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A szakemberek feromoncsapdás
előrejelző rendszert építettek ki idén
nyáron. Nagykutasi Viktor, a Kertészek
és Kertbarátok Győr Városi Egyesüle
tének elnöke megkeresésünkre el
mondta, nincs még egy város az or
szágban, ahol egy körzetet körbeölelő
csapdahálózat lenne kiépítve, és ezen
adatok bárki számára ingyenesen el
érhetőek lennének. A feromoncsapda
előrejelzésre szolgál, jelzi a molylepke
jelenlétét, így már a hernyó kártétele
megelőzhető. A feromoncsapdák csal 
étke a nőstény lepke ivari csalogató
anyagát (szexferomonját) tartalmazza,
ami a faj hímjeire erősen vonzó hatá
sú. A feromonok gyakorlati alkalmazá
sának legkézenfekvőbb módja, ha
csal étekként csapdába helyezzük őket
és a fogás alapján tájékozódunk a kár
tevő fajok jelenlétéről, rajzáskezdeté
ről, populációnagyságáról és rajzás
menetéről egy kérdéses területen. Ez
a módszer hatékonyabb, célzottabb,
környezetbarátabb és kevesebb költ
séggel járó vegyszeres növényvédel

Jubiláló házaspárokat köszöntöttek
az elmúlt hétvégén a Nagyboldogasz
szonyszékesegyházban. A Győri Egy
házmegye közel háromszáz olyan párt
látott vendégül a Káptalandombon,
akik mostanában ünneplik kerek há
zassági évfordulójukat. A legidőseb
bek pontosan hetven, a fiatalabbak öt
együtt töltött év után mondtak köszö
netet az Istennek és egymásnak. A
rendezvényen dr. Veres András me
gyés püspök mondott szentbeszédet.
„A jó házasság elképzelhetetlen a kö
zös imádság megtartó ereje nélkül, aki
házasságra vállalkozik, nem nélkülöz
heti Isten segítségét” – mondta. „Mint
sok minden máshoz, a házasság meg
éléséhez is szükség van az Úr szerete
tére, segítségére és áldására” – fogal
mazott a püspök.

Dr. Veres András meghívására a
házaspárokkal együtt ünnepelt a szé
kesegyházban Michael August Blu
me, Magyarország apostoli nunciusa
is. Az érsek magyar nyelven köszön
tötte az egybegyűlteket. „Megtisztel
tetés számomra, hogy Veletek talál
kozhatok, maga Ferenc pápa is gyak
ran beszél a Ti hivatásotokról, Ti kü
lönleges tanúságtevői vagytok Krisz

met biztosít a termesztők számára. A
feromoncsapdák bárhol üzemeltethe
tőek és egyszerűen kezelhetőek. Az
egyesület tagjai Győr környékén négy
helyszínen üzemeltetnek csapdát: a
Banai úti zártkerteknél kettőt, emel
lett pedig egyegy üzemel Győrszent 
ivánon és Vámosszabadin. Egy fény
csapda is segíti az előrejelző munkát.
A fénycsapda Győr körzetében talál
ható rovarok előrejelzésére, meghatá
rozására szolgál. Segítségével az újon
nan megjelenő kártevők is könnyen
beazonosíthatóak, de a már ismert
kártevők rajzását is meghatározhatjuk
vele. A táblázatból könnyen kiolvasha
tó, mikor ugrik meg az egyes kártevők
száma, így adott, hogy mikor mi ellen
kell védekezni. A kertbarátok méré
seinek adatai nyilvánosak, a gyori
kertbarat.hu weboldalon bárki meg
tekintheti őket, segítségével pedig
hatékonyabban tud védekezni a
megjelenő kártevők ellen, hiszen a
növényvédő szer kiválasztásához is
adnak tanácsot.

EGYEDÜLÁLLÓ RENDSZERT

ajánló

ajánló

Hazánkban elsőként hozott létre növény
védelmi előrejelző rendszert a Kertészek és
Kertbarátok Győr Városi Egyesülete.
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építettek a Kertbarátok

tus szeretetének, annak a szeretet
nek, amellyel Ő szerette egyházát” –
emelte ki az apostoli nuncius.

Dr. Bertalan Ottó majdnem napra
pontosan 70 évvel ezelőtt mondta ki
a boldogító igent feleségével, akivel

a mai napig boldog házasságban él
nek. „Diákszerelem volt a miénk,
már az esküvőnk előtt is évekig vol
tunk együtt” – mondta a büszke férj
és hozzátette, természetesen köztük
is voltak nézeteltérések és viták az

évtizedek alatt, de haraggal soha
nem mentek el lefeküdni.

A házaspárok ünnepe a házassági
eskü megerősítésével folytatódott,
majd az emléklapok átadásával és foga
dással zárult a Püspökvár kertjében.

ajánló

ajánlóházaspárokat köszöntöttek
JUBILÁLÓ

Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír 
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A hétfő reggeli „Mi, Győriek” cí
mű magazinműsor résztvevői nem
csak korán keltek, de későn is feküd
tek, hiszen az US Open döntője éjsza
kába nyúlt. Borkai Zsolt kiemelte,
nagy meccs volt, de mi, győriek nem
csak a televízión keresztül, hanem
élőben is nagy meccseket láthatunk.
„A nyáron sikerrel rendeztük meg a
tornasport első junior világbajnoksá
gát, amelyért Magyar Zoltán bará
tom (kétszeres olimpiai bajnok ma
gyar tornász – a szerk.) nagyon sokat
tett.” Kiemelte, az Olimpiai Sport
parkban kormányzati támogatással a
világ egyik legjobb tornacsarnoka
épült, amely nagy lehetőségeket nyi
tott a győri sport előtt. A tornász Ba
lázs Krisztián számára bronzérmet
hozó vb után a junior női kézilabda
Európabajnokság következett, ame
lyen a magyar válogatott veretlenül
diadalmaskodott. „Egyrészt jó volt
látni, hogy Győrben mennyire szere
tik a kézilabdát, és milyen sokan szur
koltak együtt a mieink sikeréért, más
részt pedig az utánpótlás korosztály
szereplése nagyon biztató a sportág

Sportról, kultúráról és 
a fejlesztésekről szólt a nyár

jövőjére nézve.” Nyáron olyan külön
leges sportágakban is rendeztünk EBt,
mint a frizbi és a mazsorett. „A szí
nes palettával az a cél, hogy a fiata
lok minél több sportágat megismer
hessenek, testközelből láthassák a
legjobbakat, és maguk is sportolni
kezdjenek!” A nyár végére maradt a
legnépesebb mezőnyű EB, a kickbox
junior Európabajnokság, több mint
1600 sportoló részvételével és ren
geteg magyar sikerrel. „Az Európai If
júsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) idéz
te a hangulat, hiszen a külföldi fiata
lokkal városszerte találkozhattunk.” 

A műsorvezetők nemcsak a sport
eseményekről, a nyári fesztiválokról
is kérdezték a városvezetőt, aki kifej
tette, jó volt látni és átélni a város
pezsgését. Neves előadók koncertje
in, népszerű fesztiválokon vehettünk
részt, amelyeket máshol csak fizetős
rendezvények keretében érhetnek el
a szórakozni vágyók. Hogy az élet írja
a legkülönlegesebb forgatókönyve
ket, arra az idei Voices gála a legjobb
példa. Az est karmestere a színpadra
lépve elcsúszott, és kórházba kellett

szállítani, végül a csak nézőként jelen
lévő Berkes Kálmánnak kellett beug
rania. A Győri Filharmonikus Zenekar
művészeti vezetője bravúrral oldotta
meg a feladatot, pedig vélhetően a
legtöbb helyen egy ilyen esetet
követően a koncert el
maradt volna.

Persze a nyár
nem csak a ren
dezvényekről
szólt, számos
városi fej
lesztés is
folytatódott.
A polgármes
ter a legna
gyobbakat ki 
emelve megem
lítette a Kálmán
Imre úti gyalogoske
rékpáros felüljárót, amely
lakossági kérésre valósult meg,
hogy az M19es út által kettévágott
területen újra biztonságossá tegye
a közlekedést. Az Európában is egye
dülálló hidat múlt heti számunkban
mutattuk be részletesen. Borkai

Zsolt kitért a Modern Városok Prog
ramra is, amelynek keretében jól ha
lad a kórház melletti parkolólemez
megépítése. „Köszönöm a győriek
nek a türelmet és az együttműkö
dést, amit az építés idején tanúsíta
nak. Az ideiglenes parkoló nagy se
gítséget nyújt, a beruházás elkészül
te után pedig jelentősen megválto
zik a parkolási helyzet a kórháznál.”
A polgármester az előkészítésben lé
vő színház felújítása, a strand vízi él
ményparkká fejlesztésére, és az
Olimpiai Sportpark mellett megépü
lő sporthotelre is kitért. „Mindemel
lett pedig az iskolakezdésre számos
útfelújítás készült el több városrész
ben, amely a mindennapi közleke
dést, iskolába, munkába járást köny
nyíti meg.”

A magazinműsorban egy közel
gő eseményről is szó esett, hiszen
szeptember 21én rendezik az Audi
Aréna Győr ötéves születésnapját.
A szervezők fergeteges koncert 
showval készülnek a különleges al
kalomra, melyben részt vesz a Győ
ri Filharmonikus Zenekar, Dallos
Bogi, Fehérvári Gábor Alfréd, a
Győri Balett, a Duo Estrellas és a
BRO'n'SIS Tánciskola is. „Az aréna
minden győri létesítménye, ezért is
tartottuk fontosnak, hogy az öt 
éves születésnapi bulin csupa győri
előadókat láthassunk.” A részvétel
ingyenes, de regisztrációs jegy
szükséges, amit a jegymester.hu ol
dalon lehet váltani.

A műsor végén a műsorvezetők a
közelgő önkormányzati választásokra

is kitértek. Borkai Zsolt el
mondta, a kampány so

rán azokat az ered
ményeket mutat

ják be, amit az
elmúlt 13 év
során sike
rült elérni.
Hozzátette,
nem az el
lenfelekkel

szeretnének
foglalkozni, ha

nem Győrrel és
a győriekkel, akik

től számos jó szót és
biztatást kapnak. „Győr

Magyarország egyik legfejlettebb és
legélhetőbb városa, és ezt együtt ér
tük el. A város előtt számos további
fejlődési lehetőség áll, ezért szeret
nénk folytatni ezt az utat a győriekkel
közösen” – zárta a városvezető.

A mögöttünk hagyott nyárról, a fejlesztésekről, az Audi Aréna Győr közelgő
születésnapjáról és az önkormányzati választásokról is beszélgettek Borkai Zsolt
polgármesterrel a Győr+ Rádió műsorvezetői, Orosz Sándor és Nagy Roland.
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Az élet írja
a legkülönlegesebb
forgatókönyveket
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Hangsúlyozta, hogy az egyházi is
kolák a vatikáni megállapodás értel
mében ugyanolyan finanszírozásban
részesülnek, mint az állami iskolák. A
Győri Egyházmegye területén levő ki
lenc egyházi intézmény minden év
ben előleget kap, amely a források
5070 százalékát fedezi. A zárszám
adás után kapják meg a hiányzó
részt, ez azonban nem plusz forrás,
mint azt sokan gondolják, hanem a
teljes összeg kiegészítése.

„Ezen felül mi is jogosultak va
gyunk arra, hogy uniós és hazai pá
lyázatokon induljunk, ennek kereté
ben nyertük el három évre a közel
három milliárd forintot” – fogalma
zott a megyés püspök.

A keretből jut a győri Apor Vilmos
Római Katolikus Óvoda, Általános Is
kola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gim
názium és Kollégiumnak valamint a
győri Prohászka Ottokár Orsolyita

„Nincs olyan győri, illetve Győr környéki, aki hetente egy
szer ne használná ezt a szakaszt” – mondta avatóbeszédé
ben Borkai Zsolt, aki emlékeztetett arra is, lakossági igények
re hallgatva korábban korlátozták a kamionforgalmat este
tíz és reggel öt óra között. Most pedig 586 millió forintos ön
kormányzati fejlesztés keretében 21. századi körülményeket
teremtettek.

A teljes útfelújítás kiterjedt a gyalogjárdára és a kerékpárútra
is. Egy új csomópontot is létrehoztak a Verseny utcánál, a meg
újuló piacra és a könyvtárba igyekvők így közvetlenül a Szigethy
Attila útról lehajthatnak, illetve visszatérhetnek úti céljukról. Itt
jelzőlámpás forgalomirányítást szereltek fel. 

Három autóbuszöböl is épült, így a megálló tömegközleke
dési eszközök nem foglalják el a külső sávot, amíg várakoznak,
akadálytalanul haladhat a forgalom. Az érintett szakaszon a köz
világítás is megújult, LEDes fényforrások világítják meg sötéte
dés után az utat.

Az átadáson jelen volt Kara Ákos győri országgyűlési képvi
selő, továbbá Borsi Róbert és Radnóti Ákos alpolgármester, a
körzet önkormányzati képviselői. Ők ugyancsak azt hangsúlyoz
ták, élhetőbb, biztonságosabb lett a Szigethy Attila út érintett
szakasza. Az új aszfalt nem csak biztonságosabb, a zajt is jobban
elnyeli, így kevésbé zavaró a környéken élők számára a sok el
haladó jármű.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet vezetője az avatá
son elmondta, várhatóan jövőre folytatódik a Szigethy Attila
út további szakaszának megújulása. 2020ban kerülhet sor a
Kodály Zoltán út és a Tihanyi Árpád út közötti rész belső sáv
jainak felújítására.

A Győri Egyházmegye oktatási és nevelési intézményei pályázati
forrásokból megújulhatnak és eszközökkel gazdagodhatnak. A
magyar kormány két pályázaton keresztül összesen 2 milliárd 832
millió forintos támogatást nyújt – jelentette be a Püspökvárban
tartott sajtótájékoztatóján múlt pénteken dr. Veres András győri
megyés püspök.

Gimnázium, Általános Iskola és Óvo
dának. Fejlesztik továbbá Mosonma
gyaróváron, Csornán, Kapuváron, So
pronban és Komáromban levő intéz
ményeiket is. A Győri Egyházmegye
nem egyenlő GyőrMosonSopron
megyével, így kerül a képbe Komá
rom is.

A pénzből  a Győri Egyházmegye
négy oktatási intézménye részére kö
zel 25 millió forint értékben vásárol
nak digitális táblákat, az Aporiskolá
ba tíz darab kerül. Négy intézmény
ben, így az Aporban is kicserélik az al
só tagozatos osztályok bútorait, ezek
re összesen 40 milliót költenek.

A Kodályprogram keretében
hangszereket, közöttük tíz elektro
mos zongorát vásárolnak, amelyek
további lehetőséget nyújtanak a ze
ne iránt érdeklődő tanulók számára,
hogy minőségi hangszeren gyakorol
hassanak. 

Győr egyik legforgalmasabb útja a Szigethy Attila út. Naponta közel húszezer
jármű halad át. Jó hír a közlekedőknek, hogy megújult a Kodály és Bartók utca
közötti 800 méteres szakasz. Az ünnepélyes átadáson Borkai Zsolt polgármes
ter hangsúlyozta, folytatódnak az újfelújítások Győrben.

ÁTADTÁK 
a Szigethy Attila út 
felújított szakaszát
Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Marcali Gábor

fejlesztheti
oktatási intézményeit

Közel

HÁROM-
MILLIÁRDBÓL

GYŐRI EGYHÁZMEGYE

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor



52019. szeptember 13.ÖNKORMÁNYZATI              VÁLASZTÁSOK 2019

A város 2006 óta közel 230 milliárd forintot fordít
hatott Győr fejlesztésére, átgondolt, egymásra épülő
tervek mentén, nem pedig egy ötletdömping alapján.
A tömegközlekedés ügyében az önkormányzat az el
múlt időszakban több lehetőséget is megvizsgált, végül
a szolgáltatás további pályáztatása mellett döntött. Az
egyetlen induló ÉNYKK Zrt. jövőre 22 darab új csuklós
busz üzembe állítását vállalta, ami hét évvel csökkenti
a buszpark átlagéletkorát.

Ez a lépés egy folyamat kezdete, ám azt senki nem
gondolhatja komolyan, felelősen gondolkozó városve
zető pláne nem ígérhet olyat, hogy egy 130 ezres nagy
város teljes buszállományát egy csapásra lecseréli
elektromos buszokra – ez lehetetlen és hiteltelen ígé
ret. Győrben több mint száz busz fut, amelynek közel
fele csuklós. Egy elektromos (nem csuklós) busz ára
150200 millió forint, de a töltési idők miatt több busz
kellene a szolgáltatás ellátásához, vagyis az ellenzék ré
széről csak a buszok cseréje legalább 20 milliárd forin
tos ígéret, nem számítva a további többmilliárdos inf
rastruktúra, temperált garázsok, töltőállomások kiépí
tését, amely buszbérlés esetén is szükséges. 

A vasúti pályaudvar és a buszpályaudvar megújítása
és összekapcsolása szerepel a Modern Városok Prog
ramban, tehát ez a fejlesztés sem a Glázer Tímea és a
DK vezette ellenzék ötlete, ahogy azt próbálják beállí
tani, hanem olyan fejlesztési terv, amely megtalálható
a Borkai Zsolt polgármester és Orbán Viktor miniszter
elnök által aláírt győri program elemei között.

A FideszKDNP tiszteli a győrieket, ezért nem fele
lőtlen ígéretekkel kampányol, hanem az eddig elért
eredményeket és Győr további fejlődésének reális út
jait mutatja be – szerepel a Fidesz Győri Szervezetének
állásfoglalásában. 

A FideszKDNP a választási kampányban reális
jövőképet vázol, míg az ellenfél hangzatos, de
teljességgel felelőtlen ígéreteket tesz.

Juhász István önkormányzati képviselőjelölt
elöljáróban arról beszélt, hogy Győrben 24 év a
helyi járatú autóbuszok átlagéletkora, de még a
leg újabbak is 68 évesek. Az önkormányzati utak
állapota rossz, a vasúti pályaudvaron pedig még
váróterem sem működik Győrben. 

„Európai közlekedést szeretnénk, környezet és
utasbarát módon” – hangsúlyozta Glázer Tímea, az
ellenzék közös polgármesterjelöltje. Az ellenzék
elektromos buszokra cserélné a helyi járatokat, még
pedig olyan járművekre, melyekre a babakocsit, a
biciklit is fel lehet vinni, s a kerekesszékesek is gond
nélkül tudnának utazni ezeken a járműveken.

Megkérdeztük, hogy ezek szerint az ellenzék vá
rosi üzemeltetésbe vennée a buszjáratokat. Glá
zer Tímea elmondta, ezt még nem döntötték el,
de a buszok cseréjéhez ragaszkodnak, s elektro
mos járműveket nemcsak vásárolni, hanem bérel
ni is lehetne. 

A polgármesterjelölt azt ígérte, hogy minden év
ben két kilométer hosszú kerékpárutat építenek.
Összehangolnák a vasúti és a közúti közösségi köz
lekedést. A vonatjáratokat bevonnák Győr közleke
désébe, például Győrszentivánról vagy Ménfőcsa
nakról gyorsabban beérhetnének az emberek a vá
ros központjába, mint kocsival vagy busszal. Meg
beszélést kezdeményeznének a vasúttársasággal ar
ról, hogy a vonatok álljanak meg a Győr peremke
rületén található vasútállomásokon. Éjszakai busz
járatokat is üzemeltetnének, és rendbe hoznák az
önkormányzati utakat is.

