (növényi olajok, például
olíva, szezám, szója, napraforgó,
repce, lenmag) fogyasztása java-

solt, viszont a telített zsíro-
kat jobb kihagyni az ét-

rendünkből. A telített
zsírok közül a legismer-
tebb az állati zsírok cso-
portja, de néhány nö-

vényi zsír, például kó-
kuszolaj, mogyoróvaj, ka-

kaóvaj, pálmaolaj is ide tarto-
zik, ezek főleg az édességekben
vannak jelen. Az összetett szén-
hidrátok (tészta, rizs, burgonya),
magas rosttartalmú ételek is se-
gítenek a koleszterinszint csök-
kentésében. Túlsúlyosak eseté-
ben javasolt a diéta, akkor is, ha
a koleszterin szintje nem sokkal
magasabb a határértéknél. 

hetetlen eleme az állati és em-
beri sejteknek, részt vesz a sejt-
membránok alkotásában, és szá-
mos fontos vegyület, mint pél-
dául a D-vitamin, az epesavak és
a mellékvesekéreg által termelt
szteroid hormonok előanyaga.

Milyen a megfelelő kolesz-
terinszint?

Az összesített koleszterinszint
(HDL + LDL) az összes zsírszállító-
fehérje töménységét határozza
meg a vér literére számítva
mmol/liter mértékegységben. A
koleszterinszint nagyságrendjétől
függően különböző súlyosságú
(normális, határérték, kóros) álla-
potokat különböztetünk meg. Az
össz-koleszterinszint 5,2 mmol/li-

ter alatt tekinthető normálisnak.
A határérték 5,2 és 7,0 között
van, ekkor már oda kell figyelni és
helyes, zsírszegény táplálkozással
visszaszorítani a normál határ alá.
A 7 fölötti érték viszont már kó-
rosnak számít, amellyel minden-

A túl magas érték
egészségkárosodáshoz

vezet
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Hogyan mérsékelheto 

a koleszterinszint?
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Milyen ételeket kerüljünk a pi-
hentető alvás érdekében?

Az, hogy elalvás előtt – általá-
nosságban legalább hat órával –
élénkítő szereket, kiemelten is kof-
feintartalmú italokat (kávé, kóla, fe-
kete vagy zöld tea, energiaitalok)
kerülni kell a jó alvás érdekében, ál-
talában köztudott. (Megjegyezhe-
tő, az energiaitalok olyan anyago-
kat is tartalmazhatnak, amik miatt
fogyasztásukat igencsak érdemes
meggondolni.) Azonban arra, hogy
a csokoládé, csokoládétartalmú sü-
temények, kakaó is komoly élénkí-
tő hatással bírhat, sokszor nem
gondolunk, és furcsállhatjuk, hogy
nem jön álom a szemünkre. Koráb-
ban kevéssé volt ismert, manapság
azonban egyre nagyobb a szakiro-
dalma egyes élelmiszer-adalékok-
nak, mint például a nátrium-gluta-
mátnak. Ez az ízfokozó anyag egyes
kutatások szerint élénkítő hatással
bír, és felelőssé tehető a gyerekek
hiperaktivitásáért, arra érzékeny
egyéneknél pedig alvászavart okoz-
hat. Általában feldolgozott húséte-
lekben található, így ezek – különö-
sen esti fogyasztása – megmagya-
rázhatatlannak tűnő álmatlanság-
gal járhat.

lehetőleg mégiscsak legyen annyira
könnyű a vacsora, amennyire csak le-
hetséges, mennyisége legyen mérték-
letes, és amennyiben megvalósítható,
az étkezés-elalvás között teljen el leg-
alább két óra. Jót tesz egy könnyű esti
séta – ahogy a „régiek” mondták, 50
lépés séta lefekvés előtt –, ha lehet-
séges, iktassuk be.

Allergiát, viszketést oko-
zó ételek fogyasztása

Amikor a szervezetben
magas egy speciális vegyület,
a hisztamin szintje, az allergi-
ás tüneteket – orrfolyás, kö-
högés, csalánkiütés, viszketés
– eredményezhet. Ezek pedig
megronthatják az éjszaka nyugal-
mát. Leggyakrabban ételallergia,
ételintolerancia jelenléte vezethet eh-
hez a problémához. Sokszor nem
könnyű megtalálni azt az ételt, ame-
lyik összefüggésbe hozható a panasz-
szal, például az (éjszakai) viszketéssel.
Érdemes kiemelni a tejfehérje (kazein)
szerepét: míg régebben inkább csak a
gyerekeknél okozott allergiás tünete-
ket, addig az utóbbi években a felnőt-
teknél is egyre több allergiás tünet
okozója. Sokszor a tejtermék fogyasz-
tása egyáltalán nem esik egybe a tü-

JÓ TUDNI

Az alkoholos italok esti fogyasztása bár egyéni különbségeket mutat, a
legtöbben kellemesen ellazulnak, kedélyesebbé válnak. Később, az éjsza-
kai órákban azonban a felhalmozódó acetaldehid – mely az alkohol lebom-
lása során keletkezik – kifejezetten élénkítő, ébresztő hatással bír, így (kü-
lönösen a vörösbor fogyasztása) éjszakai felébredéshez vezethet.

netek megjelenésével, így nehezen
fejthető meg az ok-okozat. A tej és tej-
termékek fogyasztása felelős lehet pél-
dául allergiás orrfolyásért, vagy az arc-

üreg nyálkahártyájának duzzanatáért
(és emiatt is megromolhat az alvás),
de kellemetlen, viszkető bőrtünetek
is megjelenhetnek, melyek szintén a
pihentető alvás ellen hatnak. Konzul-
táció szakemberrel – és ennek nyo-
mán a megfelelő vizsgálatok elvégzé-
se – segítség lehet a panaszok felszá-
molásában.  

A pihentető alvás érdekében mi-
kor érdemes vacsorázni?

A legtöbb ember – elsősorban mun-
kája miatt – kevéssé tudja mindennap-
jait rendszerességgel élni, de az általá-
nos időzavar, túlhajszoltság is sajnos
begyűrűzött az emberek életébe. Már
nem feltétlenül jelent pihenést a szom-
bat-vasárnap, sokan kénytelenek ilyen-
kor is dolgozni, és hétközben jutnak
szabadnaphoz. Még rosszabb a szá-
mos variációjú váltott műszakrend,
mely végképp nem kedvez a rendsze-
rességnek. Ilyenkor csupán egy általá-
nos szabály vehető figyelembe: feléb-
redés után étkezni a legbőségesebben,
és lefekvés előtt étkezni a legszeré-
nyebben. Ez utóbbi persze a gyakorlat-
ban egyáltalán nem valósítható meg
könnyen, mivel sokak napja úgy alakul,
hogy szinte a lefekvés előtti evés a napi
egyetlen étkezés. Ezzel kapcsolatban
általánosságban az javasolható, hogy

Vannak olyan
ételek, melyek
fogyasztását

kifejezetten kerülni
kell, ha nyugodt
alvásra vágyunk
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A mondás szerint „reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár,
és vacsorázz úgy, mint egy koldus”. A mindennapokban szinte nem is gondol-
juk, milyen nagy szerepe van a táplálkozásnak és az étkezésnek abban, hogy
alvásunk pihentető-e vagy sem. Az étkezés egyrészről nem választható el a
napi időbeosztástól és az életritmustól, másrészt bizonyos ételeket és táp-
anyagokat fontos bejuttatni szervezetünkbe ahhoz, hogy ne álljon fenn olyan
hiányállapot, mely a pihentető alvást kedvezőtlenül befolyásolná. És a másik
oldalt is figyelembe kell venni: vannak ugyanis olyan ételek, melyek fogyasz-
tását kifejezetten kerülni kell, ha nyugodt alvásra vágyunk.

A hét orvosi témája

a pihenteto alvásért´́

Szerző:
Kovács Gábor táplálkozásterapeuta

és dr. Radics Judit pszichiáter,
pszichoterapeuta, alvásszakértő

főorvos 

Táplálkozásterápiával
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Dr. Dézsi Csaba András professzor szerint rutinból gyógyítani nem lehet

A szívkatéterezés összefoglaló neve
különböző fajtájú és szintű beavatko-
zást takar, többek között a diagnózistól,
az akut infarktus okozta életveszélyes
állapot koszorúér-tágítással történő
megszüntetésén át a beteg ér vissza-
szűkülését gátló érháló, más néven a
sztent beépítéséig. Minden esetben
egyénre szabott kezelésre van szükség,
nemcsak a műtét során, hanem az azt
követő terápiák sem lehetnek minden-
ki számára egyformák. Ez vonatkozik a
gyógyszerelésre éppúgy, mint az élet-
módvezetésre. Beteget gyógyítani ru-
tinból nem lehet – állítja a professzor.

