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Azért is érdekes a magyarok szá-
mának emelkedése, mert közben
Ausztriában 34 ezerrel csökkent a fog-
lalkoztatottak száma. 2018 augusztu-
sában rekordmennyiségű magyar in-
gázott, akkor, a nyári idegenforgalmi
szezon miatt több mint 97 ezer honfi-

Ausztriában
társunknak volt állása odakinn. Miköz-
ben az ingázók száma nő, a trendek
nem változnak, továbbra is a turiz-
mus-vendéglátásban, az építőiparban
és a mezőgazdaságban helyezkedik el
a legtöbb magyar vendégmunkás. Az
itthoninál jóval magasabb bérek von-

zóak a magyarok számára. „Jelenleg
1500 euró a minimálbér, amit hama-
rosan 1700-ra emelnek, de aki szak-
képzett és honosítja a Magyarorszá-
gon szerzett papírját, annak már 2500
eurónál indul a fizetése például az épí-
tőiparban” – mondta az osztrák–ma-

gyar „Fairwork” projekt menedzsere,
Horváth Csaba, és hozzátette, Auszt-
riában is hatalmas munkaerőhiány
van, tárt karokkal várják a jól dolgozó
és általában képzett magyar munka-
vállalókat, a távolabbi tartományok-
ban, például Tirolban már a nyelvtu-
dás sem követelmény, csak menjen
valaki és melózzon. „Vas, Zala és Győr-
Moson-Sopron megyékből, aki akart,
már kiment dolgozni, a közép- és dél-
magyarországi régiókból lehet még
utánpótlása az ingázóknak” – hangsú-
lyozta a szakember. Január elsejétől a
kint dolgozók kevesebb családi támo-
gatást kapnak itthon élő gyerekeik
után, de valószínűleg senki nem jött
haza azért, mert a korábbi összegnek
csak az 56 százalékát kapja meg az
osztrák államtól. „Néhány éve senki
sem gondolta volna, hogy Ausztriá-
ban 100, Németországban pedig 200
ezer magyar munkavállaló lesz, ami
hatalmas szám és a jövőben tovább is
nőhet” – mondta a projektmened-
zser, aki szerint tény, hogy nőttek a bé-
rek idehaza, de még mindig nem tud-
nak versenyezni az osztrák fizetések-
kel, ezért nem hiszi, hogy a következő
években jelentős számban hazatérné-
nek az ingázók közül.

AJÁNLÓ
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MAGYAR

Még
több

DOLGOZIK 

Rekordot nem dön-
tött, de az egy év-
vel korábbihoz ké-
pest több mint hat -
ezerrel nőtt az
Ausztriában dolgo-
zó magyarok szá-
ma. Az osztrák tár-
sadalombiztosítási
szövetség múlt év
végi adataiból ki-
derül, 94.458 hon-
fitársunk volt hiva-
talosan állásban
nyugati szomszé-
dunknál.

„Első dokumentumfilmünket Nepálban, buddhista pap-
nők életéről forgattuk. Tízperces rövidfilmnek indult, de
látva az előkészületeket és a lehetőséget, felvetettem az
ötletet, hogy készítsünk egy hosszabb filmet” – mesélte
Miklós Ádám a Győr+ Rádió reggeli műsorában.

A Dolma lányai eljutott a mozikba, és végérvényesen er-
re az útra terelte a fiatal rendezőt. „A sors iróniája, hogy a
dokumentumfilm-készítés nem érdekelt korábban, de már
Nepálban éreztem, hogy ez valami egészen más. Amikor a
papnők egy karton üdítővel vártak minket, és meséltek a
kedvenc filmjeikről, tudtam, hogy különleges dolognak va-
gyunk a részesei.”

A rendező második alkotása a Menla hagyatéka, amely a ti-
beti gyógyászatba enged bepillantást. A legújabb dokumentum-
filmje középpontjában pedig Tcha Limberger, belga származású
vak, cigány muzsikus áll, aki beleszeretett a magyar nótába, és
tizenkilenc évesen Budapestre költözött. „A Tcha Limbergerrel
készült nyolcórás interjút Erdélyben rögzítettük. Nagyon mély
élményt adott, és voltak pillanatok, amiket megkönnyeztünk”
– idézte fel Kovács Zoltán gyártásvezető. A magyar nóta belga
mestere című alkotást augusztusig a Duna TV is műsorára tűzi,
és tervek szerint a mozikba is eljut majd. 

Miklós Ádám és a stáb folyamatosan mozgásban van,
nemrég tértek haza Párizsból, a napokban pedig az Ameri-
kai Egyesült Államok felé vették az irányt, hiszen Ádám társ-
rendezője egy egyedi életmódot folytató, idős férfiről szóló
dokumentumfilmnek.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

A győri származású Miklós Ádám tizenhat évesen, cserediákként került külföldre.
Végül, miután a filmek iránti rajongása gyerekkorára nyúlik vissza, Skóciában, a
St. Andrews-i egyetem film szakán kötött ki. 2012 óta pedig már a harmadik do-
kumentumfilm rendezőjeként olvasható a neve a stáblistákon. 

lett

Cserediákként indult,

filmrendezó́
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Győrre figyel az ország, az Audi
egyhetes sztrájkjára. A kamara is?

A kamara mindig Győrre figyel és
a megyei gazdaságra. Most az Audira
is, aggódva.

Van a kamarának álláspontja?
Egyrészt ez az Audi belügye, nem

tudjuk, mit engedhet meg magának
mint munkaadó. Másrészt pedig azt
látjuk, hogy ez a megye gazdaságára
fontos hatással lesz. Bármi is történik.

Amikor az interjú készül, még
tart az egyhetes sztrájk. Mire meg-
jelenik, már megszületett a meg-
egyezés. Eddig is panaszkodtak a
győri vállalkozások arra, hogy az Au-
di felveri a béreket és elszívja a leg-
jobbakat. Ez még inkább így lesz?

Az egyik fontos kérdés, hogy a sztrájk
után mi történik az Audi ingolstadti köz-
pontjában. A vállalat a motorgyártás-
ban Győrbe helyezte a bizalmát, itt mű-
ködik a világ legnagyobb motorgyára.
Ennek sok oka volt, a jó munkatársak és
a megbízhatóság. A sztrájk miatt a kon-
szern kezd leállni, mert Győrből nem ér-
keznek a motorok. Sajnos abban biztos
vagyok, hogy a jövőben az Audi egy má-
sik lábat is növeszt, s azt nem Győrben,
mert odalett a megbízhatóság. A másik
fontos kérdés, hogy a béremelés milyen
hatást gyakorol a piacra? Azt senki nem
vitatja, hogy bérszakadék van Ausztria
és Magyarország között. Ez a szakadék
50-60 év alatt alakult ki, amit 5-10 év
alatt nem lehet behozni. Ha drasztikus
béremelést akarunk, nem bírja ki a ma-
gyar ipar. Ha az Audit belekényszerítik
ebbe, az súlyos hatással lesz a magyar

kis- és középvállalkozásokra is, akik közül
sokan az Audi beszállítói. Ők is kényte-
lenek lesznek bért emelni, ami lecsapó-
dik az árak növekedésében és az infláció -
ban. Vagyis ha a béremelések nem
kontrolláltan mennek végbe, a hatás ki-
számíthatatlan. Nekem a 18 százalékos
béremelés már kontrollon kívül van. Azt
persze nem vitatom, hogy a következő
időszak egyik legfontosabb feladata lesz
a dolgozók itthon tartása. Ez béremelés
nélkül nem megy.

Vajon miért most
akart nagyot emel-
tetni az Audi
Hungária Füg-
getlen Szak-
szervezet?

Erre ők
tudnák vála-
szolni. Tény,
az elmúlt
húsz évben az
Audi sokat tett
a munkásaiért.
Elég csak felidézni a
2008-as válságot, ami-
kor senkit nem küldött el és
teljes fizetést adott kevesebb munká-
ért. Vagy amikor Pozsonyba, a Volkswa-
gen-gyárba vitte a munkásokat, hogy
ne kelljen senkit elbocsátani. A kon-
szernnek most nagy problémái vannak.
A politika belekényszeríti őket az elekt-
romos hajtásba, amire igazából még
nincs megoldás. Az autógyárak idege-
sek, s ebben a helyzetben a tisztessé-
ges bérmegállapodás helyett nagy igé-
nyekkel előállni, öngólnak tartom.

Reális veszély, hogy a sztrájk
más cégekre is átterjed?

Egyfelől igen, másfelől nem, mert
nincs forradalmi hangulat az ország-
ban. A hatásaitól jobban félek. Ha a kül-
földi befektetők előtt a megbízhatósá-
gunkat elveszítjük, akkor ez óhatatla-
nul jelen lesz a jövőbeli döntéseikben. 

Mi lehet az oka, hogy ahol jóval
kisebb a bér és a cafetéria, ott nincs
sztrájk, az Audiban pedig igen?

Kinyílt a világ. Az Audi mun-
katársai járják a világot a

konszernen belül, s
látják, milyen fize-

tések vannak.
Mi lesz, ha a

magyar kkv-k
munkásai is
látják?

Tizennyolc
százalékos bér-

emelésre a ma-
gyar kkv-k nin-

csenek felkészülve.
Persze nem a fizetés-

emelések ellen van a ka-
mara, ez elkerülhetetlen, a

hangsúly a mértéken van. Az állam se-
gítsége kellene, akár járulékcsökkentés-
sel. Mi azt javasoltuk, vezessék be a 13.
havi bért Magyarországon, s aki azt kifi-
zeti, ne kelljen utána járulékot és adókat
fizetni. Mindenki tudja: fizetéseket kell
emelni. Mindenki tudja: ennek élharco-
sa az Audi. De azt is tudja mindenki,
hogy ha a vállalkozásokat belekényszerí-
tik a nem tervezhető béremelésekbe,
abba belerokkannak.

Az egyik
legfontosabb

feladat a dolgozók
itthon tartása

„Azt senki nem vitatja, hogy
bérszakadék van Ausztria és
Magyarország között. Ez a
szakadék 50-60 év alatt ala-
kult ki, amit 5-10 év alatt
nem lehet behozni. Ha drasz-
tikus béremelés akarunk, azt
nem bírja ki a magyar ipar” –
fogalmazott lapunknak adott
interjújában Pintér-Péntek
Imre, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke.

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor

A béremelések
elkerülhetetlenek, de kontroll nélkül beleroppanunk

A megállapodás értelmében a
vállalat 18 százalékkal, de mini-
mum 75 ezer forinttal emeli a
dolgozók alapbérét január 1-től
15 hónapra, a választható béren
kívüli juttatás mértékét, közkele-
tű nevén cafetériát pedig 400
ezer forintban határozták meg az
idei évben, és ez az érték marad
2020-ban is. Vagyis a cafetéria a
korábbi 620 ezerről 400 ezer fo-
rintra csökken.

A megállapodás része az is,
hogy minden munkavállaló egy hó-
napban egy teljes szabad hétvégét
kap, a gyermekek és az életkor
után járó szabadságokkal pedig a
munkavállaló rendelkezhet.

Az Audi Hungaria Zrt. igazgató-
sága közleményt adott ki a megál-
lapodás után, amelyben hangsú-
lyozták: a bértárgyalási időszak
alatt célul tűzték ki, hogy mindkét
fél számára elfogadható megálla-
podás szülessen, amely hozzájárul
a dolgozók elégedettségéhez, biz-
tosítja a győri vállalat gazdaságos-
ságát, és garantálja a munkahelyek
hosszú távú biztonságát az Audi
Hungariánál.

A sztrájk ideje alatt teljesen le-
állt a termelés Győrben, a terme-
léskiesés miatt január 28-án leállí-
tották a gyártást az Audi központi
üzemében, a bajorországi Ingols-
tadtban is, mert hiányoztak a Győr-
ben készített motorok. Ugyancsak
fennakadások voltak Stuttgartban,
a Porsche-gyárban, valamint a
Volkswagen pozsonyi és lipcsei
gyáraiban.

Hogy a sztrájk mekkora károkat
okozott, arról egyelőre nincsenek
adatok. Ami biztos: Magyarország
rendszerváltás utáni történetében
rekordot döntött az audisok
sztrájkja, öt napra még sehol sem
állt le a termelés.

Az Audi Hungaria Zrt. és az
Audi Hungária Független Szak-
szervezet (AHFSZ) szerdán
megállapodott a bérekről, így
véget ért a sztrájk.

Megállapodtak,

VÉGET ÉRT 
a sztrájk
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Sajnos divatszóvá vált az autizmus,
de még mindig kevesen tudják, ponto-
san mit is takar ez a spektrumzavar.
Képzeljük el egy skála végtelen árnya-
latát, aminek csak az elejét ismerjük.
Mindegyik autista más és más, az Au-
tista Segítő Központ meghatározása
szerint „az autizmus szociális, kommu-
nikációs kognitív készségek minőségi
fejlődési zavara, amely egész életen át
tartó fogyatékos állapotot eredmé-
nyezhet. Ez lehet igen súlyos, járulé-
kos fogyatékosságokkal halmozott sé-
rülés, illetve többé-kevésbé kompen-
zált (ritkán jól kompenzált) állapot. A
súlyosan érintettek egész életen át tel-
jes ellátásra, a jó képességűek egyéni-
leg változó támogatásra szorulnak. Egy
megfogalmazás szerint az autizmussal
született emberek operációs rendsze-
re eltér a szokásostól: ők másként ér-
zékelik a világot, mint a többség. A hét-
köznapi élet számukra tele van elvisel-
hetetlen körülményekkel, ezért is
kulcsfontosságú sokuknál, hogy speci-
ális lakóotthonban élhessenek.

Biztonságos és kiszámítható kör-
nyezet – a két talán legfontosabb té-
nyező, amit a Győrtől 20 kilométerre
fekvő Mindszentpusztán biztosítanak
az ott élő fiatalok számára. Az otthon
2002 és 2006 között épült fel pénz-
és építőanyag adományokból, önkén-
tes kezekkel, majd a következő évben
megnyílt az ország első nonprofit
ápoló, gondozó célú, felnőtt autisták-
ra specializálódott lakóotthona. „Kez-
detben öten laktak itt – emlékszik
vissza dr. Zakárné Erika intézményve-
zető. – Győrből és környékéről érkez-
tek hozzánk. A létszám fokozatosan
növekedett, az elsők közül hárman él-
nek velünk.” A tizenegy főt befogadni
képes otthonban nyolcan találtak me-
nedékre – egy jól összeszokott társa-
ság már a harminc éven felüli fiatalok-
ból álló kis csapat. Úgy működnek,
mint egy nagy család: elfogadják egy-
mást, s mindenki tudja, mire érzé-
keny a másik. Többségében Asperger-
szindrómás autisták élnek a kis ott-
honban, vagyis jobb képességűek, de
van, aki egyáltalán nem beszél, vagy
halmozottan fogyatékos autista, de

Saját vesszőültetvényt hoztak létre, szőnyeget szőnek és ír mintára ma-
jorságot alapítottak a Mit Tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány
által működtetett mindszentpusztai autista-lakóotthonban az elmúlt
években. Ám még így is minden év a túlélésről szól, egy civil otthon
fenntartása nem kis feladatot ró ugyanis azokra, akik szívükön viselik
a nyolc ott élő fiatal sorsát. Jelenleg a nagykorúvá vált kisbusz lecseré-
lése a legégetőbb probléma, amit rövid időn belül meg kell oldani.

Mit tehetnék értük?

GURÍTSON
Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter
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ők is szépen beilleszkedtek a kedves
társaságba. Ottjártunkkor kártyázott
és társasjátékozott a csapat, s kész-
séggel vették a kabátot és a sapkát,
hogy megmutassák a régi kisbuszt,
amivel kirándulni és orvoshoz jártak.
De nem fért ám be ebbe a régi jószág-
ba mindenki, ez csak hatszemélyes,
és ugye valakinek vezetnie is kellett
az autót, ami számos okból legutóbb
már nem ment át a műszaki vizsgán.

Az otthonban természetesen egyé-
ni és csoportos fejlesztést is végeznek,
és 2015-ban pályázati forrásból meg-
nyitották a faluban a Kézművesek Há-
zát, ahol jelenleg 11 megváltozott
munkaképességű dolgozik, közülük
hárman a lakóotthonból, a többi mun-
kavállaló Győrből és környékéről érke-
zik. A 11 főből hatan autisták, a sző-
nyegeket kizárólag ők szövik, a többiek
pedig fonottárut készítenek. Szemre-
való dolgok születnek a szorgos kezek
alatt, az egyik autista például számolás
és rajzolás nélkül, fejben tervezi a tex-
tíliákat, de mások álmait is szívesen
szőnyeggé szövi. Tavaly pedig saját
vesszőültetvényt telepítettek, hogy az-

tán teljes egészében meg tudják ma-
guknak termelni az alapanyagot. „Min-
dent magunk, kézzel végzünk el, s ké-
szítünk. A termékekkel aztán járunk
vásárokba, jótékonysági eseményekre,
és sokan el is látogatnak hozzánk vásá-
rolni” – meséli dr. Zakárné Erika, és el-
mondja, a bevételi lehetőségen túl
még fontosabb, hogy a fiatalok érzik,
ők is ügyesek, s megmutatják, ők is
hasznos tagjai a társadalomnak. Az
otthonban pedig mindenki besegít va-
lamiben, néhány éve, ír és dán mintá-
ra létrehoztak a ház mögött egy ma-
jorságot, az állat- és növénytermesz-
tés a mindennapok része lett. Kialakult
az is, ki miben a legügyesebb: például
leszedik a zöldségeket, gazolnak, ösz-
szegyűjtik a tojásokat, és persze gon-
dozzák az állatokat, akiknek közelsége
terápiás hatással is bír. Nyuszik, tyúkok
és sertések élnek a majorban, és per-
sze cicák jönnek-mennek, ahogy az a
kertekben szokás.