„Azt szeretnénk, ha minél több ember visszaszállna
a tömegközlekedési eszközökre, ehhez azonban
korszerű buszok, jobb utak kellenek, s a vasút be
kapcsolása a helyi forgalomba” – mondta a Révai
utcában tartott sajtótájékoztatóján Glázer Tímea,
a győri ellenzék közös polgármesterjelöltje kedden.

Fidesz-KDNP:
Hangzatos helyett
felelős ígéreteket!

Európai 
közlekedést
ígér az ellenzék

„Az ajánlások összegyűjtése során sok kér
dés felvetődött, még alaposabban megismer
tük a győriek véleményét, megtudtuk, mit
szeretnének, ennek alapján kiegészítettük és
pontosítottuk az összeállított programunkat”
– mondta az elnök, majd fel is sorolta, milyen
igények fogalmazódtak meg: legyen több
zöldfelület, legyen több parkoló, javuljon a tö
megközlekedés színvonala, tegyék rendbe az
utakat, a kutyások pedig több kutyafuttatót
kértek.

„A standjainkhoz özönlöttek az emberek, ami
kor megtudták, hogy mi civilek vagyunk, nem pe
dig pártot képviselünk, hanem a város lakóit” – ál
lította Kovács László, aki szerint a jövőben sem vál
nak párttá, s az ellenzéki tömörüléssel sem fognak
össze a későbbiekben sem.

„A mi előképünk a győri Pro Urbe, már megala
kulásunk idején arról beszéltünk, hogy azt a szer
vezetet kellene feltámasztani” – fogalmazott Ko
vács László. Jelöltjeikről szólva megemlítette: főleg
negyvenes értelmiségi emberek, köztük például a
közszolgálati egyetem oktatója, néhány egyete
mista, s egy presbiter. 

Arra a kérdésünkre, hogy milyen eredmények
kel lennének elégedettek az október 16i önkor
mányzati választáson, Kovács László polgármester
jelölt azt válaszolta: ha akár csak egy embert sike
rül bejuttatni a várost vezető testületbe, a közgyű
lésbe,  akkor már megtették az első fontos lépést
céljaik felé.

Négy polgármesterjelölt indul
Győrben az október 13i helyi önkor
mányzati választáson. A törvényes ha
táridőig Borkai Zsolt (FideszKDNP),
Glázer Tímea (DK–Momentum–
MSZP–Jobbik–LMP), Kovács László (Ci
vilek Győrért Egyesület) és Balla Jenő
(Összefogás Győrért Egyesület) gyűj
tötte össze és adta le a szükséges aján
lásokat a választási bizottságnál.

Minden körzetben
indítanak jelöltet
a civilek

Minden körzetben indít jelöltet, s az ehhez
szükséges aláírásokat már össze is gyűjtötte a
Civilek Győrért Egyesület – jelentette be a vá
rosháza előtt tartott sajtótájékoztatóján múlt
pénteken Kovács László, a szervezet elnöke,
egyben polgármesterjelöltje.

KÉSZ AZ INDULÓK LISTÁJA, lezárultak a jelölések
A polgármesteren kívül Győrött 16

egyéni választókerületi képviselő, vala
mint a kompenzációs listáról 6 képvise
lő kerül be a közgyűlésbe. A Fidesz
KDNP, a DK–Momentum–MSZP–Job
bik–LMP, a Civilek Győrért Egyesület és
az Összefogás Győrért Egyesület vala
mennyi körzetben indít jelöltet. A Mi
Hazánk az első, a negyedik, a tizenötö
dik és a tizenhatodik körzetben tudja

megméretni saját jelöltjét. A legtöb
ben a 14. választókerületben próbál
koznak, itt a pártokon, szervezeteken
kívül két független is indul, de a tizen
ötödikben és a másodikban is találkoz
hatunk független jelölttel.

Győrben a választópolgárok száma
a valasztas.hu adatai szerint csaknem
102 ezer, ez a nagy szám annak is az
eredménye, hogy ez a város évek óta

gyarapszik, míg más nagyvárosok dön
tő többségének a lélekszáma folyama
tosan csökken. Hozzájárul Győr népsze
rűségéhez a más régiókhoz képest
több és jobban fizető munkahely, a vá
ros szépsége, kultúrája, s kétségtelenül
a nyugati határ közelsége is. Fontos je
lenség, hogy az egyetemre más régiók
ból érkező fiatalok közül sokan a diplo
ma megszerzése után itt telepednek le.
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Az első kérdés adja magát, mi
lyennek értékeli az elmúlt öt esz
tendőt?

Röviden: Nagyon eredményesnek.
Bővebben: Ebben a fél évtizedben
több olyan programot is megvalósí
tottunk, amely egy még élhetőbb,
még szebb, még vonzóbb város ké
pét tárja elénk. A polgármesteri kez
deményezésre elindult fásítási prog
ram keretében évről évre mintegy
ezer fát ültetünk szerte a városban,
tavasszal több mint százezer egynyári
virággal díszítjük a köztereket. A bel
városi fák védelmében a faveremrá
csok helyett korszerű és biztonságos,
vízáteresztő borítást készítettünk.
Megújítottuk vízparti sétányainkat,
zöldterületeinket, ahová automata
öntözőrendszert telepítettünk. Folya
matosan újítjuk meg a körforgalmak
növényzetét, sőt, olyan látványos
csomóponti fejlesztéseket is végre
hajtottunk, mint az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválnak és a győri kézi
labdázás sikereinek emléket állító ins
tallációk létrehozását. Elkészült pél
dául a Radnóti utca mindhárom kör
forgalma, Adyvárosban az Ipar úti
mellett a Szent Imretemplom előtti
és a Kuopio parknál lévő csomópont
is megújult. A párhuzamosan futó vá
rosüzemeltetési projektek közül meg
említem még az utcanévtáblák cseré
jét is, amelyet a Belvárosban kezd
tünk, és folyamatosan haladunk a
többi városrész felé, így már Révfalut,
Nádorvárost és Adyvárost is bevon
tuk. De említhetném a GyőrBike
rendszert is, amely az elmúlt időszak
ban folyamatosan bővült új állomá
sokkal és új járművekkel – köztük
elektromos kerékpárokkal is.
A győri kerékpáros inf
rastruktúra folya
matosan fejlődik,
aminek az út
építések és
m e g l é v ő
nyomvona
lak felújítása
mellett a kö
zösségi ke
r é k p á r k ö l 
csönző is fon
tos eleme, aho
gyan az országosan
egyedülálló zárt tároló,
a GyőrBox is.

Győr életében különleges szere
pet játszik a víz. Hogyan köszön
vissza ez a városképben?

A már említett folyóparti sétá
nyok mellett a köztereinken, parkja
inkban található vízképek is megújul
tak. Városszerte nagyon sok olyan
csobogó árválkodott, amelyet koráb
ban leromlott állapota miatt üzemen
kívül helyeztek, mint például a Bisin
ger sétányon a Faun és Nimfák, a Ra
dószigeten a Vénusz és Hősi emlék
mű, vagy a Bartók szökőkút. Ezek fel
újítására külön programot hirdet
tünk, de több nagyszabású szökőkút

fejlesztés is történt, talán elég csak a
Megyeháza melletti zenélő szökőku
tat, a MosoniDuna és a Rába össze
folyásánál látható vízfüggönyt –
amelyre akár filmet is vetíthetünk –

vagy épp az adyvárosi tóból
feltörő vízsugarat em

líteni. Mára a váro
si szökőkutak 90

százaléka újra
m ű k ö d i k ,
már csak né
hány felújí
tása maradt
hátra. Büsz
ke vagyok ar

ra is, hogy
Győr szimboli

kus víztornya
Marcalváros hatá 

rán a korábbi egysíkú
szín helyett egy vidám, mo

dern festést kapott, s lényegében
egy művészeti alkotás jött létre egy
ipari létesítményből. Hogy mennyire
értékes, jelzi az is, hogy a munkák

ban részt vevő Maurer Dóra Kossuth
díjas képzőművésznek a napokban
nyílt kiállítása a világ egyik legismer
tebb múzeumában Londonban, s iga
zi világhírnév előtt áll.

Mik voltak az elmúlt öt év legna
gyobb kihívásai?

A városüzemeltetés egy olyan te
rület, amit mindig lehet még jobbá
és jobbá tenni. Az én vesszőparipám
e tekintetben a köztisztaság. Úgy
gondolom, hogy Győr egy európai
léptékű város, és ehhez hozzátarto
zik, hogy ne csak szépen felújított
épületeket, zöldövezeteket, szép szö
kőkutakat lásson az ide érkező, ha
nem tiszta utcákat, közterületeket. A

győriek túlnyomó része ezt ugyanígy
gondolja, de sajnos még mindig van
nak, akik ezt semmibe veszik, és a
munka miatt a városba érkezők közül
vannak, akik még nem is ismerik a
győri szelektív szigetek működését.
Sajnos olyan is előfordul, hogy Győ
rön kívülről hozzák be a szemetet.
Ezért alakítottuk meg a hulladékkom
mandót, amelyben a közterületfel
ügyelet, a GyőrSzol Zrt., a rendőrség
és a polgárőrség is nagy erőfeszítése
ket tesz. Míg 2014ben még csak 63
szabálysértést regisztráltak a város
ban, addig tavaly ez a szám 900 fölé
emelkedett. Ez a 0–24 órás ellenőr
zésnek és a létszámbővítésnek is kö
szönhető. A hulladékkommandó

Mindig lehet
még jobbá

és jobbá tenni

Értékelő

köztisztaság
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

Városüzemeltetési 

PARKOLÁS

programok,

és
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munkája azonban önmagában kevés,
egyesektől komoly szemléletváltás is
szükséges. Ezt a munkát folytatjuk
úgy az ellenőrzésekkel, mint a szem
léletformáló programokkal. Itt köszö
nöm meg a Győr+ és a GyőrSzol
munkatársainak Kuka Bercit, aki ren
geteget segít a fiatalok környezettu
datos nevelésében!

A parkolás is a kihívások között
említhető?

Igen, hiszen egyre nagyobb a
gépjárműforgalom, és a parkolási
igény is jelentősen megnőtt, sok
család megengedheti magának már
a két autót. Elkészült a Dunakapu
mélygarázs, az Árpád parkolóház,

épül a vásárcsarnok és a kórház mel
letti parkolólemez is. Bővítettük a
földfelszíni parkolóhálózatot is, csak
Adyvárosban több mint 150 új par
koló épült, ám számunkra kiemel
ten fontos szempont a zöldterületek
védelme, és a további bővítés a leg
több helyen csak ennek kárára tör
ténhetne. Az adyvárosi parkolási
gondok enyhítésére született a Kuo
pio parki parkolólemez terve, a kon
cepciót azonban több szempontból
újragondoltuk, amelynek során
nem csak egy költséghatékonyabb
megoldást kerestünk, de kiemelten
figyeltünk arra is, hogy megőrizzük
a fákat, a Kuopio park megmarad
hasson a városrész zöld parkjának,

így ezzel több, mint 200 fa és cserje
is a helyén maradhat. Terveink sze
rint a Kuopio parki nagy létesítmény
helyett a városrészben több kisebb
területű parkolási létesítményt ho
zunk létre, amely nemcsak költség
hatékonyabb és környezetbarátabb,
de sokkal több ember számára je
lent valós megoldást a több helyszí
nen való megvalósítás, mint ahány
embernek az egy központi parkoló
ház jelentett volna.

Mit tart a legnagyobb sikernek
az elmúlt öt évből?

Nem szeretnék egy dolgot ki 
emelni, szerintem sok szép pillanat
volt a város életében. Leginkább

azt a folyamatot tartom sikeresnek,
amely visz előre minket. Azt a fejlő
dést, amely jellemzi a várost. Ha
mégis ki kellene emelni egyvalamit,
akkor azt a szemléletet szeretném,
amely a hosszú távú gondolkodást
mutatja. A fejlesztések nem csak
ad hoc történnek, hanem jól átgon
doltak, és nem önmagában valók,
hanem egyegy elkészült létesít
mény környezetében rendre meg
valósul az úthálózatfejlesztés, a
zöldterületek rendezése, az így
megújuló közterületekre általában
térfigyelő kamera is kerül, amelyet
bekapcsolnak abba a rendszerbe,
amely jelentősen hozzájárul a vá
ros jó közbiztonságához, s most
már 200 kameráról beszélhetünk.
Szóval ezt a komplex szemléletmó
dot emelem ki.

Mit gondol, mennyire érzik ezt a
komplexitást a győriek?

Úgy gondolom, hogy sokan érzik
és értékelik. Szerencsére számos
olyan közösség működik a városban,
amely ezt a fejlődést elősegíti,
amelynek tagjai tovább gyarapítják
Győrt. Ha csak az általam felügyelt
további területeket nézzük, a győri ci
vil szervezetek számos nagyszerű és
nemes kezdeményezés gazdái, s mi
pályázati lehetőségekkel támogatjuk
őket. Az Idősügyi Tanácson keresztül
kikérjük a szépkorúak véleményét is,
ahogy a Városi Diák Fórum által a fi
atalok észrevételeire is nyitottak va
gyunk.

Merre halad tovább a városüze
meltetés?

A megkezdett programjainkat sze
retnénk tovább folytatni, ezek közül
továbbra is kiemelt hangsúlyt fektet
nénk a zöldövezetek fejlesztésére, a
fásítási program továbbvitelére. Az
elmúlt időszakban négy helyre he
lyeztünk ki nyilvános WCt, új szeme
tesedények, padok kerültek ki, és a
játszóterek, parkok, pihenőövezetek
fejlesztése továbbra is fontos feladat.
Büszke vagyok a temetőkben elvég
zett felújításokra, mint például a ná
dorvárosi köztemető mindkét ravata
lozójának és környezetének felújítá
sa, de ezt a folyamatot is szeretnénk
továbbvinni. A köztisztaság, a rende
zett parkolás érdekében végzett fej
lesztések, a város élhetősége és
fenntartható fejlődése a jövőben is a
győri városüzemeltetés legfontosabb
ismérvei kell, hogy legyenek.

Hamarosan lezárul a 2014–19es önkormányzati ciklus, ezért
az elmúlt öt év győri történéseit mi is értékeljük. Elsőként a
városüzemeltetés kerül fókuszba, amelyhez Radnóti Ákost, a
területért felelős alpolgármestert hívtuk segítségül.
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Manapság a ballagás felér egy kisebb esküvővel, már ami a
szervezést és a kiadásokat illeti. A nagy esemény problémamen
tes lebonyolításához nyújtott segítséget a kamara rendezvénye.
A szervezők azt vallják, időben tájékoztatni kell a fiatalokat arról,
milyen lehetőségeik vannak a felkészülésre. A rendezvény célja
az volt, hogy a végzős osztályok támogatást kapjanak a ballagási
rendezvény megszervezésének minden fontos pontjához. Egy he
lyen tudják felmérni a jelenlegi piaci kínálatot, hogy lehetőségük
nyíljon a megfelelő árérték arányú termékek kiválasztására. To
vábbá segítséget, ötleteket kaptak ahhoz, hogy milyen trendek,
termékek, szolgáltatások megrendelésével tehetik emlékezete
sebbé ballagásukat. A szervezők egy valós és virtuális piacteret
hoztak létre, ahol a kiállító vállalkozások bemutathatták a balla
gásokhoz kapcsolódó termékeiket, szolgáltatásaikat. Idén húsz mi
nőségi vállalkozás segítette a diákokat a felkészülésben. A kiállí
tásra olyan vállalkozók érkeztek, akik tudják és ismerik, hogyan
kell ezt a korosztályt megszólítani, olyanok, akik jó hírnevűek, nagy
múltúak, akiktől a diákok kellő garanciát is kapnak a megrendelt
szolgáltatásra, termékre. Többek mellett ruhakölcsönző, nyomda
ipari cégek, vendéglátósok, fotósok, sminkesek, fodrászok mutat
ták meg kínálatukat a diákoknak és szüleiknek. (x)

A GyőrMosonSopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarában már most a jövő tavaszi ballagá
sokra készülnek. Harmadik alkalommal rendez
ték meg a hét elején a nagyszabású ballagási ki
állítást, ahová két nap alatt, több mint kétezer
végzős diák látogatott el. 

Minden, ami 

BALLAGÁS

Dr. Földesi Péter rektor „A jövő
Győrben épül” szlogennel kezdte kö
szöntőjét, kiemelve, hogy az ismertté
vált szállóige az egyetemen is folyama
tosan megtelik tartalommal. Látványos
építkezések zajlanak a campuson: hol
modern kollégium, hol Menedzsment
Campus, máskor laborok, sportpályák
épültek. Az építkezések a MosoniDu
na túlpartján, a volt kekszgyári, emble
matikus területen folytatódnak. A Sci
ence Park Hálózat keretében létrejövő
projekt a hazai innovációs és tudomá
nyos élet nóvumot jelentő bázisa lesz.
„A teljes magyar felsőoktatásban is fo
lyik építkezés. Szeptembertől a magyar
állami felsőoktatási intézmények az In
novációs és Technológiai Minisztérium
fennhatósága alá kerültek” – mutatott
rá a rektor. „Amikor egyetemünket vá

lasztották, nemcsak egy innovatív ok
tatási intézményre szavaztak, hanem
Győrre és Mosonmagyaróvárra is. Arra
a sokszínű kulturális, szellemi és sport
életre, ami itt zajlik, és aminek alakító
ivá válhatnak. Életük legszebb évei áll
nak önök előtt. Érezzék jól magukat,
fejlődjenek testben, szellemben, lélek
ben, legyenek igazi kollégáink, válasz
tott hivatásuk elkötelezett mesterei” –
fordult az elsőévesekhez a rektor. 

Az nemzetközi hallgatókat külön
köszöntve dr. Lukács Eszter rektorhe
lyettes kiemelte, hogy csaknem öt
ven országból érkeznek hallgatók
Győrbe és Mosonmagyaróvárra az
egyetem nyolc karán zajló, kéttucat
nyi különféle angol nyelvű képzésre.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester
hangsúlyozta, az elsőéves hallgatók
nemcsak egyetemi, hanem győri pol
gárok is lettek. „Egy olyan városban,

ami Magyarország és Európa egyik
legfontosabb gazdasági térségének a
központja. A kultúra városában. A
sport városában, ahol hazánk első hi
vatalos olimpiai eseményét rendez
ték. Az elmúlt időszakban mi, győriek,
együtt nagyon sok mindent elértünk.
Komoly fejlődésen ment keresztül ez
a város, és arra bátorítom önöket,
hogy a közös munkában legyenek se
gítségünkre a jövőben” – mondta.

A Széchenyi István Egyetemen
dr. Földesi Péter rektor hétfőn
megnyitotta a 2019–2020as
tanévet, az oktatókutatóknak
olyan felfedezéseket kívánva,
amiket az elsőévesek friss gon
dolatai is inspirálnak.

a tanév az egyetemen is
Szerző: Nyerges Csaba/Széchenyi István Egyetem
Fotó: MekliZ Fotóstúdió0

MEGKEZDŐDÖTT
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Jelenleg hét, központiideg
rendszersérült, mozgásában aka
dályozott kisgyermek jár az óvoda
Boglárka csoportjába. Az elmúlt
29 év alatt közel 100 kisgyermek
töltötte itt az ovis éveit. A speciá
lis csoportban 3 évestől 7 éves ko
rukig 2 óvodapedagógus, 2 kon
duktor, 1 gyermekfelügyelő és 1
dajka biztosítja, hogy a hátrányuk
csökkenjen, részben vagy teljesen
integrálódjanak ép társaikhoz. A
Sün Balázs Óvoda Gyógypedagó
giai Hálózatának munkatársai
egyéni és csoportos foglalkozáso
kon is segítenek még, hogy a kis
gyermekek fejlesztése a leghaté
konyabb legyen. 