Mi a tapasztalata: ezeket az
egyéni kezelési stratégiákat betart-
ják otthon a betegek?

Sajnos sokan nem, vagy csak rész-
ben. Sokszor kérdezik tőlem: ha a katé-
terezés során kinyitottam a beszűkült
eret, operációval megszüntettük a bajt,
miért kell a továbbiakban is tablettákat
szedniük. Én ennek a kérdésnek örülök,
mert fontos, hogy a beteget érdekelje
a saját állapota, további teendője, még-
pedig autentikus forrásból.

Ilyenkor mit mond a betegeinek?
Fontos tudni, hogy a szívbetegség

hátterében gyakran genetikai hajlam
áll, de ez egyáltalán nem eleve elren-
delés. Az ismert rizikófaktorok – a do-
hányzás, az elhízás, a kezeletlen cukor-
betegség, a magas koleszterinszint, a
magas vérnyomás, a húgysavszint-
emelkedés, a testmozgás hiánya, a
stressz – igen jelentősen hozzájárulnak
a genetikailag sebezhető szervezet
megbetegedéséhez. Nem lehet min-
dent a tablettákra bízni, a szükséges
gyógyszerek s az életmódváltás együtt
csökkenti a betegség rizikóját.

Tudjuk, hogy melyik milyen mér-
tékben?

A katéteres beavatkozás 25 százalék-
ban, hiszen a műtét a jelentős szűküle-
teket szünteti meg, a kisebb meszese-
dések megmaradnak. A gyógyszerek
ugyancsak 25 százalékkal járulnak hozzá
ahhoz, hogy ismételten ne forduljon elő
a szívbetegség. A maradék ötven száza-
lék pedig az életmódon múlik, hiszen a
genetikai hajlam nem változik.

Mennyit változott a terápia az
utóbbi évtizedekben?

Az új, forradalmi beavatkozások
lehetősége nyilvánvalóan módosítot-
ta a szükséges terápiát. Az infarktu-
sos betegeknek most a sikeres katé-

terezés után fokozatosan felépített,
rendszeres mozgást javaslunk. Ré-
gebben azt ajánlottuk: minden negy-
ven év feletti ember naponta szed-
jen aszpirintablettát a megelőzés ér-
dekében. Ma azt mondjuk: fölöslege-
sen senki se szedje, ha azonban ko-
szorúér-betegsége van, akkor azon-
nal el kell kezdeni az aszpirin alkalma-
zását, éppúgy, mint a koleszterin-
csökkentőket, és a magas vérnyo-
mást is hatékonyan kell kezelni.

Milyen koleszterinszint számít
magasnak?

Egyedi célértékeket határozunk
meg, amelyek a betegségtől, annak
súlyosságától függenek. A betegek
sokszor mondják, milyen jó, hogy a
„rossz koleszterin”, az LDL-szintjük a
laboratóriumi tartományok felső ha-

tára alatt van, s nem értik, miért aka-
runk ennél alacsonyabb szintet elérni.
Igen, de tessék megnézni az alsó ha-
tárt: az ugyanis nulla. A koleszterin-
csökkentőkről egyébként az utóbbi
időkben hitelesnek tűnő forrásokból
álhírek jelennek meg, s megpróbálják
lebeszélni róla a betegeket. Pedig a
Q10 hatóanyaggal kiegészített sztati-
nok esetében ritkán jelentkeznek mel-
lékhatások, a káros koleszterin szintje
viszont jelentősen csökkenthető. Ösz-
szességében azt mondhatom: gondol-
junk arra, hogy a szívműtött betegek
nem sebezhetetlenséget kaptak a
sorstól, hanem esélyt a jobb minősé-
gű és hosszabb életre. Az élettani és
lélektani sajátosságok figyelembevé-
telével kialakított műtét utáni terápi-
ák betartása ennek az esélynek a
megőrzése miatt elengedhetetlen.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

a hosszabb, jobb minoségu életre

A nemzetközi felmérések azt
mutatják, hogy a sikeres szív-
katéteres beavatkozáson át-
esett, vagy az eredményes
nyílt szívműtétek után a bete-
gek jelentős része abbahagyja
a neki előírt gyógyszerek egy
részének a szedését. Győrben
eddig 20.853 szívkatéteres be-
avatkozást hajtottak végre.
Dr. Dézsi Csaba András kardi-
ológus professzorral, a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház
osztályvezető főorvosával ar-
ról beszélgettünk: jellemző-e
ez a magatartás a Győrben
kezelt betegekre, milyen ve-
szélyekkel jár a gyógyszerek
abbahagyása? Melyek azok a
terápiás magatartások –
gyógyszerszedés, életmód-
váltás –, amiket a katéterezés
után egészségünk megóvása
érdekében követni kell?

A mutét esély ´́
´́ ´́
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Bodócs István utca
Bodócs István (1887–1965) fizikus,

meteorológus, tanár. Eötvös József
mellett csillagászként dolgozott, majd
1917-ben Győrben kezdett tanítani a
Győri Magyar Királyi Állami Felső Leány-
iskolában. A mai Révai Miklós Gimná-
zium elődjében, a Győri Magyar Királyi
Állami Főreáliskolában természettudo-
mányi tárgyakat és mennyiségtant ta-
nított 1929 és 1944 között. Számos tu-
dományos publikáció is fűződik nevé-
hez. Sírhelye a győri Szent Imre-temp-
lom kriptájában van. Az utcát 1995-
ben nevezték el róla.

Borsos Miklós utca
Borsos Miklós (1906–1990) Kos-

suth-díjas szobrász, grafikus, főiskolai
tanár, a modern magyar szobrászat

klasszikus mestere, Győr díszpolgára.
1922–1947-ig Győrött élt, de győri
kötődése haláláig megmaradt. Mű-
vészeti tanulmányait – miután elsajá-
tította apja üzletében az aranymű-
vességet – Firenzében, Bécsben és
Erdélyben folytatta. Festőként Glatz
Oszkár tanítványa volt, de mindin-
kább a szobrászat és az éremművé-
szet érdekelte. Tanított az Iparművé-
szeti Főiskolán, majd szívproblémái
miatt 1973-tól a kőszobrászatot abba
kellett hagynia. Műveinek jelentős
részét Győrre hagyományozta. (Ál-
landó kiállítása az Apor Vilmos püs-
pök tere 2. sz. alatt van.) Az utca
1992-től viseli a nevét.

Déry Tibor utca
Déry Tibor (1894–1977) Kossuth-dí-

jas író, költő. Ismertebb művei: Felelet,
Simon Menyhért születése, Képzelt ri-
port egy amerikai popfesztiválról.

Függvény utca
A függvény egyfajta matematikai

fogalom. Az elnevezés kapcsolódik a
közeli Riesz Frigyesről elnevezett ut-
cához.

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

232019. május 10.

Lapunk 
május 31-i számában 

szeretnénk kedvezményes
megjelenési lehetőséget 

biztosítani a nyári táborok
részére. 

A részletekért keresse 
munkatársunkat,

Mesicsné Kőműves Máriát 
a 20/502-6242-es számon!

Ekkor bementem a gyógyszertár-
ba, és megkérdeztem, hogy a patikus
szerint melyik az a főként természe-
tes hatóanyagokat tartalmazó májvé-
dő szer, amit jó szívvel ajánlani tudna
számomra. Ugyanis gyógyszert már
nem akartam szedni. 

Milyen készítményeket javasolt
a gyógyszerész?

Letette elém a Dr. Dézsi Natur He-
par Mix tablettát és azt mondta,
hogy ezt próbáljam meg, mert ren-
getegen dicsérik a hatékonyságát.

„A Dr. Dézsi Natur Hepar Mix 
rendbe hozta a májfunkciómat”
Izabella legalább hatféle gyógyszert szedett a vérnyomására és az ízületi
panaszait is gyakran kellett gyulladáscsökkentőkkel enyhíteni. Egyszer az-
tán egy vérvételt követően kiderült, hogy feltehetően ennek következté-
ben „elszálltak” a májfunkciós értékei. Ijesztő volt, hiszen egy éve a GPT
141 U/l, a GOT 57 U/L, a gamma-GT pedig 98 U/l volt, ami magasan meg-
haladta a normális értékeket. Természetesen kivizsgálás következett, de a
ultrahanggal kimutatott „zsírmájon” kívül semmi egyéb nem derült ki. Et-
től meg is nyugodott, meg nem is, hiszen azzal tisztában volt, hogy a máj-
működésével a leletek alapján gondok vannak.

Elég szkeptikus vagyok a tablettákkal
kapcsolatban, de azt tanácsolta,
hogy szedjem három hónapon ke-
resztül és utána nézessem meg is-
mét a májfunkciós értékeimet. 

