
IX. évfolyam 6. szám  /  2019. február 8., péntek  /  Megjelenik 61.700 példányban

Városmuködés számokban

2019
Lapozzon a 35. oldalra!

KÖLTSÉGVETÉS

Cikkünk a 4–5. oldalon

´́



A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr, Győrújbarát és Győrújfalu köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve. Ki ad ja: Győr+ Média Zrt. Fe le lős ki adó:
Endrődi Péter vezérigazgató. A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: szerkesztoseg@gy orplusz.hu.
Fo tó: O. Jakócs Pé ter, Marcali Gábor. Hir de tés fel adás: 96/511-620. Nyom dai előké szí tés: Kon rád Kiadványszerkesztő Kft. Nyomtatás: Lapcom Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A.
Tel.: 96/504-444. Vezérigazgató: KovácsTibor. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket kérjük, a terjesztes@gyorplusz.hu címen jelezzék. ISSN 2062-7912

2 2019. február 8.

A Győr+ Este vendége volt
Koncz Nóra és Szabóné Mózes
Márta az egyesületből. Itt
mondták el, hogy még 2010-
ben alakultak meg Budapesten.
Főleg zoológusok voltak az ala-
pító tagok. Jelenleg már Győr-
ben működnek, hét önkéntes
segíti a munkájukat. A névadást
talán így értelmezhetjük a leg-
jobban: „Tennem kell érte, hogy
jobb legyen!, tehát MUSZÁJ!”

„Úgy gondoltuk, az emberek
életében szükséges, hogy a ter-
mészet egy kicsit közelebb ke-
rüljön hozzájuk. Főleg egy váro-
si embernek fontos ez: a lelké-
nek és a testének egyaránt. Sze-
retnénk megmutatni egy-egy ki-
rándulás során, milyen a körü -
löttünk lévő világ. A másik, ami
nagyon fontos, hogy a közvet-
len környezetünkben mit tehet-
nék a természetért” – mesélte
Koncz Nóra elnök. 

A Muszáj minden korosztályt
megszólít, sokfelé mozdul. A kis
lépésektől pedig sokat várnak.
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milyen, amikor migránsok ezrei lepik
el a várost, ebből nem kérünk, ki kell
állni a keresztény értékek mellett” –
emelte ki a polgármester, aki szerint
az önkormányzati választáson az lesz
a tét, hogy folytatódhat-e Győr töret-
len fejlődése, amit mi, városvezetők
az itt élőkkel közösen valósítottunk
meg az elmúlt években. „Tizenhá-
rom éve vagyok polgármester, és ér-
zek magamban annyi erőt, hogy foly-
tassam a megkezdett munkát, hiszen
van még mit tennünk. Abban bízom,
ahogy a korábbi választásokkor, úgy
most is Győrben higgadt, korrekt és
sportszerű kampány zajlik majd. Ter-
mészetesen vannak viták, nézetelté-
rések a Fidesz–KDNP és az ellenzék
között, de reményeim szerint, ami-
kor kell, közösen sok mindent meg
tudunk oldani és el tudunk érni” – fo-
galmazott Borkai Zsolt.

Jó évet zárt a győri gazdaság. Nemcsak az Audi és a
beszállítói, hanem a kis- és középvállalkozások több-
sége is bővült, fejlesztett. Az önkormányzat adóbe-
vételei is ezt támasztják alá: 2018-ban 25 milliárd
643 millió 411 ezer forint folyt be a város kasszájába,
ami megalapozza a 2019-es költségvetés stabilitását.

A költségvetésről is beszélt Borkai
Zsolt polgármester a Győr+ Televízió
Konkrét című műsorában, még azelőtt,
hogy sajtótájékoztatón közölték volna
a részleteket. (Erről bővebb anyagunkat
a 4–5. oldalon olvashatják – a szerk.)

„Idén is szeretnénk több lábon áll-
ni, a kultúra, a sport és a turizmus is
tovább erősödhet” – mondta el a

műsorban a polgármester és hozzá-
tette, ugyan a pontos számok még
nem ismertek, idegenforgalmunk
biztosan rekordot döntött az elmúlt
évben is. Kijelenthető: Győr már
nem „egyéjszakás kaland”, a turisták
egyre többen és több időt töltenek
nálunk. „Hamarosan még komo-
lyabb áttörés jöhet, amint Gönyűnél

elkészül a torkolati mű és folyamato-
san lesz víz a folyóinkban, berobban-
hat a vízi turizmus is Győrben” – fo-
galmazott Borkai Zsolt.