Egy kislány, Alexa és hat fi
úcska, Ádám, Gábor, Gergő,
Juszuf, Kristóf és Levente reg
gelente együtt jönnek a többi
ovissal az óvodába, de ők babako
csival, kicsi kerekesszékkel, járóke
rettel vagy járásukat segítő speci
ális „kiscsizmában” érkeznek szü
leikkel. Ahhoz, hogy a Boglárka
csoportba járhassanak, a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat vélemé
nyezése szükséges.  A sérülés jel
legétől, súlyosságától, a fejlesztés
eredményétől függően az intéz
mény lehetőséget biztosít a rész
vagy teljes integrációra. A majd'
három évtized alatt többen közü
lük az iskolában már együtt jár

hattak ép társaikkal. De addig
nagy utat tettek meg mindannyi
an. És az útjukon segítséggel ha
ladtak és haladnak az egykori és a
jelenlegi óvodások is. 

Az Erzsébet Ligeti Óvoda kon
duktív csoportjában a helyi peda
gógiai programot ötvözik a szak
emberek a Petőmódszerrel,
amely valójában egy életforma. A
cél, hogy a kisgyermekek a meglé
vő képességeikkel, de másfajta
megoldásmód
dal is

merjék meg a világot, a környeze
tüket, társaik és önmaguk elfoga
dásával. Ahogy nincs két egyforma
gyermek az egészségesek között
sem, a sérültséggel élőknél sem
egyformák a sérültség típusai,
ezért számukra az egyéni fejleszté
sek nagyon meghatározóak. A sze
mélyi feltételek mellett a fejlesztő
játékok éppolyan fontosak, mert
az önállóságot segítik az egyre ke
vesebb segítségnyújtás mellett. A

toleranciát, az empátiát, a kapcso
latfelvételt, a szocializációt és a
társas kapcsolatok erősítését a
Boglárka csoportba járóknak épp
úgy tanulniuk kell, mint az óvoda
ép kisgyermekeinek is. Ehhez pe
dig olyan játszóeszközök adhatnak
további segítséget, amelyet sérült
és egészséges gyermekek együtt
használhatnak. 

Ottjártunkkor jókedvűen együtt
játszott a csoportszobában sérült és
ép kisgyermek, ez a közös játékél
mény valósulhat meg a jótékonysá

gi gyűjtésből megvásárolan
dó speciális hintával és ho
mokozóval az udvaron is.

Olvasóink, nézőink, hallgatóink se
gítségére számítunk, hogy felaján
lott forintjaikból felállíthassuk a Pil
langó elnevezésű rugós libikókát és
a Bucka emelt homokozót az Erzsé
bet Ligeti Óvoda udvarán. 

A good.hu oldalon indított gyűj
téshez a gyorplusz.hu oldalon ke
resztül is csatlakozhatnak. A menü
pontok között található Boglárka
feliratra kattintva gyorsan és biz
tonságosan tudnak adományukkal
segíteni az Erzsébet Ligeti Óvodá
ért Alapítványnak. Október 5én, a
Barátság Sportparkban a XV. Arra
bona Futófesztivál, Őszi Sport és
Egészségnapon is lehetőség nyílik
az adakozásra, hogy örömet ad
hassunk: a mozgás és az együttlét
örömét.  

Olvasóink, nézőink, hallgatóink segítségével megvalósíthatjuk az Erzsébet Ligeti Óvoda Boglárka cso
portjába járó kisgyermekek álmát. Hintát, homokozót vásárolhatnak az udvarra, hogy a központiideg
rendszersérült, mozgáskorlátozott ovisok együtt játszhassanak ép társaikkal, s hogy az új játékokkal
ők is átélhessék a mozgás örömét.

...segítsünk együtt! Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Nagy utat
tesznek meg, s 

az egyéni fejlesztések
meghatározóak
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A második Győri Nép és Világzenei
Fesztivál három napja során az autenti
kus népzene képviselőin kívül a népze
ne legnemesebb hagyományait tovább
gondoló és újraértelmező zenekarok
mutatkoznak be, és a látogatók ízelítőt
kapnak a világzene sokszínűségéből is. 

A fesztivál elsősorban a fiatal fel
nőtteknek, a kisgyermekes családok
nak szól, hogy minél jobban megis
merhessék a gyökereiket, a népi kul
túránkat, a népzenénket – tájékozta
tott Tóthné dr. Kardos Krisztina, a
szervező Győri Művészeti, Fesztivál
és Művelődési Központ igazgatója. 

Pénteken a Folk On 45, a Bohemi
an Betyars, a PutriPop, szombaton a
Ferenczi György és az 1ső Pesti Rac
kák, a Layanda, a Lajkó Félix Trió, va
sárnap a Zűrös Banda, a Romungro
Gipsy Band és a Seven Seconds In
The Future lép fel.         

Szeptember második hétvégéje a népzene, a néptánc és a világzene
jegyében zajlik a Dunakapu téren. Fellép többek között a Bohemian
Betyars, a Lajkó Félix Trió és a Romungro Gipsy Band. 

A koncertek mellett szombaton és
vasárnap Néptánc a téren címmel mu
tatkozik be a Kisalföld Táncegyüttes, a
Csobolyó Néptáncegyüttes, a Regös
Táncegyüttes és a Csallóközi Táncegyüt
tes, aki pedig kedvet érez, be is kapcso
lódhat a táncba. Az igazgatónő két izgal
mas programra is felhívta a figyelmet,
az egyik Both Miklós előadása, aki Uk
rajna legnagyobb online népzenei archí
vumát hozta létre, és élményeiről be
szél, zenével kiegészítve. A másik Szabó
Balázs előadása, ő saját gyűjtésű, erdé
lyi pajzán mesés estjével áll színpadra.
A gyerekek kipróbálhatják a kosárfonást,
a nemezelést, a korongozást, a faműves
séget, lesznek népi ügyességi játékok is
számukra. A felnőtteket kézműves be
mutató és vásár, kemencés parasztud
var és mérai Cifra szoba kiállítás várja. 

Részletes progam a mufegyor.hu
oldalon.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Népzene 
és világzene
A HÉTVÉGE
KÍNÁLATA
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Országosan nemrég jelentették
be, hogy az ORKF összesen 25 szolgá
lati motorkerékpárt adott át a főka
pitányságoknak, így megyénk gép
parkja is új járművekkel gazdagodott.
Egész pontosan kettő, BMW R1250
RT típusú, 140 lóerős, 1254 köbcen
tis, hatsebességes, kéthengeres bo
xermotorral ellátott rendőrmotor ér
kezett. 

Martini Gábor rendőrzászlós, szó
szerint régi motoros, tizenhat éve
húzta először magára a rendőrmoto
rosok egyenruháját, így kellő szakér
telemmel és persze örömmel hozta
haza Budapestről az egyik BMWt,
amelynek nyergében gyakran láthat
juk majd a megye útjain. 

„Ezekről a motorokról tudni kell,
hogy mindegyik speciális rendőrségi
alvázra gyártott – kezdte a rendőr
zászlós. – Amiben különbözik a lakos
ságitól, hogy megerősített futómű
vel, dupla akkumulátorral, kiegészítő
fény és hangjelzéssel rendelkezik.
Továbbá az ülése és a kormány mar
kolata is fűthető, s sokkal kényelme
sebb is. Az állomány részéről nagyon
jó a visszajelzés, s az én eddigi ta
pasztalataim is csak pozitívak.”

A rendőrzászlós azt is elmondta,
hogy a motorokkal könnyű közleked
ni, fordulékonyak, gyorsak és hatéko
nyak. Megyénkben szükség is van a
megbízható szolgálati motorokra, hi
szen az M1es autópálya hatalmas
forgalmat bonyolít le, az osztrák és a
szlovák határ is folyamatos ellenőr
zés alatt van, illetve a fő és autóút
jaink is zsúfoltak.

„A forgalom ellenőrzése mellett
különféle közlekedési akciókon ve
szünk részt – folytatta Martini Gábor.
– A motoros szolgálat előnye, hogy
képesek vagyunk gyorsan reagálni
egyegy helyzetre, egyértelmű és lát
ványos utasításokat tudunk adni a
közlekedőknek. Kollégáimmal folya
matos képzésen veszünk részt, hogy
a tudásunk mindig a legmegfelelőbb
legyen ezekre a kiváló, nagy értékű
motorokra” – tette hozzá Gábor,
majd azt is kiemelte: a motoros tár
sadalom is pozitívan reagál a moto
ros rendőrökre, hiszen egyegy ellen
őrzés során könnyen alakul ki beszél
getés, amelynek komoly balesetmeg 
előző szerepe is van, a statisztikák pe
dig sajnos azt mutatják, még mindig
rengeteg a motoros baleset.  

Két vadonatúj szolgálati motorkerékpárral gazdagodott a GyőrMoson
Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a
közelmúltban. Martini Gábor rendőrzászlós a Győr+ Hetilapnak megmu
tatta, miért is igazi rendőrmotorokról van szó.

BŰNÜLDÖZÉS 
két keréken

A rendőrök igényeire alakítva

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor
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Új évaduk címe Felfedezések. Milyen utazá
sok várnak a hazai közönségre? 

Egy jól prosperáló művészi alkotóműhelynek
időről időre olyan új feladatok elé kell állítani a tag
ságát, melyek kizökkentik a megszokott kerékvá
gásból. Olyan, még felfedezésre váró vizekre kor
mányozzuk stílszerűen a zenekar hajóját, amelye
ken fel lehet mérni, hogy mennyire vagyunk rugal
masak, szakmailag érettek ahhoz, hogy ezeknek
az új kihívásoknak megfeleljünk. Ebben az utazás
ban legfontosabb útitársunk a közönségünk, akik
szeretetükkel 125 éve folyamatosan  biztatnak, tá
mogatnak bennünket.

Melyek az évad kitörési pontjai? 
Az idei évad egyik kiemelkedő eseménye az ok

tóber eleji távolkeleti turnénk. Alig három hét le
forgása alatt Berkes Kálmán vezetésével Japánban,
DélKoreában és Tajvanon lép fel együttesünk. A
győri bemutatkozásokat tekintve izgalmasnak ígér
kezik egykori karmesterünk, Medveczky Ádám
szeptemberi visszatérése, mint ahogy az is, hogy
a győri közönség által még nem látott kitűnő kar
mesterek egész sora – Dobszay Péter, Káli Gábor,
Tadaaki Otaka és Petr Popelka –  elfogadta meghí
vásunkat. Nagy dobás lesz az Amadeus Live bérle
tes koncertünk, a nyolc Oscardíjat nyert filmet
élőben kísérjük, ezúttal egy hölgy, Jessica Cottis
vezényletével az Egyetemi Csarnokban. A farsangi
koncertünknek ebben az évadban is az Aqua
Sportközpont ad otthont.

Emlegette a 125 évet, összeérnek a jubile
umok. Tavaly ünnepelte a társulat hivatásossá
válásának 50. évét. A novemberi ünnepségen
elhangzott beszédének több kulcsmondata is
volt. Az egyik ilyen a társulatot összetartó sze
retet erejéről szólt. A magas minőségen, szak
maiságon túl mi jellemzi emberileg a győri
együttest? 

Az életem és egyúttal vezetői hitvallásom egyik
legfontosabb alapvetése az egymás iránt érzett
tisztelet és szeretet. Meggyőződésem, hogy a
szakmai fejlődésünknek, a hatékonyságunknak, a
sikereinknek ez az egyik titka. Egy zenekarban a

Az idei Voices gála karmestercseréjé
nek híre bejárta az országos sajtót. Az
adrenalin kellőképpen összerántotta
a Győri Filharmonikus Zenekar csapa
tát a kezdéshez, melyet követően el
is indult a „Felfedezések” című évad:
a Kis esti zene kamarazenekari kon
cert egy új helyszínen, az evangélikus
templom kertjében csendült fel. A ka
landozások folytatódnak, október
elején a kiváló társulat távolkeleti
turnéra indul, és ismét több ezer em
ber előtt játszik a legmodernebb
hangversenytermekben.  

sorsdöntő pillanatokban való egymásrautaltság,
az összekapaszkodás, a szenzitív figyelem mind an
nak a receptúrának a része, mely Győr és az or
szág büszkeségévé tette ezt az együttest. Mi min
dig egy hajóban evezünk és betyárbecsületből a
legnehezebb feladatokat is megoldjuk.

Erre a legjobb példa a Voices gálán való bátor
helytállás volt, amikor is a meghívott karmester
a színpadra érve elesett, nem tudott dirigálni.
Percek múltán aztán már Berkes Kálmán bravú
ros beugrásával elkezdődhetett az est, ami óriási
sikert aratott! A karmestercsere előtti pillanat
ijesztő volt? 

Igen. Ha most az lett volna a feladat, hogy egy
Mozart vagy Beethovenszimfóniát játsszon a tár
sulat, az talán karmester nélkül is ment volna. Egy
operagála külföldi énekesekkel és új művekkel –
már sokkal nehezebb feladat. Ezt tudta Berkes Kál
mán is, így beugrása szakmailag nehéz és kocká

zatos döntés volt. Tízből kilenc karmester biztos
elutasította volna.

De volt lehetősége nemet mondani? 
„Figyelj, Kálmán, próbáljuk meg! Induljunk neki,

hátha a vendégkarmesterünk visszatér majd az első
három szám után!” – ezzel bátorítottam művészeti ve
zetőnket az első sokk után. A koncert kezdetének si
kere azonban megadta a folytatáshoz szükséges önbi
zalmat, a karmester és zenekara felszívta magát, ma
ximális koncentrációval szolgáltak az est sikeréért. A
koncertmester – mint a próbák alatt folyamatosan je
lenlevő vezető – szerepe azonnal felértékelődött, szin
te egyenrangú partnerévé vált a karmesterünknek. A
szólistákat is nagy dicséret illeti, rugalmasan álltak a
feladathoz, figyeltek a zenekarra és a dirigensre.

Három évvel ezelőtt jártak utoljára Japánban.
Az októberi távolkeleti turnétól mit vár? Milyen
hozadéka lehet? 

Kalandos utazásra hív a 125 éves Győri Filharmonikus  

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Marcali Gábor 

Egy hajóban EVEZ
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Az ilyen turnék különleges
ségnek számítanak, és joggal
vetődik fel a kérdés, hogy
egy vidéki szimfonikus
együttesnek mennyire
van helye a nemzetközi
zenei élet körforgásában?
Azonban a Győri Filhar
monikus Zenekarnak fel
adata, hogy mindent meg
tegyen annak érdekében,
hogy rendszeres vendégsze
repléseivel, turnéival vigye váro
sa, hazája jó hírnevét szerte a világ
ban. Három fesztiválon játszunk majd, szé
les repertoárt viszünk, sok darabot kell kézben tar
tanunk. A megfeszített munkatempóból, az egy
mást követő koncertekből szakmailag komolyan
lehet építkezni, és ez mindenképpen az együttes
javára válik. Emellett a turné csapatépítő tréning

nek is felfogható. Az egymás
iránt érzett felelősség, odafi

gyelés, bajtársiasság hatvá
nyozottabban szükséges,
mint a biztonságot jelentő
hazai terepen.

Hogyan inspirálja az
együttes tagjait, hogy a

turnénak köszönhetően is
mét több ezer ember előtt

játszhatnak az egymást köve
tő koncerteken? 

Izgalommal tölti el őket. A Richter
Terem mintegy ötszáz ember befogadására

alkalmas. Legutóbb tavaly játszottunk nagy siker
rel Európa legmodernebb koncerttermében, a
hamburgi Elbphilharmonieban, amikor oda be
léptünk, kicsit elcsodálkoztunk, hogy mi bizony
más léptékekhez vagyunk szokva. Mióta rendsze
resen járjuk a világot, bizonyossá vált, hogy szak
mai előrelépésünk szerves részét képezné, ha
megépülhetne Győrött egy 21. századi hangver
senyterem. Meglátjuk, mit hoz a jövő.

Milyen funkciókkal bír majd az új hangver
senyterem? 

Bár a Modern Városok Programban hangverseny
terem szerepel, elképzeléseink szerint ez egy multi
funkcionális tér lenne, ahol a koncerteken túl konfe
renciákat, sport és kulturális eseményeket is rendez
nénk. A kisterem próbateremként, kamaraterem
ként működne, ahol akár sumo, biliárd vagy éppen
táncversenyt is lehetne tartani. A nagyterem az ün
nep helyszíne lenne, hangversenyekkel, színházi elő
adásokkal, könnyűzenei és jazzkoncertekkel, na
gyobb összejövetelekkel, bálokkal. Azt mindenkép
pen hangsúlyoznám, hogy ez az új közösségi tér nem
csak a Győri Filharmonikus Zenekarnak épülne, ha
nem az egész városnak, ez egy olyan közösségi tér
lenne, ahol mindenki otthon érezhetné magát.

Ilyen tér az Audi Aréna Győr, amit a zenekar
jól ismer, több sikeres koncertet is adott már a
helyszínen. Most egy jubileumi, közös ünneplés
re készülnek szeptember 21én. 

Öt évvel ezelőtt ott voltunk a multifunkcionális
csarnok avatásán, hogy újból meghívnak bennünket
az ötödik születésnapra is, azt jelenti, elégedettek ve
lünk. Olyannyira, hogy a szervezők főszereplésünkkel,
egy jubileumi koncertshowval készülnek erre a kü
lönleges alkalomra, az eseményen társulatunkat Rácz
Márton dirigálja. Együtt zenélünk a város szülöttjeivel,
Dallos Bogival és Fehérvári Gábor Alfréddal, kísérjük
a Győri Balett táncosait is. Maga a koncertshow műfaj
egy újabb felfedezés, kitekintés számunkra. A könnyű 
zenében való kalandozás, a cross over előadások ze
nészeink számára másfajta elvárásokat támasztanak,
de ismét több ezres közönség előtt játszhatunk, ami
fontos számunkra. Nagyon sok fiatalt is várunk az aré
nába, akik közül néhányan talán már az előadás ideje
alatt telefonjukon felkeresik a honlapunkat, nos, akár
ők is lehetnek a jövő közönsége!

Betyár-
becsületbôl

a legnehezebb
feladatokat is

megoldjuk

 Zenekar 

NEK
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• Gyalog-LÁSS többet! program: belvárosi körutak idegenvezetéssel — regisztráció: www.gyeregyorbe.hu
• Mobilan mobillal program: osztályséta a gyôri Egészség Útvonalon — regisztráció: elmenyora@gmail.com
• Tisztább, fenntarthatóbb városi közlekedés: fotópályázat kicsiknek és nagyoknak — regisztráció: enykk.hu
• Fedezze fel Gyôrt emeletes busszal!: városnézés az utolsó gyôri Ikarus EAG E99-essel — regisztráció: enykk.hu
• Utazás a faros busszal: újra jár az Ikarus 55-ös nosztalgiajárat
• A kulisszák mögött: teleplátogatás az ÉNYKK Zrt. Ipar utcai telephelyén — regisztráció: enykk.hu
• Vigye haza kedvenc régi busztábláját vagy menetrendjét!: Volán-relikviák vására
• Buszvezetôi szimulátor kipróbálása
• Bagolybusz: díjmentes éjszakai autóbuszjáratok a szórakozóhelyek és a külvárosok között
• Jegy nélküli utazás Gyôr helyi autóbuszjáratain szeptember 22-én az Autómentes Napon.