Gondolom így is tett. Mit tapasztalt?
Azt, hogy szépen lassan, fokozato-

san kezdtek javulni a leleteim, min-
den egyes vérvétel jobb eredménye-
ket mutatott. 

Jelenleg hol tartanak ezek a számok?
Idén márciusi vérvételem a legutol-

só. Ebben a GPT: 40 U/l, ami már csak

Izabella laborleletei folyamatosan javultak

picit emelkedett, a GOT pedig 21 U/L,
ami messze alatta van a normál érték
felső határának. A gamma-GT is több
mint felére, 49 U/l-re csökkent. Szinte
hihetetlen, mert egy éve még sokkol-
tak az akkori magas értékek, nem gon-
doltam volna, hogy ilyen egyszerű lesz
a dolgom, hogy rendeződjenek. Vigyáz-
ni kell, mert volt olyan patika, ahol azt
mondták, hogy tudnak ajánlani egy job-
bat és olcsóbbat, de megnéztem az
összetételét és közel sem volt annyira
komplex, mint a Dr. Dézsi-féle Natur He-
par Mix, ami a szilimarin, vagyis mária-
tövis mellett kolint, rezveratrolt, articsó-
ka-kivonatot és C-vitamint tartalmaz.
Ennél hatékonyabbat én még nem ta-
láltam.

Ez nagyon meggyőző. De miért
kezdte el szedni a Dr. Dézsi Magne
Q10 tablettát is?

Egyrészt azért, mert bevált a Dé-
zsi professzor által összeállított máj-

védő tabletta. A MagneQ10 tablettát
pedig a szív védelmére ajánlották, s
nekem korábban elég sok úgyneve-
zett extraszisztolém volt. Tudja, az
olyan, amikor az ember úgy érzi,
hogy a szíve nagyokat dobban, az-
után pedig kihagy. Elég ijesztő tud
lenni, bár a kardiológusom azt mond-
ta, hogy nem kell tőle megijedni, et-
től nem lehet meghalni. Na persze,
azért sokkal jobban érzem magam
most már, hogy nem érzek ilyen kel-
lemetlen bedobbanásokat. (x)

Izabella saját magán 
tapasztalta meg
a Dr. Dézsi tabletták 
előnyös hatásait

KEDVES
táborszervezők!

NYÁRI TÁBOROK

Holenda Barnabás utca
Holenda Barnabás (1896–1967)

bencés tanár. Győrben, Budapesten és
a pannonhalmi főiskolán tanított elmé-
leti fizikát. Matematika-tankönyveket
írt. A Czuczor Gergely Bencés Gimnázi-
um igazgatója (1938–1948), a Győri
Püspöki Papnevelő Intézet igazgatója
(1948–1950), a Szent Benedek rend-
ház főnöke (1950–1963) volt. A győri
bencés templom kriptájában nyugszik.

Horváth Árpád utca
Horváth Árpád (1907–1990) techni-

katörténész, tanár. Több győri középis-
kolában tanított, később a KTMF-en
(Győri Közlekedési, Távközlési és Műsza-
ki Főiskola) főmunkatárs volt. Több
könyve jelent meg, a csillagászattal, a
technikával, gépkocsikkal kapcsolatban.

lllyés Gyula utca
Illyés Gyula (1902–1982) Kossuth-dí-

jas író, műfordító. Esszéi, tanulmányai,
népi írói rajzai az 1950-es éveket rögzí-
tették (Fáklyaláng). Szépprózai, drámai
művei is jelentősek. (Kegyenc, Ebéd
a kastélyban, Hajszálgyökerek). Az
utca 1992-ben kapta a nevét.
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„A tavalyi nagy sikerű nyitány után az
idén már másodízben rendezik meg vá-
rosunkban a Stílusos ART Pikniket a leg-
jobb hazai éttermek részvételével” – kö-
zölte dr. Fekete Dávid alpolgármester,
aki hozzátette, a program fő helyszíne
ezúttal is a Radó-sziget lesz, a romanti-
kus környezet tehát garantálja a piknik-
hangulatot, amely mellé az idén is szí-
vesen adta támogatását az önkormány-
zat. Ide szombaton 11–22 óra, míg va-
sárnap 11–20 óra között várják az ínyen-
ceket izgalmas ételekkel, italokkal,
workshopokkal és kiállításokkal. A ren-
dezvényt zenei programok is színesítik,
itt lesz például a Pankastic és a  Swing à
la Django is, Kozma Orsival kiegészülve,
valamint Galambos Dorina és a Hoppá-
ré. Ezt megelőzően, csütörtökön az Es-
terházy-palotában a Tárlatvezetés pro-
seccóval című programmal indul az ese-
mény – erről már Grászli Bernadett mú-
zeumigazgató beszélt, aki elmondta, a
rendezvénysorozat a korábbi „Művésze-

tek utcája” program újragondolása is,
ahol a kultúra kilép a megszokott köze-
géből. Az igazgató azt is bejelentette,
hogy a piknikre szóló jegyekkel a Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
kiállításait is megtekinthetjük, míg az
egyházmegye Szent László Látogatóköz-
pontja a toronykilátóba szóló kedvez-
ményes látogatói jegyekkel kapcsolódik
a programhoz.

„A tavalyi első piknik olyan jól sikerült,
és olyan barátságok köttettek, hogy a
felkért séfek örömmel vállalták el az idei
közreműködést is. Olyan ismert szakács-
művészek lesznek velünk, mint Sárközi
Ákos (Borkonyha), Bicsár Attila (Sauska

48), Ruprecht László (SVÉT), Gyurik Gá-
bor (Viator Apátsági Étterem és Borbár),
Wolf András (Salon Restaurant) és Hor-
váth Szilveszter (La Maréda Étterem)” –
ismertette Pauli Zoltán, a Stílusos Vidéki
Éttermiség programok főszervezője, az
ART Piknik társszervezője.

A rendezvény megnyitó borvacsorá-
ját május 31-én a La Maréda étterem-
ben tartják, ahol a neves szakácsok pre-
zentálják a fogásokat. Szabó László, az
étterem ügyvezetője hangsúlyozta,
már tavaly is élmény volt látni, hogy a
művészeknek is tekinthető séfek ho-
gyan dolgoznak együtt, amiből egy új
minőség születik. Az ügyvezető azt is el-

mondta, hogy a prezentálásukban a Ra-
dón sem használnak majd műanyag ét-
készletet, csak újrahasznosítható vagy
lebomló anyagokat. A sajtótájékozta-
tón kóstolóként feltálalt finomságokat
például pálmalevél tányérokban nyúj-
tották át. Az ízelítőt Horváth Szilveszter
készítette, aki néhány kulisszatitkot is
elárult. Mint mondta, szereti a fúziós
konyhát, és a világban kedvelt ízeket
„lefordítani magyarra”. Erre készül a Stí-
lusos ART Pikniken is. 

A rendezvényről és a jegyekről to-
vábbi információ az ART Piknik hon-
lapján (artpiknik.hu) és Facebook-ol-
dalán olvasható! (x)

PIKNIKEZHETÜNK a Radón

A hazai gasztronómia legszínesebb és
legdizájnosabb fesztiválja következik jú-
nius 1-jén és 2-án a Radó-szigeten, ahol
a kulináris élvezetek mellett kulturális él-
ményekben is részünk lehet.

Újra stílusosan
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Elkészítés
1. A fasírthoz a hagymát megdinsztelem,

a végén hozzáadom az aprított fokhagymát
is. Leveszem a tűzről és hozzáadom a fűsze-
reket, hiszen meleg olajban oldódnak. Egy
tálban összekeverem a darált hússal, tojás-
sal, tejszínnel és állni hagyom 15 percig. 

2. A sütőt előmelegítem 200 fokra, egy tep-
sibe két rudat formázok a húsból és 35 perc
alatt megsütöm. Hagyom kihűlni, majd a fel-
vert tojásba forgatom és az összetört corn -

Létezik az a bizonyos sztereotípia, hogy minden zöld pü-
rétől jobb távol tartani magunkat, főként, amit fasírttal kí-
nálnak, de én ezt most megcáfolom.