Az otthonban öt szakember dol-
gozik, illetve több alkalmi munkavál-
laló, hiszen a fiatalok állandó fel-
ügyeletet, irányítást igényelnek, van-
nak, akik egyáltalán nem mennek
haza, mások pedig hetente vagy két-
hetente. Szakápolót sajnos jó ideje
nem találnak, hiába hirdetik az ál-
lást. „Máshol is alig vannak, miért
pont erre a nehéz területre jönné-
nek?” – teszi fel a költői kérdést az
intézményvezető, aki a kezdetek óta
menedzseli a sok örömmel és nehéz-
séggel kikövezett hétköznapokat.
„Ha visszagondolok az elmúlt 12 év-
re, nem is tudom, hogyan tudtunk
fennmaradni. Minden év egy csoda.
Szerencsére vannak jóakaróink, de a
kezdeti adományozási kedv nagyon
lecsökkent. Ez többek között arra is
visszavezethető, hogy nagyon sok a
civil szervezet, és természetes, hogy
mindenkinek más a kedves” – mutat
rá dr. Zakárné Erika, aki a nehézsé-
gek mellett is arra törekszik munka-
társaival, hogy a fiatalok érezzék, rá-
juk mindig számíthatnak. És hogy ők
kikre számíthatnak? Elsősorban egy-
másra, és nagyon reméljük, most ol-
vasóinkra is!

Nagykorú autóját szeretné egy
fiatalabbra és modernebbre cserél-
ni a mindszentpusztai Mit Tehet-
nék Érted? Autista Otthon Alapít-
vány. Egy tábla csokoládé árával
már ön is segíthet! A kisbuszt már
kinéztük, a mindössze nyolcéves,
kilencszemélyes Ford Transittal az
otthon lakóit kirándulni és orvosi
vizsgálatokra szállíthatná az otthon
munkatársa – együtt az egész csa-
patot! A jármű 3 millió forintba ke-
rül, melyből az alapítvány 1 millió
forintot már félretett, a többit olva-
sóink, rádióhallgatónk és tévénéző-
ink segítségével szeretnénk össze-
gyűjteni. 

A gyorplusz.hu oldalon a me-
nüpontok között keresse a Csoki-
Busz feliratot, ahol egyszerűen,
gyorsan és biztonságosan tud se-
gíteni az alapítványnak. Gurítson
pár százast a kisbuszba, hiszünk
benne, hogy a sok kicsi valóban
sokra megy!



6 2019. február 1.

A csütörtöki projektnyitó sajtótá-
jékoztatón történelminek nevezte dr.
Veres András győri megyés püspök a
kezdődő fejlesztéseket: „a nagy volu-
menű felújítási program nemcsak Is-
ten dicsőségét szolgálja, hanem az
emberek javát, örömét is.”  A beru-
házások célja, hogy az egyházmegye
megőrizze és méltó körülmények kö-
zött bemutassa szakrális értékeit és
emlékeit, valamint eszközei korszerű-
sítésével növelje az oktatás haté-
konyságát, még hangsúlyosabbá té-
ve a Káptalandomb szakrális vonz -
erejét és evangelizáló jellegét a láto-
gatók szélesebb rétege számára – tá-
jékoztatott a püspök.

Dr. Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyet-
tes elmondta, a
kormány kiemel-
ten fontosnak
tartja az egy-
házi műemlé-
kek rekonst-
rukcióját. Te-
szi ezt vallási,
műemléki és
identitás aspek-
tusból. Felidézte:

forintból újul meg a Káptalandomb

Zarándokház, kiállítóterek, látvány-ostyasütöde

a kormány egyházpolitikáját 1998-ban
Veres Andrással közösen dolgozták ki,
majd elindítottak egy programot az
egyházi épített örökségek felújítására,
valamint a székesegyházak és a temp-
lomok megújítására. A felújítási hullám
2010-ben vett lendületet, minden egy-
házmegyét érintve megújultak a fő-
templomok. Az unióban hazánk költi a
legtöbb pénzt egyháztámogatásra, mű-
emlékek helyreállítására, többek mel-
lett azért teszi ezt, mert az ország turisz-
tikai vonzerejét nagymértékben az egy-
házi műemlékek jelentik. „Kulcsfontos-
ságú, hogy a történelmi örökségünket
és identitásunkat megőrizzük és az

egész világ számára megmutas-
suk” – hangsúlyozta dr.

Semjén Zsolt.
„Az elmúlt

évek során egy
pusztán ipari
városként szá-
mon tartott
Győr a ko-
moly kor-
mányzati tá-

mogatásnak
és a nagyfokú

összefogásnak is

köszönhetően sok más tekintetben is
felkerült Európa térképére” – mutatott
rá Borkai Zsolt polgármester. Hazánk
műemlékekben harmadik leggazda-
gabb városában folyamatosak a fejlesz-
tések, s ennek a megújulásnak is kö-
szönhető, hogy Győr az egyik legláto-
gatottabb település Magyarországon.
„A győri püspökség nyitottsága jellemzi
a várossal való együttműködését,
amely jól szolgálja Győrt és a győrieket.
Most a város és az egyházmegye közö-
sen arra keresik a lehetőséget, hogy az
induló projekten túl megújulhasson a
Káptalandomb burkolata is” – emelte
ki a polgármester.  

Hazai és európai uniós forrásokból, mintegy négymilliárd
forint értékben indulnak fejlesztések idén a Káptalan-
dombon. A beruházások célja a szakrális értékek és em-
lékek megőrzése és bemutatása, valamint a turizmus fel-
lendítése a turisztikai helyszínek fejlesztésén keresztül. 

Folytatják 
a Nagyboldog-

asszony-
székesegyház 

rekonstrukcióját

Simon Róbert Balázs győri ország-
gyűlési képviselő a gondolathoz csat-
lakozva elmondta, hogy a Káptalan-
domb burkolati megújításán túl a
közművek cseréje is szükséges. 

A 2022-ig megvalósuló fejlesztése-
ket Horváth Zoltán Barna projektme-
nedzser mutatta be. Ebben szerepel a
Nagyboldogasszony-székesegyház re-
konstrukciójának folytatása. 1,8 milli-
árd forint hazai forrásból restaurálják
többek között a főoltárt, a mellékoltá-
rokat, a szószéket, a díszítőfestéseket,
a főhajó aranyozott fabetéteit és a
mennyezetfreskókat. A Győri Hittudo-
mányi Főiskola és Papnevelő Intézet
épületének rekonstrukciója is elkezdő-
dik. 1,2 milliárd forint hazai forrásból
felújítják a nyílászárókat, a teljes belső
gépészeti és elektromos rendszert, va-
lamint megújul számos oktatási célt
szolgáló helyiség. Az intézményben je-
lenleg százharmincan tanulnak, élnek. 

Komplex felújítás kezdődik a Káp-
talandomb 8., 9., 10. és 16. szám
alatt található épületekben, hétszáz-
millió forint hazai forrásból. A Győri
Egyházmegye tulajdonában lévő in-
gatlanokban a korszerűsítést követő-
en zarándokok elszállásolására lesz
lehetőség, egyszerre egybusznyi ven-
déget tudnak majd fogadni. 

1,1 milliárd forint uniós forrásból in-
formációs pontot, kávéházat és lát-
vány-ostyasütödét alakítanak ki a
Szent László Látogatóközpontban, a
Nagyboldogasszony-székesegyházban
innovatív kiállítóteret hoznak létre, a
Győri Egyházmegyei Kincstár és
Könyvtárban pedig bővítik a kiállítóte-
ret, kicserélik a bútorzat egy részét és
multimédiás eszközöket telepítenek.

NÉGYMILLIÁRD

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: O. Jakócs Péter 
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A Rehabpont program célja a meg-
változott munkaképességű, szociálisan
hátrányos helyzetű munkavállalók, va-
lamint partnereinknél foglalkoztatott
minden munkavállaló hosszú távú
megtartásának elősegítése, munkakör-
nyezetük pozitívabbá tétele. A prog-
ram másodlagos célja az említett szeg-
mens nyílt munkaerőpiaci integrációja.
A közvetett célcsoportot a megválto-
zott munkaképességű, illetve fogyaté-
kossággal élőkkel kapcsolatba kerülő
intézmények, szakemberek, valamint a
célcsoport családtagjai alkotják.

Együttműködő partnereink Győr-
Moson-Sopron megyében az SMR Au-
tomotive Mirror Technology Hungary
Bt., a Federal Mogul Hungary Kft., a Bor-
sodi Fémmegmunkáló Kft., valamint a
Calida Magyarország Kft. A munkaválla-
lóknak a munkahelyen, munkaidőben
szociális, munka- és pszichológiai tanács -
adást nyújtunk, valamint mentorálunk,

mediációs gyakorlatokat és „érzékenyí-
tő” tréningeket tartunk. Olyan komplex
fejlesztési programot dolgozunk ki,
melynek révén javul a rehabilitáció és a
munkaerő-megtartás hatékonysága a
nyílt piacon. Fontosnak tartjuk a mun-
kavállalók szociális problémáinak feltér-
képezését, azok megoldásában való se-
gítségnyújtást. A megváltozott munka-

képességűek mellett fontos az egészsé-
ges munkavállalók társas kapcsolatai-
nak formálása is. Az egyesület további
célja az egyének fejlődésének támoga-
tása, olyan kompetenciák fejlesztésével,
melyeket a munkavállaló az élet egyéb
területein is kamatoztathat. A projekt  a
mindennapok során is jelen lévő prob-
lémákra keres megoldást, a megválto-

A Munkaerőpiacon Maradás Egyesü-
let egy 2007-ben létrejött, és 2016
óta országos működésű, foglalkozta-
tási célú civil szervezet. Aktívan támo-
gatjuk a hátrányos helyzetű munka-
nélküliek és a megváltozott munkaké-
pességűek munkaerőpiaci megjelené-
sét, munkába állítását tanácsadással,
oktatással és ismeretterjesztéssel.

REHABPONT
A jövőben várjuk olyan együtt-
működő partnerek, vállalkozá-
sok jelentkezését, akik progra-
munk segítségével nagyobb
hangsúlyt szeretnének helyez-
ni a munkaerő-megtartásra. El-
érhetőségeink: 9024 Győr, Bar-
tók B. út 7.; info@mpme.hu

Új szolgáltatással jelentkezik
a Munkaeropiacon Maradás Egyesület´́

zott munkaképességűek és fogyatékkal
élők munkaerőpiaci hátrányainak ki-
egyenlítésére koncentrálva. Mindezek
mellett fontos a munkáltatók, a leendő
munkahelyi közvetlen környezet felké-
szítése a megváltozott munkaképessé-
gűek befogadására. A projekt megvaló-
sítása ezért interprofesszionális team-
munkát igényel, amely előremutató a
foglalkozási rehabilitáció hazai rendsze-
rében, tekintettel arra, hogy kevés a
komplex, munkahelyen hozzáférhető
szolgáltatás Magyarországon.

A program az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonpro-
fit kft. támogatásával valósul meg. (x)

„Az innováció mellett a digitalizáció
lesz, ami a következő években megha-
tározza az ország, az önkormányzatok,
a cégek és az intézmények jövőjét” –
mondta Kara Ákos államtitkár, győri or-
szággyűlési képviselő a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara évköszöntő rendezvényén. Az
államtitkár kiemelte, ahhoz, hogy a
célt elérjük, több területet felölelő fej-
lesztésre van szükség. „Beszélünk az
oktatási rendszer, a munkaerőpiac át-
alakításáról, az innovációs és kutatási
rendszer struktúraváltásáról, a kulcs -
iparágak fejlesztéséről, a digitális tudat-
formálásról, az IKT megerősítéséről.”

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke is az új technológiák
fontosságáról beszélt, amik az önkor-
mányzatok és a cégek életében is lét-

MAGYARORSZÁG

A cél elérésében Győrnek is óriási szerepe
van, hiszen városunkat a hazai gazdaság
egyik zászlóshajójaként tartják számon.
2030-ra ugyanis Európa öt legélhetőbb orszá-
ga között szeretnénk tudni Magyarországot
–  ezt mondta az Innovációs és Technológiai
Minisztérium államtitkára a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Gazdasági Évköszöntő rendezvényén.

fontosságúak. Parragh László úgy vé-
li, hatalmas lehetőségek vannak a di-
gitalizáció területén, ezeket pedig ki
kell használnia a magyar vállalkozá-
soknak, különben lemaradnak.

Ezzel maximálisan egyetért Pintér-
Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke, aki hozzátette, rá kell döbbente-
ni a vállalkozásokat, hogy innováció
nélkül a világ nem működik. Rámuta-
tott, komoly kihívások várnak a vállal-
kozásokra 2019-ben, amiknek csak kö-

zösen és innovatívan lehet megfelelni.
Beharangozták, a közeljövőben újabb ál-
lami forrásból finanszírozott projektek in-
dulhatnak a hazai gazdaság zászlóshajó-
jának számító győri körzetben.

Erősségeire épít Győr 2019-ben is,
erről már Borkai Zsolt polgármester
beszélt. Kiemelte, a gépjárműipar to-
vábbra is húzóágazat a megyeszékhe-
lyen, az önkormányzat pedig igyekszik
olyan lehetőségeket biztosítani a cé-
geknek és vállalkozásoknak, hogy meg-
érje nekik Győrben letelepedni.

Borkai Zsolt hangsúlyozta, mindig az
volt a fontos, hogy olyan gazdasági kör-
nyezetet alakítsanak ki, ami révén von-
zóvá tudják tenni a várost. A polgármes-
ter arra is rámutatott, Győr próbál több
lábon állni, a gazdaság mellett a turiz-
mus, a sport és a kultúra is kiemelt fi-
gyelmet kap 2019-ben. Hozzátette, ta-
valy mintegy 20 milliárd forintot költöt-
tek fejlesztésekre. Hangsúlyozta, kö-
zös akarattal, a vállalkozásokkal és a
győriekkel együtt 2019-ben még si-
keresebb lehet a város. (x)

Európa öt legélhetobb országa közé tart´́

www.gymskik.hu
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A konferencia a Magyar Pszichiát-
riai Társaság, valamint a lelki betegsé-
gek megelőzésével, kezelésével és ku-
tatásával foglalkozó szakterület legna-
gyobb és  -rangosabb hazai rendezvé-
nye, amelyet másodszor rendeztek
városunkban. A rendezvényen pszi-
chiáterek és társszakmákat képviselő
orvosok, pszichológusok, mentális
és szociális ellátás területén dolgo-
zók, szervezetek vesznek részt. A
győri programra ezernél is több
szakember érkezett.

A modern kor társadalmi krí-
zisei a mentális zavarok, betegsé-
gek előfordulását is növelték,
emelkedik az öngyilkosságok és a
válások száma, a drogfogyasztás,
amik nem csak a mentális egészség-
gel foglalkozókat állítják kihívás elé a
XXI. század elején. A nyugati társadal-
makban komoly gondot jelent a la-
kosság idősödése is. Ezért kiemelten
kell foglalkozni a mentális és fizikai
egészség megőrzésével, az időskor-
ban jelentkező betegségek megelő-
zésével, gyógyításával. A vándorgyű-
lés fő témájának az időskori mentális
egészséget választotta.

„A kormányzat kiemelt hangsúlyt
fektet a lelki egészségre, valamint a
betegségek felismerésére, s hogy a
segítségre szorulók minél előbb beke-
rüljenek a szakellátásba” – fogalma-
zott dr. Horváth Ildikó egészségügyért
felelős államtitkár. Hangsúlyozta, a
lelki betegségek esetén a megelőzés-
nek kiemelkedő a szerepe, amely ko-
moly kihívás a társadalom előtt.

Dr. Éger István, a Magyar Orvosi
Kamara elnöke elmondta, fő felada-

tuknak tekintik az egészségügyi dol-
gozók jobb megbecsülésének eléré-
sét, valamint a nyugdíjas kollégák kö-
rülményeinek javítását. Jelezte, nél-

külük bizonyos helyeken az ellátás za-
vartalansága kerülne veszélybe.

„Győrben jó helyre került a konfe-
rencia, mert a város kiemelten figyel
a testi és lelki egészség megőrzésére.
A fiatalok sportolási lehetőségeinek,
tehát értelmes alternatíva megte-
remtése mellett a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum segítségével harco-
lunk a drogfogyasztás ellen, és sike-
rült a kipróbálás növekedését megál-
lítani” – jelezte dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester a konferencián. Ki -
emelte, az önkormányzat a fiatalok
mellett az idősekre is nagy figyelmet
fordít, és számos programmal igyek-
szik segíteni a fizikai és mentális
egészségük megtartását, a közösségi
élményeket, a hasznosság érzésének
fenntartását, s azt, hogy minél to-

vább a saját környezetükben marad-
hassanak. Az önkormányzat folyama-
tosan újítja meg szociális és egészség-
ügyi intézményeit, és a tavaly megnyi-
tott demenciaközpont révén nem-
csak az érintett időseknek, de család-
tagjaiknak is segítséget nyújt.

Dr. Komlósi László, a vándorgyű-
lésnek helyet adó Széchenyi István

Egyetem rektorhelyettese kiemel-
te, az idei téma a modern kori
társadalom egyik legégetőbb
problémáját járja körül. A civili-
zált országokban az idősek szere-
pe felértékelődött a népességfo-

gyás és a felhalmozott tapasztalat
okán, amellyel az aktív munkában

töltött idő is kitolódik. A mentális za-
varok megelőzésében kulcskérdés az
időskori veszteségek feldolgozása, az
ehhez való segítségnyújtás.