Szervezô: Gyôr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közremûködôk: ÉNYKK, Diadém Rendezvényiroda

Részletes program:
gyorplusz.hu

Nagy a kísértés ezúttal is, hogy  Feke
teerdőre vagy az autóra koncentráljunk,
a végén persze az autó nyer. Főleg Alexa
nyeri el a tetszésünket. Az autó megérti
a beszédet, válaszol a kérdéseinkre, hol
találunk éttermet, strandot és a navigá
ció célját is bemondhatjuk. Alexa nélkül
azonban mindez nem megy. Ez az Audi
titkos kódja, mondja ki Alexa nevét, s on
nantól várja a parancsokat. Hogy miért
Alexa, arra a minden kérdésre válaszolni
tudó audis szakemberek sem tudták a
választ. A Rajna partján fekvő Lörrachból
indulunk tesztvezetni. Nemcsak az autó
készül Győrben, a motorjai is. Elsőként
egy benzines, TFSI motorral szerelt Au

dival vágunk neki az erdei útvonalnak,
potom 230 lovacskával. Az autó pillana
tok alatt 150 közelében van. Az első pi
henőponton alaposan szemügyre vesz
szük az autót. Egy éve volt DélTirolban
az Audi Q3 tesztvezetése, így emlékeink
ben élénken él még az akkori két nap. Az

is egy sportos, robusztus SUV volt, az in
golstadti tervezők azonban erre is rápa
koltak legalább négy lapáttal. Brutális az
autó elölről éppúgy, mint hátulról. A 2.0
TFSI motor után egy 2.0 TDIvel szerelt
erőforrással folytatjuk. Ez is Győrben ké
szül, 150 lóerős teljesítménnyel. Alig ér

zünk különbséget a két motor között. A
nyolcvan lóerő talán csak akkor hiányzik,
amikor a keskeny, kanyargós erdei úton
előzni akarunk. 

A Győrben készülő Audi Q3 Sport
back októbertől lesz kapható,  induló
ára 36 ezer euró.

Alexa névre hallgat az új, Győrben készülő 

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Audi

Q3 SPORTBACK

Már az iskolában kívülről fújják,
hogy a Duna a Feketeerdőben
ered. Az idősebbek pedig a
Schwarzwaldklinik című népsze
rű kórházi sorozatról azonosít
hatják a Feketeerdőt. Augusztus
vége óta Győr is köthető hozzá:
a nemzetközi média itt próbál
hatta ki először a városunkban
készülő Audi Q3 Sportbackot.



152019. szeptember 13.



16 2019. szeptember 13.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM
Zum AlzheimerWelttag, am 21. September sind die Győrer ab 10
Uhr zu einem gemeinsamen Spaziergang eingeladen. Treffpunkt ist
der KálóczyPlatz, von wo die Teilnehmer zum SzéchenyiPlatz spazie
ren werden, um somit auf die Demenzkrankheit aufmerksam zu ma
chen. Das Győrer Baleltt bereitet sich auf eine Choreographie vor, die
sie mit den Teilnehmern des Spaziergangs performen möchten.

Am 18. September um 19
Uhr gibt das Oláh Kálmán
Quartet ein Konzert im Rómer
Ház (Teleki L. u. 21.) im Rómer
Jazz Klub. Kálmán Oláh am Pia
no, Kálmán Oláh Jr. Saxophon,
József Barcza Horváth Double
bass, Elemér Balázs Drums.

Der Győrer Eisenbahner Naturbegehungsve 
rein organisiert für den 21. September eine Leis 
tungswandertour in der Pannonhalmer Hügell
landschaft zu den Aussichtstürmen. Details auf
der Seite gyvte.hu/sokoroikilatokteljesitmeny
turak/ , bzw. unter der Telefonnummer : 70/258
5098, Email: istvan.csuka@gmail.com.

Aus zahnmedizinischen Materialien haben Györer Bil
dende Künstler Werke geschaffen, welche im Esterházy
Palast (Király u. 17.) betrachtet werden können. Die Kunst
werke werden am 20. September um 18 Uhr versteigert.

5 Jahre Audi Aréna, was mit ei
ner grossangelegten Jubiulä
umsKonzertshow gefeiert
wird. Dies am 21. September
ab 20 Uhr. Es treten auf: das
Győrer Philharmonieorchester,
Dallos Bogi, Fehérvári Gábor
Alfréd und das Győrer Balett,
das Duo Estrellas und die Schü
ler der BRO’n’SIS Tanzschule.
Die Teilnahme an der Veranstal
tung ist kostenlos, jedoch an ei
ne Anmeldung gebunden.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Családi napot rendeznek a Ber
csényi ligetben szeptember 21én
15 órától. Közreműködnek: Kisal
föld Táncműhely Lipity Viola zene
karával, Szigeti Ferenc nótaénekes,
Baranyai István prímás és cigány
zenekara. 18 órától Caramel ad
koncertet.

Az élete játék címmel Kulcsár Ka
talin nemzetközi labdarúgójáték
vezetővel beszélget Baksa Kál
mánné művészeti vezető a Rímes
Kávé sorozatban, szeptember 18
án 18 órától a Hotel Rába Baross
Termében. Közreműködnek:
Merkó Dorina, Farkas Boglárka
és Dobos Attila – a Téti Ifjúsági
Fúvószenekar tagjai, Farkas Do
monkos pedig verset mond.

Dietetikai csoportfoglalkozás lesz reflux
és fekély témakörben a Petz Aladár Me
gyei Oktató Kórházban szeptember 18án
14 órától. A részvétel ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött: Tel.: 96/507900/8575,
email: efiprogram.gyor@gmail.com

Az Oláh Kálmán Quartet ad koncertet szep
tember 18án 19 órától a Rómer Házban
(Teleki L. u. 21.), a RómerJazz Klubban.

A Győri Vasutas Természetjáró Egyesület szep
tember 21én teljesítménytúrát szervez a Pannon
halmidombságban. Részletek a gyvte.hu/sokoroi
kilatokteljesitmenyturak oldalon, vagy tel.:
70/2585098, email: istvan.csuka@gmail.com

A kulturális örökség napján, szeptember 21én 15
órakor a győri Napóleonházat (Király utca 4.) mu
tatja be Pápai Fruzsina Menta művészettörténész.

Bagdi Bella zenekarával szeptember 21én 18
órától ad élménykoncertet Élni jöttem címmel a
Richter Teremben (Aradi vértanúk útja 16.). Je 
gyek az Angyalboltban (Aradi vértanúk útja 8.) és
a bagdibella.hu weboldalon kaphatók. (x)

Dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke
mutatja be a Szép magyar ének című könyvet és a
könyv ihlette filmet szeptember 18án 17 órakor az
Apáczai Karon (Liszt F. u. 42.), a Keresztény Értelmi
ségiek Szövetsége győri csoportjának szervezésében.

Dalok tüzes szekerén – énekelt versek Ady Endre
költészetéből címmel a Hangraforgó együttes vers
koncertje hallható szeptember 18án 17 órától a
Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross G. út 4.).

„Szardínia, a Világszépe. Mire elég öt hét?” címmel
Csóka Géza egyetemi tanár előadására várják az érdek
lődőket szeptember 17én 18 órára, a VOKE Arany Já
nos Művelődési Ház (Révai utca 5–10.) galériájába.

Egészséges táplálkozás időskorban címmel tart elő
adást Ladocsi Anikó dietetikus a Dr. Kovács Pál Könyv
tár és Közösségi Tér Központi Könyvtárában (Herman
Ottó u. 22.), szeptember 19én 17 órától. 
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A Mosonmagyaróváron született
zenész iskoláit is a Lajtaparti város
ban végezte, és saját bevallása sze
rint, egyszerű, de mozgalmas gyerek
kora volt. „Kulcsos, lakótelepi kölyök
voltam, aki a barátaival a játszótér be
tonpingpongasztalánál gyülekezett
esténként. Édesapám szobafestőként
dolgozott, édesanyám pedig irodave
zető volt” – meséli Takács Gergely,
aki számára az általános iskola hete
dik osztálya hozta el a nagy változást.
Miután megörökölte bátyja gitárját,
szinte minden szabadidejét a gyakor
lásra fordította. „Zeneiskolába is be
iratkoztam, amit később a vendéglá
tóipari technikum miatt egy időre fel
függesztettem” – idézi fel a kezdeti lé
péseket az Apnoé vezetője.

Az első zenekart, amelyben ját
szott, az egykori iskolájában működő,
úgynevezett Bakancsos Klubnak kö
szönheti. „Ha támogat a közeg, akkor
szeretek középpontban lenni,
ellenkező esetben
visszahúzódó va
gyok. Szeren
csére a Ba
k a n c s o s
Klub tábo
rára az
előbbi volt
igaz, így es
ténként önfeled
ten gitároztunk a tábor
tűz mellett, és olyan jól éreztük ma
gunkat együtt, hogy a csapatunk ba
ráti társasággá kovácsolódott, majd
zenekarrá is.” 

Akkoriban úgy gondolta, hogy rif
fekből és akkordokból nem lehet

megélni, így kezdetben a vendéglá
tásban dolgozott. Miután a rossz ta
pasztalatai miatt kiábrándult belőle,
váltott és számos területen kipróbál
ta magát, de rájött hamar, hogy a
maga ura szeretne lenni. „Egy szóró
lapon láttunk meg egy hirdetést,
ahol egy kovácsoltvas termékeket

forgalmazó cég ke
resett viszont 

e l a d ó k a t .
2003ban
belevág
tunk, és
azóta is

kovácsolt
vas kerítések

és korlátok
gyártásával, vala

mint exportjával foglalko
zunk” – meséli a vállalkozó.

A többség Takács Gergelyt az Ap
noé zenekarból ismeri, amely lassan
húsz éve működik, és hiába volt több
tagcsere is (legutóbb 2018ban), a
szellemiségét mindig megőrizte.

„Több mint tíz éve koncertezünk aktí
van, és annak idején Ferenczi György
biztatott minket arra, hogy rögzítsük
a dalainkat. Ennek lett az eredménye
Forduló című lemezünk” – emlékszik
vissza az együttes vezetője. A koron
got a Víganjárók és a Hegylakó című
albumok követték, és közben megje
lent a Binde bácsi barátai is, amely el
sősorban a gyerekeket szólítja meg.
„Tizenegy, hét és kétévesek a gyer
mekeim. Nem vagyok focizós apuka,
viszont a zene átjárja az otthonunkat.
Mindenhol hangszerek vannak a ház
ban, teljesen indokolatlan helyeken.
Mivel a családban a hétköznapjain
kat is körülöleli a közös zenélés, a kis
embereknek való muzsikálás is ter
mészetes közegemmé vált.” 

A zenekar legutóbb Lackfi János
József Attiladíjas íróval dolgozott
együtt, aki „újragombolta” a Kincske
reső kisködmönt. A regénnyel együtt
pedig egy album is született, az Ap
noé muzsikájával. „A dalszerzés már
a kezdetekkor megjelent az életem

ben, de a Kincskereső dalai szinte ki
zuhantak belőlem, és ugyanez el
mondható a legújabb, felnőtteknek
szánt számaink kapcsán is” – mondja
Takács Gergely. 

Győr már több mint tíz éve számít
az Apnoé zenekar székhelyének. „Na
gyon szeretem ezt a várost, ide köt
nek a kollégákból lett barátok, és a
barátokból lett kollégák is. Számom
ra inspiráló a közeg az árnyas Rába
parttal és a sokszínű kulturális élettel
együtt” – hangsúlyozza a muzsikus.

Az Apnoé zenekar „Csalódító”
munkacímű, felnőtteknek szánt albu
mának stúdiómunkálatait végzi, és a
banda már szervezi bemutatóit az év
végére. Gergő ezen az anyagon már
a frontember szerepét is betölti, így
nemsokára a világot jelentő deszkák
közepén találkozhatunk vele újra.
„Állhatok a színpadon, lehetek a csa
ládommal, intézhetem a cég ügyeit,
számomra mindig az a legizgalma
sabb kérdés, hogy a semmiből ho
gyan építek fel valamit.” 

Év végén várható
a „Csalódító”
bemutatója

Takács Gergely családapa,
muzsikus és vállalkozó. A
feladatok fokozatosan gyűl
tek az évek alatt, hiszen kez
detben a zene volt, majd el
indult a vállalkozásuk, ezt
követően pedig megszület
tek a gyermekei. Bár a leg
többen az Apnoé zenekar
vezetőjeként ismerik, sokol
dalú emberként egész éle 
tét ugyanazon vezérfonal
mentén vezeti végig. 

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

Frontem
ber 

a világot jelentő deszkákon
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Cégünk, az Erbslöh

Hungária Kft. — 2018-

ban az év nagyvállalko-

zása Presztízs-díj nyer-

tese — gyôri székhelyû

100%-os német tulaj-

donban lévô autóipari

beszállító, a WKW Au-

tomotive cégcsoport

tagja. Alumínium profi-

lok mechanikai meg-

munkálásával, mû anyag

fröccsöntéssel foglal-

kozunk, illetve dugaty-

tyúszerelést végzünk,

elsôsorban prémium

autómárkák részére. 

Örömmel várjuk
jelentkezését

az alábbi e-mail címre:
palyazat@wkw-hungaria.com

Munkatársunkkal 
a +36 96 / 510 441-es

telefonszámon tudja felvenni
a kapcsolatot. 

Az alábbi pozíciókra keresünk kollégákat:

• Operátor 
• Forgácsoló, CNC gépkezelô

a mechanikai megmunkálás területén

Feladatok operátor
munkakörben: 
• sorjázó- és célgépek kezelése,

önellenôrzés elvégzése

Az állásokhoz tartozó elvárások: 
• 3 műszakos munkarend vállalása

Üdvözli a

WKW.group!

Amit kínálunk:
• Családias légkör • 13. havi fizetés
• Cafeteria juttatás (havi + éves)  próbaidô alatt is
• Határozatlan idejû munkaszerzôdés
• Elôrelépési lehetôség 
• 100 %-os bérlettámogatás

Tájékoztatjuk, hogy önéletrajza elküldésével 
hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

Feladatok forgácsoló, 
CNC gépkezelô
munkakörben:
• forgácsolás, vagy 

robot/CNC gépek kezelése 
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NÁDORVÁROS (9024) – 2. rész

Bem tér
Bem József (Jozef Bem) (1794–1850)

lengyel katonatiszt, magyar honvéd tábor
nok, az 1848–49es forradalom és szabad
ságharc kiemelkedő egyénisége. A tér
1991től viseli a nevét, korábban Szent
György térnek hívták. Ma, inkább park,
mint tér, és itt van a 2006ban felállított
Lengyel–Magyar Barátság Emlékmű is.
(Tóth Dávid szobrászművész alkotása.)

Blaha Lujza utca
Blaha Lujza (1850–1926) magyar szí

nésznő. A nemzet csalogányaként is em
legetett színésznő pályafutását a Rába
szigeti (Radó sétány), győri kőszínházban
kezdte, amikor nyolcévesen játszotta el
élete első szerepét. A rövid utca 1953
ban kapta nevét.

Bocskai utca
Bocskai István (1557–1606) Erdély és

Magyarország fejedelme. Az ország
1541es három részre szakadása után
az egyik legjelentősebb hadvezér. Az ál
tala irányított szabadságharc eredmé
nye, hogy Erdély szuverenitását meg
tarthatta. 

Buda utca
Buda (Bleda), (390?–444) hun nagyki

rály, Attila bátyja. Neve bölcs uralkodót je
lent. Az utca az Attila utca szomszédja,
ugyanúgy, mint a Csaba utca, akit Attila fiá
ról neveztek el.

Bulcsú utca
Bulcsú vezér (?–955) harka (törzsszövet

ségi bíra, élethalál ura). A magyar hadtör
ténet egyik legnagyobb alakja, a kalandozó
hadjáratok legnagyobb vezére. Az utcát
1953ban nevezték el róla. 

Cirkeli út
Még a hatvanas évek elején, az utca a

Török István utcától (a szombathelyi/veszp
rémi) vasúttól a GyőrGyárvárosi vasúti
megállóhelyig tartott. Szerepét az Ipar úti
felüljáróhíd elkészültével vesztette el. Vala
mikori nyomvonala már beépült, vagy más
néven (Tegez utca) maradt csak meg. Ne

vét a Cirkeliérről kapta, aminek vonalát kö
vette az utca. A mai Adyváros víztározó ta
vát táplálta.

Corvin utca
Hunyadi (Corvin) Mátyás (1443–1490),

I. Mátyás király. Hunyadi János erdélyi vaj
da, magyar kormányzó és Szilágyi Erzsébet
fia. A Hunyadi család címerében szereplő,
csőrében gyűrűt tartó hollóról kapták mel
léknevüket: corvinus. Magyarország királya
volt 1458–1490 között, 1469től cseh király,

1486tól osztrák főherceg. 1908ban ne
vezték el az utcát.

Csaba utca
Csaba királyfi vagy Csaba vezér a székelyek

legendás vezére az ötödik században. Meg
bízható adatok kilétéről, származásáról nin
csenek, inkább csak legendák szólnak róla.
Feltehetően, Attila hun fejedelem fia volt.
Személye a Székely himnuszban is központi
helyen szerepel. A Buda és Attila utcákkal pár
huzamos utca, szintén 1908ban kapta nevét.



Röviden
A nyelven élő baktériumok
és a hasnyálmirigyrák 
A nyelven élő bakté

riumok elemzése segít
heti a hasnyálmirigyrák
korai diagnózisát egy új
tanulmány szerint. A
hasnyálmirigyrák korai
stádiumában lévő em
ber nyelvén élő mikro
bák összetétele eltér az egészséges emberétől,
mert a betegnél egyes baktériumok elszaporod
nak, mások elpusztulnak, állapította meg a Jo
urnal of Oral Microbiology című szaklap friss
számában megjelent tanulmány. A tudósok azt
feltételezik, hogy a hasnyálmirigyrák és a nyelv
mikrobiomjának megváltozása közötti kapcso
latot az immunrendszer jelenti. Lehetséges,
hogy a növekvő daganat úgy befolyásolja a vé
dekezőrendszert, hogy az némely baktériumfaj
ták szaporodását, mások pusztulását okozza.

A gerincsérv egyre gyakoribb
betegség, oka pedig a felnőtt la
kosság mozgáshiányában kere
sendő. Az emberi gerinc a moz
gás, a járás, vagyis az egész test
tartóoszlopa. A porckorongok a
csigolyák között helyezkednek el,
és egyrészt a stabilitást, másrészt
a rugalmasságot biztosítják. A ge
rincsérv tulajdonképpen nem
más, mint a csigolyák közötti por
cok kitüremkedése, mely nagy
fájdalommal jár, kialakulása pe
dig több okra is visszavezethető.

Miért fontos a mozgás?
A passzív életmód és a renge

teg ülés ahhoz vezet, hogy a
gerinc valamilyen módon
sérül. A hirtelen megeről
tetés, emelés, hajlongás
vagy a rossz testtartás
ban történő hosszas ül
dögélés megterheli a ge
rincet. A csigolyák közötti
szalagok és a porcok egy idő
után már nem tudják a gerincre
nehezedő nyomást passzív mó
don elnyelni. A mozgás azért ját
szik fontos szerepet, mert a ge
rincoszlop körüli izomzat erősí
tése és rendszeres mozgatása
elősegíti a terhek egy részének
átvételét, ezáltal hosszú távon
kíméli a gerincoszlopot.