A mumus gyakran maga a
menza, az itt ért kiskori élmé-
nyek miatt félünk sóskát enni
felnőttkorunkig. A konyhásné-
nik ellen szóló puccs már 6-7
éves korban bekövetkezik. Aki
pedig nem csatlakozik a véle-
ményvezérek spenót- vagy
sóskautálásához látványosan,
azt hamar kirekesztik. Nos, én
vállaltam ezt a következményt
is, ami ugyan elmaradt, de ma
már a diétázó barátnőim vala-
melyik zöld levelet majszolják
esténként, a fiúk pedig az iz-
maikat serkentik a reggeli tur-
mixszal. Csupán egy pici változ-
tatás és egy bizonyos alap-
anyag szükséges, hogy a törté-
nelmet újraírjuk, azaz megsze-
ressük a sóskát fasírttal. Mind-
kettőhöz tejszínt adtam, és
gyönyörű krémes lett tőle a
zöld mártás, a fasírt pedig évek
óta így készül nálunk, mert et-
től zamatos, omlós és felejthe-

tetlenül szaftos. Anyukám kife-
jezetten irtózik ettől a menü-
től, de rajta teszteltem és bi-
zony kétszer szedett újra.

A spenót és a sóska vitami-
nokban és ásványi anyagok-
ban gazdag növény. Különö-
sen gazdagok kalciumban,
amelyből egyébként is keve-
set fogyasztunk. A spenót bő-
velkedik még vasban, magné-
ziumban és véralvadásgátló
káliumban. Magas C-vitamin-
tartalma miatt jótékony hatás-
sal van a szemre, a bőrre és a
hajra. Úgy tartják, a szerveze-
tünk látványosan hálálja majd
meg, ha 3-4 hetente szerepel
az étrendünkben a sóska-
vagy a spenótlevél. Bátran
együnk tehát zöld pürét bár-
minemű társadalmi nyomás
és elvárás nélkül, hiszen csu-
pán egyetlen következménye
lehet, hogy egy erős inmun-
rendszert építünk fel velük.

Tipp: 
Apró, főtt sós

burgonyával és 6 perces
főtt tojással
fenséges!

flakesbe. Egy serpenyőben, 150 ml közepesen
forró olajban minden oldalát megpirítom. 

3. A sóskáról lecsipegetem a szárát,
majd kevés vajon vagy olajon megdinszte-
lem a kockázott hagymát, fokhagymát, hoz-
záadom a sóskalevelet, a fűszereket és fel-
öntöm vízzel. 

4. 20 percig párolom, hozzáadom a tej-
színt, majd egy turmixgépben összeturmi-
xolom, ennek hiányában egy botmixerrel.
Behabarom 2 ek. liszttel és újra felforralom.

Bevásárlólista
Sóskamártás: 500 g friss sóskalevél • 200 ml tejszín
• 300 ml víz • 2 kk. só • 2 kk. cukor • fél fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma • 2 db babérlevél • 2 csipet őrölt bors
• 3 db szegfűbors
Fasírt: 500 g darált hús • 1 kk. zsír • 1 közepes vöröshagyma
• 100 ml tejszín • 1 db tojás • 1 kk. őrölt bors
2 kk. őrölt pirospaprika • 50 g cornflakes+1 tojás

#szarkazsófi

SÓSKÁT szabadon
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tetofedo–bádogos

csoszerelo

A Győr-Szol Zrt. Városüzemelte-
tési és Kivitelezési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munka-
körök 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@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör
megnevezését.

feltétel: szakirányú végzettség

feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
gépkocsivezeto

´́ ´́

feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

festo
feltétel: szakirányú végzettség

´́

komuves
feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala pá-
lyázatot hirdet 

MARKETING-
ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére. A
pályázattal kapcsolatban
további információ az on-
kormanyzat.gyor.hu hon-
lapon, a Pályázatok menü-
pont alatt érhető el.

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztat-
ja a lakosságot, hogy a Reptéri úti
hulladékudvar május 11-én, szomba-
ton zárva tart. Az említett napon 8 és
16 óra között az Arany János Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola udva-
rán (Örkény István út 6., bejárat a kis-
erdő felől) működő kihelyezett gyűj-
tőponton van lehetőség a hulladék
díjmentes elhelyezésére. A szolgálta-
tó felhívja a figyelmet, hogy veszé-
lyes hulladéknak számító anyagok át-
vételére az ideiglenes gyűjtőponton
nincs lehetőség.

ZÁRVA TART
a Reptéri úti 
hulladékudvar
május 11-én

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Az Újvárosi Művelődési Ház a keze-
lésében lévő 9025 Győr, Pinnyéd,
Napfény u. 1. sz. alatti művelődési
ház melletti egyéb épület megneve-
zésű, 46,3 nm hasznos alapterületű
ingatlant 5 év időtartamra, árverés
útján bérbe adja. Az árverési hir-
detmény részletei a gyor.hu oldalon
találhatók.

Gyõr, Kölcsey u. 1.  Info: 96/313-953 • 06-30/6827-591 • 06-30/904-3520

Puskás Profil
HÁZTARTÁSI GÉPEK • KONYHAI BERENDEZÉSEK • KLÍMÁK

tanácsadás

üzembehelyezés

szerviz
5 év garancia

A LED-fényforrások beépítésével
nemcsak villamos energiát spórol a vá-
ros, de a megvilágítottság is sokat ja-
vul. A LED-fényforrás alkalmazásával
esti, éjszakai időszakban sokkal szín-
hűbben érzékelhetők a gyalogosok,
kerékpárosok, ezáltal biztonságosab-

LED-es közvilágítás lesz Tovább folytatódik a város közvi-
lágítási hálózatának korszerűsíté-
se LED-fényforrásokra. Legutóbb
a Tihanyi Árpád úton, a Szigethy
Attila út és Jereváni úti vasúti át-
járó közötti szakaszon, közel egy
kilométer hosszan cserélték le a
lámpatesteket. 

bá válik a közlekedés is. A korszerűsí-
tés 30 millió forintba került, melynek
forrását az önkormányzat biztosította
a győri Útkezelő Szervezet költségve-
tésében – tájékoztatott Prédl Antal, az
útkezelő intézményvezetője.

Radnóti Ákos alpolgármester el-
mondta, a mostani, választókörzetét
is érintő fejlesztés mellett a korábbi
években már lecserélték a lámpates-

teket LED-es közvilágításra például a
Szabolcska Mihály utcában, az Ifjú-
ság körúton, a Barátság Parknál, és a
83-as főút marcalvárosi szakaszán.
Hozzátette: az Ifjúság körúton és a
Szabolcska utcában speciálisan meg-
világított és figyelemfelkeltő villanó-
fénnyel ellátott gyalogos-átkelőhe-
lyeket is kialakítottak, így biztonságo-
sabbá vált a közlekedés.

a Tihanyi Árpád úton is
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A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az
alábbi munkakörök betöltésére:

Feltétel: autogén-, AWI- és bevont 
elektródás hegesztővizsga
Előnyt jelent: hegesztő minősítő
vizsga

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai 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.

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

´́

´́ ´́
´́´́

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Városüzemelteté-
si és Kivitelezési igazgatósága fel-
vételt hirdet az alábbi munkakör
betöltésére: 

Feltétel: • C kategóriás jogosítvány
• legalább 3 év tehergépjármű-vezetői
tapasztalat • GKI kártya

Előnyt jelent: • E kategóriás jogosít-
vány • darukezelői képesítés • veszé-
lyes áru szállítását igazoló  képesítés

Jelentkezési határidő: 
2019. május 15.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre
várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-bérügyi
osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10.,
vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borí-
tékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tár-
gyában tüntesse fel a „Gépjárműveze-
tŐ” jeligét.

gépjármuvezeto´́ ´́

A Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet 
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek portáljainak cseréjére.

A Győr-Szol Zrt. 10 millió forintos keretösszeget különített el a győri önkormányzat tu-
lajdonában álló üzlethelyiségek portáljainak (kirakatainak, bejárati ajtóinak és ablakai-
nak) cseréjéhez való hozzájárulás céljából. A támogatás 50 százalékos intenzitású, me-
lyet az üzlethelyiséget bérlők pályázat útján nyerhetnek el az alábbi feltételek szerint.
A pályázat csak a győri önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiségek portáljá-
nak cseréjére vehető igénybe. A pályázatot a Győr-Szol Zrt. központi ügyfélszol-
gálatán (9024 Győr, Orgona utca 10.) beszerezhető, illetve a gyorszol.hu honlap-
ról letölthető formanyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani. A már elvégzett
munka esetén nem lehet pályázni! 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 12 óra

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás a GyŐr-Szol Zrt. központi
ügyfélszolgálatán (9024 GyŐr, Orgona u. 10.) kérhetŐ. A részletes pályázati
felhívás megtekinthetŐ a gyorszol.hu internetes oldalon.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet építés-
hatósági ügyintéző munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolatban
további információ az onkormanyzat.gyor.hu honlapon, a Pályázatok me-
nüpont alatt érhető el.