A polgármester az idén esedékes
két választásról, a májusi európai
parlamenti és az októberi önkor-
mányzati voksolásról is beszélt. „A
győriek helyben tapasztalták meg,

A VÍZI TURIZMUSBAN
Áttörés jöhet 

mindenkinek kellene

Nem alapok nélkül tervezget-
nek: számos ötletük megvaló-
sult a kilenc év alatt. Az egyik
legkülönlegesebb kezdeménye-
zésük talán a kolcsonkenyer.hu,
aminek a lényege: nem kell min-
dent felhalmozni otthon, ha van
a szomszédnak is például muf-
finsütője. Vagy éppen kölcsön is
kérhetjük a kerti partira a kellé-
keket, s máris nem kell eldobha-
tó műanyagokat vásárolni, majd
a kukába hajítani a felesleget. 

Valentin-napkor pedig a Li-
mában tartott ökobeszélgetésre
hívnak mindenkit, akiket érdekel
a tudatos és felelősségteljes vá-
sárlás, még a szerelmesek nap-
ján is. A téma fő vonala egy min-
denkit érintő cél lesz: hogyan fi-
gyelhetünk arra, hogy ne vásá-
roljunk olyan termékeket, ame-
lyeket a természet veszélyezte-
tésével állítanak elő. Véssük fel
valahova és jegyezzük meg: a
profit ne írja felül a felelős gon-
dolkozást! Muszáj lenne min-
denkinek megtanulnia!

Ez a Muszáj

AJÁNLÓ
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Otthon is sokat tehetünk azért, hogy zöldebb legyen a Föld. A Muszáj Termé-
szetvédelmi Koordinációs Egyesület felvállalta, hogy megmutatja: élhetünk
úgy is, hogy egészségesebbé tesszük lakókörnyezetünket.
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Márpedig az elektromos autózás je-
lene és jövője tele van jóslatokkal. Van-
nak, akik azt mondják, húsz-harminc
év múlva már csak villanyautók közle-
kednek, a másik tábor szerint belátha-
tó időn belül marad a belső égésű mo-
tor dominanciája. Jóslatok helyett in-
kább maradjunk a tényeknél.

2018 végén Győrben 65.500 au-
tót tartottak számon, ebből 111 volt
az elektromos jármű, 56 száz száza-
lékig elektromos, 55 pedig hibrid,
vagyis az autóban az elektromotor
mellett belső égésű motor is van –
mondta el érdeklődésünkre Vörös
Péter, az önkormányzat adóügyi osz-
tályának csoportvezetője. 

Még mindig a tényeknél maradva:
tavaly Magyarországon 136.601 új
autót helyeztek forgalomba, közülük
1300 volt tisztán elektromos, 769 pe-
dig hibrid. A világban nagyjából 100
millió autót gyártottak tavaly, ebből
2,1 millió volt elektromos.

Vagyis a számok egyértelműen ar-
ról tanúskodnak, hogy az e-mobilitás

itt van velünk, de tömegességről
még nem beszélhetünk. S anélkül,
hogy Vilmos császár hibájába es-
nénk, azt azért kockázatmentesen ki-
jelenthetjük, ez egy jó ideig még így
is marad.

Mi hátráltatja az e-autók
magyarországi terje-
dését? Mindenek-
előtt az autók
ára. Jóval drá-
gábbak, mint
a hagyomá-
nyos autók,
ami az árér-
zékeny ma-
gyar piacon
igencsak fon-
tos szempont.
Tízmillió forint
alatt aligha gondol-
kodhatnak új e-autóban
azok, akik nulla emissziós kibo-
csátású járművet szeretnének. Az ár
persze csökkenthető. A magyar ál-
lam idén is támogatja a zöld hajtást,

a jelenleg is nyitott pályázatban a
bruttó vételár 21 százalékára lehet
legfeljebb 1,5 millió forint támoga-
tást igényelni. A maximális bruttó vé-
telárat a minisztérium a korábbi 15
millióról 20 millió forintra emelte.