Kialakulása
A porckorongok mindegyike

egy erősebb külső és egy pu
hább belső részből áll. A puha
rész biztosítja a gerinc rugalmas
ságát, terhelhetőségét. Ha a
porckorongok degenerálódnak,

Uborkaszezon
Az uborka fogyasztá

sáról sokan nem is gon
dolnák, hogy mennyire
egészséges. Rendszeres
fogyasztása számos
egészségügyi előnnyel
jár. Az uborkában na
gyon sok a Kvitamin,
amely kulcsfontosságú

az egészséges csontozathoz. Egy csésze héjas, fel
kockázott uborkában benne van a napi Kvitamin
szükségletünk több mint 20 százaléka. Az ubor
kában sok az antioxidáns, köztük a flavonoidok,
melyek közismerten szívvédő hatásúak. Az ubor
ka magjában pedig olyan anyagok találhatók,
amelyek segítenek csökkenteni a vérben találha
tó zsír mennyiségét. Remek hidratáló, egy köze
pes uborkában 194 gramm folyadék található,
ami majdnem egy pohár víznek felel meg. A sima
csapvizet is ízesíthetjük uborkakarikákkal. Az
uborka kalóriatartalma rendkívül alacsony, ezért
bármilyen diétába beilleszthető. Bőrre téve segít
csökkenteni az irritációt és a duzzanatot, továbbá
napégés esetén is kiváló házi gyógymód.

hogy a gerinc mely részén sérült
a porckorong, és hol nyomja az
idegeket. Ez lehet nyaki, háti
vagy akár deréktáji fájdalom is.
Jelentkezhet hirtelen, egy rossz
mozdulat során, de növekedhet
lassan, fokozatosan is. Az ilyen
porckorongsérv akadályozhatja a
hólyag és bélműködést is, ezért
sürgős orvosi beavatkozásra le
het szükség. A legjellegzetesebb
tünet – amelyből szinte azonnal
meghatározható vagy gyanítható
a sérv – a fájdalom valamely test
táj vagy tag irányába történő ki
sugárzása. Deréktájon a fájda

lom lesugárzik az alsó végtag
ba, zsibbadás, érzékelési

zavar, reflexeltérés je
lentkezik, vagy izommű
ködési zavarok lépnek
fel. Nyaktájon a kar felé

sugárzik, a nyaki gerinc
mozgása jelentősen korlá

tozottá válik.

Kezelése
A gerincsérvet tapintásos

módszerrel, CTvel, MRIvel, il
letve gerincfestéssel lehet kimu
tatni. Súlyosabb esetekben a
sérv műtéti úton gyógyítható, a
betegek többségénél azonban
szerencsére erre nincs szükség,
hiszen a sérv alternatív, otthoni
módszerek segítségével rövid
időn belül visszahúzódik. Ilyen
kor hatásos a pihenés, a ke
mény fekhely alkalmazása, a
párnákkal történő kitámasztás,
a kímélő életmód és az egyénre
szabott, otthon is végezhető
gyógytorna.

a puhább belső rész „előrebol
tosulhat”, kitüremkedhet, vagy
áttörhet a kemény külső réte
gen. A porckorongnak ez a kisza
kadt része nyomhatja, ingerel
heti, sőt, meg is sértheti az ideg
gyököket. A porckorongsérvet a
porckorongok természetes ko
pása (degenerációja) váltja ki. A
degeneráció során a porckoron
gok nagyjából a húszas éveink
végétől elkezdenek folyamato
san vizet veszíteni, így elvesztik
rugalmasságukat is. A porcko
rongok ezáltal egyre kevésbé

lesznek ellenállóak, sérüléke
nyebbé válnak, ezért nagy, vagy
hirtelen terhelés esetén a gyű
rűkön mikro szakadások és repe
dések keletkeznek. Az elgyen
gült gyűrűfalon a puha, kocso
nyás rész fokozatosan előretör,
először kialakul az előboltosulás,
majd ha át is szakítja a gyűrűt, a
sérv is.

Tünetei
A gerincsérv minden esetben

fájdalommal jár. Az azonban,
hogy hol és milyen típusú fájda
lom jelentkezik, már attól függ,

Nyomhatja,
ingerelheti, sértheti 
az ideggyököket
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A gerincsérv 
előjelei és kezelése
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb
embernél tartósan el van mozdulva? Ez a körülmény egész sor
testi és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci bioenergetikus,
dr. Rene-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet 30 országban több mint 300 Atlasprof

specialista alkalmazza. Az Atlas a fej-, nyak-,
gerinc-, és csípő egyensúlyát meghatározó
első nyaki csigolya. Az eredmény tartós,
mert az Atlas az anatómiailag korrekt helyére
kerül. A technika egyedülálló, természetes,
nem orvostudományi módszer, nem gyakorol
hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia

és nem csontkovácsolás. A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi
vibrációs masszázs speciális pontokon fellazítja a nyaki
izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló
mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás. Magyar-
országon 8 Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust.
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt  éve  az
AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek óta
fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki-és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszüntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást
tart  Győrben szeptember 20-án (pénteken)
18 órakor a Kereskedelmi és Iparkamarában
az IBIS Hotel mellett. Cím: Szent István út 10/A.

Mindenkit szeretettel vár. 

Mivel bírjuk rá a gyereket 
a tanulásra?
A motiváció nem úgy működik,

hogy: ,,Gyere fiam, most motivál
lak!” Érezni ugye, hogy ez viccnek
is rossz. A tanulókat sok minden
motiválhatja, mégis nehéz sok
szor rábírni a gyerekeket a tanu
lásra. Előfordul, hogy a szülő
pénzt ad gyerekének a jó teljesít
ményért. A dolog addig működik,
míg a gyermek a legmodernebb
okostelefon árához viszonyítva,
még több pénzt kér a még jobb
jegyért. Az sem jó, ha abban nő
fel a gyermekünk, hogy a na
gyobb teljesítményért több pénz
jár, mivel a munka világában ez
nem feltétlen lesz jellemző. (Sőt,
a munkapszichológusok szerint, a
ritkán adott, de nagyobb összeg
motiválóbb a munkahelyen.) 

Tudásvágy és érdeklődés
A „haakkor” típusú jutalmak

egy idő után megölik a belső mo
tivációt, mert a jutalomra kon
centrál a gyermek és nem az őt
ért tanulási élményekre és az el
érendő célra. A célja a jutalom
lesz, és a magatartása a jutalomtól
függ. A motiváció másik, de ha
sonló útja, ha a gyermek azért

tesz meg dolgokat, hogy kapjon
vagy éppen ne kapjon valamit. Pél
dául azért tanul, hogy jó jegyet
kapjon és ne kapjon egyest. Ez egy
jutalmazásbüntetés motiváció,
ami hosszan kitart. Hol marad vi
szont az érdeklődés? Biztos, hogy
kamaszkorban is működni
fog? Az értékes moti
váció az, ha a meg
ismerési vágy vi
szi előre a
gyermeket a
tanulásban.
Ekkor elér
heti azt az
á l lapotot ,
amikor a tu
dásvágy és ér
deklődés, mint
belső szükséglet
hajtja. Ez ad kitartást és
igazi tanulási élményeket.

Legalkalmasabb terep 
a család
A jól motiválhatóságot szá

mos területen, a családban és
az iskolában tanulhatja meg a
gyermek. Első és legalkalma

sabb terep a család, a motiváció
kialakítására. Egy közös játék
ban megtalálható az öröm, a kí
váncsiság, az érdeklődés, a küz
dés és még sok másfajta érzés,
amit a gyermek „levesz”, beépít
és továbbfejleszt magában.

Tűzzünk ki 
célokat

Beszélges
sünk rendsze
resen a tanu
lóval. Év ele
jén például
nézzük át
vele az új

könyveket ,
k é r d e z z ü k

meg tőle, szerin
te miben lesz sike

res idén? Mi fog előre
láthatólag nehézséget jelenteni?
Miben kér majd segítséget a ta
nulásban? Fel kell kelteni az ér
deklődését a könyvek iránt, de a
saját képessége iránt is. Tűzzön ki
célokat már év elején. Vágyjon az
önállóságra és kívánja a sikert.
Felnőtt életének ez lesz az alapja.
A jutalom pedig maga a cél eléré
se lesz és az oda vezető út.

Bizalommal fordulni 
a tanáraihoz
Kérdezzük meg a tanárait, mi

lyen tevékenységekben merül el
a gyermek, mikor csillog a szeme
igazán. Lényeges az iskola és a
szülői ház partnersége ebben is.
Fordulhatunk külső szakember
hez is, akivel közösen lehet kiala
kítani a célt és a hozzá vezető
stratégiát. Töretlen fejlődést kívá
nok az új tanévben!

Szerző:
Füves Zsuzsa

okleveles gyógypedagógus
coach, tréner

JÓ TUDNI
Az érdekes és változa

tos játékokban, feladatok
ban, a tartalmas beszélge
tésekben, az önálló szárny
próbálgatásokban megta
nul önmagára és a másikra
is figyelni a gyermekünk.
Kitartást és türelmet tanul,
együttműködést, kreatív
vá és sikerkeresővé válik.

A jól
motiválhatóságot 

a családban
és az iskolában
tanulhatja meg

a gyermek

A hét orvosi témája

Mondd, mi motivál? 

A motiváció hajlandóság a
cselekvésre. Tanulóknál gya
kori probléma, hogy nincs
hajlandóságuk a tanulásra.

Elkezdődött az iskola
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Orgoványról Kecskeméten és Sze
geden át vezetett az útja Győrig. A
családjában nem volt orvos, ő a kö
zépiskola vége felé döntötte el, hogy
gyógyító akar lenni.

– Tizennyolc éve dolgozik már a
pályán, nem bánta meg az akkori
döntését? – kérdezem tőle.

– Nem. Jól döntöttem. Érdeklőd
tem a természettudományi tárgyak,
a biológia, s általában a technika
iránt, meg aztán kihívásnak is érez
tem az orvosegyetemet.

– Szereti a kihívásokat?
– Nem keresem mindenáron, de

szeretem. 
– Az osztályvezetés mekkora kihí

vás? – tudakolom.
– Váratlanul ért, gondolkodtam

rajta, elfogadjame. A kollégáim is
biztattak, tehát igent mondtam a
megbízásra – válaszolja.

Az egyetem végén kissé elbizony
talanodott, amikor tanárai lehangol
tan beszéltek az orvosi hivatásról. Ab
ban az időben az orvosi szakma te
kintélye idehaza érzékelhetően csök
kent. Dr. Szabó Albert az orvosegye
tem mellett programozó matemati
kus diplomát is szerzett, de az orvos
lásnál kötött ki. Ez a tudása egyálta
lán nem ment veszendőbe, hiszen a
radiológiában is hasznosítani tudta.

Győrbe Szegeden megismert felesé
ge miatt került, aki győri származású.
Választaniuk kellett tehát, hogy a Kecs
keméten elhelyezkedő Szabó doktor
vagy felesége városában telepedjenek
le. Győrben mindketten kaptak állást,
idejöttek, egy ideig a nővérszállón lak
tak, aztán sok hitellel lakást vettek.

Halk szavú, megnyerő ember.
Olyan orvos, akitől valószínű
leg ultrahangvizsgálat köz
ben is meg meri kérdezni a
beteg, hogy doktor úr, láte
valami rendellenességet a
hasamban? Dr. Szabó Albert
idén február óta a győri kór
ház radiológiai osztályának
megbízott vezető főorvosa.

A radiológiának különösen az inter
venciós részét szerette meg. Ez minimál
invazív beavatkozásokat jelent, ultrahang
vagy röntgenkép segítségével szövetmin
tát vesznek a májból, tüdőből vagy más
szervekből. Az intervenciós beavatkozá
sok során gyakran nem csupán diagnosz
tizálnak, hanem terápiát is adnak, példá
ul ereket tágítanak, vagy közvetlenül a tu
morba juttatnak gyógyszereket. 

Szabó főorvos a hagyományos
képalkotói vizsgálatokat is szívesen
végzi.

– Mi csak részdiag
nózist adunk – ma
gyarázza –, a tel
jes kép a klinikai
vizsgálatok, a
p a n a s z o k
alapján áll
össze. Gyako
ri, hogy bo
nyo lu l tabb
esetben a klini
kusokkal konzul
tálunk. Ismernünk
kell saját szakmánk
határait. 

– Vizsgálat közben megkér
dezik a betegek, hogy mit lát?

– Gyakran megkérdezik.
– És megmondja?
Ez mindig dilemma, mert mint em

lítettem, a pontos diagnózisnak csak
egy része a képalkotói eljárás. De ha
rendellenességet látok, természetesen
megmondom, hogy valami nincs rend
ben, hozzáteszem, mi lehet az, amit a
kép mutat. Az emberek nem szeretik,
megérzik, ha becsapják őket, s joguk is
van megismerni a saját egészségi álla
potukat. Mindig örülök, ha időben fel
ismerünk egy komoly elváltozást, mert
akkor még gyógyítani lehet. 

– Ha a CTfelvétel rákos daganatot
diagnosztizál valakinél, mi

ért van szükség a szö
vettani vizsgálatra

is az operáció
vagy más keze

lés előtt?
– A CT

alapján a da
ganat típu
sát nem le
het megmon

dani, arra pe
dig a hatékony

kezeléshez szük
ség van – adja meg

a szakmai feleletet.
– Mennyire felszerelt korsze

rű műszerekkel a győri radiológia?
– Legtöbb készülékünk 56 éven be

lüli. Két CTt is használni tudunk, az
egyik a kórházé, a másik az Affidea ne

vű magáncégé, velük szerződésben ál
lunk. MRkészülék csak náluk van, de
szüksége van rá a kórháznak is, mert
nagy az indokolt igény rá. A tumorok
vizsgálatához szükséges PET CT nincs
Győrben, viszont szükség esetén más
intézményekbe küldik a betegeket
ilyen vizsgálatra az onkológusok. Saj
nos a radiológia drága dolog. Évente
1011 ezer CTvizsgálatot végzünk el
csak a kórház gépén, ez pedig több an
nál, mint amit az egészségbiztosító té
rít, ám például rákgyanús betegek ese
tében természetesen senkitől nem ta
gadjuk meg a lehetőséget.

– Miért kell sokat várni az ultrahang
ra vagy más képalkotó vizsgálatra?

– A legfőbb ok a finanszírozás. 
Dr. Szabó Albert 42 éves, 2014 óta

főorvos. Három gyerekük van, két fiú,
egy lány, a legidősebb 15, a legkisebb
9 esztendős. Szabadidejében a családi
kirándulásokon piheni ki magát. Rend
szeresen jár hazai és külföldi konferen
ciákra, továbbképzésekre is. Azt mond
ja, a radiológiai munkához jó térlátás,
szerteágazó klinikusi ismeret, s az a
készség szükséges, hogy a feketefehér
képekből rekonstruálni tudja az orvos
az adott szerv eltéréseit. Szépségét pe
dig többek között az adja, hogy nap
mint nap új, szakmai szempontból ér
dekes eseteket láthat.

aki belénk lát

Arcélek
a kórházból

Dr. Szabó Albert
radiológus,

megbízott osztályvezető
főorvos

Örülök, 
ha idôben
felismerünk 
egy komoly 
elváltozást 

A DOKTOR,
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter
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Hiszünk abban, hogy vidám, fia
talos, problémamegoldó közegben
történő gyógyulás arra sarkallja a be
tegeinket, hogy az elsajátított gya
korlatokat beépítsék napi rutinjukba,
ezáltal megelőzve az ismételten ki
alakuló panaszokat. 

Összességében Zoltán nagyon
pozitívan nyilatkozott a terápiáról:

rábban diagnosztizált enyhe fokú
gerincferdülésére javasolt terápi
ánk. A megfelelő terápiás hatás el
érése érdekében gyakran adunk
pácienseinknek otthon elvégzendő
gyakorlatsorokat, így Zoltánnak is
lehetősége volt a terápiák között
otthoni környezetben gyakorolni. 

„A lazító gyakorlatok által a fáj
dalom egyre inkább csökkent a te
rápiás alkalmakkal és már a hato
dik találkozásnál váltani tudtunk az
erősítő gyakorlatokra. Az egyszerű
nek nem mondható, sőt kifejezet
ten fárasztó gyakorlatokat otthoni
házi feladatokkal egészítettem ki,
magamat nem kímélve, mígnem el
jutottam a fájdalommentes hétköz
napokig” – számolt be az eredmé
nyekről Zoltán mosolyogva. 

Néhány hónappal ezelőtt fiatal
betegünk, Zoltán hát és derékpa
naszokkal kereste fel a Rába Quelle
Fizioterápiás Centrum munkatársa
it. Szakorvosi konzultációt követő
en látogatta meg reumatológusun
kat, aki egyéni gyógytornát javasolt
számára. A gyógytornász kollégával
történő állapotfelmérést követően,
tízalkalmas kezeléssorozatba kezd
tek. Fő célként azt határozták meg,
hogy Zoltán olyan egészségügyi ál
lapotba kerüljön, hogy a jövőben is
tudjon sportolni. A terápiát gerinc
re ható lazító gyakorlatokkal kezd
ték, majd amikor a megfelelő mo
bilitást elérték, erősítő gyakorlatok
kal folytatták. A kezeléseket kiegé
szítették speciális gyakorlatokkal,
melyek elsősorban a Zoltánnál ko

„Szimpatikus volt számomra, hogy
kedves, segítőkész kezelőszemély
zet járult hozzá a gyógyulásomhoz.
Úgy éltem meg, hogy ez egy speci
fikus, szakmailag alátámasztott, jól
felépített kúrasorozat volt. Vissza
tértem az aktív sporthoz, futok,
fekvőtámaszozok. Úgy érzem, visz
szakaptam a régi életemet.” (x)

egy páciens szemszögéből
A Rába Quelle Fizioterápiás Centrumban egyénre szabott kezelések
kel várjuk a gyógyulni vágyókat. Az egyéni foglalkozások közül a leg
népszerűbb kezelésforma a gyógytorna, ami alkalmas a mozgásszervi
panaszok enyhítésére, az izmok erősítésére, az állóképesség javítá
sára, a mozgásterjedelem növelésére, így a fájdalom csillapítására.

GY     GYTORNA´

Elérhetőségek:
9025 Győr, Fürdő tér 1.

Tel.:+3696/514900
Gyógyászat: +96/514905

Email: info@rabaquelle.hu 
TBkezelésekről információ:

+96/514905    Fotó: Lopolo/Shutterstock.com
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STRESSZKEZELÔ ÉS ELMEFEJLESZTÔ
MÓDSZER 40 ÓRÁS, 4 NAPOS TANFOLYAM 
KERETÉBEN. Akkreditált tanfolyam, elvégzése
pedagógusoknak 40, egészségügyi szak-
dolgozóknak 19 kreditpontot ér.

A diafilmektől elkezdve, a korszakos alkotá
sokon át, egészen a friss mai underground
koncertig és kiállításokig mindenféle ese
ménnyel találkozhattak a győri belvárosba
látogatók a múlt hétvégén tartott 2. Győri
Filmnapokon. Eközben elbúcsúztatták a nya
rat az újvárosiak és a ménfőcsanakiak, utób
bi városrészben szüreti mulatságra gyűltek
össze az érdeklődők. Nótaszóból, táncból, já
tékokból és finom ízekből sehol sem volt hi
ány, a hagyományok ápolása mindkét tele
pülésrészen főszerepet kapott. Átadták az Új
város szolgálatáért díjat is, amit idén Hallga
tóné Hajnal Judit kapott, aki alázatos mun
kájával hozzájárul a városrész fejlődéséért. 