Pályázati felhívás

ÁLLÁSHIRDETÉS

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ • 
• KÖNYVELŐ • 
• DIETETIKUS •
• TAKARÍTÓ •

• KONYHAI KISEGÍTŐ •
• GONDOZÓ •

• ÁPOLÓ •

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

Ebben az időszakban mun-
kanapokon 8–14 óráig, vala-
mint 23 órától másnap 4 óráig
elszíneződött ivóvízzel találkoz-
hatnak, ingadozhat a víznyo-
más és átmeneti vízhiány is
előfordulhat. 

A nappali órákban Pinnyéd
területén fogunk dolgozni, utcá-
ról utcára haladva, éjszaka pe-
dig a Pinnyéd–Abda–Börcs és Ik-
rény irányában haladó főnyomó-
vezetéket tisztítjuk. 

A vízvezeték tisztítása idején
is fogyasztható a vezetékes víz,
de minden karbantartási mun-

Eldugult a víznyelő?
A víznyelő-dugulások túlnyo-

mó része egy-két perc alatt elhá-
rítható. Legtöbbször csak szabad-
dá kell tenni a rácsokat, hogy mű-
ködni tudjon az elvezetés. Kérjük
az ingatlantulajdonosokat és a te-
rületek kezelőit, lehetőség szerint
hagyják szabadon a víznyelők kör-
nyékét, hogy azok a legnagyobb
kapacitással működhessenek.
Munkatársaink rendszeresen el-
lenőrzik és tisztítják a víznyelőket.
Ha eldugult víznyelőt szeretnének
bejelenteni, a 06-80/20-40-86-os
zöld számon tehetik meg. 

kánál ivóvizes tartálykocsit is irá-
nyítunk az érintett körzetbe. 

Az itt használt sűrített leve-
gős eljárás a szokásos vízöblítés-
nél jóval rövidebb ideig tart, és
sokkal hatékonyabb tisztítást
tesz lehetővé. Köszönjük Kisbá-
csa, Nagybácsa, Víziváros lako-
sainak a türelmét, ezekben a vá-
rosrészekben már végeztünk a
vízvezeték-tisztítással. 

A munkálatokról további
részleteket a pannon-viz.hu
weblapon, valamint a 96/311-
753-as telefonszámon tudhat-
nak meg. 

Pinnyéden folytatódik
a vízvezeték tisztítása

Szöveg: Pannon-Víz. Zrt.
Fotó: Borsi Viktória

Május 13–18-ig Pinnyéd városrész-
ben érdemes lesz ivóvizet tartalé-
kolni, a Pannon-Víz Zrt. szakembe-
rei sűrített levegővel fogják tisztí-
tani az utcai vízvezeték-hálózatot.



ges holmit elszállítok. Akár egész la-
kás ürítését is vállalom. Tel.: 06-
70/882-6590

Vállalom limlomjának elszállítását,
megbízható csapat vagyunk. Hívjon
bizalommal, ár megegyezés szerint.
06-70/514-6990

Lomtalanítást vállalok ingyenes el-
szállítással a padlástól a pincéig, hív-
jon bizalommal! 06-70/707-5812

Lomtalanítást vállalok, eltakarítom
limlomját, ingyen elszállítom feles-
leges holmiját. 06-20/996-7268

Lomtalanítást vállalok ingyenes el-
szállítással a padlástól a pincéig. 06-
70/265-7643

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, meg-
egyezés szerint. 06-70/675-0654

Redőny, gurtnicsere, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny rövid határ-
idővel. Ingyenes felmérés! 06-
70/233-9213

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbútorok javí-
tása, áthúzása anyagválasztással.
Ingyenes felmérés–szállítás. Autók,
robogók kárpitjainak javítása, áthú-
zása. Érdeklődés: 06-70/884-6838

ÁLLÁS

Fodrászkelléküzletbe eladót felve-
szek, lehetőleg fodrász vagy eladó
végzettséggel rendelkezzen. Érdek-
lődni: 06-30/936-6652

Illemhely felügyeletére lehetőleg,
de nem kizárólagosan nyugdíjas
vagy rokkantnyugdíjas személyt ke-
resünk. Jelentkezni: 06-20/965-
6995-ös telefonszámon lehet.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bádogos
és lapostetők, szigetelési munkák
készítése. 06-30/355-6991

Villanyszerelést és villanybojlerek
javítását vállalom Győrben és kör-
nyékén. Tel.: 06-70/384-6557

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
tisztasági festést, laminált padlók
lerakását vállaljuk. 06-70/245-8931

Villanyszerelés, javítás. Csillár, re-
dőny, vízcsap, ajtózár, stb. HÉTVÉ-
GÉN IS! Tel.: 30/9940-808

Mindennemű kárpitozást, javítást
vállalok ingyenes felméréssel, vidé-
ken is. Nagy szövetválasztékkal.
Tel.: 06-20/239-9198

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás, fa-
kivágás, gyökérkivétel, fametszés,
faültetés, bozótirtás! 06-30/403-
6810; 96/826-322

Kertek rendezését, fűkaszálást, el-
hagyott kertek, telkek gondozását,
fakivágást, tuják nyírását vállalom.
06-20/517-2701

Lomtalanítást vállalok. Ingyen kita-
karítom pincéjét, udvarát. Felesle-
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Széchenyi-kártyát vásárolok. 06-
70/427-4243

Hagyaték, régiség felvásárlása! Díj-
talan kiszállás! Régi pénzgyűjte-
mény, arany ékszerek, festmények,
ezüsttárgyak, karórák (felhúzós, au-
tomata!). Telefonszám: 06-70/381-
6345, Budapest

Bioptron lámpát, színterápiát, áll-
ványt, dobozt, légterápiát, Cera-
gem ágyat vásárolok! Érdeklődni le-
het: 06-20/529-9861

Kéziszerszámokat: kulcsokat, kala-
pácsokat, krovákat, satukat, kisgé-
peket, kerti szerszámokat, fejszéket
vásárolnék. Telefonszám: 06-
20/415-3873

Anyagi gondjai vannak? Segítünk
önnek! Finance Capital Zrt., Győr,
tel. 06-70/884-7918

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utalvány el-
fogadása, beváltás. Nádorvárosban
garázst vennék. Telefonszám: 06-
70/564-2280.

ELADÓ

Győrben 75 nm-es családi ház
1460 nm-es telekkel eladó.
25.900.000 Ft. +36-30/667-8860

KIADÓ

Fodrász részére kiadó egy hely –
vendégkörrel, elköltözés miatt –
belváros közeli, 5-féle szolgáltatású
szépségszalonban. (Győr-Sziget fo-
lyamatosan fejlődő városrészében,
bejáratott, igényesen kialakított, ut-
cafronton, földszinten, ingyenes
parkolással, alacsony rezsivel.) 06-
30/298-1525

LAKÁSCSERE

96/505-050

Szabadhegyi, 2 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, erkélyes, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
50-55 nm-es, 2 vagy 1+2 fél szobás,
határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Lift nélküli házban maxi-
mum 1. emeletig. Sziget városrész
és Bán Aladár u. kizárva. (Hirdeté s -
szám: 690)

Szigeti, 1 szobás, 30 nm-es, össz-
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 1,5-2
szobás, 35–55 nm-es, határozatlan
bérleményre. Bán A. utca és Gyár-
város kizárva. (Hirdetésszám: 601) 

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, Herendi porce-
lánt, Zsolnayt, kristályokat, ezüst-
tárgyakat, ékszert, régi órákat,
könyveket, dísztárgyakat, hagyaté-
kot vásárolunk. Hívjon bizalom-
mal! 06-30/885-6001. Díjtalan ér-
tékbecslés! 

Régiséget, hagyatékot, régi hangle-
mezeket vásárolok. Tel.: 06-70/325-
9908

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bol-
ti és gyógyszertári bútort, fatek-
nőt, famelencét, hagyatékból
megmaradt régi tárgyakat. Érdek-
lődni lehet a 06-30/469-1461-es
telefonszámon.

Simsont vásárolnék. Telefon: 06-
30/971-4284

Figyelem! Figyelem! Arany-ezüst-
borostyán-régiség felvásárlása.
Győr, Hotel Rába Konferencia ter-
mében, május 16-án, csütörtökön
10–15-ig. Festmények, régi pén-
zek, képeslapok, kitüntetések, por-
celánok, Zsolnayk, mindenféle fel-
húzós karórák, hagyatékok! 06-
70/381-6345

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,

a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel
szemben 3.000 nm és 50.000 nm között

igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.
A telkeket teljes közmû ellá tás sal,

aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 
értékesítjük. 