Van egy ennél is nagyobb gátló
tényező. Az elektromos autókat kon-
nektorból kell tölteni. Ehhez pedig
elengedhetetlen ha nem is a kertes
ház, de minimum egy garázs, ahol
éjjelente konnektorba lehet csatla-
koztatni a járművet. A lakótelepe-
ken, társasházakban lakók eleve a ki-

zárt kategóriába tartoznak, a har-
madik vagy akár a nyol-

cadik emeleten élők
képtelenek lenné-

nek autójukat
áramhoz csat-
lakoztatni.

S bár
szinte min-
den magyar
v á r o s b a n ,

így Győr ben
is találhatók

g y o r s t ö l t ő k ,
ezek a tömeges

igényekre nincse-
nek felkészülve.

A városban található négy par-
kolóházból háromban van lehetőség
e-autók töltésére, a Dunakapu téren,
a Jókai utcában és a Révai utcában –

tudtuk meg Ozsvárt Tamástól, a
Győr-Szol Zrt. kommunikációs veze-
tőjétől, aki elmondta azt, a decem-
berben átadott Árpád parkolóház-
ban is rendelkezésre áll a hely, így
csak idő kérdése, hogy a korszellem-
nek megfelelően a jövő oda is bekö-
szöntsön.

Ezeken kívül Győrben Adyváros és
Szabadhegy határán az egyik üzlet par-
kolójában is találunk e-töltőt, csakúgy,
mint Vízivárosban és a Győrt elkerülő
autópálya egyik benzinkútján is.

Az ár mellett a jelenlegi akkumu-
látorok ugyancsak nem kedveznek
a tömeges elterjedésnek. Jóindulat-
tal is 350-400 kilométer az a táv,
ami egy feltöltéssel megtehető.
Mindez optimális időjárási viszo-
nyok között. Az akkumulátorok töl-
tése drámaian csökken szélsőséges
viszonyok között, ideértve a hideg
téli napokat és az extrém nyári hő-
séget. Ezek a körülmények akár har-
madával is visszavethetik a hatótá-
volságot, ami egy Győr–Budapest–
Győr útvonalon mínusz tíz fokban
autózva kellemetlen meglepetése-
ket okozhat.

Városi viszonylatban nehéz lenne
ellenérvet felhozni az elektromos au-
tókra. Kipufogógáz nélkül, nulla
emisszióval nem szennyezik a leve-
gőt, a környezettudatosságnak azon-
ban ma még komoly felára van.

Elektromos autózás

Amikor Karl Benz 1886-ban bemutatta egy lóerős, három-
kerekű járművét, s megszületett az autó, Vilmos császárt
megkérdezték, mekkora esélyt lát elterjedésére. Az autó
sosem lesz tömeges, mert nincs annyi sofőr – mondta őfel-
sége, akinek jóslatát az idő alaposan megcáfolta. A fatális
tévedés azóta is visszafogottságra inti azokat, akik a mo-
bilitás jövőjét kutatják.

Az elektromos
autózás

jelene és jövôje 
tele van

jóslatokkal

messze még 

Már nem

FEHÉR 
HOLLÓ, de

a tömegestol´́
Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Marcali Gábor
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A 2019-es városi büdzsé terveze-
tét Borkai Zsolt polgármester és dr.
Fekete Dávid pénzügyekért felelős al-
polgármester mutatta be szerdán.
„Stabil város, stabil költségvetés” –
így jellemezte Borkai Zsolt a terveze-
tet, majd hozzátette, ahogy a koráb-
bi években, most is az egyik kiemelt
célkitűzése az anyagnak a város in-
tézményrendszerének színvonalas
működtetése, és erre mind a szociá-
lis, a nevelési, mind a kulturális intéz-
ményekben biztosított lesz a megfe-
lelő forrás. A polgármester azt is el-
mondta, hogy a tervezet mintegy 17
milliárd forintot tartalmaz városfej-
lesztési célokra, vagyis a főösszeg kö-
zel egyharmadát fejlesztésre szánják.
A beruházásokat a saját forrás mel-
lett mintegy 3,5 milliárd forint érték-
ben európai uniós pályázatok, illetve
állami támogatás is segíti, hiszen kö-
zel ötmilliárd forintból folytatódhat
a Modern Városok Program elemei-
nek megvalósítása. Tavaly egyébként
53,5 milliárd volt a februárban elfo-
gadott főösszeg, vagyis az idei 2,5
milliárd forintos növekedést mutat.
Borkai Zsolt hangsúlyozta, a nagybe-
ruházások mellett kiemelt figyelmet
fordítanak a lakókörnyezetek fejlesz-
téseire, a város élhetőségének to-
vábberősítésére is.