Ezzel is összhangban a konferen-
cia az egész életen át tartó fejlődés
perspektívájából tárgyalta, hogy civi-
lizációnk fejlődése hogyan járul hoz-
zá a lelki zavarok kialakulásához, tár-
sadalmunk milyen támogató és terá-
piás hatásokkal rendelkezik. A szak-
emberek kiemelten vizsgálták a kö-
zösségek, a család, a kultúra, vala-
mint az egészséges életmód szere-
pét a lelki betegségek megelőzésé-
ben és kezelésében, illetve a mentá-
lis zavarok szerepét és jelentőségét
a testi betegségek kialakulásában. 

A pszichés zavarok megelőzésé-
ben és gyógyításában elengedhetet-
len a modern gyógyítás holisztikus
szemlélete, ami az embert testi, lelki,
szellemi és szociális egységében te-
kinti.

EGÉSZSÉG

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Elengedhetetlen
a holisztikus 

szemlélet, ami
az embert

egységben nézi

Az elmúlt évtized gazdasági és társadalmi krízisei-
nek következtében az egész világon emelkedik a
mentális zavarok, betegségek előfordulása – hang-
zott el a Magyar Pszichiátriai Társaság XXII. győri
Vándorgyűlésén, amelyen az időskori mentális
egészség került fókuszba. 

az idoskori mentális
FÓKUSZBAN 

´́

A MI

UTCÁNK
KISBÁCSA (9029)

Kisbácsa az első világháború utáni
években kezdett kialakulni az akkor még
önálló község, Bácsa, illetve Révfalu kö-
zött. A településrészt 1952-ben csatolták
a városhoz, ami mára teljesen összeépült
Bácsával, illetve a várossal. Határai a Vo-
tinszky Andor utca, a Mosoni-Duna, a Bá-
csai-csatorna és a 14-es út, illetve Sárás.

Aranyhomok utca
A korábbi Homok-dűlő helyén ki-

alakított utca nevében köszön vissza
a régi elnevezés.

Bálvány utca
A Bálvány mint földrajzi név (ba-

ván) 1055-től jelenik meg a mai Bálvá-
nyosi-csatorna vidékén. Az utca elne-
vezése is innen ered. 

Benedek Elek utca
Benedek Elek (1859–1929) író, me-

semondó és -gyűjtő, politikus. Ifjúsági
írásaival, gyermekmeséivel a magyar
gyermekirodalom egyik megteremtője.

Kócsa Ferenc utca
Kócsa Ferenc (1903–1944) a Fa- és

Építőanyagipari Dolgozók Szakszerve-
zete győri csoportjának tagja, kőmű-
ves, aki a második világháborúban az
ellenállási mozgalomban is részt vett.
A rövid utcát 1971-ben nevezték el.

Kosztolányi Dezső utca
Kosztolányi Dezső (1885–1936) író,

költő, műfordító, újságíró, a Nyugat cí-
mű irodalmi folyóirat első nemzedé-
kének tagja.

Szitásdomb utca
Az elnevezés a terület kiemelkedő

részéről, a Szitás-dombokról kapta a
nevét. Régen magasabb fekvése ré-
vén árvízmentes helynek számított.

Votinszky Andor utca
Votinszky Andor (1910–1934), ere-

deti nevén Votisky Andor, talán elhallás-
ból, de 1961-től, amikor a régi Vorosi-
lov utcát átnevezték, így írják a nevét,
és nevezik az utcát. Rövid életében
mint fémipari munkás, aktív résztvevő-
je volt a Szociáldemokrata Pártnak,
majd később a Kommunista Ifjúmunká-
sok Magyarországi Szövetségének.

Czvikovszky Tamás
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Dupla jubileumhoz érkezett a vá-
ros: 30 éve veszünk részt a WHO
Egészséges Városok mozgalomban, az
Egészség-Piac egészségmegőrző soro-
zatot pedig 25 éve szervezi az önkor-
mányzat, hogy felhívja a figyelmet
egészségünk fontosságára. A szűrő-
vizsgálatokkal képet kaphatunk állapo-
tunkról, és a megelőzés is fókuszba ke-
rül, többek között az egészségmegőr-
zés módszereinek bemutatásával,
egészséges termékek ajánlásával.

Miklósyné Bertalanfy Mária WHO-
koordinátor elmondta, az elmúlt 25 év-

ben 209 helyszínen jelentek meg az
Egészség-Piac szolgáltatásai Győrben.
„Az első hét évben egy-egy központi
helyre szerveztük, mintegy tízezer em-
ber fordult meg ezeken a rendezvénye-
ken. 2000-től arra törekedtünk, hogy a
lakossághoz még közelebb vigyük a
szolgáltatásokat, így jutott el egyre több
városrészbe a program.” Az Egészség-
Piacokon készült kutatások szerint a lá-
togatók egyharmada férfi, kétharmada
nő. Jellemzően a legalább középfokú, il-
letve magasabb iskolai végzettséggel
rendelkezők érdeklődnek, az egészsé-
ges életmód jelentőségét pedig a leg-
nagyobb arányban a legfiatalabbak
gondolják fontosnak. A szűréseken min-
den negyedik résztvevőnél emelkedett
értékeket mértek többek között a vér-
nyomás, vércukor, koleszterin, BMI és
a testzsír tekintetében. 

2019-ben 12 városrészben lesz
Egészség-Piac, amelyek az önkor-
mányzat mellett a helyszíneket bizto-
sító intézmények szervezésében va-
lósulnak meg, számos bekapcsolódó
civil és gazdálkodó szervezet együtt-

működésével, ahogy az elmúlt évek-
ben is. Március 22. és május 11. kö-
zött Gyárvárosban, Gyirmóton, Kis-
bácsán, Adyvárosban, Győr-Ménfő-
csanakon, Győrszentivánon, Szabad-
hegyen, Újvárosban, a belvárosban,
Likócson, Marcalvárosban és Pinnyé-
den rendeznek Egészség-Piacot,
ahol szűrővizsgálatok, köztük vérnyo-
más-, koleszterin-, vércukorszintmé-
rés, testsúly-, testzsírmérés, testtö-
megindex, csontsűrűség-vizsgálat,
PSA-mérés, szemvizsgálat, hallásvizs-
gálat áll majd rendelkezésre (ez hely-
színenként eltérhet). A résztvevők
előadásokon, tanácsadásokon ve-
hetnek részt, kipróbálhatnak külön-
böző mozgásformákat, egészséges
ételkészítéssel és kóstolókkal is talál-
kozhatnak. A családosokat is várják
gyermekprogramokat is szerveznek.

A városrészi programokat lapunk
is ajánlja majd, de érdemes felkeres-
ni a programsorozat Facebook-olda-
lát (facebook.com/egeszsegpiac-
gyor), illetve az egeszseg.gyor.hu ol-
dal Egészség-Piac menüpontját is.

NEGYEDSZÁZADOS az Egészség-Piac

Az elmúlt 25 évben több tíz -
ezren vettek részt a progra-
mokon, amelynek fontossá-
gát jól mutatja, hogy a szűrő-
vizsgálatokon minden negye-
dik embernél mértek emelke-
dett értékeket. Idén március
22-től május 11-ig 12 helyszí-
nen várják az érdeklődőket.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Nívós környezetben nyílt meg 2017
szeptemberében a ROFÉ Naturale
Egészségközpont, ahol az egészség
megőrzésére, s a kibillent egyensúly
visszaállítására helyezik a hangsúlyt a
különböző, mégis egymást kiegészítő
területeken dolgozó szakemberek.
Olyan krónikus problémák esetén segí-
tettek az elmúlt időszakban, mint pél-
dául az allergia, az ételintolerancia, a
fejfájás, ízületi elváltozások, idegrend-
szeri, felső légúti megbetegedések,
sportsérülések és hormonális, vala-
mint emésztőrendszeri zavarok.

Napjainkban számos tényező terheli
immunrendszerünket, amely megbete-
gedés esetén nehezebben veszi fel a
harcot. A komplex kezelések ezt a küz-
delmet támogatják, s a szervezet saját
gyógyító folyamatait ösztönzik – a
ROFÉ Egészségközpontban elérhető
gyógymódok kitűnő kiegészítői tehát a
hagyományos orvoslásnak is. Itt ugyan-
is vallják: olykor elkerülhetetlen a ko-
molyabb beavatkozás, ám ha lehetsé-
ges, a szelíd gyógymódokkal szeretnék
elérni a fizikai-lelki-szellemi harmóniát.

A biorezonanciás készülékkel vég-
zett állapotfelmérés több információt
ad mindössze egy perc alatt, mint ami
egy általános vérképből kiolvasható, az
eredményeket pedig belgyógyász-ter-

mészetgyógyász orvos értékeli ki, majd
lehetőség nyílik az egyes tünetek mö-
gött meghúzódó összefüggések feltá-
rására. A homeopátiás szakorvos több
ezer szer közül választja ki a leghaszno-
sabbat, amivel sok esetben megfelelő
kezelést biztosít a visszatérő betegsé-
gek esetén is. A BEMER mágnes- és

fényterápia a mikrokapilláris keringés
stimulálásával alkalmazható többek kö-
zött gyulladás, érszűkület, diabétesz kí-
sérő tünetei, csonttörés és bőrbeteg-
ségek esetén. A központban elérhető
az évezredekre visszanyúló talpreflexo-
lógia és a fülakupunktúra, illetve a
pontlézeres akupunktúra-kezelés is.

A stressz, a szorongás oldására is szá-
mos megoldás kínálkozik, és a cent-
rumban a szépülni vágyók is természe-
tes megoldásokra találhatnak: a 100
százalékos tisztaságú, személyre sza-
bott hatóanyagkoktélokkal a bőr táp-
anyaghiányát pótolják, hogy az szebb,
feszesebb és fiatalosabb legyen. (x)

Természetes gyógymódok
sorát alkalmazzák a ROFÉ
Naturale Egészségközpont-
ban: holisztikus szemlélet
szerint, modern technológi-
ával kiegészített, személyre
szabott eljárásokkal várják a
gyógyulni, szépülni vágyó-
kat a Leier City Centerben.

Egészség és szépség

TERMÉSZETESEN

www.rofe.hu
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A VDF a városvezetés és az ifjúság
közötti kommunikáció színtere, ahol
rendszeres és előremutató a párbe-
széd a résztvevők között. A VDF kitű-
nő lehetőség arra, hogy a diákság vé-
leményét, javaslatait tolmácsolja a
döntéshozók felé, mindez igaz a má-
sik irányba is, a fiatalok első kézből
kaphatnak őket érintő döntésekről
információkat.

A VDF csütörtökön tartotta évnyitó
nagygyűlését a városháza dísztermé-
ben, ahol Radnóti Ákos alpolgármester
gratulált a tavalyi eredményekhez.
Mint mondta, a fórum korábban is lé-
tezett, 2015-től van szó újra aktív és
erős szerveződésről, amely egy élő kö-
zösséget alkot. Az önkormányzat szá-
mára fontos, hogy a fiatalok jól érezzék
magukat a városban, ezt bizonyítja a ké-
szülő ifjúsági koncepció is.

Ha csak a tavalyi évet nézzük, nyá-
ri tábor, csapatépítő tréningek, a 24
órás vetélkedő és a Sportolkozz elne-
vezésű program szerepelt a VDF pa-

A biztonságos hazai vérellátáshoz évente nagy-
ságrendileg 400 ezer egység vérre van szükség,
amelyet közel 270 ezer önkéntes véradó térítés-
mentesen biztosít. Miért vár a vérellátó szolgálat
évente legalább egyszer vért adni? Mert bizonyos be-
tegségek csak vérrel gyógyíthatók, a vér csak véradás-
sal pótolható, valamint a biztonságos ellátáshoz napi
1600-1800 véradóra van szükség. Ritkább vércsopor-
tokból kevesebb a vér, arra mindig nagy szükség van.

Véradó bárki lehet, aki egészséges, betöltötte a 18.
életévet, de még nincs 65 éves, testsúlya eléri az 50
kilogrammot. Első véradók felső korhatára 60 év. Nők
négyszer, férfiak ötször adhatnak vért egy évben. Két
véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie. Fon-
tos, hogy a véradásra senki ne menjen éhgyomor-
ral, előtte bőséges alkoholmentes folyadékot java-
solt fogyasztani. Célszerű olyan ruhát felvenni, ami
nem szorítja a kart. Vinni kell a TAJ-kártyát, érvé-
nyes, arcképes személyigazolványt, lakcímkártyát.

És hogy miként történik a véradás? Rögzítik a je-
lentkezőt, ki kell tölteni egy egészségi állapotra vonat-
kozó nyilatkozatot. Ujjbegyszúrással nyert vérből meg-
határozzák a vércsoportot, a hemoglobinszintet, és
szűrik a fertőző májgyulladást (B és C vírus), az AIDS-
et (HIV) és a szifiliszt. Eltérés esetén levélben értesítik
a véradót. Állapotfelmérést, vérnyomásmérést végez-
nek,  kiértékelik a kérdőív és a laboratóriumi vizsgála-
tok eredményeit. Gyógyszer szedéséről tájékoztatni
kell a kivizsgáló orvost, mert befolyásolhatják a vér-
adásra való alkalmasságot. Végül a könyökvéna meg-
szúrásával 450 +/– 45 ml vért vesznek le 5–12 perc
alatt. Véradás után pihenni kell 5-10 percet, s leszorí-
tani a vérvétel helyét. A nyomókötést a véradás után

ajánlatos még négy órán keresztül fennhagyni. Aki
gyengének érzi magát, pihenjen le, amíg jobban nem
lesz. Ha lehetséges, a véradó a véradás napján ne vé-

gezzen veszélyes, megerőltető fizikai munkát, sport-
tevékenységet. Véradásra a régióközpontban és ki-
szállásos véradásokon van lehetőség, ezek időpont-
járól, helyszíneiről a vérellátónál lehet érdeklődni
vagy az Országos Vérellátó Szolgálat (ovsz.hu) webol-
dalán. Térségünkben a megadott programokon kí-
vül munkanapokon 7 órától 15.30-ig a Regionális
Vérellátó Központban (Győr, Magyar u. 8.) várják
a vért adni szándékozókat.

Egyre nagyobb a forgalom a háziorvosi rendelőkben, pedig az influenzaszezonba
még csak befelé megyünk. Ezt sajnos a vérellátó szolgálatnál is érzik, kevesebben
tudják karjukat nyújtani, hogy segítsenek. Vérhiányról közel sem beszélhetünk, de
azért, hogy ne is legyen, az Országos Vérellátó Szolgálat mozgósítani szeretné az
egészséges embereket a véradásra.

Még nincs vérhiány, 

DE TÖBB VÉR KELL!

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor lettáján. Ami különösen is üdvözlen-
dő, hogy a győri diákszervezet nyitott
más városok ifjúságának irányába is,
és komoly kapcsolatépítésbe kezdett,
amelynek révén kölcsönösen átvehe-
tik egymástól a jó gyakorlatokat. Így
jutottak el többek között Szolnokra,
Székesfehérvárra és Kecskemétre is.

„Nagy öröm ennyi új arcot látni,
mert ez egy jó visszajelzés nekünk,
hogy amit csinálunk, annak van értel-
me, és vonzó a diáktársak számára is”
– mondta el Kamrás István, a diákfó-
rum elnöke a nagygyűlésen, aki a
2019-es évre is előretekintett. A prog-
ramok sora a februári farsangi bállal
kezdődik, ám ezt csak a VDF tagjainak
hirdetik. Tavasszal azonban készülnek
egy nagyszabású programra is, amely-
be minden győri középiskolát be sze-
retnének vonni. Lesz tavaszi tábor és
a hagyományos visszatérő programok
is, és – ami talán a legfontosabb – a
szervezet folytatja a városon belüli és
azon túli kapcsolatépítést.

Az önkormányzat 2019-ben is számít a fiatalokra, a Városi Diák Fó-
rum (VDF) pedig nemcsak a párbeszéd, de a cselekvés színtere is.VDF

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

ÉVNYITÓT TARTOTT A 

A Győri Vérellátó Központ kihelyezett véradást
tart a kismegyeri iskolában (Arató u. 3.) február
7-én, csütörtökön 15–19 óráig, amelyre min-
den segíteni szándékozót várnak. 
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Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

´́

www.gymskik.hu

ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS FÓRUM
GYŐRBEN IS!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM),
valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováci-
ós Hivatal (NKFIH) Országos Innovációs Fórumot
szervez Magyarország újjászerveződő innovációs
ökoszisztémájának bemutatása, valamint a megúju-
ló KFI pályázati rendszerrel kapcsolatban felmerülő
igények felmérése céljából. Az összes megyét érintő,
széles körű összefogással megvalósuló rendezvény-
sorozat kiemelt szakmai partnere a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara és a területi kamarák.

Dátum: február 7. (csütörtök)
Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
(9021 Győr, Szent István út 10/a)

Kiknek ajánljuk?
Kiemelt eseményünkre meghívást kapnak a térség
meghatározó innovációs szereplői és intézményvezetői,
így lehetőség nyílik a helyi és megyei szakmai tapaszta-
latok, innovációs igények közös feltérképezésére. Szá-
mítunk arra, hogy Győr-Moson-Sopron megyéből, va-
lamennyi iparágból nagy létszámban vesznek részt vál-
lalati szakemberek, hiszen ezáltal tudunk a szaktárcák
felé a jövőbeni fejlesztésekre javaslatot tenni.