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

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

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

Belvárosi, 2 szobás, 49 nm-es, kom-
fortos, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 80 nm-nél na-
gyobb, 3 vagy több szobás, határo-
zatlan idejű belvárosi bérleményre.
(Hirdetésszám: 602) 

Nádorvárosi, 1 szoba+hálófülkés,
43 nm-es, összkomfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 52–75 nm-es, 3 szobás,
belvárosi, nádorvárosi, határozott
idejű bérleményre. (Hirdetés -
szám: 603) 

Belvárosi, 1 szobás, 28 nm-es, fel-
újított fürdőszobás, komfortos,
határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 55–68 nm-es, 2-3
szobás, határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán Ala-
dár és Erfurti u. kizárva. (Hirde-
tésszám: 605)

• 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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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Gyárváros mûemléki védettségû
részén, a Mátyás tér közvetlen kö-
zelében 51 nm-es, amerikai kony-
hás, nappali+egyszobás, elsô eme-
leti, nagy erkélyes, teljesen felújított
téglalakás eladó. 

Horváth Edina: 
70/587-4020

Gyôr-Nádorvárosban, a vásárcsar-
nok szomszédságában eladó 53
nm-es, kétszoba+hallos, felújítan-
dó panellakás. Az ingatlan négy-
emeletes, panelprogramon átesett
épület második emeletén található. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Balatonfüreden strandközeli, 52
nm-es, nappali+1 szobás, új épí -
tésû, 2. emeleti, nagy teraszos tégla -
 lakás eladó. A telken nagyméretû
kert, úszómedence és játszótér ta-
lálható.

Horváth Edina:
70/587-4020

Vízivárosban, 2007-ben épült tár-
sasházban 56 nm-es, nappali+1
szobás, elsô emeleti, erkélyes tégla -
lakás eladó zárt udvari kocsibeálló-
val. A lakás nappali+2 szobássá
alakítható.

Horváth Edina:
70/587-4020

Új építésû lakás Szabadhegyen kis
lakóközösségben. Liftes ház második
emeletén, erkélyes, nappali+3 szo-
bás, 73 nm-es. Az ár emelt szintû
fûtéskész készültségi szintre vonatko-
zik, kulcsrakész befejezés is kérhetô.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Új építésû lakás Szabadhegyen,
kis lakóközösségben. A liftes ház el-
sô emeleten található, kiváló elosz-
tású lakás, nappali+1  szobás, 42
nm-es.  Az ár emelt szintû fûtéskész
készültségi szintre vonatkozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó ez a
bruttó 90 nm-es, 2007-ben épült
sorházi lakás. Elosztása: amerikai
konyhás nappali, WC, 3 szoba, für-
dô. A saját kert mérete 50 nm,
melybôl leválasztottak egy tárolót. 

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Ár: 25,490 M Ft Ár: 19,5 M Ft 

A Százszorszép lakóparkban eladó
ez a 62 nm-es, 1. emeleti, erkélyes
lakás. A társasház 2017-ben épült,
12 cm-es külsô hôszigeteléssel, a
nyílászárók mûanyagok, 3 rétegûek.
Elosztása: nappali+2 hálószoba.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 25,990 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt részén
54 nm-es, nappali+1 szobás, föld-
szinti, teraszos téglalakás eladó. A
társasház 2007-ben épült. A 9,75
nm-es terasz fedett, burkolt, a kü-
lön WC kézmosóval ellátott.

Horváth Edina: 
70/587-4020 Ár: 25,990 M Ft 

Balatonfüreden, a strandhoz közel
panorámás, új építésû lakások el-
adók. A liftes házban 30—94 nm-es
lakások közül választhat. Földszinti,
30 nm-es, 11 nm-es terasz tartozik
hozzá. Kulcsrakész ár! 

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôrben KIZÁRÓLAG NÁLUNK! Ba-
latonfüreden, strandhoz közel panorá-
más, új építésû lakások eladók. Ez a
lakás a földszinten található, 66 nm-
es, elosztása: nappali+2 szoba+te-
rasz+ajándék kert. Kulcsrakész ár!

Tomena Ildikó:
20/669-3903Ár: 38 M Ft Ár: 88,363 M Ft 

Ár: 17,9 M Ft 

Ár: 56,5 M Ft 

Balatonfüreden, strandhoz közel
panorámás, új építésû lakások el-
adók. Ez a lakás a földszinten talál-
ható, 65 nm-es. Elosztása: nappa-
li+1 szo ba+te rasz+ajándék kert.
Kulcsrakész ár! 

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Ár: 32,9 M Ft 

Azonnal költözhetô lakás Pinnyé-
den ajándék konyhabútorral! 6 la-
kásos társasházban eladó ez a 96
nm-es, nappali+3 szobás, földszin-
ti, kertkapcsolatos lakás, 30 nm te-
rasszal, 120 nm saját kerttel.

Budai Mónika:  
30/640-8794 Ár: 44,9 M Ft Ár: 25,990 M Ft Ár: 31,350 M Ft 

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez a 91 nm-es iker-
ház. A házhoz tartozó telekrész 910
nm. 3 szoba+nappali. Az ingatlan-
hoz 13 nm terasz is tartozik. 30-as
téglából, 15 cm szigeteléssel épül.

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 77,068 M Ft 

Ár: 32,9 M Ft 

Válasszon nálunk az északi part 
óriási kínálatából! 
Portfóliónk folyamatosan 
bôvül!

BALATONON 
venne ingatlant? 
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Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály
http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt
folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Ér-
deklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja: Győr Me-
gyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:

1) Teljes eljárás véleményezés
TSZTM, SZTM 2018-048 Győr-Szabadhegy, 00901, 0900 és 00910 sz. övezet és környéke szabályozása

(Serfőződombi-dűlő)
TSZTM, SZTM 2018-054 Győr-Pinnyéd, Szent Vendel u. 04819 sz. övezet korrekció

(pinnyédi kápolna és környéke)
TSZTM, SZTM 2019-008 Győr–Góré-dűlő, 03344 sz. övezet Véderdőből (091/6 hrsz.)

03802 sz. mezőgazdasági kiskertes övezetbe történő átsorolása
TSZTM, SZTM 2019-013 Győr-Gyirmót, Rodeo Ranch és környéke szabályozásának módosítása 
TSZTM, SZTM 2019-018 Győr-Ménfőcsanak, 01949 és 03876 övezet Koroncói u.-tól délre eső

területek lakóterületbe sorolása
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló
38.§ szerinti teljes eljárások véleményezési szakasz anyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2019. 05. 10-től 2019. 06. 10-ig.

2) Egyszerűsített eljárás véleményezés
SZTM 2019-040 Győr-Adyváros, 00837 sz. (pláza melletti tömb) telekhatár-rendezés
SZTM 2019-041 Győr-Szabadhegy, Máté Mária u. 00160, 00149, 00927 sz. övezetek

terület-felhasználásának módosítása
SZTM 2019-043 Győr-Győrszentiván, Vonal úttól északra eső területek illeszkedésből

részletes lakóterületi övezeti paramétersor adása
SZTM 2019-045 Győr-Révfalu, Szabadrév–Új Bácsai és Éger utcai tömb

(04765, 04766, 04767 sz. övezetek) szabályozásának módosítása
SZTM 2019-047 Győr-Kiskút, Győri ETO HC pálya övezethatár-módosítás
SZTM 2019-049 Győr-Szabadhegy, két tannyelvű iskola zöldfelület-rendezés
SZTM 2019-050 Győr-Ménfőcsanak, 02630 sz. övezet építési jogot adó vonal mozdítása
SZTM 2019-051 Győr-Likócs, (Szélső utcától keletre) 01853 és 01854 sz. övezetek újraosztása
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló
41.§ szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2019. 05. 10-től 2019. 05. 28-ig.

3) Állami főépítészi eljárás partnerségi egyeztetés
SZTM 2019-044 Győr-Raktárváros, Régi Veszprémi út, 2371/27 hrsz. építési hely kijelölés
SZTM 2019-046 Győr-Likócs, (Római út) 5626/3 hrsz.-on építési hely jelölés 
SZTM 2019-048 Győr-Ménfőcsanak, Győzelem utcai belső tömbfeltáró út

szabályozási vonal korrekció

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2019. 05. 10-től 2019. 05. 28-ig.

Minden módosítás megtekinthetŐ a város internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/rendezési
terv/rendezési terv módosítási eljárások” címszó alatt vagy személyesen (9021 GyŐr, Városház tér 1. Pol-
gármesteri Hivatal, 231-es szobában). A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a
9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály
http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/partnerségi egyeztetés és rendezési terv mó-
dosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítá-
sát, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály lakossági fórum ke-
retében bemutatja a rendezési tervi módosítások tervanyagait.