Mint minden költségvetés bemu-
tatásakor, most is először a bevételi
oldalt érdemes megnézni. A város fő
bevételi forrását a helyi adók bizto-
sítják, azok közül is kiemelt szereppel
bír az iparűzési adó. Mint ismeretes,
ennek mértéke 2018. január 1-től
1,6 százalékra csökkent, tehát a tava-
lyi volt az első év az új adókulccsal,
és akkor 21,5 milliárd forint folyt be
a kasszába. „Az idei büdzsében 22
milliárd forintos bevétellel tervezünk,
vagyis bízunk a helyi vállalkozások to-
vábbi gyarapodásában és növekvő
teljesítményében” – jelezte a polgár-
mester. Ahogy már lapunkban is be-
számoltunk róla, a korábbi kétszeri
adócsökkentés évente mintegy 5,5-6
milliárd forintot hagy a gazdaságnál,
ami elősegítheti a versenyképesség
növelését. A további adónemeket
nézve építményadóból 3,4 milliár-
dot, gépjárműadóból 500 milliót,
míg idegenforgalmi adóból 175 mil-

lió forintos bevételt tervez az előter-
jesztés. A bevételi oldalon jelentkező
állami támogatás mértéke – amely
főként kulturális és szociális területe-
ket érint – 6,6 milliárd forint.

A kiadási oldalon nézzük a legérde-
kesebb területet, a fejlesztéseket! Bár
a városi büdzsé számaiból nem egyér-
telmű, hiszen „csak” 515 millió forintot
tartalmaz rá Győr költségvetése, a leg-
nagyobb beruházásnak a vásárcsarnok
fejlesztése nevezhető. Ez egyébként
egy 3,5 milliárd forintos fejlesztés, ám
európai pályázat révén sok tétel nem
a városnál, hanem közvetlenül a Győr-
Szol Zrt.-nél jelentkezik. Ahogy arról
többször is beszámoltunk, a régi, el-
avult vásárcsarnok helyén egy modern,
a XXI. század igényeit kielégítő piactér
épül, ráadásul a közvetlen szomszédsá-
gában egy parkolóház is, amely a mint -
egy 300 férőhelyével komoly kapacitás-
növekedést jelent a lakótelepi környe-
zetben, így jelentősen oldja majd a vá-

sárcsarnok körüli parkolási problémá-
kat. A projekt keretében jelentős zöld-
terület-fejlesztés és a csarnok előtti tér
megújítása is szerepel.

„A költségvetés mintegy 2,5
milliárd forintot tartalmaz
különböző útfelújítás-
sal kapcsolatos
munkálatokra” –
hangsúlyozta
dr. Fekete Dá-
vid. Az alpol-
gármester ki-
emelte, eb-
ből egymilliár-
dot a csapa-
dékvíz-elvezeté-
si programra és
kapcsolódó útre-
konstrukciókra fordíta-
nak, de közvilágítási fejlesz-
tések is várhatók. Az útfelújítások ter-
vezésekor a városrészek kiegyensúlyo-
zott fejlesztését tartották szem előtt.
Csak néhány ezek közül: az idén befe-
jeződik az Újkapu utca felújítása, elké-
szül a Zechmeister úti járdafejlesztés,
ahogy az Ormos utca–Új élet úti kör-
forgalom is. Felújítják a Pusztaszeri
utat és átépítik a Kör tér–Egressy kör-

forgalmat. A legérdekesebbnek a Ká-
mán Imre utcai gyalogos-kerékpáros
felüljáró megvalósítása ígérkezik,
amely az M19-es út felett ível majd át.

A győri önkormányzat évek
óta folytatja intézménye-

inek felújítását,
amelyben kiemelt

figyelmet kap-
nak a nevelési
intézmények.
Tavaly szá-
mos óvoda
újult meg,
idén három

bölcsőde fel-
újítása kezdő-

dik. A 800 milli-
ós csomagban a

ménfőcsanaki, a Cu-
ha utcai és a Zöld utcai böl-

csőde is szerepel. Az intézményeknél
maradva, a Bezerédj-kastély felújításá-
ra 150 milliót, a Kálóczy téri nyugdíjas
apartmanház energetikai korszerűsíté-
sének első ütemére 140 millió forintot
tartalmaz a büdzsé. 