Az NKFIH annak érdekében hirdette meg – együtt-
működő partnereivel – a programot, hogy vállalati
szektortól visszacsatolást kapjon a 2015–2017-es
időszak pályázati tapasztalatairól, mivel fontos kül-
detésének tekinti a jövőbeni pályázati igények be -
azonosítását. A program középpontjában a Nemzeti
KFI Stratégia, a 2019. évi pályázatok, a duális képzés
és az IPAR 4.0., a Horizon 2020 és a bilaterális nemzet-
közi pályázatok és innovációs szolgáltatások állnak.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött. 

Részletes program és jelentkezés a megyei kamara
honlapján: www.gymskik.hu 

A délutáni szakmai workshopra korlátozott létszám-
ban lehet jelentkezni a jelentkezes@gymskik.hu
címen.

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

´́

Az Alkotó Rajztanárok Társa-
sága ART 9000 tizenkét évvel ez-
előtt azzal a céllal alakult, hogy
a vizuális kultúrát népszerűsítse
– emlékezett a kezdetekre Gas-
parek Ildikó, a táraság elnöke.
Tanárokként elsősorban növen-
dékeik körében, művészekként
azonban szélesebb érdeklődés-
re számítva szeretnék megmu-
tatni az alkotás örömét.

Kiállításokat, alkotótáboro-
kat, workshopokat, múzeum-
pedagógiai programokat, író-
olvasó találkozókat, jóté-
konysági akciókat szervez-
nek. Együttműködést ala-
kítottak ki a Soproni Kép-
zőművészeti Társasággal
és a kőszegi Csók István
Művészkörrel. Ezek a kap-
csolatok évenkénti kiállítási
lehetőséget biztosítanak a győ-
ri alkotóknak. Természetesen a
győri művészekkel is szoros, élő
kapcsolatot ápolnak. Lehetősé-
get biztosítanak a kezdő és a vá-
roshoz kötődő alkotóknak és fi-
atal, tehetséges tanítványoknak
a bemutatkozásra a Hotel Kon-
ferencia aulájában és az évente
januárban megnyíló Téli Tárla-
ton a Napóleon-házban. 

„Megalakulásuk óta számos
helyen bemutatkoztunk már tér-
ségünkben, de a dunaszerdahe-
lyiek és a Balaton-partiak is
megismerhették alkotásaikat.
Győrben évente a Múzeumház

ad otthont csoportos kiállításuk-
nak. Részesei voltunk karácso-
nyi jótékonysági árverésnek, a
Művészetek utcája programso-
rozatnak és az Európa Kulturális
Fővárosa projekthez kapcsolódó
rendezvényeknek, ötletbörzék-
nek is” – sorolta a tevékenysé-
güket Gasparek Ildikó. 

„Folyamatosan pályázunk,
sokat köszönhetünk a győri ön-
kormányzatnak, sikeres pályá-
zatunk biztosítja működésün-
ket, a kiállításokon való részvé-
telt” – mondja a szervező. Idén
is sok feladat vár a társaságra,
a múlt héten nyílt meg rende-
zésükben a Téli Tárlat, április-
ban a Kőszegi Biennáléra hiva-
talosak, júniusban a soproni
Várkerület Galériá ban állítanak
ki, szeretnének bemutatkozni a

fővárosban is, nyáron pedig al-
kotótábort tartanak, mely kiál-
lítással zárul majd.  

A 14 alapító tagból ma 12 ak-
tív résztvevője van a társaság-
nak, Gasparek Ildikó szervezi a
kiállításokat, programokat, me-
nedzseli a rajztanárokat. A társa-
ság tagjai: Dubi Árpád, Joó Ist-
ván, Kostelec Éva, Kutasi Károly,
Lappints Csaba, Milu Milano-
vich Ildikó, Peresztegi Erika, Pris-

kinné Tuller Marianna, Szilá-
gyi Jéger Teréz, Tanai Guzo-

rán Anna és Vitáris József. 
A diákok büszkék rajz-

tanáraikra, rendszeresen
részt vesznek a kiállításai-
kon, értékelik munkáju-
kat, elfogadják tanácsai-

kat, a segítő szándékukat.
Sajnálatos azonban, hogy

egyre kevesebb óraszámban
oktatnak rajzot iskolai keretek
között, így nehéz felkelteni a di-
ákok figyelmét az alkotás örö-
mére. Az viszont örvendetes
tény, hogy népszerűek a művé-
szetterápiás foglalkozások, a fes-
tőkörök, kelendőek az úgyneve-
zett felnőttszínezők is. „A fiata-
lok egy részének fontos, hogy al-
kosson valamit, hogy ilyen mó-
don is kifejezze önmagát. Aki
fest, aki alkot, az a művészet
többi ágához is kötődik, mert
nagy szükség van a művelt fiata-
lokra” – zárta gondolatait Gas-
parek Ildikó.

Az Alkotó Rajztanárok Társasága ART 9000 Győr város kulturális életében végzett
többéves kimagasló művészeti tevékenysége elismeréséül Győr Művészetéért
díjban részesült, melyet a magyar kultúra napi ünnepségen vehettek át a tagok
– tudósítottunk múlt héten. A díjazottak közül a társaság bemutatásával kezdjük. 

RAJZTANÁROK
népszerusítik a vizuális kultúrát´́

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Szeretnék
megmutatni 
az alkotás 
örömét
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Az ötletet Petrov Iván, a győri úszók vezető-
je sugallta Fűke Géza igazgatónak, amikor el-
mondta: a szinkronúszók reggelente Brahms
szimfóniáira gyakorolnak. Innen ered a ferge-
teges sikert aratott koncert gondolata.

Berkes Kálmán karnagy, művészeti vezető
egy műanyag fénykarddal vezényelte John
Williams művét, felcsendült a Csillagok hábo-
rúja című film zenéje, Darth Vader klasszikus,
mindenki által ismert dallama, miközben a
medencében egy búvár jelent meg. Ezt köve-
tően A nagy ho-ho-ho-horgász főcímdalára
Bősze Ádám műsorvezető egy pecabottal ki-
horgászta a búvárt, aki Borkai Zsolt volt. A pol-
gármester köszöntőt mondott és jó szórako-
zást kívánt mindenkinek. Elhangzott, hogy
büszke a Győri Filharmonikus Zenekarra és a
győri sportolókra, egyesületekre, és ez a kon-
cert is példa, hogy mennyire jól erősíti egy-
mást a sport és a kultúra.

A hangulathoz illő műveket fürdőköpeny-
ben jött vezényelni Berkes Kálmán karnagy. A
főleg vízizenékből összerakott repertoárhoz illő
vízi produkciók társultak a medencében. Vízbe
szálltak a győri úszók, köztük természetesen Ja-
kabos Zsuzsanna, aki Németh Tamás trombita
szólamvezetővel is összemérte tudását. Többek
között a szlovák szinkronúszó válogatott két
tagja is közreműködött és varázsolták el a kö-
zönséget vízi táncukkal.

Fotó: O. Jakócs Péter

Az Aqua Sportközpontban adott remek hangulatú farsangi koncertet a Győri 
Filharmonikus Zenekar múlt csütörtökön este rengeteg érdeklődő előtt.

Farsangi vízi zene az uszodában,

TOMBOLÓ SIKERREL



Bis zum 28. Februar ist in der Galerie des Hotel
Konferencia die Jubiläumsausstellung zum 70.

Bestehens des durch den Győrer Maler und Mun-
kácsy-Preisträgers Tóvári-Tóth István gegründeten

Rába Kreis Bildender Künstler zu sehen.

Összeállította:  Földvári Gabriella

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

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Am 6. Februar um 19 Uhr tritt
das „Szakcsi Lakatos Béla Trio” im

Rómer JazzKlub, im Rómer Ház (Teleki
László u. 21.) auf.

Brauchtumsbewahrender Schwäbischer Ball der
Deutschen Selbstverwaltung der Komitatsstadt Győr
am 8. Februar um 21 Uhr im Restaurant Kristály. Un-
ter Mitwirkung der Sängerin Karsai Klára, die an der
Harmonika von Németh Attila begleitet wird. Die Mu-
sik wird von der Kapelle Heimattönte geliefert.

Vernisage der Ausstellung
„Anatomie der Fotogra -
phie” am 2. Februar um 18
Uhr im Esterházy-Palast (Ki-
rály u. 17.). Die Sammlung,
welche auf dem Medium
und der Struktur des foto -
grafierten Bildes basiert, ist
bis 31.März, täglich ausser
montags von 10–18 Uhr zu
sehen.

Barangolás az erdélyi Sziget-hegységben címmel Pintye Ta-
más túravezető mutatja be a Kárpátok egy részét a Ménfő-
csanaki Művelődési Házban (Bezerédj-kastély, Győri út 90.)
február 5-én 17.30-kor.

Újra Villám Randit rendez-
nek a Rómer Házban február
7-én (Teleki László u. 21.)
18.30-tól. A programon való
részvétel ingyenes, de előze-
tes regisztrációhoz kötött. Je-
lentkezés: facebook.com/legy -
ott, vagy 06-30/622-1449.

A Három Királyfi, Három Király-
lány Mozgalom tevékenységéről
tart előadást Tevesz-Fejes Zsófia,
a mozgalom győri koordinátora a
KÉSZ összejövetelén, február 6-
án 17 órakor a Széchenyi István
Egyetem Apáczai Csere János Ka-
rán (Liszt F. u. 42.).

Hagyományőrző sváb bálját tartja a Győr Megyei Jogú Város
Német Önkormányzat február 8-án 19 órától a Kristály étte-
remben (Bartók Béla út 9). Közreműködik: Karsai Klára elő-
adóművész, harmonikán kíséri Németh Attila. A zenét a Hei -
mattöne Kapelle szolgáltatja.

A Szakcsi Lakatos Béla Trió lép fel február 6-án 19 órától a
Rómer Házban (Teleki László u. 21.), a Rómer JazzKlubban.
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a Pöttyös Klub
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Szerkeszti: Szigethy Teodóra

Szülőnek lenni a legszebb
és legnehezebb a világon.
Gyakran bizonytalanodik el
apa és anya önmagában, hogy
mindent jól csinál-e, nem
okoz-e a gyermekében sérü-
lést, megad-e neki mindent,
ami a fejlődéséhez kell, de
nem is terheli túl. Nagy kérdés,
hogy megfelelően terelgeti-e
az úton, hogy végül nyugodt
szívvel engedje el a kezét.

A gyermekekkel kapcsolatos
kérdések tára kimeríthetetlen,
az öröm és izgalom a gyermek
várásával, sőt tervezésével kez-
dődik, s egy életen keresztül el-
kísér minket.

A Győr+ Rádióban munka-
társunk, Adorján Andrea
meghívott vendégeivel bon-
colgat gyermekekkel kapcso-
latos kérdéseket, és nem fél-
nek olykor darázsfészekbe
sem nyúlni. A rádióval együtt-
működve hetilapunk is elin-
dítja a Pöttyös Klubot. Havon-
ta jelentkezünk a szülőket
foglalkoztató, gyermekeiket
érintő problémákkal, aminek
megoldásában több esetben
szakértők segítenek. Vagy
sorstárs-történeteket muta-
tunk be, hiszen egymás pél-
dáiból is tanulhatunk, de ha
nem is tanulunk, legalább
tudjuk, nem vagyunk egye-
dül. A tuti megoldásokat
nem tudjuk megadni, de tám-
pontokat, ötleteket talán
igen, amik mankók lehetnek
a mindennapokban.

Keressék hetilapunkban
a Pöttyös Klubot!

ELINDUL 

Édesanya próbálta menteni a
menthetőt, a kétségbeesett te-
kintet mindent elárult, gyer-
mekében egy világ omlik ösz-
sze, ha nem kap kézzelfogható
választ. Úgy érezte, hiába volt
jó, valamit mégis rosszul csinálha-
tott, egyébként nem romlott volna el a
karácsonyra kapott játék.

Mi történik a gyermeklélekben
egy ilyen egyszerűnek tűnő „trauma”
esetén?

Komáromi Melitta pszichológus
szerint a szituáció arra utal, hogy a
szülők gyakran fegyelmezési eszköz-
ként használják a Mikulást, a Jézus-
kát és még a húsvéti nyuszit is: „csak
a jó gyerek kap ajándékot a Jézuská-
tól, a rossz nem, a Mikulás pedig a
rosszaknak még virgácsot is ad!” 

Az
állandó szankciók helyett fontos len-
ne a gyermek indulatainak elfogadá-
sa. Ehhez teremtsük meg a megfele-
lő játékos helyzetet, például „legyél
te az oroszlán, én pedig a nyuszi!
Most te bömbölj hangosan, és ker-
gess, én meg futok előled!” A gyer-
mektől szinte mindig azt várjuk el,
hogy kedves és szófogadó legyen. Itt
kereteket adunk neki ahhoz, hogy ő
lehessen a rossz és a félelmetes. Ez-
zel segítjük őt abban, hogy kiélje a

benne lévő feszültséget és indu-
latokat. 

A szakember szerint próbál-
juk meg a gyerek nyelvére lefor-

dítani a történteket. Például, ha
elromlik a Mikulás hozta ajándék,
megmondhatjuk, hogy ahogy a szá-
non a zsákban egymáshoz ütközött a
sok ajándék, sajnos megsérülhetett,
ezért nem működik.

Az ünnepek alkalmával gyakran
feltesszük a kérdést: milyen ajándé-
kot kapjon a gyermek? Annál jobb
egy ajándék, minél nagyobb teret
hagy a képzeletének, kreativitásának.
Míg egy fa építőkocka-készletből al-
kothat tornyot, házat, istállót, addig
egy villogó, pörgő-forgó, hangokat ki-
adó csodagömböt csak nézni tud,
emellett fel is pörgeti őt.

Elfüstölt karácsonyi játék

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

Fontos az indulatok
elfogadása

A GYERMEK?

A kisfiú könnyes szemmel vette tudo-
másul a karácsonyfa árnyékában, hogy
a pályán száguldó autók közül az egyik
megadta magát. Akárhogyan próbálta
noszogatni, a jármű bizony a kövér gáz
ellenére csak erőlködött, nem mozdult.
Kérdőn anyára nézett: „miért hozott
nekem rossz ajándékot a Jézuska?”

Mit érez
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Minden évnek, évtizednek megvan
a farsangi jelmezslágere, ez ötven év-
vel ezelőtt sem volt másként. Márkus
Józsefné Gabi néni azt mondja, az
1970-es '80-as években is a mesék ha-
tározták meg a jelmezfelhozatalt. Lá-
nyok között a tündér, királylány volt a
nagy kedvenc, de ugyanígy népszerű
volt Piroska és a vasorrú bába. A fiúk
legtöbbször katonajelmezt kértek ma-
guknak, valamilyen harcos mindig
megjelent a bulin, de volt köztük sok
Zorro és Lúdas Matyi is. Körükben
többször előfordult olyan jelmez, amit
nem mese ihletett, például varázslók
varázsoltak, orvosok gyógyítottak, ka-
lózok kincset szereztek, az UFO pedig
ijesztgetett.

Az óvó néni hangsúlyozta,
a farsang mindig egy nagyon várt

esemény volt a gyerekek körében.
Ilyenkor felbolydult a társaság, min-
denki énekelt és táncolt, egy hihetet-
len jó buli kerekedett a kicsik körében.

A tapasztalt óvónő szerint jelmez-
választásnál két dologra kell nagyon
vigyázni. Az egyik, hogy mindenkép-
pen figyelembe kell venni a gyermek
kívánságát, különben a beöltözés

Azt hittem, nehéz feladat elé állít a kisfiam, amikor tavaly, élete első farsangja előtt kitalálta,
rendőr lesz. Nem vagyok híve a vásárolt, bérelt jelmeznek, ezért főtt a fejem rendesen, mire
kitaláltam, legyen ő a vadnyugat rendőre. Most harci robot szeretne lenni. Na puff. Egy nyug-
díjas és egy fiatal óvónővel beszélgettem, milyenek a jó jelmezek.

Szuperhos leszel,

egeket hódító pilóta!
s katona, Szerző: Szigethy Teodóra

Fotó: nazarovsergey/Shutterstock

´́

előtt vita alakulhat ki a szülő és a cse-
mete között, hogy a jelmezt felveszi
vagy sem, és ha fel is veszi, de nem
tetszik a kicsinek a ruha, nem fogja
jól érezni magát, akármekkora is a
buli. A másik pedig, hogy kényelmes
legyen. A farsang napján mindenki
pörög, táncol, fontos, hogy a gyere-
kek ne legyenek korlátozva a mozgás-
ban. A jelmezben könnyű legyen le-
ülni, felállni, illetve levenni se legyen
bonyolult, hiszen ebéd utánra kidől-
nek a kicsik, aludni jelmez nélkül
könnyebb.

Az sem utólagos szempont, 
hogy strapabíró legyen, a forgatag

hevében ugyanis a gyenge anyag
könnyen sérül. Ha végzetes a szaka-
dás vagy törés, azt sok esetben vi-
gasztalhatatlan sírás kísérné. Gabi
néni azt mondja, persze ők is talál-
koztak szakadással, de azonnal előke-
rült a tű és a cérna, hogy elejét ve-
gyék a szomorúságnak. Abban az idő-
ben sem volt ismeretlen szokás a jel-
mezbérlés, a királylányok, tündérek
gyakran viseltek koszorúslányruhát.
A többség azonban tényleg saját kéz-
zel készült ruhába bújt.