A lakossági fórum időpontja: 2019. 05. 20. (hétfő) 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, díszterem
A lakossági fórum tárgya: fenti közleményben megjelölt rendezésiterv-módosítási eljárások

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

A módosítási anyagok megtekinthetŐk a város internetes oldalán: „http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\part-
nerségi egyeztetés vagy rendezési terv módosítási eljárások” címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek
írásban tehetŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történŐ eljuttatásával: Postacím: GyŐr
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu
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Légyszi,
add nekünk az 
1%-odat!

Nyáron kilenc héten keresztül várjuk a
7 és 14 év közötti gyerekeket. A tábori
részvétel feltétele: az általános iskola első
osztályának elvégzése, mivel az írás és ol-
vasás a közös feladatok megoldásának el-
engedhetetlen része. Napközis táborunk
nagyon jó lehetőség minden gyerkőcnek,
hiszen nemcsak a programok változatos-
sága, hanem a számos új ismeret meg-
szerzése biztosítja a szabadidő izgalmas
és hasznos eltöltését. A nap legnagyobb
részét a gyerekek az állatok körül töltik, ta-
karítással, etetéssel, gondoskodással, és
nagy hangsúlyt fektetünk az oktatásra is.
A programunk fontos elemei az ismeret-
terjesztő előadások, játékos vetélkedők.
A tábor ideje alatt igazi állatkerti dolgo-
zókká válunk, és bepillantást nyerhetünk
a kulisszák mögé.

Rengeteg új élménnyel, meglepetés-
sel és ajándékkal készülünk 2019-ben
is a táboros gyerekeknek!

Az „Zoo élménycsomag” részei:
• Ajándék egyéves gyermekbérlet

minden táborosnak

• A táborban három étkezést bizto-
sítunk tízóraival, kétfogásos ebéd-
del és uzsonnával

• Közvetlen találkozás az állatokkal és
beszélgetés a gondozókkal

• A kifutók és a titokzatos állatkerti
élet megismerése

• Ismeretterjesztő előadások
• Kézműves foglalkozás
• Városnézés kisvonattal és Füles

bástyás program, illetve látogatás
a trambulinparkban

Táborunk árán az idén nem változtat-
tunk, ráadásul egy darab egy évre szóló
gyermekbérletet is adunk a részt vevő
gyerekeknek ajándékba. A táborra jelent-
kezni csak személyesen lehet az állatkert
irodájában, május 15-én 7 órától kezdve,
a honlapunkról letöltött jelentkezési lap-
pal és a tábori díj első részletével. További,
mindig frissülő információkért keresse fel
honlapunkat, a zoogyor.com-ot.

Szeretettel várjuk az „állatozni” vá-
gyókat! (x)

Ha szereted az állatokat, és vágysz egy különleges kalandra, akkor a Zoo
Táborban a helyed! Kincsekre találhatsz, oroszlánbajuszt és tigriskarmot
is zsákmányolhatsz. Megláthatod, milyen viccesek a kicsi makik, vagy azt
is megtudhatod, milyen erős Mana, az orrszarvú.

Állati jó élmények a nyáron

Vár a Zoo Tábor!

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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A Magyar Rendészeti Sportszövetség 2015-ben
vállalta fel, hogy 2019 májusában megszervezi a
Rendőr Judo Európa-bajnokságot. A helyszín kivá-
lasztásában a sportszövetség segítséget kért a Ma-
gyar Judo Szövetségtől, akik vállalták a verseny
szakmai lebonyolítását. 

A Rendőr Judo Európa-bajnokságra 15 ország 156
versenyzője érkezik majd a városba, a versenyek pe-
dig péntektől vasárnapig tartanak. Pénteken és szom-
baton az egyéni versenyszámok zajlanak majd, férfiak
és nők egyaránt a tatamira lépnek. A csapatok össze -
csapását vasárnap, az esemény zárónapján rendezik
meg. Az Európa-bajnokságra a belépés ingyenes.

„A magyar versenyzők közül azok indulhatnak a hét-
végén, akik az elmúlt évben az Országos Rendőr Judo
Versenyen, illetve a Magyar Judo Szövetség által szer-
vezett civil versenyeken a legjobb teljesítményt nyúj-
tották. A magyar színek dicsőségéért 10 férfi és 6 nő
harcol majd, egyéniben és csapatban is” – mondta
Tóth Gabriella rendőr alezredes, sajtószóvivő.

A Drift Rush egy funkcionális edzés alapú országos
versenysorozat, amelyet év elején indítottak útjára a
szervezők. Győrben januárban már bemutatkozott ez
a próba, de volt verseny Budapesten, és Szeged, vala-
mint Debrecen is otthont ad egy-egy állomásnak, má-
jus 11-én pedig visszatér Győrbe, a Yakuza Fitnessbe az
erőpróba. A legjobbak bejutnak a fővárosi döntőbe. A
megmérettetésre bárki nevezhet, aki érez magában ki-
tartást ahhoz, hogy a feladatokat végrehajtsa.

„Két pályával készültünk a győri fordulóra, a köny-
nyebb hét gyakorlatból áll, a nehezebb pedig tízből.
A hölgyek persze kisebb súlyokkal és ismétlésszám-
mal dolgoznak, mint a férfi indulók” – mondta Drisz-
ku István, a Drift Rush szervezője.

A feladatok között szerepel guggolás ketlebellel, in-
vertált evezés, elemelés talajról, fekvőtámasz, kitörés
homokzsákkal. A nehezebb pályát választók gumiforga-
tással is próbálkozhatnak. „A Drift Rush elsősorban azok-
nak szól, akiknek heti két-három edzésnél többre nincs
idejük, de fel akarják mérni saját erejüket, képességeiket.
Kezdődik a szabadtéri versenyek szezonja, a különböző
akadályversenyek, mint például a PannonHajsza ideje,
jó, ha a résztvevő tudja, mennyit is bír teljesíteni” – tette
hozzá Driszku István. 

A Drift Rush-ra online és helyszíni nevezést is el-
fogadnak, utóbbira az erőpróba kezdete előtt van le-
hetőség a Yakuza Fitnessben május 11-én. A verseny
10 órakor kezdődik.

versenyek elott

Erofelméro
a szabadtéri 

´́

érkeznek

´́

´́

Rendőr Judo Európa-bajnokságot rendeznek a
hétvégén Győrben, ahol tizenöt ország legjobb
egyenruhásai mérik össze tudásukat. A rangos
eseménynek az Olimpiai Sportpark ad otthont.  

Európa legjobb 
egyenruhás judósai 

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter
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A Győr és a Kristiansand hatszor ta-
lálkozott eddig egymással, a mérleg
alapján igencsak bizakodó lehet a zöld-
fehérek vezetőedzője Danyi Gábor, hi-
szen öt magyar siker mellett csak egy-
szer tudtak nyerni a norvégok. A két
idei középdöntős találkozón nem na-
gyon kellett megizzadniuk a győriek-
nek, itthon 33–29-re, idegenben 33–
26-ra nyertek Görbicz Anitáék.

A másik párharc hasonló képet
mutat, a Rosztov-Don öt vereség mel-
lett csupán egy döntetlent tud felmu-
tatni a Metz ellen, amely az év elején
a hazai 29–25 után idegenben is si-
mán 26–18-ra verte orosz ellenfelét.
Ezek alapján az elődöntőben az első
Final4-ba jutását ünneplő francia csa-
pat tűnik esélyesebbnek.

„Nem vagyok izgulós,
és nem is állok más-
ként a négyesdön-
tőhöz vezetőed-
zőként, mint
ahogy koráb-
ban Ambros
Martín segítő-
jeként. A bő
egy nap alatt
megpróbálunk
két nagyon jó
meccset játszani”
– mondta Danyi Gá-
bor, az ETO vezetőedző-

je, aki arra a kérdésre is válaszolt, hogy
mit mondana Ambros Martínnak, ha

összejönne az ETO–Rosztov
meccs a döntőben. „A

mérkőzés elején azt
mondanám neki,

hogy sok sikert,
a meccs után
pedig azt,
hogy ne szo-
morkodjon,
legközelebb
összejöhet.

De a viccet fél-
retéve, ő egy jó

ember, és egy ki-
váló szakember, aki

letette a győri sikerek

alapjait, mi ezt próbáljuk folytatni. Re-
méljük, az ETO ünnepelhet aranyér-
met” – tette hozzá az ETO-val nemrég
szerződést hosszabbító edző. 

„Csodálatos lesz ETO-játékosként
átélni azt a szenvedélyes hangulatot,
ami az arénában lesz. Eddig csak el-
lenfélként tapasztaltam ezt meg,
most én is győriként lépek pályára.
Különleges két nap lesz ez az életem-
ben” – nyilatkozta az ETO francia ka-
pusa, Amandine Leynaud.