A polgármester a Modern Váro-
sok Programra is kitért, amely jelen-
tős állami támogatással megvalósuló

A győri költségvetést a februári közgyűlés tárgyalja, de
a büdzsé fő számairól már be tudunk számolni olvasó-
inknak. A főösszeg 56 milliárd forint lesz, amiből a fej-
lesztésekre mintegy 17 milliárd forintot terveznek.

A tervezet 
mintegy 

17 milliárd
forintot tartalmaz

város-
fejlesztésre
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projekteket tartalmaz, az idei városi
költségvetés pedig az állatkert fej-
lesztésére 1,4 milliárd forinttal, míg
a kórházi parkolólemez építésére 2,3
milliárd forinttal számol. Mint tudjuk,
az állatkerti bővítés már zajlik, míg a
Győri Nemzeti Színház és a II. János
Pál tér felújítása a régészeti feltárás
és az előkészítés szakaszában jár. Az
idén elindulhat a kórházi parkolóle-
mez kivitelezése, de több további
projekt előkészítése is előrehaladott
állapotban van. A strand vízi élmény-
parkká fejlesztése kapcsán például a
város kérte, hogy nyilvánítsák ki emelt
beruházássá a projektet, ez a téma
jelenleg kormánydöntés előtt áll. 

Az újvárosi rehabilitáció révén az
elmúlt években már számos épület
újult meg a városrészben, és ez a fej-
lesztés az idén mintegy 900 millió fo-
rintból folytatódik. Ide tartozik a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ újvá-
rosi szolgáltatóházának építése is. Dr.
Fekete Dávid az újvárosi rehabilitáció
kapcsán megemlítette, a program si-
kerességét mutatja, hogy az állami,

pályázati és önkormányzati források-
ból megvalósított beruházásokat
egyre több magánerős fejlesztés kö-
veti, tehát a program egyfajta katali-
zátorként is működik.

Ahogy a korábbi években, 2019-
ben is kiemelt feladat a város rende-
zettségének, tisztaságának fenntartá-
sa. Városüzemeltetési feladatokra
ezért egymilliárdot szán a büdzsé, de
ezen felül még 800 millió forintot a
közterületi rendezésekre, vagyis pél-
dául zöldeterületekre, szökőkutak fel-
újítására, öntözőrendszerek telepíté-
sére, utcabútorok kihelyezésére.

A győri önkormányzat oktatási
szolidaritási hozzájárulása 5,7 milli-
árd forint, a tömegközlekedés fenn-
tartásához pedig mintegy 950 millió
forintot biztosít. Az idei költségvetés
tervezésénél összességében 740 mil-
lió forintos tartalékot képeztek, ami-
ből 400 millió forint az általános tar-
talék. A tervezetet a jövő héten bi-
zottsági szinten tárgyalják, a közgyű-
lés pedig február 25-én fogadhatja el
Győr 2019-es költségvetését.

FEJLODÉS
Stabilitás és

´́Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Ilyen lesz a város 2019-es költségvetése
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@gymskik #gymskik

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara
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www.gymskik.hu

TEGYE MEG AZ ELSŐ LÉPÉSEKET
A DIGITÁLIS VILÁG FELÉ

a Modern Vállalkozások 
Programjával!

• Kell és érdemes a kkv-k digitális fejlesztése?
• Honnan kaphat egy vállalkozás az elképzelések

megvalósításához forrást?
• Melyek azok a hazai és globális trendek,

amelyek használatával piaci előnyt
szerezhet egy vállalkozás?

• Mikor térül meg egy informatikai fejlesztés?

Keressük meg együtt a válaszokat!
Digitális kkv-nap Győrben,
február 21-én, csütörtökön

Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara székháza
(9021 Győr, Szent István út 10/A.)

E‐ügyintézés, adatbiztonság, felhő megoldások,
az online jelenlét fontossága!

Miért érdemes eljönni az eseményre?
A vállalkozások első kézből kaphatnak tájé-
koztatást a digitális vállalkozásfejlesztés kül-
ső finanszírozásának lehetőségeiről és a leg -
újabb informatikai trendekről. Egyúttal lehe-
tőséget nyújtunk közös beszélgetésre, talál-
kozásra a szállítókkal, a tanácsadókkal, a pá-
lyázatkészítőkkel és hitelt nyújtó intézmé-
nyek képviselőivel.