A tendencia mostanra megfordult,
eltűnőben vannak a kreatívnak számí-
tó, otthon, együtt elkészített jelmezek,
és a legtöbben nem is bérlik, hanem
megvásárolják a jelmezt, hiszen a gyer-
mek kötődik hozzá, nem szeretné visz-
szaadni a buli után – ezt már Kapcsán-
diné Nyulasi Laura fiatal
óvónő mondja. Hozzá-
teszi, a farsang nem
veszített népsze-
rűségéből, min-
den évben ez a
legjobban várt
alkalom, ahol a
gyerekek önfe-
ledten, felszaba-
dultan kiszórakoz-
hatják magukat, be-
leélik magukat a vá-
lasztott karakterbe. Fiúk-
nál ez leggyakrabban valamilyen
szuperhős figurája vagy harcos, lá-
nyoknál sok az Elza és az Aranyhaj, na
de azért a hercegnők, királylányok
sem tűntek el. Egyre gyakoribb, hogy
lányok is szuperhős karaktert választa-
nak. Az óvónő tapasztalata az, hogy a
szülők messze elmennek, hogy a gyer-
mekük kívánságát teljesítsék.

Nyulasi Laura jelmezbalesettel, tö-
réssel vagy szakadással még nem ta-
lálkozott, azt mondja, gyakoribb,
hogy a gazdagon díszített jelmez va-
lamely tartozéka elveszik, a gyerek le-
rakja, mert nehéz, és elfelejti, hol
hagyta.

A fiatal óvónő
kifejtette,

azért, hogy el-
kerüljék a sok
egyforma jel-
mezt, minden
második évben
egy konkrét té-

ma köré szerve-
zik a farsangot.

Természetesen az
ilyen terveket jó előre

megbeszélik a szülőkkel,
akiknek kreativitására bízták a

megvalósítást, s így nagyon jópofa
megoldások is születtek.

Az óvónők megvigasztaltak, régen
is és a közelmúltban is volt, aki robot
akart lenni, így nem lehetetlen külde-
tés nekem sem a jelmez elkészítése.
Ha csak addig nem gondolja meg
magát a legény.

Figyelembe kell 
venni a gyermek 

kívánságát



www.vidrauszoiskola.hu

SOHA NEM KÉSŐ! Vágjon bele, úszni fog! 

FELNŐTT ÚSZÁSOKTATÁS, 
KONDICIONÁLÓ ÚSZÁS,

ÚSZÓEDZÉS!
• A tanfolyamok 16 alkalmasak

• Az úszásoktatást hétfőn, szerdán, pénteken 19 óra-
kor a győri Sátoros fedett uszodában, kedden és csü-
törtökön 19 órakor az Aqua uszodában, 100%-os ga-
ranciával tartjuk.

• A régi rossz élményekből fakadó félelmek 2-3 alkalom
után elmúlnak. • Kondicionáló úszás, technikacsiszolás,
erőnléti felkészítés, új úszásnemek tanulása. • Verseny -
sportolók felkészítése: pl. triatlonver  senyzőknek az úszó-
szám kiváló teljesítésére, Balaton- és öbölátúszásra. •
Gyógyúszás ízületi és gerincbántalmakra, idegi relaxáció.
• Rehabilitációs úszás műtétek után, fizikai roborálás.

Érdeklődés, jelentkezés:
Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!
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Szórakoztat, fejleszt, elvará-
zsol – valahogy így lehetne jel-
lemezni azokat az alkalmakat,
amikor a kicsiknek lehetőségük
van találkozni az Aranykapu Ze-
nekarral. A maguk kis ártatlan
világában buliznak egy nagyot,
önfeledten táncolnak és éne-
kelnek, miközben szüleik a hát-
térből konstatálják: ez az a hely,
és ezek azok a pillanatok, ami-
kor a gyerekem felhőtlenül szó-
rakozik, jól érzi magát. Vala-
hogy így telt a trió születésnapi
koncertje is a Richter Terem-
ben. A hangulatról, érzésekről
és természetesen az elmúlt öt
évről Töreky Zsuzsit, az énekest
kérdeztük.

Csodálatos évfordulót ünne-
peltetek. Hogyan éltétek meg
az elmúlt esztendőket?

Valóban nagyon aktív öt év
van mögöttünk! A kezdetektől
egy csapatot alkotunk, nem vál-
tozott egyik tagja sem az Arany-
kapunak, így különösen össze-
szoktunk, barátokká is lettünk a
közös munka, a sok ötletelés,
próba és utazás során. 

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Aranykapu

Mi történt azóta?
Számos fellépésben volt ré-

szünk, hét lemezünk született.
Megtiszteltetés volt, hogy kül-
földön élő és működő magyar
közösségekhez is kaptunk meg-
hívást. Úgy érzem, egy jól műkö-
dő, állandóan megújuló, a kö-
zönségét nagyon szerető zene-
kar a miénk, imádjuk a hivatá-
sunkat.

Mi az első gondolat, ami
eszedbe jut az elmúlt öt évről? 

A gyermeki mosoly, az, aho-
gyan eljutunk odáig minden kon-
certen, hogy együtt énekeljük a

legszebb népdalokat, és most
már a zenekar saját dalait is a kö-
zönséggel. Őszinte leszek, ez
azért nem mindig jön magától,
hiszen a mai gyerekek körül van-
nak véve elektronikai kütyükkel,
amelyeknek, valljuk be, nem kell
a visszajelzés, elég csak bámulni,
nézni őket. Mi viszont a visszajel-
zéseknek „élünk”, a mosolyból,
a tapsból, a táncból, az éneklés-
ből, az ölelésből tudjuk, hogy
ma is kialakult a zenénken ke-
resztül az a szeretetteljes légkör,
amivel közösen a gyerekekkel és
a szülőkkel együtt létrehoztuk az
„aranykapus” érzést.

Mozgalmas öt év van az Arany-
kapu Zenekar mögött és nem
csak azért, mert folyamatosan
járják az országot. A városunk
és annak pöttöm lakói rabul ej-
tették a triót és viszont, hiszen
a gyerekek imádják az Arany-
kaput, ezt bizonyította szüle-
tésnapi koncertjük is.

ÖT ÉVE „NYITVA”
van az Aranykapu

Rádiós ajánló
Farsangi műsorral készül a Pöttyös Klub a 100.1-

en a hétvégén. A gyerekek kitalálják, a szülők pedig
megvalósítják az elképzeléseket. De mi van akkor,
ha kézügyesség nincs, a gyereknek viszont egyedi el-
képzelése van? Dávid anyukája harci robotot vagy
repülőt bütyköl, Sári kizárólag kis csiga szeretne len-
ni, Nándi apukája és nagypapája lelkesen tomahaw-
kot farag fából, Lili édesanyja pedig a jelmezkölcsön-
zőben válogat, mert még a leszakadt gombokat is
ügyetlenül varrja vissza a helyére.

Idegen nyelvek fontosságáról is beszélünk az
utána következő Pöttyös Klubban. Erőltessük vagy
ráérünk? – ezt a kérdéskört boncolgatjuk. Majd
beszélünk a feledékenységről is.  

Szombaton 16 órától és vasárnap 7 órától a
Pöttyös Klubban, a Győr+ Rádióban, a 100.1-en
Adorján Andival kibeszéljük a kényes témákat.
Pöttyös Klub! Velünk kerek a világ! A VILÁG!

Velünk kerek
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Fiatal medikaként töltötte gyakorla-
tát Győrben dr. Kozák Ágnes, aki Buda-
pesten született, pedagógus szülők
gyermekeként került az orvosi egye-
temre, ahonnan rengeteg emlékezetes
élményt őriz. Ezek az élmények aztán
papírra kívánkoztak Kozák Ágnes nyug-
díjaséveiben, mint ahogy az orvosi
munkája során megélt vidám-szomorú
kórházi történetek is. A Győri Könyvsza-
lon egyik újdonsága volt az igaz törté-
neteket és felnőtteknek szóló meséket
tartalmazó Tóbiás és az angyal című kö-
tetének bemutatása. „Nem szokvá-
nyos könyvbemutató sikeredett – me-

séli a kötet szerzője –, a hallgatóság
Győri Andor írótársam gitárkíséreté-
ben közösen énekelte a refrént, Leo-
nard Cohen gyönyörű számát, a Halle-
luját. Felemelő pillanat volt számomra,
éreztem a közönség szeretetét.”

Hogyan indult Kozák Ágnes orvosi
pályája, hogyan született mesekönyv
gyerekeknek a balatoni legendákból
és felnőtteknek a kórházi történetek-
ből és a Bibliából? „Nagyon sok évvel
ezelőtt, szeptember 28-án kaptam a
kezembe az orvosi diplomámat, más-
nap volt az esküvőm, és Budapestről
azonnal Tatabányára költöztünk,
ahol szolgálati lakást is kaptunk” –
emlékszik vissza az orvosi pályája kez-
detére a szerző.

Belgyógyászként kezdte, aztán ké-
sőbb radiológus lett, a férje is röntgen-
szakorvosként dolgozott. Akkoriban a
radiológia fiatal tudomány volt, keres-
ték az orvosokat, de Ágnesnek hiány-
zott az orvos-beteg közvetlen kapcso-
lat, ezért mint belgyógyász osztályve-
zető főorvos folytatta munkáját. Idővel
Komáromba költöztek, ahol a szakor-
vosi rendelőintézetben belgyógyász-
ként dolgozott, majd kinevezték a
szakrendelő igazgatójának. 

A véletlen úgy hozta, hogy gyer-
mekeik Győrbe kerültek, és amikor
Ágnes és férje nyugdíjba mentek,
boldogan jöttek utánuk Ágnes ked-
venc városába. Orvostanhallgató ko-
ra óta vágyott ide, akkor szeretett be-
le a folyók városába, és talán nincse-
nek véletlenek, hogy itt volt rájuk
szüksége fiuk és lányuk családjának,

Sohasem gondolta, hogy könyvei jelennek majd meg, de
dr. Kozák Ágnes belgyógyász, radiológus, aki nyugdíjas-
ként költözött fiatalkorától kedvenc városába, Győrbe, ma
már kétkötetnyi mesével örvendezteti meg gyermek és
felnőtt olvasóit. Lélekemelő valós történeteit pedig kihí-
vásokban gazdag orvosi életútjából merítette. 

a négy unokának. A Balatonon
együtt nyaralt az egész család minden
évben, és a három fiú- és egy kislány
unoka mindig balatoni meséket kért.
Marcella unokája csak annyit mon-
dott: „Nagymama, a fejedből mesélj,
mert az jobb, mintha olvasnád.” 

Az évek teltek, az unokák már fel-
nőttek, és Marcella kérlelésére né-
hány éve Ágnes csokorba szedte a
kedves balatoni történeteit és meg-
írta a Mesevilág a Balaton mélyén cí-
mű mesekönyvét. Kozák Ágnesnek
erőssége a mesélés, szóban és írásai -
ban is természetes könnyedséggel

fonja a kis történeteit. Jóságos meséi
gyermeki tisztaságú üzeneteket köz-
vetítenek már nemcsak a gyerekek-
nek, hanem a felnőtteknek is. Leg -
újabb kötetében ugyanis élettapasz-
talatát és emberismeretét csodálhat-
juk meg azokon az írásokon keresztül,
amelyek az orvosi múltból megőr-
zött emlékezés során születtek. Ne-
künk, felnőtteknek szólnak a minden-
napi életünkbe átültetett bibliai tör-
ténetek csakúgy, mint az orvosként
megélt, élet által megírt drámák. Ág-
nes emberi sorsokat mutat, amelyek
a lelkiismeretről, a helytállásról, az
örömről szólnak, arról, hogy mind-
nyájunknak van egy őrzőangyala. 

„A Győri Antológia Közösség a má-
sodik családom – mondja Kozák Ág-
nes. Az első mesekönyvem bemuta-
tása után keresett meg Molnár
György és Csáky Anna, és már 2012
óta jelennek meg írásaim náluk. Győr-
ben kevés ismerősöm volt még akkor,
és az antológiások között igaz bará-
tokra leltem. Töltést adnak a lelkem-
nek kiváló verseikkel, novellá-
ikkal, és örömmel tölt el,
hogy egy olyan közös-
séghez tartozom, akik
egymást segítik és
erősítik. Számomra
a családom a leg-
fontosabb, de a
Győri Antológia Kö-
zösség „családtag-
jának” lenni nagyon
megtisztelő és szívet
melengető érzés.”

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Jóságos üzenetek
és az élet által írt drámák

Mindnyájunknak
van egy

ôrzôangyala
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A győri Audi Hungaria Általános
Művelődési Központban korábban ál-
talános, az óvodától a gimnáziumig
terjedő oktatás folyt. A 2017–2018-
as tanévben az intézmény képzési kí-
nálata szakképzési tagozattal bővült.
A kétnyelvű duális szakképzéssel a ré-
gióban működő vállalatok jövőbeni
munkaerőigényének biztosításához
szeretne hozzájárulni.

Az elmúlt tanévben az első évfo-
lyam 12 diákja kezdte meg a német
modell szerint bevezetett kétéves duá-
lis kereskedelmi szakképzést, ezt köve-
tően a 2018–2019-es tanév elején kez-
dődött a második képzési évfolyam.

A duális szakképzés keretében a
szakmai oktatás két helyszínen, túl-
nyomórészt német nyelven folyik. A
diákok az elméleti alapismereteket
heti két tanítási napon az Audi Hun-
garia ÁMK-ban sajátíthatják el, a gya-
korlati képzés pedig heti három na-
pon az egyes szakképző vállalatoknál
– Audi Hungaria, BOS, Duvenbeck,
KACO, Knüppel, MAN, MOL, Rehau –
történik. Az iskolai oktatás a szakkép-
zési követelményeknek, valamint a
későbbi szakmai tevékenység igényei -
nek megfelelően zajlik.

A Magyarországon teljesen új
szakképzés 2016-ban az Audi Hunga-
ria Intézményfenntartó és Működte-
tő Közalapítvány kezdeményezésére
kapott OKJ-akkreditációt. A képzésre
érettségivel és kitűnő németnyelv-
tudással, valamint különös elhiva-
tottsággal rendelkező fiatalok jelent-
kezését várják. A képzés időtartama
két év. Az itt szerzett képesítés né-

metországi elismertetésére is lehető-
ség nyílik. A diákok ezenfelül a né-
metországi kultuszminiszteri konfe-
rencia angolnyelv-vizsgáját is meg-
szerezhetik. A képesítés egyben fel-
készítést ad a későbbi duális gazdasá-
gi tanulmányokra – akár németorszá-
gi egyetemeken is.

Az Audi Hungaria ÁMK-ban induló
képzésre február 15-ig várják az érdek-

lődők jelentkezését. Pályázni az Audi
Hungaria ÁMK honlapján található on-
line jelentkezési felületen lehet. 

Az új szakképzéssel, valamint a pá-
lyázati folyamattal kapcsolatos továb-
bi információ az Audi Hungaria Álta-
lános Művelődési Központ honlap-
ján, a „Szakképzés/Kereskedelmi
szakképzés – Áttekintés” címszó alatt
található. (x)

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző elne-
vezéssel idén szeptemberben harmadik alkalommal
indul duális szakképzés az Audi Hungaria ÁMK-ban.

PIACKÉPES 
képzést kínálnak az Audi ÁMK-ban
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Elkészítés
1. A kiflikhez az élesztőt kikeverjük egy

nagy tálban a langyos tejjel, cukorral, és le-
fedve 15 percig hagyjuk felfutni. Az élesztős-
tálat mérlegre rakjuk ezután, szitát illesztünk
rá, és hozzászitáljuk a lisztet, sót. A szitát le-
vesszük és beleöntjük az olajat, vizet, tojást,
majd 10 percig kézzel dagasztjuk. 35 percig
meleg helyen, letakarva kelesztjük.

2. A leveshez 1 ek. zsiradékon megdinsz-
teljük a hagymát és máris hozzáadjuk a ka-
rikázott kolbászt, kockázott burgonyát, ap-
rított fokhagymát és a fűszereket. Egy per-
cig pirítjuk közepes lángon, majd felöntjük
1,5 liter vízzel, 2 dl tejjel, megsózzuk és fe-
dő alatt 35 percig főzzük. 

3. Amikor puha a krumpli, elkészítjük a
házi tésztát, azaz a tojást, lisztet, sót össze-

Gyakorta buzdítom arra az olvasóimat, hogy szeretett étel-
soraik mellett nézelődjenek a szomszéd konyhákban is. Ötletes,
izgalmas és praktikus recepteket találhatunk például a sváb
konyhában, ami még csak nem is olyan idegen tőlunk. Azért is
érdekes, mert a svábok jelentős része a 19–20. század során
asszimilálódott és beolvadt a magyar társadalomba, egy részük
azonban máig megőrizte anyanyelvét, kultúráját és persze
gasztronómiáját. Tehát számunkra igazán kedves recepteket ta-
lálunk errefelé, ami több nemzet konyhájából alakult ki, például
a németből, bajorból és a magyarból, mivel túlnyomó többsé-
gük Bajorország és Württemberg tartományokból érkezett, de
már egy jó ideje Magyarországon él. A dunai svábok a német-
országi svábokról (Svábföld lakóiról) kapták nevüket. Ez azon-
ban nem mindig van összefüggésben az egyes Kárpát-meden-
cei közösségek valódi származásával: nemcsak svábok ők, ha-
nem jelentős részben a bajor régióból jöttek, osztrák, valamint
pfalzi, hesseni, németalföldi és elzászi származásúak is vannak.
Sokunk családjában, baráti körében is található sváb származás,
ezért érdemes kicsit utánajárni, tájékozódni és kedveskedni a
rokonoknak, barátoknak is a régi-új receptekkel, ami nagy esély-
lyel felkerül majd a repertoárunkba is. 