Veronica Kristiansen számára az elő-
döntő a Vipers ellen még különlege-
sebb lesz, mint a csapattársainak. „A hú-
gom ellen játszom majd, ez egy kicsit fu-
ra. Nem ez lesz az első ilyen alkalom, de
a legnagyobb tétje most van ennek az

érdekes találkozásnak a pályán. A Vipers
egy rendkívül gyors és jól védekező csa-
pat, nem lesz egyszerű döntőbe jutni.” 

A Győri ETO és a norvég Vipers
elődöntőjét a Viktorija Alpaidze, Tat-
jana Berezkina orosz bíró páros veze-
ti, míg a másnapi döntőt a Joanna
Brehmer, Agnieszka Skowronek len-
gyel duó kapta meg.

A győri önkormányzat ezúttal is
közös szurkolásra vár mindenkit a Du-
nakapu térre, ahol óriáskivetítő épül
a szombati és vasárnapi mérkőzések-
re. Az ünneplést a tavalyi évhez ha-
sonlóan nem vasárnap késő este köz-
vetlenül a budapesti döntő után, ha-
nem május 13-án, hétfőn 18 órakor
tartják a Dunakapu téren.

Idén a rutinos Final4-résztvevők, a négyszeres
győztes Audi ETO, valamint a volt győri edző,
Ambros Martín vezette Rosztov Don mellett
két újonc is bemutatkozik a női kézilabda Baj-
nokok Ligája négyesdöntőjében a Papp László
Budapest Sportarénában a hétvégén. Az első
elődöntőt szombaton 15.15-től a címvédő Győ-
ri Audi ETO KC vívja a Vipers Kristiansanddal,
majd 18 órától a másik ágon a Metz csap össze
a Rosztov-Donnal. A bronzmeccs vasárnap
15.15-kor, a döntő pedig 18 órakor kezdődik.

Közös
szurkolásra várnak

mindenkit
a Dunakapu

térre

Ötödször is
magasba emelnék a BL-trófeát
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A hétvégén rendezték a Sillai László
serdülő szabadfogású országos birkózó
bajnokságot az Olimpiai Sportparkban.
A Győri AC tehetségei közül többen is
sikeresen szerepeltek a viadalon. A fiúk
44 kg-os súlycsoportjában Gyurasits
Máté aranyérmes lett, az 52 kg-osok
között Reznyák Máté a második helyet
szerezte meg. 75 kg-ban Molnár József
8., a 48 kg-ban Varga Márton 11., Mol-
nár Tamás 16. helyen végzett. A 62 kg-
osok mezőnyében Tichi Attila 27. lett.

A GYAC atlétái Debrecenben a Ser-
dülő és Ifjúsági Ügyességi és Gátfutó
Csapatbajnokságon vettek részt. A
klub versenyzői 12 csapattal, több
szak ágban álltak rajthoz a Gyulai Ist-
ván Atlétikai Stadionban, ahol a fiata-
lok négy érmet szereztek, értékes he-
lyezéseket értek el. A rossz idő ellené-
re is szép számban születtek egyéni
csúcsok. Első helyen zárt az ifjúsági fiú

súlylökő csapat Horváth Márk, Tóth
Patrik, Tóth Kornél és Rédecsi Roland
összeállításban. Ezüstérmet szerzett
Gottwald Előd, Kovács Ármin, Marx
Bence, Simon Péter és Dalmai Márton
a távolugró csapatban. Szintén a má-
sodik helyet szerezte meg 300 méte-
res gátfutásban a Holubecz Hanna,
Halász Ajsa, Bödők Lili, Kovács Luca al-
kotta egység. Gerelyhajításban harma-
dik lett Dalmai Márton, Török Donát,
Gáti Sámuel és Marx Bence.

Sikerek 
egyéniben és csapatban is 
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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.

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.

Akció: május 10—16.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Kométa sertészsír
400 g, 450 Ft/kg

Helyben készített, 
juhbélbe töltött 

grillkolbász

1099 Ft/kg

Mesés tejföl
20%-os, 330 g, 
663,64 Ft/l 219 Ft/db

Tiltott Csíki sör
6%-os, 0,5 l, 598 Ft/l

Sertésmáj

250 Ft/kg

180 Ft/db

299 Ft/db

Jonagold 
alma

120 Ft/kg

Altorjai Sándor, a Magyar Torna
Szövetség főtitkára elmondta, a jegy-
mester.hu internetes oldalon válthat-
nak belépőt az érdeklődők a négyna-
pos versenyre, emellett pedig az egye-
sületeknek a szövetség is biztosít je -
gyet. Hozzátette, a vb előtti pódium -
edzések június 25-én és 26-án  ingye-
nesen látogathatóak a nagyközönség
számára, a 27-i és 28-i férfi és női egyé-
ni összetett döntőkre, valamint a sze-
renkénti finálék selejtezőire 500-1000,
a 29-i és 30-i szerenkénti döntőkre pe-
dig 2000 forintért kaphatók jegyek.

Borkai Zsolt olimpiai bajnok tor-
nász, Győr polgármestere bízik a vb

Megkezdődött a jegyértékesí-
tés az I. Junior Torna Világbaj-
nokságra, amelyet az Audi Aré-
nában rendeznek június 27. és
30. között – ez is kiderült az
esemény győri sajtótájékozta-
tóján, ahol a vb hivatalos pro-
mófilmjét is bemutatatták.

magas színvonalú lebonyolításában.
„Az edzés- és versenyhelyszínekkel
együtt öt csarnok lesz tele folyama-
tosan a vb ideje alatt, több mint há-
romszáz tornász érkezik Győrbe. Na-
gyon jó világbajnokságot akarunk
rendezni, a szervezők hónapok óta
ezért dolgoznak. Eddig a város bármi-
lyen rangos nemzetközi megmérette-
tést rendezett, a lehető legmaga-
sabb színvonalon tette, ebből most
sem engedünk. Remélem, sok néző
lesz a vb-n, hiszen Győrben a torná-
nak van múltja és a komoly utánpót-
lásbázissal jövője is” – fogalmazott
Borkai Zsolt.

Magyar Zoltán, a hazai szövetség el-
nöke kiemelte, nagy sportdiplomáciai
siker, hogy a magyar szövetség kezde-
ményezésére junior vb-t tartanak, rá-
adásul éppen Magyarországon. Rámu-
tatott, szigorú előírásoknak kell meg-
felelniük az infrastruktúrát, illetve a he-
lyiségeket, tornaszereket illetően: egy
verseny-, egy bemelegítő- és két edző-
csarnokot kell felszerelniük. A világbaj-
nokság után a hazai klubok is profitál-
hatnak ebből az infrastruktúrából,

ugyanis a szövetség megvásárolja a
tornaszereket, később pedig kiadja
azokat fővárosi, illetve vidéki egyesü-
leteknek használatra.

Berki Krisztián olimpiai bajnok az
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) sportági nagykövete volt,
most a vb népszerűsítésében is sze-
repet vállalt. „A fiatalok figyelmét
napjainkban sok minden leköti, ezért
a sport háttérbe szorul. Az ilyen nem-
zetközi rangos események hihetetle-
nül hasznosak az utánpótlás szem-
pontjából. Ez a vb sokat lendíthet a
tornasporton, remélem, hogy a
Győrben látható tehetséges fiatalok
által bemutatott gyakorlatok hatásá-
ra sokan döntenek úgy, hogy kipró-
bálják ezt a szép sportágat.”

A sajtótájékoztatón bemutatták a
vb hivatalos promófilmjét, amellyel
mostantól az eseményt népszerűsítik.
A Győrben elkészített filmben a több-
szörös junior válogatott Szujó Hanna
és az ifjúsági olimpiai érmes Balázs
Krisztián kapott főszerepet. A verseny
kabalaállata a 2017-es győri EYOF ka-
balafigurája, Hugoo, a kakas lesz.

ELKEZDODÖTT
a jegyárusítás a gyori torna vb-re´́

´́
Fotó: O. Jakócs Péter

Székely Norbert szövetségi kapitány
vezetésével Székesfehérváron elkezdte
a felkészülést a nyári Európa-bajnokság-
ra a magyar női kosárlabda-válogatott.
A kontinensbajnokságot – amely június
27-én kezdődik és július 7-ig tart – Lett-
ország, valamint Szerbia közösen rende-
zi. A magyar válogatott a C csoportban
Törökország, Olaszország és Szlovénia el-
len lép pályára a szerbiai Nisben.  A vá-
logatottban a CMB Cargo-UNI Győr csa-
patát három játékos, Varga Zsófia, Rak-
sányi Krisztina és Török Ágnes kéviseli, a
szakmai stábnak pedig tagja a győriek fi-
zioterapeutája, Burdi Szabolcs.

GYORIEK a válogatottban´́
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