A rendezvényen a részvétel díjmentes, 
azonban regisztrációhoz kötött.
Regisztráljon eseményünkre a 
vallalkozzdigitalisan.hu/esemenyek/index.html
oldalon!

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

´́

A megismételt eljárásban első
fokon Veszprém, majd a Győri Íté-
lőtábla után most éppen a Győri
Törvényszék járt el a büntetőper-
ben. Ennek az az előzménye,
hogy a Veszprémi Törvényszék
egyszer már felmentette a 15
vádlottat, köztük a MAL Zrt. veze-
tőjét, B. Zoltánt, valamint munka-
társait. A bíróság akkor azt mond-
ta ki: természetesen az ítélet
nem azt jelenti, hogy nincs fele-
lőse a katasztrófának, csak nem
éppen azok, akiket megvádoltak. 

Az ügyészség fellebbezett, ezt
követően a Győri Ítélőtábla járt
el. Az indoklási kötelezettség el-
mulasztása miatt hatályon kívül
helyezte és megismételtette az
elsőfokú eljárást. 

A hatályon kívül helyezés nem
a rossz döntés kritikája, hanem a
helyes döntés első lépése – mond-
ta akkor Széplaki Tamás, a Győri
Ítélőtábla elnöke az ítélethirdetést
követő sajtótájékoztatón.

A megismételt eljárásból
Veszprém megyét kihagyták, az
ítélőtábla a Győri Törvényszéket
bízta meg a feladattal. 

A hétfői győri ítélethirdetés és
az azt követő, részletekbe menő
indoklás nagy médiaérdeklődés
mellett zajlott. Abban nem volt ér-
demi vita a korábbi elsőfokú ítélet
és a mostani bírósági eljárás meg-
állapítása között, hogy mi okozta
a gátszakadásat. Dr. Somogyi Zol-
tán, a Győri Törvényszék büntető
kollégiumának elnöke – aki a saj-
tónak összefoglalta az ítélet hátte-
rét – úgy fogalmazott: „A vörös -
iszapot tároló X-es kazetta gátsza-
kadásának oka az altalaj tönkre-
menetele miatt bekövetkezett ta-
lajtörés, és ezt követően a gáttest
rideg törése, amely tervezői, ki-
vitelezői hiányosságokra és
hatósági mulasztásokra
vezethető vissza.”

Az ítéletet hirde-
tő, eljáró bíró, dr. Né-
meth Miklós szerint
azonban a vádlottak
mulasztásai hozzájárul-
tak a katasztrófához, mivel
a gátszakadás lehetőségére figyel-
meztető jelekkel nem foglalkoztak,
a környék lakosságát és a hatósá-
gokat megtévesztették a kazettá-
ban a szabályszegések folytán fel-
gyűlt tényleges vízmennyiség és
annak lúgossága tekintetében,
amelyek végül a kialakult kataszt-
rófa meghatározó tényezői lettek.”

A Győri Törvényszék két év
hat hónapi letöltendő fogház-
büntetésre ítélte B. Zoltán első-

rendű vádlottat, a MAL Zrt. cég-
vezetőjét közveszélyokozás bűn-
tette és más bűncselekmények
miatt. A vállalat műszaki szolgál-
tatási igazgatóját két év szabad-
ságvesztéssel büntette. Hat vád-
lottra felfüggesztett fogházat
szabott ki, de volt, aki pénzbün-
tetést, más pedig megrovást ka-
pott. Öt vádlottat felmentett a
törvényszék. 

Dr. Fejes Péter ügyész azon-
ban fellebbezett, mégpedig
azért, mert a bíróság csak gon-
datlan bűncselekmények elköve-

tésében marasztalta el a vádlot-
takat. A vádhatóság B. Zoltánt
hat bűncselekmény – többek kö-
zött szándékos közveszélyokozás,
valamint halált okozó gondatlan
közveszélyokozás – elkövetésé-
vel vádolta, s fegyházbüntetésre
tett indítványt, indokolta Fejes
Péter ügyész fellebbezését dr.
Gál Katalin ügyészségi szóvivő.

A per tehát másodfokon foly-
tatódik. 