VÁLTOZÉKONY IDŐ,
változatos programok

Fotó: MekliZ Fotóstúdió, O. Jakócs Péter
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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

Koroncó csendes utcájában eladó
ez a 94 nm-es, új építésû ikerház. Te-
lek: 450 nm. Elosztása: nappali+3
szoba+háztartási helyiség. A házhoz
tartozik egy 18 nm-es saját garázs,
melyet a megjelölt ár tartalmaz.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez a földszinti, 60 nm-
es, kertkapcsolatos lakás. Az ingatlan
2018-ban épült. Elosztása: amerikai
konyhás nappali+2 hálószoba. A te-
raszhoz 140 nm kert kapcsolódik.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ajándék borospince! Nyúlon 115
nm-es családi ház 20 nm garázzsal el-
adó. Telek: 760 nm, elosztása: ameri-
kai konyhás nappali+3 szoba. A tel-
ken egy borospince is van, aminek fel-
újítási költségeit a kivitelezô vállalja.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Idei átadású ikerház a Százszor-
szép lakóparkban: 84 nm-es, új
építésû ikerház, 787 nm-es telken.
Elosztása: nappali+3 szoba, háztar-
tási helyiség, kamra, 17 nm-es te-
rasszal. A háznak közös fala nincs!

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Gyôr-Ménfôcsanak és Gyôrújbarát
határán, zöldövezeti lakóparkban el-
adó új építésû, földszinti, 61 nm-es,
nappali+2 szobás lakás. Az ingatlan
7 nm-es terasszal és 88 nm-es kert-
kapcsolattal rendelkezik.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Gyôr-Ménfôcsanak csendes utcá-
jában eladó ez a családi ház. A 88
nm-es ház 2145 nm telken helyez-
kedik el, elosztása: 2 szoba. Jellem-
zôk: vegyes tüzelésû kazán, mû -
anyag ablakok, 5 cm szigetelés.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ár: 30,9 M Ft Ár: 24,9 M Ft 

Nyúl egyik csendes utcájában eladó
ez a 94 nm-es ikerház, a telek 320
nm. Elosztása: nappali+3 szoba+
kamra+háztartási helyiség. Átadás:
2019. december vége. 30 cm-es tég-
lából, 15 cm-es szigeteléssel épül.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Csend, nyugalom, madárcsicser-
gés! Nagyszentpál új építésû részén
eladó ez a 81 nm-es ikerház. Telekrész:
360 nm. Elosztása: 3 szoba+nappali.
Várható átadás: 2019. november. 30-
as téglából, 15 cm szigeteléssel épül.

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

Ár: 28,999 M Ft Ár: 26,49 M Ft 

Pannonhalmán, az Apátság szom-
szédságában új építésû, 72,69 nm-
es, nappali+3 szobás, földszinti,
kertkapcsolatos, panorámás lakás el-
adó. Válaszfalak még variálhatók!
Gépkocsibeálló most ajándék!  

Horváth Edina: 
70/587-4020 Ár: 28,9 M Ft Ár: 49,99 M Ft Ár: 30,9 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanakon 128 nm-es,
kétszintes, garázsos, nappali+3 szo-
bás, 2006-ban épült, szigetelt ikerház
eladó 400 nm telekkel, 30 nm terasz-
szal. A nyílászárók fából készültek, szú-
nyoghálóval, árnyékolóval szereltek. 

Horváth Edina: 
70/587-4020 Ár: 46,7 M Ft 

Minden érdeklôdônek óriási kedvezményeket 
tartalmazó KIKA KUPONFÜZETTEL

kedveskedünk! 

Azoknak, akik október 5-ig ingatlant vásárolnak, 
60.000 Ft értékû vásárlási utalványt 

ADUNK AJÁNDÉKBA! 

Eladná ingatlanát? 
Ha a szülinapunkon megbíz bennünket

az értékesítéssel, és hatost dob,
ELENGEDJÜK A JUTALÉK FELÉT!

Ha 1-tôl 5-ig dob, 60.000 FT-TAL LESZ KEVESEBB
a megbízási díjunk.

ÜNNEPELJE VELÜNK

6.
SZÜLINAPUNKAT

SZEPTEMBER 21-ÉN 9—13 ÓRÁIG!

Természetesen mindenkit friss információkkal várunk
CSOKKAL, HITELLEL KAPCSOLATBAN!
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creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter

• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

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

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

A könnyű nyári ételek után az ősz beköszöntével Nagy Eszter creative chef kalóriadús főételt ajánl. Ezzel a marhapörkölttel könnyen
elbűvölhetjük családunkat és vendégeinket, az alábbi körettel pedig még izgalmasabb és tartalmasabb!

túrófánkkalPOFÁS PÖRKÖLT

Hozzávalók a pörkölthöz:
1,5 kg marhapofa, 1 kg lila hagyma, 300 g tv paprika,

200 g paradicsom, 30 g fokhagyma, 20 g pirospaprika
10 g őrölt kömény, 300 ml száraz vörösbor

só, frissen őrölt bors

Hozzávalók a túrófánkhoz:
250 g túró, 300 g liszt, 2 db tojás, 25 g élesztő

50 ml tej, só, 20 g cukor, 30 g kapor

A paprikát 200 fokos, előmelegített sütőbe tesszük, amíg a héja kissé meg nem
feketedik, majd miután kihűlt, a héját óvatosan ledörzsöljük. A paradicsomokat
blansírozzuk és héjukat lehúzzuk. A húst négy centiméteres kockákra vágjuk és
forró zsíron vagy olajon lepirítjuk. Utána hozzáadjuk a finomra vágott hagymát és
azt is megdinszteljük, majd rászórjuk a fűszereket, a kockázott paradicsom és pap
rikahúst, a zúzott fokhagymát és körülbelül egy perc után felöntjük a vörösborral.
Miután a bor felforrt, a pörköltalapot takarékra tesszük és lefedve főzzük. A pör
költet 56 órán át főzzük, miközben az elfőtt folyadékot folyamatosan (víz hozzá 
adásával) pótoljuk. Három óra főzés után, folyamatos kóstolgatás mellett kezdjük

el fokozatosan sózni az ételt. A pörkölt akkor van kész, amikor
a hagymák péppé főttek és a hús is egy kanál se

gítségével könnyedén szétomlik. A fánk
hozzávalóit egyszerűen összekeverjük

és minimum fél órát állni hagyjuk,
majd kanál segítségével egye

nesen a forró olajba szaggat
juk, majd nagyjából 45 per
cig sütjük.
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PANNON ESTÉK
A CIGÁNYTELEPRŐL A RÁKKUTATÁSIG
Dr. Horváth József rákkutató előadása
2019. szeptember 19. 18 óra
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 9090 Pannonhalma, Petőfi S. u. 25.
Jegyár: 1500 Ft. Pannonhalma Városkártyával: 1200 Ft
Jegyek kaphatók a Győr+ Pavilonban és a pannonhalmi Tourinform irodában.
Bővebb információ. +36 96 960 072

A rendezvény számos pékségnek
és cukrászipari vállalkozásnak kínál be
mutatkozási lehetőséget, a közönség
pedig megismerheti a termékeket,
egyedi fejlesztéseket és új technológi
ákat, amelyek az egészséges élelmisze
rek fogyasztását szolgálják.

Dr. Lakatos István, a Kézműipari Tago
zat elnöke szerint nagy a konkurencia a
pékségek között, a nagyobb és a kisebb
vállalkozások is a vásárlók bizalmáért

küzdenek egyedi termékeikkel. „A pék
szakma a nehezebbek közül való, nem
csak azért, mert éjszaka kell dolgozniuk,
hogy reggel friss legyen a pékáru, ha
nem mert sok munkával lehet olyan ke
nyeret előállítani, amely gasztronómiai
élvezetet jelent” – hangsúlyozta. Szük
ség van az utánpótlásra, amelyhez a na
gyobb pékségek életutat kínálhatnak. 

A fesztiválon díjazták a legjobb
termékeket. A kiállítók részére ke

nyér, pékáru és díszmunka kategóri
ákban hirdettek versenyt. A zsűri el
nöke: Buzsáky Ferenc, a Magyar Pék
szövetség regionális elnöke. A zsűri
tagjai: Werli József, a Magyar Pékszö
vetség szakmai titkára, Kránitz Fe
renc pékmester voltak.

Kenyér kategóriában az első helye
zett a Pedró Pékség Szerencsetarsoly
kenyere, amely idén elnyerte az ország
kenyere megtisztelő címet is. A máso

dik a Ceres Sütőipari Zrt. Rodoszi cipó
ja, a harmadik helyezett a Pedró Pék
ség Király búzás kenyere lett. A Megye
Kenyere díj nyertese az erdélyi Bocskor
Pékség Pityókás, rozsos kenyere.

Pékáru kategóriában első helye
zett Sárváriné Csepregi Eszter hagyo
mányos Rábaközi perece lett, máso
dik a felvidéki F&K Pékség Pozsonyi
kiflije, harmadik helyezett a Bocskor
Pékség Pityókás, vajas pogácsája. 

A Pékáru kategória különdíját a
Pedró Pékség érdemelte ki. Díszmun
ka kategóriában idén egy díjat adott át
a zsűri a Pedró Pékség Kenyérszobrá
ért. A Fesztivál Kiflije, melyet a látoga
tók szavazata alapján választottak ki, a
Szafi Smart Reform Shop Győr lett.

A térre kilátogatók megismerked
hettek a környékbeli kézművesekkel,
vásárolhattak a Védd a helyit, vedd a
kisalföldit termelői piac árusaitól, a
jó hangulatról pedig az Aranykapu ze
nekar, a Belvárosi Betyárok és a Gro
ovehouse gondoskodott. (x)

Finom és egészséges, töltött és szórt kenyereket, péksütemé
nyeket kóstolhattak múlt vasárnap a Dunakapu térre kilátoga
tók, ahol a GyőrMosonSopron Megyei Kereskedelmi és Ipar
kamara Kézműipari Tagozata 17. alkalommal rendezte meg az
Euroregionális Kenyérfesztivált és Kézműves Találkozót. 

a szerencsetarsolyban
ÚJABB DÍJ



is ezért szeretjük! A buldog és terri
er vér nem hazudtolja meg magát,
ha hagyjuk, akkor szívesen köteke
dik, attól függetlenül, hogy mekko
ra a riválisa. Persze, amennyiben ko
molyra fordul a helyzet, akkor ha
mar visszavonulót fúj, ha az erővi
szonyok kedvezőtlen irányt vesznek.
Szőre kevés gondozást igényel,
azonban orrredőit gyakran kell tisz

togatni. A fagyot és a
meleget nehe

ciaországi Normandiába, ahová ma
gukkal vitték az angol buldog egy
törpe változatát – amit helyi fajták
kal kereszteztek –, a későbbi francia
buldogot. Azonban igazán szalonké
pessé szülőhazájában vált, amikor
VII. Edward angol király vásárolt
egyet. Testalkatából sajnos sok hát
ránya származik. Légzési és nyelési
nehézségek, és a szülés is problé
más a számára. Nem
igazán okos ku
tyus, de nem
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zen viseli, könnyen hőgutát kap.
Nem szabad nála erőltetni a sporto
lást, testalkata és légzési nehézsé
gei miatt. Rettentően tud horkolni!
Színe különösen változatos lehet,
foltokkal, csíkokkal vagy anélkül.
Rendkívül barátságos és gyermek
szerető. Szívesen bohóckodik, mi
közben bakugrásokkal szórakoztatja
közönségét. Idős emberek minden
napjait is bearanyozza imádnivaló
személyiségével.

Az első kis bully, akivel összehozott a sors, egy tigriscsíkos, csú
nyácska, felfúvódott hasú kis jószág volt egy szaporítónál. Drága
szüleim nyugdíjba mentek, és a városi lakást kertvárosi házra
cserélték. Gondoltam, meglepem őket egy kiskutyával. A hirde

tésre egy messzi falu tenyésztőjénél bukkantam. Kiderült, hogy szapo
rító, és a kis kutyus igen rossz állapotban van, ezért úgy döntöttem,

hogy bár reményeim szerint rangos, büszke, daliás kedvenccel térek
haza, mégis ezt a kis vakarcsot viszem. Balul sült el a dolog. Édesapám

kijelentette, hogy nekik ugyan nem kell kutya. Ott álltam leforrázva, de
gondoltam egy nagyot, és némileg mellébeszélvén azt állítottam, hogy
két napra el kell utaznom, addig gondoskodjanak róla.

m a g a z i n

SZERZŐ, FOTÓ: NAGY FERENC 

FRANCIA BULDOG
az oroszlánszívű bohóc

Édesapám megindult a csodás
díszkertjében a pad felé, hogy gyö
nyörködjön a birtokában. Ahogy
ment, a kis cukorfalat meg kullogott
utána. Apukám leült, hogy relaxáljon,
a kis pernahajder megállt vele szem
ben, és nézett rá, mint valami isten
ségre. Na, gondoltam, itt már nagy
baj nem történhet! Persze csak egy
hét múlva mentem vissza, meglehe
tősen sok „nem fogadott” telefonhí
vás után. A híres udvari házőrző ad
digra már apám kedvenc fotelja mel
lett hortyogott a kis fonott kosárká
ban, amit vettek neki, persze rágcsál
ni való gumicsirkével és plüss kisku
tyussal nagy egyetértésben. Vagy fél
órán át kellett hallgatnom a történe
tet féreghajtásról, tápvásárlásról,
szomszéd kutyájának és a postásnak
hősies megugatásáról, közben pislog
va figyelték, mikor hozom szóba,
hogy elviszem kis kedvencüket, aki
addigra teljesen belopta magát a szí
vükbe. Mondanom se kell, hogy sie
tősen távoztam, valami fontos meg
beszélésre hivatkozva, végleg ottfe
lejtve náluk ezt a kis tündért. Ahogy
a mondás tartja, „kutya nélkül lehet
élni, de minek!” Nos, ez a kislány ku
tyus 14 boldog évet élt szüleimmel,
tisztességgel megsirattuk, amikor tá
vozott közülünk. Ritka ez a hosszú
életkor, mert általában 910 éves
élettartammal számolhatunk ezek
nél az érzékeny kis kutyusoknál.

A fajta története messzire nyúlik
vissza. A XIX. század végén csipkeve
rők települtek át Angliából a fran

Nem szabad nála
erôltetni a sportolást
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A közösségi érzést, az egy város
hoz, városrészhez való tartozás
megélését a közös élmények közve
títik. Ezek közül a legizgalmasabbak

Készüljünk közösen 

A téli madáretetés – amellett, hogy számos madárfaj számára könnyíti meg a téli élelemszerzést
és az áttelelést – szemet és szívet gyönyörködtető látvánnyal hálálja meg a törődést, és lehetősé
get teremt az együtt gondoskodásra, közösségépítésre. E nemes célt szem előtt tartva kezd újabb
közösségi akcióba a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér.

és leghatékonyabbak azok az ese
mények, amelyekben a közösség
tagjai maguk is tevékenyen részt
vesznek, és munkájuknak olyan

eredménye születik, amely a részt
vevők számára igazán fontos, hasz
nos és hosszabb távon értéket kép
visel. Egy uniós pályázat adta lehe

tőségekkel élve, A helyi identitás és
kohézió erősítése Győr városában
címmel a Dr. Kovács Pál Könyvtár és
Közösségi Tér Győr tizenegy város
részében igyekszik ilyen közösségi
részvétellel történő interaktív ese
ményeket szervezni. Szeptember
második felében tizenegy helyszí
nen szabadtéri kézműves foglalko
zásokat hirdet, amelyeken előre
előkészített anyagokból szakszerű
iránymutatás mellett madáretető
ket készíthetünk. A családi léptékű,
kisebb darabok mellett mindegyik
helyszínen készül egy nagyobb,
földbe szúrható oszlopra telepített
közösségi madáretető is. Ezek – el
sősorban óvodák vagy más kisebb
közösségek számára – örökbe fo
gadhatók, hogy a közösségi mellett
pedagógiai célzata is legyen ennek
a tevékenységnek, s a legkisebbek
is tapasztalatot szerezhessenek ar
ról, hogy a környezetünkről, az állat
világról való gondoskodás a hasz
nossága mellett örömforrást is je
lenthet. A madáretetők sorsát a
szervezők a későbbiekben is figye
lemmel kísérik, és tervezik ehhez
kapcsolódó játékos foglalkozások,
pályázatok kiírását. (x)

Madáretetők a kisközösségekben

A TÉLRE!

Manának!

Állatkertünk tavasszal két nagyszerű hölggyel, Ma
nával és Wandával gyarapodott. A kihalás szélére sod
ródott keskenyszájú orrszarvú, így dupla létszámmal
is képviselteti magát, a közelmúltban átadott modern
orrszarvúházunkban. A két nőstény beköltözését má
jusban Dayo, a bika érkezése tette teljessé.

Szülinaposunk, Mana az elsőnek érkezett rinocérosz,
faját meghazudtolóan kedves természet. 1981. szep
tember 15én született, ezért ő már idős hölgynek
mondható. Nyugodt, békés életét eddig Magdeburgban
élte, ahol négy borja is született. „Egy angyal”, mondják
gondozói. Könnyen kezelhető, kényelmes dáma, bár iga
zi orrszarvú természetét is egyre gyakrabban mutatja
nekünk. Az alma lett a kedvence, de a speciális (Evita
minnal és szelénnel dúsított) kekszért is nagyon odavan.
Ezt azért adjuk, mivel a természetben főleg friss, zöld
lombot fogyasztanak, és az állatkerti száraz takarmány
nak nem elég a vitamintartalma. Mint minden orrszarvú,
ő is nagy élvezettel fürdik és dagonyázik jó időben.

Napirendjük szigorú része egy rövid tréning, ami
bizalmat is épít, és később megkönnyíti az állatorvosi
vizsgálatot. Ezt a gondozók és az állatorvos végzi kö
zösen, így egy rutin vérvétel sem okoz nehézséget az
orvosnak és felesleges stresszt az állatnak.

Ha vasárnap eljönnek hozzánk, személyesen is kö
szönthetik a szülinapos hölgyet! Jó idő esetén 10.30
kor a kifutóban és 16 órakor az orrszarvúházban várja
Manát az ünnepi finomság. Rossz idő esetén, 10.30
kor az orrszarvúházban látható a szülinapi reggeli.

Ünnepeljünk együtt, az őszi melegben is min
den lakójával vár az állatkert!

Boldog szülinapot

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

Támogatott tartalom

A Magyarországon először a győri Xantus János Állatkertben látható keskenyszájú orrszar
vúból, ma már csak ötezer példány él szabadon, ezért a védett, súlyosan veszélyeztetett
természetvédelmi kategóriába tartozik. Fogságban élő európai állományának tenyésztését
az EEP (Európai Veszélyeztetett Fajok Programja) koordinálja, amelynek legújabb és leg
modernebb tenyészközpontja lett Győr.
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Szeptember 13-án 19 órakor rendezi Győr Megyei Jogú Város Örmény Nem-
zetiségi Önkormányzata az Örmény Függetlenségi Nap és Gasztronómia estet,
ahol Örményország 1918-as függetlenségére emlékeznek. A rendezvény
helyszíne 9021 Győr, Liszt Ferenc utca 1. A részvétel ingyenes.