A sváb bálokban, vendéglátásban vagy csupán a rokoni ösz-
szejövetelek alkalmával az egyik jellegzetes vendégváró finom-
ság a pékeskifli. Úgy mondják, nincs találkozó enélkül, szapora
és mindenki szereti. Ami emellé dukál, az pedig egy jó kolbász-
leves, ami akár a farsang és a disznóvágások időszakában, akár
az év másik felében, a kiszáradt, ám ízes kolbászokból is meny-
nyei lesz. Semmi bonyodalom, semmi idegen hozzávaló nem
kell hozzá, csupán a „kőleves” módszer: ami van a kamrában
és otthon, abból főzünk finomat. 

Sokunk családjában találunk sváb leszármazottakat, a
sváb receptek egy része pedig megtalálható a magyar
konyhában is. A tipikus sváb ételeket azonban érdemes
közelebbről is szemügyre venni!

gyúrjuk (ne legyen ragacsos, de ne is repe-
dezzen gyúrásnál), majd hajszálvékonyra ki-
nyújtjuk, felcsíkozzuk és beledobjuk a leves-
be, majd újabb 10 percet főzzük. Kóstoljuk,
sózzuk, ha kell, és készen vagyunk.

4. A kifli tésztáját, miután megkelt, lisz-
tezett felületre borítjuk, négyfelé vágjuk.
Mindig egy negyeddel dolgozunk. Újra
gombóccá formázzuk, kerek, pizzatészta
formájúra. 1 cm vastagságúra kinyújtjuk,
négyfelé vágjuk és a háromszög hosszabb
felére egy vastag csík sajtot teszünk és így
feltekerjük. Megsodorjuk, hogy sütés köz-
ben ne csavarodjon ki, majd sütőpapíros
tepsire tesszük, lekenjük egy kis tejjel, meg-
szórjuk magvakkal és 100 fokos sütőben 10
percig, majd 180 fokra állítva újabb 20-25
percig sütjük.

Bevásárlólista
Pékeskifli (16 közepes kifli): 1 dl langyos tej
5 g kristálycukor, 25 g friss élesztő, 500 g liszt 
1 dl napraforgóolaj, 5 g tengeri (erősebb) só 
150 ml langyos víz, 1 db tojás (M)
Tetejére: 0,5 dl tej, szezámmag, köménymag, sajt
Tölteléknek: 100 g füstölt sajt
Kolbászleves
150 g füstölt házi kolbász, 1 fej vöröshagyma
2‐3 szem közepes burgonya, 2 dl tej (elhagyható)
2 gerezd fokhagyma
Fűszerek: 3 db babérlevél, só, bors
Házi tésztához: 1 db tojás, 1 g só+80 g liszt

Tipp:
A levesbe egy 

kiskanál ecetet tettem 
tálalás előtt, hogy még

ízesebb legyen

Pékeskifli
kolbászlevessel
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Egyre több beteg keresi fel a
rendelőt ilyen és ehhez hasonló pa-
naszokkal és ma már elmondható,
hogy egyre fiatalabb korban jelent-
keznek a tünetek – mutatott rá dr.

A közelmúltban egy negyvenes éveiben járó női beteg
érkezett a Harmónia Akupunktúra Centrumba, akit
több mint húsz éve kezelnek gyomorfájdalmaival. Ki-
próbált gyógyszereket, savlekötőket, de még mindig
gyakran van hasi fájdalma, savas refluxa és puffad.
Az állapotfelmérés során kiderült, hogy gyakran úgy
érzi, nagy a nyomás rajta, ingerlékeny, otthon és a

munkahelyén is számos problémával küzd.

Feng Xiao Ping akupunk-
túrás szakorvos. Mind-
annyian vágyunk rá,
hogy ízletes étele-
ket fogyaszthas-
sunk, ám emellett
karcsúak és egész-
ségesek marad-
junk. Ugyanakkor
túl sokat eszünk
és iszunk váloga-
tás nélkül, túl sok
hideg és nyers ételt
fogyasztunk, s mind-
ehhez hozzáadódik a
stresszel teli életmó-
dunk, és nem utolsósorban
a gyakori gyógyszerfogyasztás.
Sokan szenvednek ezért közülünk
gyomorfájástól, felfúvódástól, gyo-
morsav-túltengéstől.

Egy kínai mondás úgy tartja: ha a
gyomor energiája erős, az az élet
energiájának erejét jelenti.

A hagyományos kínai orvoslás
(TCM) szerint a gyomor meridián nem
egy szervre vonatkozik, hanem funkci-
onális területre, amely összekapcsolja
és koordinálja a gyomor-, a lép- és a
bélrendszer működését. A TCM sze-
rint energiánk nagy részét szüleinktől
örököljük. Ez az öröklött energia 30 év
felett csökken és pótlásra szorul, amit
helyes étkezési szokásokkal, egészsé-
ges életvitellel tehetünk meg.

A TCM elvein alapuló „öt elem”
tanítása szerint való étkezés a szerve-
zet ritmusához igazodó táplálkozási

alapján a reggel 7–9 óráig tartó
időszak kiemelten fontos a

gyomor hatékony működé-
se szempontjából.

Fontos a kiadós reg-
geli, mely langyos, me-
leg, puha, folyékony és
könnyű legyen: ez hoz-
zájárul a gyomor kar-
bantartásához, egész-
ségéhez. Ne fogyasz-

szunk kemény, nehezen
emészthető, hideg, csí-

pős ételeket! Az alkohol,
cigaretta különösen káros
a gyomor egészségére.
Mindig tartsuk gyomrun-

kat meleg állapotban és so-
ha ne lakjunk jól teljesen:

körülbelül 70 százalékos jólla-
kottság az ideális. Étkezzünk na-

ponta rendszeresen, lassan és több-
ször. Este a könnyű ételeket része-
sítsük előnyben, ne terheljük meg
a gyomrunkat. Kiegyensúlyozottan,
vegyesen étkezzünk, megfelelő
arányban fogyasszunk szénhidráto-
kat, zsírokat, rostokat, vitaminokat
és ásványi anyagokat. Kerüljük a túl-
evést. Étkezések előtt fogyasszunk
levest, étkezések után kerüljük a
sportot, az emésztés elősegítésére
laza séta vagy pihenés javasolt.

Ha további kérdése, kérése lenne,
szeretne több információt kapni, for-
duljon a győri Harmónia Akupunktú-
rás Centrumhoz!

(x)

PRÓBÁLJA KI
ÖN IS!
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sok nélkül!

Ha a GYOMOR energiája eros,
az életünk

is az lesz

´́

+ 1 tipp dr. Fengtől: 
Este, lefekvés előtt dörzsöljük
össze két tenyerünket, és a fel-
melegedett tenyerünkkel az
óramutató járásával megegye-
zően simítsunk a köldökünk
körül 64-szer, majd tegyük te-
nyerünket a köldökünkre.

mód. Ha egy elem zavart szenved, ak-
kor kibillen egyensúlyából az egész
rendszer energiaáramlása.

Az általános étkezési szabályok:
együnk rendszeresen, meleg étele-
ket és italokat egyaránt fogyasz-
szunk, a jégbe hűtött, szénsavas
üdítőket viszont kerüljük! Tudato-
san, lassan együnk, mindent alapo-
san megrágva. Evés közben ne néz-
zünk televíziót, ne folytassunk fel-
zaklató beszélgetést. Vacsoránk
könnyű és kevés legyen.

A TCM, az ember és a környezet
harmóniája, valamint a szervóra

energiája

Mosonmagyaróvár
Városkapu tér 9.
+36-30/790-1248

Gyôr, Bartók B. út 5.
+36-30/ 391-8648
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A stabil, folyamatosan növekvô, már több mint 1000 fôs IMPERIAL LOGISTICS KFT.
az IMPERIAL Holdings tagjaként, Gyôr legnagyobb logisztikai központjába
a megnövekedett feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

TARGONCAVEZETÔKET,
VONTATÓVEZETÔKET keres

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Jogosítvány targoncára vagy

állóvezérelt vontatóra
(3324, 3313, 3312)

• Pontos, precíz és megbízható
munkavégzés

• Több mûszakos munkarend vállalása
• Jó stressztûrô és problémamegoldó

képesség
• Felelôsségteljes munkavégzés
• 18 év feletti életkor
• Erkölcsi bizonyítvány

Amit kínálunk:
• Piacképes bérek, kedvezôbb juttatási rendszer 
• Határozatlan idejû munkajogviszony
• Teljesítmény utáni prémium
• 4-féle elembôl választható Cafeteria-juttatási csomag

a próbaidôt követôen
• Bónuszrendszer (6 hónapra egyszeri br. 100 e Ft-os

juttatással )
• Munkába járás támogatása vidéki

munkavállalóknak
• Szállás biztosítása vidéki dolgozóinknak
• Hosszú  távú munkalehetôség

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

ÉPÍTS KARRIERT VELÜNK!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámon: +36-80/900-210,
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

és pályakezdôk

jelentkezését

is várjuk!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük, ne küldjön önéletrajzot.

De még nem késő részt venni eb-
ben az egyedülálló kalandban, amely
során bérleteseink bepillantást nyer-
hetnek a kis fehér tigriseink hétköz-
napjaiba. Előzetes regisztrációt köve-
tően megélhetik, milyen csodálatos
érzés testközelből megcsodálni az
örökmozgó négyes ikreket. Próbálják
elképzelni, milyen lehet egyszerre
négy ördögfióka játékát ilyen közelről
látni! A találkozáskor természetesen
a tigriseket nem lehet megérinteni.
A tigristréning egy speciális képzési
program része, ami lehetővé teszi,
hogy az állataink szorosabb kapcso-
latot építsenek gondozóikkal és az
emberekkel. Ez a módszer a kicsik ér-
dekeit is szolgálja, mivel így később
kevesebb stresszel jár majd számuk-
ra egy állatorvosi vizsgálat is.

Az akció most már csak egy alka-
lomra szól, minden érvényes bérlet-
tel. Mivel elsősorban a kistigrisek
egészségét és kiegyensúlyozott fejlő-
dését kell figyelembe vennünk, ezért
az állatkert által meghatározott sza-
bályok betartása mellett látogatható-
ak. A találkozás mellett ráadásként a
bérletünk korlátlan számú belépést
biztosít a megváltását követő egy
éven keresztül. Így nyomon követhe-

Eljött az utolsó  

tik állatkerti kedvenceik életét és ál-
landó részesei lehetnek a rendezvé-
nyeinknek, a főszezon programjai kö-
zé tartozó Zoo Show-nak és a Kalan-
doZoo-nak is. A bérletes látogatóink
várakozás és sorban állás nélkül lép-
hetnek be állatkertünkbe akár az év
minden napján. Valamint elsőként

értesülhetnek az állatkerti hírlevélen
keresztül a park friss eseményeiről
és rendezvényeiről.

A kistigrisek a nagyközönség szá-
mára csak a melegebb tavaszi idő-
ben lesznek láthatóak, mivel a téli
időszakban fűtött helyiségre van
szükségük.

További részletes információért fi-
gyeljék honlapunkat, a zoogyor.com-ot!

Természetesen elérhetőségein-
ken és a megadott regisztrációs tele-
fonszámon is érdeklődhetnek: Zoo
Győr jegypénztár: 06-96/618-367/
16-os mellék 

Szeretettel vár az állatkert! (x)

A tavaly karácsonykor induló bérletes kampányunk
február 10-én lezárul. Nagyon hamar felcseperedtek
a kis tigriseink, méretük, erejük és csintalanságuk mi-
att programunk addig tarthat, amíg a kicsik életét
nem zavarja. Ezért született meg a döntés, hogy a tré-
ninget ettől kezdve csak a gondozókkal folytatjuk.

Lezárul a bérletes kampány

TIGRISKALAND

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

IDEJE
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1. A Képes Krónikában megörökítették a
ménfői csata végeredményét. III. Henrik
német-római császár, Orseolo Péter ki-
rály szövetségese, legyőzte és megölette
Aba Sámuel magyar királyt. Mikor volt a
csata?

1 1036
2 1040
X 1044

2. 425 éve foglalták el a törökök Győr vá-
rát. Ki volt a török sereg vezére? 

1 Kara Ahmed pasa 
2 Szinán pasa 
X Szokoli Mehmed pasa

3. A várat 1594-ben feladó kapitány neve:
1 Eörsi Péter
2 Hardegg Ferdinánd
X Jurisics Miklós

4. Két győri püspök híveivel együtt vett
részt a haza védelmében a csatatéren, és
áldozta életét 1241-ben és 1526-ban. Em-
lékoszlop hirdeti hősiességüket a püspök-
vár kertjében. Kik ők?

1 Hédervári János püspök, 
Salánki Ágoston püspök

2 Gergely püspök,
Paksy Balázs püspök 

X Omodé püspök,
Náprági Demeter püspök

5. A város első köztéri emlékművét 1686-
ban állíttatta Kollonich Lipót győri püspök,
hogy kiűzték a törököket Budáról. Hol áll
az emlékmű?

1 Batthyány park
2 Bécsi kapu tér
X Széchenyi tér

6. Mária Terézia magyar királynő 1743-
ban Győrt a szabad királyi városok so-
rába emelte. A ma is látható városi cí-
merünk ettől az időponttól érvényes.
A címerben egy személy alakja látható.
Ki ő?

1 Vértanú Szent István
2 I. Szent István király
X Mátyás király

7. Az osztrák-magyar sereg, és a magyar
nemesi felkelők vitézei 1809. június 13–
14-én megütköztek I. Napóleon császár ka-
tonáival, és vereséget szenvedtek. A csata
helyszínén, 1897-ben emlékművet állítot-
tak. Hol látható ma az emlékmű?

1 Kismegyeren
2 Nádorvárosban
X Szabadhegyen

8. 1904-ig Győr négy városrésze Belváros,
Újváros, Nádorváros és Szabadhegy volt.
1905-ben két önálló község csatlakozott a
városhoz. Melyik kettő?

1 Bácsa, Pinnyéd
2 Szentiván, Likócs
X Révfalu, Sziget

9. A román királyi csapatok 1919. augusz-
tus 18-án szállták meg a várost, és október
4-ig tartózkodtak itt. A kivonuláskor több
üzemből szállítottak el gépeket és kész ter-
mékeket. Egy üzemet teljesen leszereltek.
Melyik volt ez?

1 Gardénia Rt.
2 Koestlin Gyár
X Magyar Ágyúgyár Rt.

10. A várost 1944. március 19-én megszáll-
ták a német csapatok. Győrt az angol-
amerikai légierő először 1944. április 13-
án bombázta. Súlyos kárt szenvedtek az
üzemek és gyárak, több száz dolgozó vesz-
tette életét. Melyik gyár dolgozói állítot-
tak emléket az áldozatok tiszteletére a ná-
dorvárosi temetőben, és a gyár volt telep-
helyén?

1 Cardo Bútorgyár
2 Línum Fonóipari Rt.
X Magyar Vagon- és Gépgyár

11. Győrből 1944. június 11-én és 14-én in-
dították a halálvonatokat Auschwitzba a

több mint ötezer zsidó származású felnőttel
és gyermekeikkel. A gyermekáldozatoknak
Magyarországon először Győrött állítottak
emléket 2007-ben. Hol látható az emlékmű?

1 A Bisinger József sétányon
2 Az Erzsébet ligetben
X A Dr. Róth Emil utcában

12. „Mellézuhantam, átfordult a teste, s
feszes volt már, mint húr, ha pattan. Tar-
kólövés. – Így végzed hát te is, súgtam ma-
gamnak, csak feküdj nyugodtan.” 75 éve
írta Radnóti Miklós költő a Razglednicák-
ban. Huszonegy társával együtt a Rábca
partján, golyó által lelte halálát. Mikor ál-
lítottak ezen a helyen először emlékhelyet
az áldozatok tiszteletére?

1 1960
2 1966
X 1970

13. Győr egyik legismertebb kincse a Szent
László-herma, amit Náprági Demeter, a ké-
sőbbi győri püspök hozott Győrbe. Melyik
évben? 

1 1601
2 1606
X 1616

13+1. Győr város tanácsa egy magyar köl-
tő nevét választotta az új városrésznek
1969-ben. Ki a magyar költő?

1 Ady Endre
2 József Attila
X Kölcsey Ferenc

Várostörténet

Készítette: Orbánné dr. Horváth Márta helytörténész Újra indul az Arrabona évszázadai című mű-
veltségi játék a Molnár Vid Bertalan Művelő-
dési Központ és a Győr+ Média szervezésében.
Élesben a regisztrált csapatok játszanak, de
mindenki velünk tarthat, hogy még jobban
megismerhessék városunkat.

CSAPATNÉV:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

ISKOLA:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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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

gépkocsivezeto

´́ ´́

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az
alábbi munkakörök betöltésére:

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

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

lakatos vagy géplakatos

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

´́

´́ ´́

A háztartásokban összegyűlő ve-
szélyes hulladékok – például veszé-
lyes hulladékként kezelendő csoma-
golási hulladékok, festékesdobozok,
elemek, akkumulátorok, fénycsövek,
elektronikai hulladékok, fáradt olaj –

Ha nem fizetjük be a vízdíjat, fizetési
emlékeztetőt, másodszor fizetési felszó-
lítást kapunk, utóbbit már tértivevé-
nyes küldeményként. A fizetési határ-
idő letelte után személyesen vagy térti-
vevényes levélben keres a szolgáltató –
mondta el Tóth László, a Pannon-Víz Zrt.
diszpécserszolgálatának vezetője. Ez-
után 15 napunk marad a tartozás ren-
dezésére vagy részletfizetés kérésére.
Nem érdemes halogatni, mert családi
ház esetében a tizenötödik nap után ki-
köthetnek minket a közüzemi vízháló-
zatról: egyik reggel egy markoló érkezik,
a ház előtt pár perc alatt felbontják az
útburkolatot, szétszerelik és megszün-
tetik a vízbekötést. Az akció előtt né-
hány nappal jelölő festékkel ezt jelez-
zük, a tapasztalatok szerint ez a legha-
tékonyabb figyelmeztetés. A jogszabá-
lyok szerint víz nélkül senki sem ma-
radhat, de az ingyen vizet vödörrel kell
hordanunk egy közeli közkútról vagy
tűzcsapra szerelt vízcsapról. 