Nyolc évvel ezelőtt nyolc
ember vesztette életét,
227 pedig megsérült a
főleg Kolontárt és Deve-
csert sújtó vörösiszap-
katasztrófában. Azóta
keresik a felelősöket.

Fogházra ítélték Gyorben a vörösiszap-tragédia feleloseit´́ ´́

A PERNEK 
nyolc év után sincs vége 
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Az eljárásból
Veszprém megyét 

kihagyták
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Győrben és környékén vannak kiemelten balesetveszélyes
csomópontok, az egyik ilyen a köznyelvben csak „Radnóti-
szobrosként” emlegetett kereszteződés. A probléma össze-
tett, hiszen az Újvárosból érkezők egyenesen áthaladását,
jobbra és balra kanyarodását stoptábla segíti, a jól belátható
kereszteződésben mégis sok baleset történik a szabályok be
nem tartásából.

A másik kiemelkedő baleseti okot kívánja most megszüntet-
ni a Magyar Közút Nonprofit Zrt., amelynek szakemberei úgy
döntöttek: hamarosan megtiltják a főútról való balra kanyaro-
dást. Azoknak az autósoknak tehát, akik Abda felől vagy éppen
a 85-ös főút felől érkeznének, már most érdemes előre gondol-
kodniuk, hiszen az Újvárosba jutást újra kell tervezni. Javasoljuk
a tavaly ősszel átadott, Radnóti úti csomópont használatát, ahol
közlekedési lámpa is segíti a biztonságos balra kanyarodást.

A 70-es sebességkorlátozó tábla a balesetek gyakoriságát te-
kintve nem volt elég: számos utoléréses ütközés történt, amely a
korlátozás és a követési távolság be nem tartásából eredt. Gyak-
ran előfordult a várakozó autók szabálytalan kikerülése is, nem
ritkán szemből történő ütközést előidézve. Ezek talán megelőzhe-
tőek lettek volna, ha az útszakaszon korábban kiépítenek egy bal-
ra kanyarodó sávot. A forgalom növekedése és a gyakori szabály-
talankodás azonban már nem tűr halasztást: szükség van a biz-
tonságos kanyarodósávra. Hogy ennek megépítésére mikor kerül
sor, az még kérdéses, az viszont már biztos: tavasztól csak szabály-
talankodás árán lehet a Nép utcára kanyarodni.

A napokban jelentette be Novák Katalin, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért
felelős államtitkára, hogy országos szinten ötvenezer-
re nőtt a bölcsődei férőhelyek száma 2010 óta.

„Győr elébe megy az igényeknek, az elmúlt két év-
ben 44 férőhellyel bővült a város kínálata, folyama-
tosan újították fel a bölcsődéket – például a Báthory
utcai, a Türr István utcai és a Kiskúti úti bölcsőde is
korszerűbb lett –, s a jövőben további 17-20 új hely
kialakítása várható” – mondta lapunk megkeresésé-
re dr. Somogyi Tivadar szociális és egészségügyekért
felelős alpolgármester. Hangsúlyozta, bíznak a CSOK
pozitív hatásában, s a házasulási kedv növekedése
miatti gyermeklétszám emelkedésében, ezért előre
gondolkodva alakítottak ki új helyeket. Somogyi Ti-
vadar rámutatott, az önkormányzatnak fontos, hogy
ne legyen olyan család a városban, akit helyhiány mi-
att utasítanak el a bölcsődéből. 

Az alpolgármester elmondta, 13 bölcsőde műkö-
dik a város területén, lefedve az egyes városrészeket,
illetve Ménfőcsanakon és Győrszentivánon is van
egy-egy bölcsőde. Az intézményekben 644 férőhely
áll a kisgyermekek rendelkezésére. Idén várhatóan
elkezdődik a Zöld utcai bölcsőde komplex felújítása,
mely magában foglalja a jelenleg nem működő pa-
vilon megnyitását is, mely további 12 férőhely kiala-
kítását teszi lehetővé. Ugyancsak ez év feladata lesz
a Cuha, a Kassák utcai és a ménfőcsanaki bölcsődék
további felújításának megkezdése is.

A bölcsődék minden évben március végén tarta-
nak egy előzetes felmérést, beiratkozást, hogy lássák,
mennyi kisgyermekkel számoljanak nagyjából a követ-
kező nevelési évben, de a beíratás folyamatos, attól is
függ, hogy a szülők mikor tudnak munkát vállalni.