Az adyvárosi egyes, valamint a szabadhegyi kettes és hármas számú ta
vakon befejeződött a hínárvágás. A beavatkozásra azért volt szükség, mert
a vízinövény kezdte belepni a vízfelszínt. A hínárvágásnak köszönhetően ja
vultak a vízi élőlények életfeltételei, látványát tekintve pedig jobban beleil
leszkednek a tavak a városias környezetbe. A munka elvégzésére a GyőrSzol
Zrt. egy speciális, nagy teljesítményű nád és hínárvágó gépet vett igénybe,
melyet alvállalkozó üzemeltet. A gép kezelője a tó felső harmadáig merítette
a vágószerkezetet, majd előre haladva a gép mélyen levágta a növényzetet
és azt legyűjtötték a víz felszínéről. A hínár visszavágása nagyban lassítja a
tavak eliszaposodását és megjelenésükben is szebb képet mutatnak a vizek.

Fotónk a szabadhegyi kettes számú tónál készült.

SZIRÉNAPRÓBÁT
A GyőrMosonSopron Megyei Ka

tasztrófavédelmi Igazgatóság szep
tember 18án és 19én 9 órától  pol
gári védelmi lakossági riasztó és tájé
koztató eszközök (szirénák) hangos
üzempróbáját rendelte el Győr terü
letén. Az üzempróba során (30 má
sodperces folyamatos, állandó hang
magasságú szirénahang, 30 másod
perc szünet, majd újból 30 másod
perces folyamatos, állandó hangma

gasságú szirénahang) riadó elmúlt
jelzést adnak le.

A hangos próba kizárólagos célja,
hogy ellenőrizzék a riasztóeszközök
működőképességét és a település le
fedettségét. A jelzéseket ellenőrzés ke
retében adják le, semmilyen veszély
bekövetkeztét sem jelzik. A szabadban
lévő állatokat a riasztás idejére zárják
el, egyébként a lakosság részéről sem
miféle teendő nem szükséges.

tartanak

HÍNÁRVÁGÁS 

Szöveg és fotó: GyőrSzol Zrt.

A TAVAKON



Álláshirdetés

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

gépi forgácsoló

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

´́

´́ ´́
´́ ´́

312019. szeptember 13.

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoz
tatja a lakosságot, hogy a Reptéri
úti hulladékudvar szeptember 14
én, szombaton zárva tart. Ezen a
napon 9 és 17 óra között a többi
győri hulladékudvarban (Homokso
ri utca, Nép utca, Ötház utca, Pápai
út, Sashegy, Szitásdomb utca), illet
ve 8 és 16 óra között a Gyirmóton
működő kihelyezett gyűjtőponton
van lehetőség a hulladék díjmentes
elhelyezésére. A szolgáltató felhívja
a figyelmet, hogy veszélyes hulla
déknak számító anyagok átvételére
az ideiglenes gyűjtőponton nincs
lehetőség.

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal határozata
kötelezi a távhőszolgáltató vállalatokat – így a GyőrSzol Zrt.t is –
széles körű felmérés elvégeztetésére annak érdekében, hogy visz
szajelzést kapjanak a szolgáltatók tevékenységük megítéléséről.
Ennek keretében a GyőrSzol Zrt. által a felmérés elkészítésével
megbízott Kutatópont Kft. munkatársai a következő hetekben 500
győri, távhővel ellátott háztartást keresnek fel személyesen, s egy
kérdőív kitöltésére kérik a felhasználókat.

Kérjük, hogy a felmérést végző kérdezőbiztosok munkáját a
felkeresett háztartásokban élők segítsék válaszaikkal! Felhívjuk
a figyelmet arra, hogy a kérdezőbiztosok fényképes, a Kutató
pont Kft. logójával ellátott igazolvánnyal rendelkeznek, amit a
fogyasztók kérésére felmutatnak. 

A felmérés anonim, a kutatás anyagait az adatvédelmi sza
bályoknak megfelelően, szigorúan bizalmasan kezelik. Az ered
ményeket csak egy összefoglaló tanulmányban közlik, így a
megkérdezettek adatai semmilyen formában nem lesznek be
azonosíthatók.

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
igazgatósága felvételt hirdet az aláb-
bi munkakörök betöltésére:

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ
címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi osz-
tály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munka-
ugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, il-
letve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munka-
kör megnevezését.

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány, egyete-
mes forgácsoló gépeken szerzett gyakorlat

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektró-
dás hegesztő vizsga Előnyt jelent: he-
gesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

betanított munkás

villanyszerelo
Előnyt jelent: csőszerelői végzettség

´́
Előnyt jelent: elektrikus végzettség

Bérezés: megegyezés szerint

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ZÁRVA LESZ 
A REPTÉRI ÚTI 
hulladékudvar 
szeptember 14-én

Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény
útján értékesíti az alábbi iroda megnevezésű ingatlanát 

Cím: Győr, Lajta utca 1–3.     Hrsz.: 2672/37/A/194     Terület: 179 m2

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet (110 m2 és 69 m2) üzemel (szépség-
szalon, ABC). A tárgyi ingatlan két bejáratról is megközelíthető, összkomfort fokozatú,
az üzlettereken kívül mosdóhelyiségekkel és egyéb tárolóhelyiségekkel rendelkezik. A
Zrt. jelenleg az ingatlant bérlet útján hasznosítja. A kisebb alapterületű üzletrészre vo-
natkozóan 2019. december 31. napjáig tartó határozott, míg a 110 m2 alapterületű
ingatlanrészre határozatlan időtartamú bérleti szerződés van hatályban. Pályázó be-
nyújtandó pályázatában nyilatkozni köteles, hogy a bérleti jogviszonyok fenntartásával
vagy anélkül kívánja-e az ingatlant megvásárolni. Az ingatlan megvásárlására írásban
kell ajánlatot tenni, mely ajánlatot zárt borítékban, postai úton kell megküldeni, vagy
a Társaság székhelyén személyesen leadni a következők szerint: Sági Géza Elnök-ve-
zérigazgató Úr részére, Győr, Lajta u. 1–3. vételi ajánlat 2019. szeptember 30. napján
12 óra előtt nem felbontható. Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10. 

Az ajánlat beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30.  12 óra.

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg.

További információ a GYŐ R-SZOL ZRT. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Or-
gona u. 10., tel: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu ) szerezhetŐ be munka-
idŐben 8 és 16 óra között.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a tulajdonában lévő nem lakás célú helyi-
ségeit, bérleti díjra történő nyílt pályázta-
tással hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hi-
vatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti
épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a Győr-
Szol Zrt. központjában  (9024 Győr, Orgona
u. 10.), valamint a  www.gyor.hu  honlapon
a Vagyonhasznosítási felhívás menüpont-
ban tekinthetők meg 2019. szeptember 10-
től október 3-ig, ahonnan a pályázati nyom-
tatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 
Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház
tér 1. ) Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyon-
hasznosítási Osztályán, ügyfélfogadási időben,
vagy telefonon: 
(96) 500-236-os és (96) 500-277-es számon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS 
A PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEKEN 
TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK 
BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2019. október 3. (csütörtök) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye:
Győr, Városház tér 1. Városháza, 
Zechmeister II Terem

időpontja: 2019. október 15.

Szöveg: GyőrSzol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

Elégedettségi felmérés 
a távhős háztartásokról



Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen
elszállítom felesleges holmi
ját. Érdeklődés telefonon:
0620/9967268.

Kertek rendezését, fűkaszá
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. Érdeklődni
lehet a +3620/5172701 te
lefonszámon.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Telefon: 0670/233
9213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Érdeklődés telefonon:
0670/2458931.

OKTATÁS

Győr Belvárosában, amerikai
angol nyelvű társalgásra vá
rok jelentkezőket. 06
30/2863898

Német tanítást, korrepetá
lást vállalok gyerekeknek
Nyúlon, Győrben (házhoz já
rással). 0630/2789320

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza

lommal! Telefon: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés! 

Kékfrankos és olaszrizling
borszőlő eladó Felpécen.
120 Ft/kg. Érdeklődni: 06
70/5239281.

160 les öntöttvas szőlőprés,
3 db szüretelőkáddal eladó.
Érdeklődni naponta 20 óra
után. 0630/4826009

Könyveket, útinaplókat, jegy
zeteket és térképeket kere
sek Északi és Délisarki ex
pedíciókról, földrajzi felfede
zésekről. Telefonszám: 
0620/9225716 

Kéziszerszámokat, kalapácso
kat, kulcsokat, fogókat, satu
kat, kisgépeket, kerti szerszá
mokat, komplett műhelyeket
vásárolok. Telefonszám: 06
20/4153873

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Tel.: 0620/5299861.

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Tel.: 0670/5642280.

ELADÓ

900 nm kert eladó. Győr, Ba
nai út közelében. Villany van.
0630/9915608

KIADÓ

Balatonfüredi apartman part
közelben Horváth Mihály u.

ÁLLÁS 

4 órába keresünk felszolgá
lót győri éttermünkbe. Je
lentkezni lehet telefonon a
96/431330as és a 06
30/8112020as számon,
vagy személyesen a Marcal
Étteremben.

Dinamikusan fejlődő, győri
székhelyű cégünkhöz kere
sünk férfi munkatársakat.
Előkészítő, porfestő munka
körbe. Légy rátermett, akár
festő szakmában, fémipar
ban jártas. A többit megta
nítjuk. Jelentkezni bérigény
megjelölésével, az
info@acelplusz.hu email cí
men lehetséges!

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá
dogos és lapos tetők, szige
telési munkák készítése. Ér
deklődni lehet telefonon: 06
30/3556991.

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Érd.: 06
70/3846557.

Társasházkezelés, közös kép
viselet teljes szakiparral. 06
30/5208875, 0630/600
7190

Villanyszerelés Győr és kör
nyékén. Kis munkák is. Rövid
határidővel. Tel.: 0620/402
6657.

Gondolja meg! Életének egy
harmadát ágyban tölti. Toll

tisztítás Győrben. Tisztított
tollából paplant, párnát vagy
dunyhát készítek kívánt mé
retre. Telefonszám: 06
96/423342.

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvá
gás, fakivágás, gyökérkivétel,
fametszés, faültetés, bozótir
tás! 0630/4036810; 06
96/826322. 

Lomtalanítást vállalok. In
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06
70/8826590.

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
0670/6750654

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Telefonszám: 06
70/2657643.

Vállalom limlomjának elszál
lítását, megbízható csapat
vagyunk. Hívjon bizalommal,
ár megegyezés szerint.  Ér
deklődni lehet telefonon: 06
70/5146990.

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Hívjon bizalom
mal! Telefonszám: 
0670/7075812

32 2019. szeptember 13.

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

A hetilapba feladott hirdetése már 
a gyorplusz.hu oldalon is megjelenik!

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS! 

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

A BlueProtect réteg segítségével:
• Szemünknek kevésbé megterhelő 

a digitális eszközök használata
• Jobban tudunk koncentrálni

és kevesebb a vizuális megterhelés

ZEISS DuraVision
BlueProtect réteg ajándékba

Az akció 2019. július 22-től szeptember 30-ig tart.
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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

POLIFARBE VAKOLATAKCIÓ!

TM PROFIL KFT. • Gyôr, Serfôzô u. 2. Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Ny.: h—p. 8—17 h, szo. 8—12

KÜLTÉRI HÔSZIGETELÔ RENDSZER!

Az akció a raktárkészlet erejéig tart! • Az árakról érdeklôdjön személyesen!

• 1,1 m2 háló, 6 kg ragasztó, 7 cm hungarocell 1.700 Ft/m2

BOMBA ÁR MINDEN MÉRETRE!

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS!
gipszkarton lapok, gipszkartonprofilok • flexibilis ragasztó kül- és beltérre • vakolatok, vakolatrendszerek, kiegészítôk • hôszigetelô

anyagok • padlókiegyenlítôk • profilok, élvédôk, ragasztók • díszlécek (kül- és beltéri) • gránit-, márványkönyöklôk

HOMLOKZATI hungarocell EPS 80
• 5 cm.............. 850 Ft/m2

• 7 cm.......... 1.190 Ft/m2

• 10 cm........ 1.700 Ft/m2

SZUPER
AKCIÓ!

Beltéri inntaler, 15 l
és elfogadóhely

kártya-

Szabadhegy, Panoráma Lakópark
60—70 nm-es, 3-4 szobás

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS LAKÁSOK
megvásárolhatók a beruházónál!

Értékesítés a beruházónál:
20/269-3234 • 20/966-1750 

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

A HÁZ CSAK EGY ÉPÜLET,
DE AZ OTTHON EGY ÉRZÉS!

CSALÁDBARÁT BERUHÁZÁS
Használja fel a babaváró hitelt nálunk!

újszerű, igényes, jól felsze
relt, kiadó! Ingyenes zárt
parkoló. Ár: 16.000–18.000
Ft/45 fő/nap. Érdeklődni le
het telefonon: 0630/428
6171. Dr. M.né

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 69 m2es,
komfortos, határozatlan bér
leti szerződéses lakást cserél
ne 12 szobás, határozatlan
idejű bérleményre. (Hirde
tésszám 713) 

Gyárvárosi 1 szobás, 44 m2
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 34 szobás, 55–70
m2es, határozatlan idejű
bérleményre. Korszerűsített,
felújított, lift nélküli házban
max.1 emeletig. (Hirdetés 
szám: 638) 

Nádorvárosi 2 szoba, 76
m2es, komfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 35–54 m2
es,  nádorvárosi, marcalvá
rosi határozatlan  idejű
bérleményre. (Hirdetés 
szám: 639)

Kismegyeri 1 szobás, 43
m2es, komfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne, 44–50 m2es,
12 szobás, határozatlan
idejű bérleményre. Gyárvá
ros és egyedi szilárd fűtésű
bérlemény kizárva. (Hirde
tésszám: 641) 

Újvárosi 2 szobás, 63 m2es,
komfortos, határozatlan bér
leti szerződéses lakást cserél
ne 23 szobás, 50–70 m2es,
határozatlan idejű, egyedi
gázfűtésű bérleményre. Ady
város, Marcalváros III város
rész és Bán A. utca kizár
va.(Hirdetésszám: 642) 

• 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!

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• UDVARI MUNKÁS •

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •
• ÁPOLÓ •

• SZAKÁCS •
• VILLANYSZERELŐ •

• KARBANTARTÓ •
• GÉPJÁRMŰVEZETŐ •

• KLUBVEZETŐ •
• GONDOZÁSI KÖZPONTVEZETŐ • 

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
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye Alexay Zoltán A természet képekben című könyve. 
Előző rejtvényünk nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.
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A Megóvlak tehát egy komplex
szolgáltatást kínál. A vállalkozás veze
tője, Varga Zoltán garantálja: min
denre találnak megoldást!

„Bizalmi kérdés a mi kényelmi szolgál
tatásunk. Hasonlóak NyugatEurópában
már régóta működnek, házmesterszer
viz néven” – kezdte a cégvezető. „A tu
lajdonosok válláról szeretnénk levenni
a terheket. Egyre többen hagyják el ott
honaikat hosszabb időre, s nem min
denki tudja megoldani rokonok, isme
rősök segítségével a felügyeletet. Mi vál
laljuk, hogy rendszeresen kiürítjük a
postaládát, beengedjük a szolgáltatók
embereit, megöntözzük a virágokat, és
hibaelhárítás felmerülése esetén a meg
felelő szakembereket is biztosítjuk. Sok
rétű szolgáltatást nyújtunk, a részletek
ről érdemes bővebben egyeztetnünk!”

Természetesen lakásokra és csalá
di házakra is kiterjed a felügyelet.
Sőt, azoknak is megoldást kínálnak,
akik bérlőknek adják ki ingatlanukat.
A Megóvlak csapata megoldja a tel

jes körű albérletkezelést, kezdve az
állagmegóvás ellenőrzésétől a köz
üzemi számlák kiegyenlítéséig.

„Egyre többen vásárolnak befekte
tési céllal lakásokat, s adják ki azokat
albérlőknek – folytatta Varga Zoltán. –
Sok rémtörténetet hallani rombolá
sokról, lopásokról, felhalmozódó tar
tozásokról. Mi vállaljuk a folyamatos
ellenőrzést, így bárhol is tartózkodik a
tulajdonos, lakása felől nyugodt lehet.”

A hiánypótló szolgáltatás csak fo
lyamatos tájékoztatás mellett lehet
sikeres, így Varga Zoltánék mindent
dokumentálnak, és emailben elkül
denek a megrendelőknek. Ez azért
is szükséges, mert ahogy fogalma
zott: ennél bizalmasabb megbízás
nem sok van. 

„Hosszabb és rövidebb távra is vál
laljuk a felügyeletet, minden egyénileg
eldönthető. Az árainkat is igyekeztük

úgy meghatározni, hogy mindenki szá
mára megfizethető legyen. A Megóv
lak egy új szolgáltatás, amelyre egyre
többen figyelnek fel, s amely folyama
tosan alakul, a megrendelők igényei
nek megfelelően. Bízza ránk bárki az
otthonát, mi garantáljuk, hogy cserébe
a világ bármely pontján nyugodtan
hajthatja álomra a fejét, hiszen jó ke
zekben vannak a kulcsok...” – zárta a
Megóvlak cégvezetője. (x)

Régóta gondot jelent már, kire bízza otthona felügyeletét, ha hosz
szabb időre elutazik? Szeretné, hogy kiadott lakása körül minden
rendben legyen? A Megóvlak csapata mindenre talál megoldást,
megbízhatóan, korrekten és diszkréten! 

MEGÓVLAK
...hogy otthon minden rendben legyen

A Megóvlak a Patent Security 
által ajánlott vállalkozás.

Malom utca 
Ménfőcsanakon, a Malom utcában foly

tatjuk a vezetékfelújítást, a Hármashatár és a
Győri út között. Addig a környéken megválto
zik a forgalmi rend. Az utca nagy részén már
működik az új ivóvízvezeték és 190 méter
hosszban kibéleltük a szennyvízcsatornát is.

Külső Árpád út 
Rövidesen víz és csatornavezetékfelújí

tás kezdődik a szűk gyárvárosi utcában. A
munka az Autóklub felől kezdődik, idén ősz
szel szeretnénk minél tovább eljutni a cső
cserékkel a stadion irányába. 

Ipar út 
Jó hír az Ipar út zajától és forgalmától

szenvedőknek, hogy 19 darab rossz állapotú
víz és csatornaaknafedelet cserélnek ki a
közeljövőben az Ipar úton. Ez most a város
egyik legjobban terhelt főútvonala, így csúcs
időben lassabb áthaladás várható. 

BajcsyZsilinszky út
A BajcsyZsilinszky út–Munkácsy utcai

csomópontjának közelében kisebb csatorna
cserére lesz szükség. A környéken húzódó
szennyvíz főgyűjtőt már felújítottuk, most
ennek egy oldalágával van gond, ahol még
lesz néhány nap, amikor a körforgalom alatt

is dolgoznunk kell, ekkor jelentősen módosul
a közlekedés rendje.

Somos utca, Urbantsok utca 
és Dózsa György rakpart 
Joggal panaszkodnak sok csőtörésre az

itt lakók, mindhárom utca azbesztcement
vezetékei bőven megértek a cserére. Pá
lyázatot nyújtottunk be a felújításra, és az
irányító hatóságtól a második körben ked
vező elbírálást kaptunk. Ahogy lehet, itt is
megkezdődhetnek a felújítások.

Hűtőházi út
Naponta kapunk bejelentést, hogy

Győrszentiván felé haladva, az út bal olda
lán hetek óta víz folyik egy aknából, és el
árasztotta a környéket. Nem csőtörésről
van szó. Egy környékbeli építkezésen talaj
vízszintsüllyesztéssel dolgoznak. Ez azzal
jár, hogy rengeteg vizet kell kiszivattyúzni
uk ahhoz, hogy dolgozni tudjanak. A Hűtő
házi úton közlekedők ezt a vizet látják,
amely rövidesen visszaszivárog a talajba. 