Lakásmérővel rendelkező ügyfele-
inknél együttműködés vagy fizetés hi-
ányában felmondjuk a szerződést, és
vízfogyasztásukat a társasházi fővízmé-
rőre számlázzuk. A drasztikus lépések
már egy olyan folyamat végét jelentik,
melyben nem kereste az együttműkö-
dést a fogyasztó a tartozás rendezésé-
re. Hátralékkal rendelkező ügyfelünk,

´́ ´́

Feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja
a lakosságot, hogy a veszélyes hul-
ladékként kezelendő csomagolási
hulladékok február 1-től ismét elhe-
lyezhetőek a szolgáltatási területen
működő hulladékudvarokban.

elhelyezésére a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatási díj befizetéséről
szóló számla és a lakcímkártya bemu-
tatását követően a hulladékudvarok-
ban van lehetőség.

A veszélyes hulladékok közül
mennyiségi korlátozással helyezhető
el az elem, az akkumulátor, az elekt-
ronikai hulladék, a festékes és vegy-
szeres göngyöleg alkalmanként ösz-
szesen 50 kilogramm, de évente leg-
feljebb összesen 150 kilogramm, il-
letve a fáradt olaj hulladékból havon-
ta 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter
mennyiségben.

Az udvarra érkező beszállítót a
hulladékudvari felügyelő fogadja és
a hulladék szemrevételezése után tá-
jékoztatja az ügyfelet a hulladékok el-
helyezésének módjáról, azaz, hogy
az adott típusú hulladékot melyik
hulladékgyűjtő edénybe kell elhe-
lyeznie. A számítógépes nyilvántartá-
si rendszerben rögzítik a beszállítás-
hoz kapcsolódóan a következőket: a
beszállításra jogosult neve, címe,
ügyfélkódja; a beszállító neve, címe,
gépjármű rendszáma; a beszállított
hulladék azonosító száma és a be-
szállított hulladék mennyisége.

ÚJRA LEADHATJUK a veszélyes hulladékokat

Szöveg: GYHG

ha felveszi a kapcsolatot a Pannon-Víz
Zrt.-vel, akkor kollégáink segíthetnek
kamatmentes részletfizetéssel, fizetési
haladék engedélyezésével. A helyi ön-
kormányzatoknál adósságkezelési, la-
kásfenntartási támogatások igényelhe-
tők, vagy védett fogyasztóként további
könnyítéseket kaphatnak. Új elem az

Hátralékkezelés a Pannon-Víznél

Januárban 9 ezer háztartásba küldött fi-
zetési felszólítót a Pannon-Víz Zrt. A tár-
saság kintlévőségei az önkormányzati
bérlakások fogyasztóinál a legnagyob-
bak. Családi házas körzetben tavaly
mindössze 98 esetben kellett díjtartozás
miatt megszüntetni a vízbekötést. Ebből
26 esetben a visszakötés is megtörtént,
miután rendezték a tartozást.

A VÍZ NEM INGYEN

Szöveg és fotó: Pannon-Víz 

folyik a csapból
adósságkezelésben a kártyás vízmérő.
A készülék a vízfogyasztást az ellenér-
ték előzetes megfizetése esetén teszi
lehetővé. Ha a hátralékot felhalmozó
fogyasztó együttműködő, és meg tu-
dunk állapodni a törlesztés ütemezé-
sében, akkor magunk kezdeményez-
zük a kártyás mérő felszerelését.
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TÁJÉKOZTATÁS

Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának jegyző-
je tájékoztatja a Tisztelt Ügyfe-
leket és az adózókat, hogy a
Polgármesteri Hivatal Adóügyi
Osztályán (9021 Győr, Honvéd
liget 1. III. emelet) február 6-án
(szerdán), február 11-én (hét-
főn), február 13-án (szerdán),
február 18-án (hétfőn), február
20-án (szerdán) és február 27-
én (szerdán) a telefonos és a
személyes ügyfélfogadás is
szünetel a dolgozók tovább-
képzése miatt.

A Mosoni-Duna- és a Rába-
parti új közösségi terek télen
is népszerűek. Éppen emiatt
hívja fel a figyelmet a Győr-
Szol Zrt. az említett vízpartok
sajátosságaiból eredő veszé-
lyekre. A többfunkciós pad-
kán és annak lépcsőin hideg
esetén lefagyás, jegesedés
alakulhat ki, ami csúszásve-
szélyt eredményezhet. A saját
felelősségre használt közterü-
leten érdemes erre gondolni.
A veszély lehetőségére táblák
is felhívják a figyelmet.

A hideg idő miatt jégképző-
dés indult a városi tavakon. A
Győr-Szol Zrt. felhívja a figyel-
met, hogy a közterületi tavak
jegére tilos rámenni. Különö-
sen nagy veszélyt jelent, ha a
jeget hóréteg fedi, így a jég
gyengébb pontjai nem látha-
tóak. A tilalom érvényes a fo-
lyóvizekre is. A veszélyre az
egyes helyszíneken táblák is
figyelmeztetnek. A korcso-
lyázni vágyóknak a műjégpá-
lyát ajánljuk.

A Győr-Szol Zrt. január végéig működtette a város-
ban kijelölt 102 fenyőgyűjtő helyet. Újdonság volt idén,
hogy a lakossági igényeknek megfelelően számos új
helyszínt kapcsolt be a rendszerbe szolgáltató. Az első
fák közvetlenül az ünnepek után érkeztek a gyűjtőhe-
lyekre, a nagyobb dömping vízkeresztkor és az azt kö-
vető hétvégén volt. Január utolsó hetében már kisebb
a kihasználtság. A Győr-Szol Zrt. összesen mintegy 35-
40 ezer fenyőfát gyűjtött össze a kijelölt helyekről. 

A fenyőgyűjtő helyeket jelölő ketreceket és táb-
lákat a napokban raktárba szállították. A fenyőel- Szabadhegy, Panoráma Lakópark

42—100 nm-es PRÉMIUM kategóriás la-
kások már leköthetôk a beruházónál!

• csendes zöldövezet
• 3 rétegû üvegezés
• padlófûtés
• panorámás kilátás

Várható kezdés: 2019. I. negyedév
Várható befejezés: 2020. I. negyedév

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!

s FOGADÓÓRA

Szabó Jenő önkormányzati képviselő  feb-
ruár 4-én, hétfőn 15–16 óráig fogadóórát
tart Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala ménfőcsanaki lakossági információs
irodjában (Szertári u. 4.).

*   *   *
Bárány István, Révfalu, Kisbácsa, Bácsa és
Sárás önkormányzati képviselője pedig feb-
ruár 4-én az Audi Hungaria Iskolában (Kör-
töltés utca felől megközelíthetően), 5-én a
Nyugdíjasklub helyiségében (Vámosi u 2.), 6-
án a Tulipános Iskola Kisbácsai Tagiskolájá-
ban (Sövény u. 15.) 17 órától várja fogadó -
órára az érdeklődőket.

helyezési lehetőségek ezzel azonban nem szűnnek
meg teljesen. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. közszolgáltatási hulladékszállítási
működési területén a családi házas övezetekben,
illetve a bio hulladékgyűjtővel rendelkező ingatla-
nok esetében a díszek nélküli fenyőfa apróra vág-
va a barna fedeles kukában is elhelyezhető. A volt
karácsonyfák a díszek nélkül, a jogosultság igazo-
lása után a hulladékudvarokba is beszállíthatóak.
A hulladékudvarok nyitva tartása a www.gyhg.hu
weboldalon olvasható.

JANUÁR VÉGÉIG gyujtötték a fenyoket´́ ´́

közlekedjünk a vízpartokon!
Szöveg: Győr-Szol Zrt.

Óvatosan



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

Kertásás, fametszés, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, bozótir-
tás, kaszálás, fűnyírás! 06-30/403-
6810; 96/826-322

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

Lomtalanítást vállalok, eltakarí-
tom limlomját, ingyen elszállítom
felesleges holmiját. 06-20/996-
7268

Lakás, ház, pince, padlás, udvar ta-
karítását, rendbetételét, felesle-
ges holmi elszállítását (akár 1 da-
rabot is) vállalom megbízható
munkaerőkkel. Megegyezés alap-
ján akár hagyatékfelvásárlás is le-
hetséges. Nem fog csalódni ben-
nünk! 06-20/226-9431

Ajtók javítása! Vállaljuk fém, fa,
műanyag, beltéri-kültéri ajtók javí-
tását-szerelését, zárjavítását. 06-
70/223-7957

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

Vízvezeték-szerelést, radiátorok
cseréjét, társasházakban alapveze-
ték, strangok teljes körű felújítá-
sát vállalom Győrben és környé-
kén. Tel.: 06-30/520-8875.

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, fotótapéták felragasztását, la-
minált padlók lerakását vállaljuk.
Tel.: 06-70/245-8931.

Villanyszerelés + tanácsadás Győr-
ben és környékén. Rövid határidő-
vel. Tel.: 06-20/402-6657.

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

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbútorok ja-
vítása, áthúzása anyagválasztással.
Ingyenes felmérés – szállítás. Au-
tók, robogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődni lehet telefo-
non: 06-70/884-6838.

EGYÉB

Készpénzért, magas áron antik bú-
tort, festményt, herendi porce-
lánt, eozinos Zsolnayt, kristályo-
kat, ezüsttárgyakat, ékszert, régi
órákat, könyveket, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. Hívjon bi-

zalommal! Érdeklődés az alábbi
telefonon: 06-70/640-5101. Ké-
résre díjtalanul házhoz megyünk!

Szülinapra, farsangra hívja Gézu
bohócot!
1gezubohoc@gmail.com. 06-
20/576-6976

Saját részre vásárolok régiséget,
hagyatékot. Festményeket, órákat,
bútorokat, bizsut, pénzeket, szer-
számokat. 06-70/429-7028

Bioptron lámpát, színterápiát, áll-
ványt, dobozt, légterápiát, Ceragem
ágyat vásárolok! 06-20/529-9861

Régi bútorokat, festményeket, fali-
órát, herendi, Zsolnay porceláno-
kat, könyveket, ezüsttárgyakat, ék-
szereket, hagyatékokat vásárolok!
Németh Csaba, 06-20/937-9671. 

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utalvány
elfogadása, beváltás. Nádorváros-
ban garázst vennék. Tel.: 06-
70/564-2280.

ELADÓ

Nádorvárosi kényelem. Belváros-
tól karnyújtásnyira eladó egy tel-
jeskörűen felújított, 1. emeleti, er-
kélyes lakás:  tancsics40.hu.

KIADÓ

Fodrász vagy manikűrös részére
belváros közeli szépségszalonban

kiadó egy hely. (Győr-Sziget folya-
matosan fejlődő városrészében,
bejáratott, igényesen kialakított,
utcafronton, földszinten, ingyenes
parkolással, 5 fős szépségszalon-
ban, alacsony rezsivel.) 06-
30/298-1525

2 db önálló, társasházi  garázs ki -
adó Győr-Szigetben, a Lakatos ut-
cában február 1-től és május 1-től
hosszabb távra. 06-30/298-1525.

INGATLAN

Győrszentiván-Kertvárosban lévő
házamat győri garzonra cserél-
ném. Tel.: 06-30/589-4741

LAKÁSCSERE

Elcserélném győr-szigeti, 3. eme-
leti, 55 nm-es, határozott bérleti
szerződéses, klímás lakásomat 3
szobás, erkélyesre. Minden meg-
oldás érdekel. Ráfizetek. Érd.: 06-
30/284-8956, 96/820-479.

96/505-050

Marcalváros I-en 3 szobás, 63 nm-
es, összkomfortos, részben felújí-
tott, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 2 szobás, Mar-
calváros I. vagy nádorvárosi, hatá-
rozatlan–határozott idejű bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 672)
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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

• 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!

Nádorvárosi, 1 szoba+hálófülkés,
43 nm-es, összkomfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2-3 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérleményre.
Bán Aladár u. kizárva. (Hirdetés -
szám: 673)

Nádorvárosi, 1 szoba+hálófülkés, 30
nm-es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 2
szobás, belvárosi, nádorvárosi, mar-
calvárosi, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Bán Aladár u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 674)

Adyvárosi, 3 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, teljesen felújított,
határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 60–100 nm-es, 4
szobás, határozott -határozatlan
idejű bérleményre. Újváros és tar-
tozás kizárva. (Hirdetésszám: 577)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne szige-
ti, 35-45 nm-es, 1+fél szobás, ha-
tározott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Tartozás kizárva. (Hirde-
tésszám: 579)

Újvárosi, 1+fél szobás, udvari, 41
nm-es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cserél-
ne szigeti, belvárosi, újvárosi, 41-
50 nm-es, 2 szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre.
Földszinti, liftes házban a 3. eme-
letig. (Hirdetésszám: 580)

ÁLLÁS

CNC-gépkezelőket, forgácsolókat,
darusokat (felülről vezérelt), üze-
meltető villanyszerelőket, géplaka-
tosokat, méréstechnikusokat, ko-
vácsokat keresünk győri munka-
helyre. Kiemelt órabér. 06-
70/604-1265, 06-70/366-5722;
munka15@inex.hu

Cégünk keres győri munkahelyre
villanyszerelőket és CNC-gépkeze-
lőket. Kiemelt kereseti lehetőség
(nettó 2000-2100 Ft/óra). Utazás
biztosított. Érdeklődni: 06-
70/206-2621 és 06-20/265-2969
telefonszámokon.

Győri telephellyel rendelkező vállal-
kozás beton-előregyártó üzemébe
segédmunkásokat keres! Műköves
gyakorlat előnyt jelent. A munkafo-
lyamatokat betanítjuk. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal az info@
ornamentika.hu címen lehetséges.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanybojlerek
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Ezeket a készítményeket saját magamnak állítottuk össze

DR. DÉZSI TABLETTÁK
a szív és a máj védelmére

Dézsi Csaba András kardiológus pro-
fesszort elsősorban a győri szívcent-
rum vezetőjeként, illetve  egészség-
ügyi felvilágosító munkája alapján is-
merhetjük, számos könyve is megje-
lent. Néhány éve a patikák polcain
Dr. Dézsi márkanévvel vitaminokból
és ásványi anyagokból összeállított
készítmények jelentek meg, melyek
egyre népszerűbbek az egészségü-
ket óvó emberek körében.

Miért kezd egy ismert kardioló-
gus étrendkiegészítők gyártásába?

Ezek a tabletták eredetileg ne-
kem készültek. Mivel fiatal korom
óta magas a vérnyomásom és ver-
senysportolóként, majd a leállást
követően is gyakran szenvedtem
izomgörcsöktől, ráadásul a nem ve-
szélyes, de roppant kellemetlen
szívritmuszavarok, a pitvari és kam-
rai extraszisztolék is gyakran jelent-
keztek, régebb óta számos gyógy-
szert, vitaminokat és ásványi anya-
gokat szedtem. Amikor pár éve
megismerkedtem egy olyan szak-
emberrel, aki ebben a műfajban
rendkívüli minőségű készítmények
előállításával foglalkozik, megemlí-
tettem, hogy össze kellene raknunk
egy olyan tablettát, amivel akár há-
rom másikat is kiválthatnánk. Ebből
lett az első tabletta, a Dr. Dézsi Mag-
neQ10®. Rájöttem, hogy ha az én pa-
naszaimat megoldja a tabletta, akkor
másokon is tudok vele segíteni.

Nem olcsó kategóriájú készít-
ményről van szó, számos magnézi-
umtablettát kedvezőbb áron is be
lehet szerezni.

A Dr. Dézsi MagneQ10® tabletta
nemcsak magnéziumot, hanem Q10-
et, E-vitamint és B6-vitamint is tartal-
maz. A magnéziumkészítmények kü-
lönbözőek. Ha már a nevemet adom
valamihez, akkor az legyen minőségi,
jól hasznosuló alapanyagokból készült
tabletta. Az utóbbi hónapok számos,
például vérnyomáscsökkentőgyógy-
szer-botránya azt bizonyítja, hogy nem
szabad mindenáron az olcsó alapanya-
gok beszerzésére törekedni, mert an-
nak komoly veszélyei lehetnek. Az em-
berek hajlamosak figyelmen kívül
hagyni az ár megítélésekor, hogy elő-
fordul olyan is, hogy egy-egy kedve-
zőbb árú készítmény esetében nem
2x1 a napi ajánlott adag, hanem akár
4-6 tabletta, vagyis az egy doboz csak
fél hónapig tart ki jó esetben. Vagy
nem lesz hatékony, ha keveset szednek
be belőle. Utóbbi a legrosszabb taktika
a beteg részéről.

Egy kardiológus miért állít össze a
máj védelmét szolgáló tablettát, ahogy
ön a Dr. Dézsi Natur Hepar Mix®-et? 

Belgyógyász és kardiológus vagyok.
Fontos, hogy az emberi szervezet mű-
ködését minden esetben teljes egészé-
ben vizsgáljuk. A szív a motor, de a má-
junk az egyik fontos szervünk, ami a
szervezet méregtelenítésében vesz
részt. Vigyázni kell rá. Nemcsak annak,
aki rendszeresen, akár kulturált mér-
tékben fogyaszt alkoholt, de azoknak
is, akik gyógyszereket szednek vagy pél-
dául már zsírmájuk alakult ki. (x)

Dr. Dézsi professzor szerint 
a megelőzésnél nincs olcsóbb 
megoldás.
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LICIT

2019. február 26-án:
• Győr, Malomsok sétány; beépítetlen terület; Hrsz.:

10334/1; Teleknagyság: 1007 nm; Kikiáltási ár:
19.980.000 Ft+27% áfa

• Győr, Álmos u. 2.; műhely; Hrsz.: 4372/A/18; Nagyság: 28
nm; Kikiáltási ár: 1.920.000 Ft.

• Győr, Fehérvári út 98.; beépítetlen terület; Hrsz.: 422; Te-
leknagyság: 632 nm; Kikiáltási ár: 15.150.000 Ft+27% áfa

• Győr, Ady Endre u. 7/B; lakóház, udvar, gazd. ép.;
Hrsz.: 10454; Teleknagyság: 770 nm; Kikiáltási ár:
61.900.000 Ft

• Győr, Achim András u. 7.; lakóház, udvar.; Hrsz.: 9177; Te-
leknagyság: 782 nm; Kikiáltási ár: 22.300.000 Ft

2019. február 27-én:
• Győr, Malomsok sétány; beépítetlen terület; Hrsz.: 10326/1;

Teleknagyság: 823 nm; Kikiáltási ár: 19.100.000 Ft+27% áfa
• Győr, Ergényi utca 11/A; beépítetlen terület; Hrsz.: 13681/1;

Teleknagyság: 599 nm; Kikiáltási ár: 7.960.000 Ft+27% áfa
• Győr, Ergényi utca 11/B; beépítetlen terület; Hrsz.: 13681/2;

Teleknagyság: 600 nm; Kikiáltási ár: 7.350.000 Ft+ 27% áfa
• Győr, Ergényi utca 11/C; beépítetlen terület; Hrsz.: 13681/3;

Teleknagyság: 600 nm; Kikiáltási ár: 6.980.000 Ft+27% áfa
• Győr, Külső Vasút sor; beépítetlen terület; Hrsz.: 41657/8; Te-

leknagyság: 2027 nm; Kikiáltási ár: 4.940.000 Ft+27% áfa; 
• Győr, zártkert; zártkerti művelés alól kivett terület; Hrsz.:

43370; Teleknagyság: 3547 nm; Kikiáltási ár: 3.250.000 Ft.

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási FŐosztály Vagyonhasznosítási Osztályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-
239, ügyintézŐ: Tóthné Szabó Noémi), valamint az interneten (www.gyor.hu Önkormányzat/ Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐ meg.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján értékesíti

„Az evezős válogatottal, illetve a klu-
bommal már serdülőkorom óta járok
sífutótáborba, megszerettem ezt a
sportágat, és igyekszem kihasználni
minden alkalmat, hogy űzhessem. A
versenyre nem érkeztem nagy elvárá-
sokkal, végül is ez csak hobbi nekem. A
mezőnyt sem ismertem, és nagyon ke-
vés kilométer volt idén a lábamban.
Ehhez képest meglepően jól ment a
verseny. A résztvevők között volt szá-
mos jelenlegi és egykori sífutó, illetve
biatlonos válogatott, akik között szerin-
tem sikerült a tisztes helytállás. A nagy-
jából hat kilométeres távon 90 másod-
percet kaptam a győztestől, és mind-

A tavaly és 2017-ben is győztes
Lipót csapata nyerte a XVII. Alcufer-
kupa labdarúgó teremtornát. A me-
gyei első osztályban szereplő együt-
tes a fináléban a Gyirmótot győzte
le 2–1-re. A bronzérmet a Ménfő-
csanak szerezte meg, a Csorna lett
a negyedik, az Öttevény az ötödik,
a Kapuvár a hatodik, az ETO pedig
a hetedik a tizenhat csapatos me-

A hétvégén rendezték Budapesten az I. Normafa Sífutó Kupát, melyet
hagyományteremtő jelleggel szervezett a Vasas SC síháza. A GYAC-nak
ugyan nincs semmilyen téli sportokhoz köthető szakosztálya, egy ver-
senyző mégis képviselte a klubot ezen a viadalon. Az evezős Papp Ger-
gő volt ott a mezőnyben, és szép sikert ért el, annak ellenére, hogy
nála csak kiegészítő sportág a sífutás.

össze 30 másodperccel maradtam le a
dobogóról, és így a hatodik helyen vé-
geztem, amivel elégedett vagyok” –
mondta a versenyről Papp Gergő.

Dániában rendezték az ergométe-
res Európa-bajnokságot. A Győri Atlé-
tikai Clubot a para szakágban Pető
Zsolt képviselte a magyar küldöttség-
ben, és PR 1 kategóriában egyéni re-
korddal aranyérmes lett. „Mindenki-
vel nagyon elégedett vagyok, ilyen jó
eredményeket ergométeres EB-n még
nem értünk el. Pető Zsolt nevét kieme-
lem, ő harmadik alkalommal lett Euró-
pa-bajnok” – mondta Nagy Gábor, a
magyar paraszakág vezetője.

Sífutásban is
a legjobbak között a gyori evezos

zőnyben. A torna legjobb mezőny-
játékosának az aranyérmes Lipót-
ból Tóth Lászlót választották, a gól-
királyi címet csapattársa, Zimonyi
Dávid szerezte meg, a legjobb ka-
pus a csornai Dénes Zsolt, a kupa
felfedezettje pedig a Ménfőcsanak
játékosa, Koncsag Martin lett. A leg-
jobb gyirmóti játékosnak járó díjat
Sandal Dominik vehette át.

Címvédés 
az Alcufer- 

KUPÁN

´́ ´́
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Milyen tervekkel vágott neki a
csapat a bajnokságnak, és ezekből
az elvárásokból mi valósult meg az
idény első felében?

Az alap elvárás az 1–6. hely valame-
lyikének megszerzése volt a kezdés
előtt, mert szerettünk volna kivárni né-
hány fordulót, amíg kirajzolódnak az
erőviszonyok. Ezután egyértelművé
vált, hogy a csapatnak a dobogós he-
lyekért kell harcolnia, akárcsak egy év-
vel korábban. A lényeg az, hogy mindig
ott legyünk a legjobbak között a má-
sodosztályban, folyamatosan tűzben
tartsuk a győri férfi kézilabdát, hogy
amikor eljön az ideje, bátran álljunk
oda, hogy készen állunk az NB I-re.

Mikor áll készen egy klub, adott
esetben az ETO az élvonalra?

Sok mindennek jól kell alakulnia eh-
hez. Nyilván a megfelelő támogatói hát-
tér elengedhetetlen, hiszen semmi ér-
telme emiatt liftezni az osztályok között,
feljutni és azzal a lendülettel kiesni. Ezt
bevállalni most még óriási felelőtlenség
lenne. Az is fontos, hogy kikkel tudjuk
ezt a nagy lépést megtenni. A jelenlegi
keretből kevesen tudnák vállalni az NB
I-et, úgy gondolom, kellene legalább tíz
győri kötődésű játékos, és melléjük iga-
zolni olyanokat, akik beleillenek az el-
képzeléseinkbe. Először egy olyan évet
kell finanszírozni, amelyben az NB I-re
készül fel a még másodosztályú gárda.
A második évben ezt a keretet kell ki-
egészíteni, hogy meg is ragadjon a leg-

jobbak között a csapat, és pár éven be-
lül el kell jutni odáig, hogy a játékosok-
nak vonzó legyen Győrbe igazolni, úgy,
hogy játszani akarnak, és tanulni az
egyetemen. 

Hogyan teljesítettek a játékosok,
feltűntek-e fiatal tehetségek a ruti-
nos, régi ETO-sok mellett?

Mindössze három pontot veszítet-
tünk eddig, és próbáljuk tavasszal még
ezt a teljesítményt is felülmúlni. Nem
lesz egyszerű, hiszen hét meccsünk
lesz idegenben, és csak négy hazai pá-
lyán, a Magvassy Mihály Sportcsarnok-
ban, ahol támogatnak minket a szurko-
lóink. Deáki István vezetőedző megad-
ja a lehetőséget a tehetségeknek a bi-
zonyításra, ezt az eddigi edzőmeccse-
ken is láthattuk. Kovácsovics László, Kő-
halmi Dani, Schneider Miki régi, igazi
ETO-szívű kézilabdázók, tőlük minden-
ki sokat vár, mellettük méltó utód lehet
Győri-Dani Dávid. Czene
Dávid egyre bátrab-
ban játszik. Lakosy
Máté a jobb szé-
len Iváncsik Ta-
más távozásá-
val több lehe-
tőséghez jut,
benne van a
srácban az X-
faktor, bízunk
benne, hogy a
rutinos Papp
Márkkal megold-

ják ezen a poszton a feladatot. Átlövő-
irányító poszton Vékony Bence bevált,
kicsit több vagányság kell tőle, és min-
den rendben lesz, Szabó András a ru-
tin, sokat jelentettek a góljai, többször
volt húzóembere az együttesenek. Re-
méljük, a lövők közé rövidesen jó for-
mában tér vissza Pordán Gábor is. Mol-
nár Renátó beállóként a jövő remény-
sége, neki kicsit higgadtabban kell ját-
szania, Bella Viktor és Goór Kristóf a
két alapember itt egyelőre. Irányító-
ban Sokoray Ádám már támadásokban
is felnő ahhoz a szinthez, amit koráb-
ban védekezésben teljesített, Farkas
Benedek a jövő embere. A bal szélen
Paár Olivér jelenti az állandóságot, a ta-
pasztalatot, Hollós Peti pedig felveheti
vele a versenyt. Kapus poszton Nahaj
László és Pulai Dávid mellett már ott
kopogtat a felnőttcsapat ajtaján a 18
éves Décsi Gábor, aki a felkészülési

meccseken is jól védett.
Egyetlen játékos
távozott abból a

keretből, amely-
lyel kezdte a
bajnokságot
az ETO-SZE-
SE. Mi tör-
tént Iváncsik
Tamással?

Egyszerű-
en nem egyez-

tek az elképzelé-
seink, és így elkö-

szöntünk egymástól, további sok si-
kert kívánunk Tominak. Egyelőre mi
nem tartunk ott, mint a Veszprém
vagy a norvég Elverum, ahol Tamás
az elmúlt években játszott.

Szóba került a klub utánpótlás-
bázisa. Kik lehetnek azok, akiknek
a nevével találkozhatunk a jövőben
a felnőttmezőnyben?  

Remek szakmai stáb dolgozik a fia-
talokkal, hiszen a különböző korosztá -
lyos csapatokkal Rosta Miklós, Nahaj
Laci, Horváth János foglalkozik, az NB
II-es csapattal pedig Pauer Zoltán. Nála
játszhatnak majd azok a tehetségek,
akiket be akarunk dobni a felnőttek kö-
zé, hogy kicsit szokják a pofonokat, erő-
södjenek. De Ridder Robert, Hoff-
mann Bálint, Vidéki Roland, Mátés Ist-
ván, Juhász Levente, Kadocsa Botond,
Lukács Botond, Nagy Martin és Csala
Kristóf tartozik a legnagyobb remény-
ségeink közé. A sor elejére kívánkozna
Varga Dominik neve, sajnos ő már nem
lehet közöttünk. Jövőre vele kezdődhe-
tett volna azon fiatalok névsora, akik
felkerülnek az első csapathoz. Annak
idején nálunk kezdte beálló poszton a
válogatott Bánhidi Bence, az ifjabb Ros-
ta Miki és Vajda Huba is. Kivételes te-
hetségek, Dominik is az volt, ráadásul
óriási munkát tett bele abba, hogy
még jobb legyen a pályán.

A győriek NB I/B-s csapata első ta-
vaszi bajnoki mérkőzését február 16-
án játssza Veszprémben. 

A bajnokság téli szünetében a tabella 2. helyén áll az
Agrofeed ETO-SZESE a férfi kézilabda NB I/B-ben, úgy,
hogy a csapat egy vereség és egy döntetlen mellett
nyert kilenc meccset, és a kupában is jól szerepelt. A
zöld-fehérek hátránya egyetlen pont a listavezető Vác
mögött. Az őszi teljesítményről, a jövőről Auer Ká-
rolyt, a klub elnökét kérdeztük.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

A
bajnokságban

a dobogós
helyezés

a cél

LERAKJÁKaz NB I. alapjait
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Alma

Csirkecomb farrésszel 

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: február 1—7.

329 Ft/kg

Mesés tejföl
330 g, 663,64 Ft/kg

Sertéslapocka

720 Ft/kg

219 Ft/db

199 Ft/kg

379 Ft/db

Mesés túró
450 g, 842,22 Ft/kg

Paraj
450 g, 597,78 Ft/kg

269 Ft/db

A francia Beatrice Edwige nyáron a
Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapa-
tához igazol. A világ- és Európa-bajnok,
valamint olimpiai ezüstérmes beálló
szerződése két idényre szól. A Metzből
érkező 30 éves Edwige védekezésben
és támadásban is bevethető. „A cso-
dás metzi évek után úgy éreztem,
most jött el az idő, hogy egy szinttel
feljebb lépjek. Igazán meglepett és na-
gyon sokat jelentett számomra a Győri
Audi ETO megkeresése. A világ leg-

Az Újonc Fedettpályás Egyéni Or-
szágos Bajnokság nyitotta az idei kor-
osztályos viadalok sorát az atlétáknál.
A 13 éveseknek rendezett megmé-
rettetés 24 versenyszámának arany-
érmein 15 szakosztály osztozott, a
legtöbb medált a GEAC fiataljai vihet-
ték haza, őket követte a győri Bercsé-
nyi DSE három első helyezéssel.
Mindhárom aranyat Kapuy Júlia sze-
rezte, aki távolugrásban, ötösugrás-
ban és 60 méteres síkfutásban is
nagy fölénnyel győzött. 

„Julcsi nagy reménység, sok mun-
ka áll mögötte, és még több előtte.

jobb csapatáról van szó, akit ide hív-
nak, szerintem egy percig sem gondol-
kodik” – nyilatkozta a játékos, aki hoz-
zátette, ellenfélként játszott már Győr-
ben, és lenyűgözte a csapat, valamint
az azt körülvevő közeg.

Sokkal kevésbé jó hír, hogy Fodor
Csenge, az ETO KC balszélsője váll-
műtét miatt két-három hónapig nem
léphet pályára. A 19 éves, junior vi-
lágbajnok játékos szombaton, a CSM
Bucuresti ellen 36–27-re megnyert

BL-mérkőzés második félidejében sé-
rült meg.

Görbicz Anita két évvel meghosz-
szabbította szerződését a Győri Audi
ETO KC női kézilabdacsapatával. 

„Nem játszottam más klubban,
csak az Audi ETO-ban, és már régóta
tudom, hogy soha nem is fogok más-
hol szerepelni. Nagyon kevés ember-
nek adatik meg, hogy sikeres lehet
szűkebb hazájában, én azon szeren-
csések közé tartozom, akiknek sike-
rült. Az ETO sokkal több, mint egy
klub. Egy igazi család. Több mint ne-
gyed évszázada minden ide köt. Most
közösen úgy döntöttünk, hogy még
két évig biztosan játszani fogok. Jól va-
gyok, frissnek, fittnek érzem magam,
a csapatszellem pedig erősebb, mint
valaha, így egyértelmű volt számomra
a döntés a folytatásról. Szeretném a
legjobb teljesítményemmel segíteni a
csapatot a jövőben is, azért, hogy to-
vábbra is mi lehessünk a legjobbak” –
nyilatkozta Görbicz.

Február 22-én második alkalommal rendezi meg or-
szágszerte a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogya-
tékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport
Szövetsége  a Magyar Parasport Napjának érzékenyítő
programját, a Lélekmozgatót – jelentették be szerdán
a szervezők Győrben. A programra tavaly közel ötszáz
általános és középiskola jelentkezett, idén pedig az óvo-
dákat is szeretnék bevonni. A program keretében érzé-
kenyítő, interaktív osztályfőnöki és rendhagyó testne-
velésórákat tartanak, ahol a gyerekek egyebek mellett
kipróbálhatják a fogyatékkal élő sportolók sportágait.
Minden megyében lesz egy kiemelt intézmény, Győr-
ben ez a Bercsényi Miklós Szakközépiskola. A tájékozta-
tót követően a Bercsényi diákjai kipróbálhatták az ülő-
röplabdát és a kerekesszékes kosárlabdát, a játékba pe-
dig bekapcsolódott Jana Knedlikova és Puhalák Szidó-
nia, a Győri Audi ETO KC két kézilabdázója is.

Újabb
VILÁG-

érkezik
BAJNOK

Nagyon fiatal, ezért óvatosan bá-
nunk azokkal a kijelentésekkel, hogy
mire lesz képes a későbbiekben, de
óriási tehetség” – mondta a győztes-
ről edzője, Kószás Kriszta.

A klub szakmai munkáját is díjaz-
ták, a  Bercsényi DSE edzője, Farkas
Roland lett Győr-Moson-Sopron me-
gye legeredményesebb testnevelője
az elmúlt tanév országos diákolim-
piai döntőin, a tanítványai által elért
eredmények alapján. Farkas Roland
a Bercsényi Miklós Középiskola test-
nevelőjeként dolgozik, és már koráb-
ban is megkapta ezt a díjat.

Három aranyat nyert 

a Lélekmozgatót
Idén is megrendezik
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