Kérdésük, észrevételük van? Kérdezze‐
nek közvetlenül a szakértőktől, ígérjük, rö‐
vid időn belül válaszolni fogunk. Címünk:
iktato@pannon‐viz.hu és elérhetnek min‐
ket Facebook‐oldalunkon is!

FOLYTATÓDNAK
a vizes felújítások

Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.
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www.vidrauszoiskola.hu

ŐSZI ÚSZÓTANÉV-KEZDÉS Az első 

alkalommal 

mindenkinek

INGYENES!

és a Győri Úszó Sportegyesület

SZERVEZÉSÉBEN

A Vidra úszóiskola

JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS:
06-70/947-9409 

Kovács Aliz szervező manager
06-30/272-2064 

Rákosfalvy Ferenc ügyvezető

Jelentkezés a késŐbbiekben is
folyamatosan!

úszásoktatás, kondicionáló úszás, edzés
óvodások, gyermekek, diákok, felnőttek 

számára, kezdőknek és haladóknak.

A foglalkozások a győri Aqua, Magyar Vilmos, 
Móra és Sátoros Uszodákban történnek.

Uszodánként különböző beosztásban (részletek a honlapon).

Kezdés: 2019. szeptember 16-tól

Felnőtt úszásoktatás, edzés: 
hétfő, szerda, péntek: Sátoros Uszoda,

kedd, csütörtök: Aqua Uszoda

BEIRATKOZÁS:
2019. szeptember 13-án pénteken

15:00–18:00 a Sátoros Uszodában

Az egység a döntőben fél tá
vig a vezető olasz hajóra tapadt,
majd az utolsó negyedhez érve
indította meg a hajrát, amellyel
a korosztályos viadalon maga
biztos győzelmet aratott. A
GYACos Szabó Bence és a szol
noki színekben versenyző Furkó
Kálmán egy héttel korábban a
felnőttek linzi világbajnokságán
a nem olimpiai versenyszámban
negyedikként végzett. A magya

Népszerű volt a „Futball éjsza
kája” az ETO Park létesítményei
ben. Sokan voltak kíváncsiak a já
tékosokra, a klubházra, a center
pályára, a mérkőzésekre és egyál
talán mindenre, ami péntek éjjel
a fociról, na meg persze az ETO
ról szólt. A Futball éjszakája orszá
gos program, amely a labdarú
gást és a magyar csapatokat hiva
tott népszerűsíteni, ehhez Győr
ben a WKW ETO FC csatlakozott.
Az egyik legnépszerűbb program

SZABÓ BENCE aranyérmes!

rok hét egységgel képviseltették
magukat Joánniában, mind
egyik a döntőbe jutott, és női
kétpárban a Preil Vivien–Gadá
nyi Zoltána duó a harmadik lett.

„Nem titkolt szándékunk volt,
hogy megnyerjük az Ebt, de az
nyilván az ellenfelektől is függ.
Gyakorlatilag az látszott, hogy
az országok közti erőviszonyok
nem változtak nagyban a világ
bajnokság óta. Sarasotában az
olaszok nyertek, a németek let
tek a másodikak, mi pedig a
bronzérmesek, most magyar,
olasz, német lett a sorrend. Erre
készültünk, idáig próbáltuk a
formánkat fenntartani. A két
korosztályos világverseny között
negyedikek lettünk a felnőtt vbn,
tehát elég mozgalmas és húzós
volt az elmúlt másfél hónapunk.

A görögországi döntőben két
egyforma ezer métert kértem a
fiúktól. Ha még erősebben kezd
tek volna az ellenfelek, és nem
tudunk hozzájuk képest egy
hosszon belül maradni, akkor
nehezebb lett volna, de ez nem
történt meg. A saját tempónk
ban haladtunk, és a végén a ve
zetésünket már csak meg kellett
őriznünk. Nagyon örülnek a fi
úk a győzelemnek, és talán an
nak is egy kicsit, hogy vége a
fárasztó szezonnak. Hosszú
volt a felkészülési időszakunk,
de a fő versenyeinken túlva
gyunk. A döntő után gratulál
tam nekik, és csak annyit
mondtam: megcsináltuk!” – ér
tékelt az egység edzője, Mol
nár Dezső. Szabó Bence edzője
a GYACban Alföldi Zoltán.

A Szabó Bence–Furkó
Kálmán egység aranyér
mes lett a férfi könnyű
súlyú kettesek között az
U23as evezős Európa
bajnokságon, a görögor
szági Joánniában.

a stadiontúra volt, amelyet több
turnusban is megszerveztek az
ETO munkatársai. A női csapat vá
logatottja, Süle Dóra, az NB IIes
együttes kapusa, és csatára Hor
váth Tamás, valamint Lovrencsics
Balázs voltak az idegenvezetők,
az ő segítségükkel pillanthattak
be az érdeklődők a kulisszák mö
gé. Az ETO történetéről Kovács
István egykori megyei sportigaz
gató tartott érdekes előadásokat,
elevenített fel korabeli története

ket. A Futball éjszakáján termé
szetesen mérkőzéseket is rendez
tek, a Centerpályán például az
ETO Old Stars a Gyirmót FC Retro
névre keresztelt csapattal mérkő
zött meg. A zöldfehéreknél a
klub korábbi játékosai közül Haj
szán Gyula, Puglits Gábor, Preszel
ler Tamás, Sebők Zsolt, Korsós At
tila, Bognár Zsolt, Csató Sándor,
Igor Nicsenko, Oross Márton,
Nagy László és Granát Balázs is
pályára lépett.

Kulisszák mögött
AZ ETO PARKBAN
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A sportember elmondta, hogy a tíznapos
megméretésen 13 óra körüli átlagidővel ver
senyzett, amivel nincs megelégedve. Úgy fogal
mazott, a belső elvárása magasabb volt, ezért
sok munkája van még, hogy a következő szezon
ban javítson ezen az eredményen.

Rokob hozzátette, hogy az aranyéremnek nagyon
örül, ez az idei versenyszezon megkoronázása volt.
A svájci erőpróba előtt az ausztriai Bad Blumauban
ötszörös versenyen indult, melyen nyolcadik lett. Ter
vei szerint a jövőben minimum tripla, de inkább öt
szörös távú Ironmanversenyeken szeretne indulni,
mert számára ezek a távok jelentenek kihívást. Az ult
ratriatlonista a 2020as versenyekről egyelőre nem

A GyőrSzol TC a legmagasabb osztályban, azaz a
szuperligában játszó tekecsapata a 2019/2020as baj
nokságot két hete vereséggel kezdte Nyíregyházán.
Ezt követően a múlt héten a bajnoki címvédő Szeged
hez látogatott a győri csapat, ahol ugyan 6:2re alul
maradt a Rábaparti alakulat, a játékban mégis mu
tatkozott javulás. Az erények közül megemlítendő,
hogy csapatunk játékosai egységesen jól dobtak.

A GyőrSzol TC szeptember 14én, szombaton 13
órától a Kaposvár csapatát fogadja az Orgona utcai
tekepályán. A belépés díjtalan, szurkoljunk minél
többen a lelátón a szezon első győzelméért!

Sikeres szezont zárt a győri ultratriatlonista Rokob József, ugyanis megnyerte az augusztus
végén Svájcban rendezett tízszeres Ironmanversenyt. Ezen a viadalon tíz egymást követő
napon kellett teljesíteni az Ironman távokat, vagyis naponta a 3,86 km úszást, a 180,25 km
kerékpározást és le kellett futni a maratoni távot, a több mint 42 kilométert.

beszélt, mert a jövő évi versenykiírás november–dec
ember környékén jelenik meg. „Az Ironman nem
csak a versenyről szól. Ha csak arról szólna, akkor
nem csinálnám, az unalmas, kell hozzá a családias
hangulata, hogy megbecsülik a segítőket a ver
senyzők, valamint a nyitó és a záróceremónia fel
emelő hangulata” – fogalmazott Rokob.

Felidézte, tíz évvel ezelőtt Nagyatádon indult
először Ironmanversenyen, azóta már 125 viada
lon vett részt, köztük 2013ban egy harmincszoros
versenyen, amelyet az olaszországi Gardató mel
lett rendeztek. Ezért az emberfeletti, példamutató
teljesítményért Borkai Zsolt polgármester a Város
háza ezüst emlékérmét adta át neki.

a tízszeres Ironman-versenyt

Emberfeletti:

ROKOB MEGNYERTE 
Itthon javíthat

A Polgármesteri Hivatal és a WHO Egészséges
Városok Programirodája a Győri Ipartörténeti Ala
pítvánnyal és a Győriek Egészségéért Közhasznú
Egyesülettel négy kilométeres gyalogtúrát szervez
szeptember 30án 10–14 óráig, amely során a Gyár
városban felállított emlékhelyek történetét ismer
hetik meg szakmai idegenvezetés keretében. 

A WHO győri iroda az októberi Világ Gyalogló Hó
nap bevezetéseként, a fizikai aktivitás, a győri gyalog
lóklubok népszerűsítése céljából kapcsolódik a kez
deményezéshez. A túrán elsősorban az Idősek Gya
logló Klubjaira és a csatlakozni kívánó aktív nyugdíja
sokra számítanak. A rendezvényen való részvétel díj
mentes. A jelentkezéseket beérkezési sorrendben fo
gadják el szeptember 23ig, az ipartortenet@ipartor
tenet.hu címen. A túra az Árkád Vagongyári Emlék
helyétől indul 9.45kor, 12.30kor üzemlátogatás a
Glovitagyárban, majd 13.30tól közös ebéd.

A GYŐR-SZOL TC

IPARTÖRTÉNETI 
gyalogos túra indul
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Augusztus közepén a Vitál Judo
Klub 15 versenyzője, edzője, tolmá
csa és kísérője tapasztalhatta meg a
híres japán vendégszeretetet a Tokió 
tól 150 kilométerre fekvő tartomá
nyi központban, Maebashi városá
ban. A magyar bajnokok és helyezet
tek kaptak lehetőséget, hogy a ki
lencnapos edzőtáborban judotech
nikájukat finomítsák a japán edző
partnerekkel. Kovács János edző kö
zel ötven éve judózik, ő is most járt
először Japánban, és csak annyit
mondott az ott töltött napokról,
minden képzeletüket felülmúlta az

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Vitál Judo Klub

tal is mérkőztek, a 13 éves Ternyák
Levente és ikertestvére, Máté, vala
mint a 12 éves Tamás Tibor Balázs
is egyetlen szóval illette a japán kis
lányokat: technikásak. Bár angolul
alig beszélnek a japán gyerekek, a fi
atalok közötti kommunikációban a
magyarok japántudása segített, a
dobások neveivel, a japánul számo
lással és néhány itthon, az edzőtől
tanult szóval elboldogultak egymás
között. A kőpapírolló jelét pedig a
japán fiatalok is ismerték.

Tokióban látogatást tettek a le
gendás intézményben, amit Kodo

kan Egyetemként emlegetnek a ju
dósok világszerte. A hatemeletes
ház minden szintjén judotermek ta
lálhatók, a sport eddigi történetét
bemutató kiállításon a magyar gye
rekek számára a legemlékezetesebb
volt a régi judoruhák látványa, és a
világ tizenhárom 10 danos judomes
terének életét is megismerhették. A
még élő három 10 danos mester pél
daképül is szolgálhat a fiataloknak
éppúgy, mint az edzőnek és a mas
ters bajnokoknak. 

A híres japán fegyelmet és rendet
nem csak az edzőtermekben tapasz
talták meg az edzőtáborozók. Ven
déglátóik minden napjukat percre
pontosan beosztották, elkísérték
őket vidámparkba, tradicionális tea
házba, buddhista templomba, részt
vettek nyárbúcsúztató banketten, ké
szíthettek saját evőpálcikát, amelyet
már az első naptól mindenki jól hasz
nált még a levesekhez is. Az egyik
legkülönlegesebb élményként a WC
papucsot említették, csak azzal me
hettek be a mellékhelyiségekbe,
amely szőnyegpadlóval borított volt,
de érdekesnek találták a szobájukba
naponta kikészített új kimonókat is.
A modern technika néha kifogott a
kisebbeken, volt aki mezítláb, kimo
nóban állt indulás előtt a szálloda
halljában, mert kizárta magát a szo
bából. Napok teltek el, mire rájöttek
arra, miért olyan élénk a csapat még
késő éjjel is, az edzéseken megivott
sportitalokban túl sok volt a vitamin.
A hazaúton pedig még a Japán felé
tartó járaton elvesztett telefon is
megkerült Dubajban. 

ország tisztasága és az emberek fe
gyelme, kedvessége. Az első nap
délutánján már edzésen vettek rész,
a 12 és 13 éves gyerekek is hihetet
len energiával vetették magukat a
küzdelmekbe és tudásuk legjavát
adták a tatamin. A motiváció és az
adrenalin hatására duplán teljesí
tett mindenki, nagy lehetőség volt
a csapatnak a naponta több edző
partnerrel vívott álló és földharc.
Több judoegyesülettel mérték össze
tudásukat a napi kétszer több órás
edzéseken, amit az ottani klubok ed
zője tartott. A junior lányválogatot

EDZŐTÁBOR a judo őshazájában

A Magyar Judo Szövetség szervezésében Magyarország színeit képviselte japán edzőtáborban a Vitál Judo
Klub. 12 gyermek és 3 masters versenyző tért haza életre szóló élményekkel a felkelő nap országából. A ta
nult technikákat már hasznosíthatják az előttük álló versenyeken, decemberben pedig az őket vendéglátók
érkeznek Győrbe, hogy a magyar és japán fiatal judósok tovább csiszolhassák tudásukat a tatamin.
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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, 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: szeptember 13—19.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

1499 Ft/kg

Sertésmáj

250 Ft/kg

Meggybefôtt
magozott
370 ml, 432,43 Ft/l

Pick füstölt tarja

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

219 Ft/db

Marha Stefánia 2500 Ft/kg
Marhacomb 2500 Ft/kg
Marhalapocka 2300 Ft/kg
Marha velôs csont 1200 Ft/kg

kartonos ár

169 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 338 Ft/l

160 Ft/db

Fa tusfürdô
250 ml, 1596 Ft/l

399 Ft/db

„A megtisztelő Hópárduc címet
azok a hegymászók kapják, akik a
volt Szovjetunió területén található
mind az öt, hétezer méter feletti csú
csot meghódították. Ezt a magyarok
közül egyedül Erőss Zsoltnak sikerült
elnyernie 1994ben. Mi négy éve
vágtunk bele az expedíciónkba, és
két csúcsot, a 7010 méter magas
KhanTengrit, és a 7134 méteres Le
nincsúcsot megmásztuk” – mondja
Kovács Zoltán, a győri expedíció
egyik tagja, aki társával, Kovács Al
berttel két csúcs meghódítását ter
vezte erre a nyárra. A szerencse már
az elején elkerülte őket, hiszen az
akklimatizációs túra után kiderült,
egyik csúcsnál sem nyitott meg az
alaptábor, így nem tudnak mászni.
„Két választásunk volt. Vagy hazajö
vünk, vagy megpróbálkozunk az ötö
dik, egyben legmagasabb csúccsal, a
rettegett Pobedával, a Győzelem
csúccsal. Két nap alatt beszereztük
az engedélyeket, majd elindultunk az
alaptáborba. Ez a hegy elképesztően
veszélyes, bármelyik oldalról indu
lunk neki. A nagy felületek miatt gya
koriak a lavinák, rengeteg jégesés
van, olvadáskor hatalmas darabok
zuhannak le. Van egy lényegre törő
mondás a mászók között. A Pobeda,
az Pobeda. Mi értjük mit jelent ez” –
teszi hozzá Kovács Albert.

A két győri mászó végül nem ért
fel a 7439 méteres csúcsra, hétezer
méterig jutottak. Idén húsznál is ke
vesebben értek fel erre a magasság

ra, a csúcsra kilencen indultak el, és
közülük csak öten jutottak le élve.
„Nincsenek biztosnak tűnő, bejárt út
vonalak, akik ott vannak, nem tud
nak tanácsot adni. Csak a csúcstáma
dás legalább nyolc napba telik, 17 ki
lós felszereléssel a hátadon, ez fizika
ilag kikészít rövid időn belül. Iszonya
tosan hideg szél fúj legtöbbször, és a
–15 fok helyett –30, –40 Celsiusfok
van” – mesél Albert a hegy nehézsé
geiről, társa pedig arról, hogy sok
szor úgy éreztek, életüket a szeren
cséjüknek is köszönhetik. „Volt, hogy
pár méterre került el egy lavina, 50
60 köbméternyi vizes hótömeg.
Olyan is előfordult, hogy 6000 méte
ren kiválasztottunk egy sátorhelyet,
majd két nappal később orosz má
szók ugyanoda telepítették a saját
sátrukat, és elvitte őket egy lavina.
Van, akinek az arca még itt van előt
tünk, hiszen pár nappal az ilyen ese
tek előtt még együtt voltunk, beszél
gettünk a táborban. Nem volt szeren
cséjük, mi így fogjuk fel, máshogy
nem lehet. Aki ilyen hegyre megy,
tudja, hogy az életével játszik.” Az
sem könnyíti meg az ember dolgát,
hogy akár egy napon belül óriási hő
mérsékletkülönbséget kell elviselni
ük. A győri fiúk megtapasztalták, mi
lyen, amikor egy fátyolfelhőzet terül
el 5000 méteres magasságban, és át
engedi a napsugarakat, a hőséget pe
dig lent tartja. Ilyenkor a mászók a
gleccseren, a hatalmas jégtömegen
egy szál alsónadrágban bírják csak el

viselni a meleget. Aztán elmegy a
nap, jön egy vastag felhőréteg, és
máris –5 fok van. „Egyébként a –30
fok a komfortos számunkra a mászás
hoz. A felszerelésünket egyszer úgy
teszteltük, hogy másfél napot töltöt
tünk egy –32 Celsiusfokos hűtőkami
onban. Azt nagyon jól bírtuk, és ez a
hegyen is bejött” – meséli Kovács Al
bert.

A hosszú expedíciók egyik kényes
pontja az étel. Ebben is a saját ta
pasztalat segített a legjobb megol
dáshoz. „Az előző útra nagyon ma
gas kalóriatartalmú zacskós kajákat
vittünk. Ez annyira nem ízlett, hogy
lemondtunk róla. Most a májkrém
volt a menő, ebből vittünk ipari
mennyiséget, és nem untuk meg.
Persze fogytunk elég sokat, én kilenc,
Zoli tíz kilót. A keményebb részeknél
már a saját testünket emésztjük, az
étel csak szinten tart.”

Albert olyan váratlan szituációkról
is beszámolt, amiket leleményesen
kellett megoldani, és csak így folytat
hatták útjukat. „A józan paraszti ész
kell nagyon a hegyen. Tanulhatsz bár
mit könyvből, vagy a netről, az ott
nem működik. A veszélyes helyzetek
megoldásától egészen addig, hogy
bakancsot varrsz fogselyemmel, elég
széles a fura szituációk skálája.”

A Pobeda ezúttal kifogott a győri
eken, de terveik szerint befejezik a
Hópárducexpedíciót, akár már
2020ban. Ehhez pedig három hét 
ezer feletti csúcs vár rájuk.

POBEDA
Kifogott a győri
hegymászókon a rettegett 

Szerző: Nagy Roland
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