Hamarosan TILOS lesz 

Tavasztól az eddigieknél is job-
ban kell figyelniük azoknak, akik
az 1-es számú főúton haladnak
Győr felé. A Nép utcánál ta-
vasztól ugyanis megtiltják a
balra kanyarodást. Az intézke-
dés célja a baleset-megelőzés.

balra kanyarodni
Szerző: Győr+ 
Fotó: O. Jakócs Péter

Az elmúlt két évben 44 hellyel bővült
Győrben a bölcsődei férőhelyek száma,
2019-ben pedig további 17-20 újat alakí-
tanak ki. A városvezetés szeretne az igé-
nyek elé menni, hogy ne legyen olyan,
akit helyhiány miatt utasítanak el.

A város elébe megy 
a bölcsodei igényeknek´́
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Marcali Gábor
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Az érettségi után az Adyligeti Ren-
dészeti Szakközépiskolába vezetett
az útja Pór Nikolettának, aki tudato-
san készült a rendőri pályára. Olyany-
nyira, hogy a képzést kitűnő ered-
ménnyel zárta, így Budapest után a
Győri Rendőrkapitányságon is törzs-
őrmesterként kezdhette meg a szol-
gálatot.

„A főtörzsőrmesteri rendfokozatot
2012-ben, soron kívül kaptam meg,
a kiváló munkám elismeréseként. Új-
város–Sziget–Pinnyéd körzeti megbí-
zottja pedig 2014 decembere óta va-
gyok – kezdte Nikoletta. – Szeretem
a hivatásomat, egyáltalán nem mun-
kaként gondolok rá. S bár még ren-
geteg minden áll előttem, úgy érzem
jól döntöttem, hogy rendőr lettem.”

Körzete folyamatosan fejlődik, a
városvezetés és az önkormányzati
képviselők is sokat tesznek a környé-
kért. Velük is kiváló a kapcsolata,
gyakran egyeztetnek. 

„Hozzávetőleg tízezer lakos tarto-
zik hozzám, ami nagy kihívás. Szíve-
sen foglalkozom az emberekkel, sze-
retek közöttük lenni. Egy körzeti meg-
bízottnak az az elismerés, ha bátran
fordulnak hozzá az emberek, hallgat-
nak rá és együttműködnek vele. Örü-
lök, ha mindenkivel sikerül megtalál-
ni a közös hangot.”

Valóban, a lakosok elfogadták a
„főtörzs asszonyt”, mert a többségük
így nevezi Nikolettát. Tisztelik, s tud-
ják, akkor is kereshetik, ha nincs szol-
gálatban. „Az én munkám nem köt-
hető munkarendhez. Gadóczi Péter
főtörzsőrmesterrel ketten dolgozunk
itt körzeti megbízottként, számítha-
tunk egymásra. Egyébként ez el-
mondható a parancsnokunkról, Már-
ki István alezredesről is. Engem ab-
ban is segít, hogy prevenciós előadó,
iskola- és ovizsaru is lehetek.”

Nikoletta célként tűzte ki, hogy se-
gítsen a gyermekeknek: a szenve-
délybetegségek vagy a bűnözés igen -
is elkerülhető. „Fontos, hogy minél
korábban, a korosztályuknak megfe-
lelő szinten és eszközökkel beszél-
jünk a bűnmegelőzésről. A gyerekek
fogékonyak az ismeretekre, érdeklő-
dők és bátran kérdeznek, sokszor
négyszemközt is. Rengeteg kísértés-
nek, veszélynek vannak kitéve, de ha
tudják, miről van szó, és mit okozhat
az életükben, a jövőjükben, könnyeb-
ben mondanak nemet. Hiszek ben-
ne, s a visszajelzések támogatnak!”

Pór főtörzsőrmesterrel az Eötvös-
és a Kossuth-iskolában találkozhat-
nak rendszeresen a diákok, megszo-
kott az egyenruha látványa. A pre-
venció nem működhetne, ha az igaz-

gatók és a tanárok nem támogatnák
Nikoletta munkáját. „Nemrég egy
kollégámat és a kábítószer-kereső ku-
tyáját hívtam vendégként. A 7–8.
osztályos fiatalok meglepődtek a ku-
tya tudásán, ugyanakkor nagyon él-
vezték a rendhagyó órát. Fontos,
hogy ezek a gyermekek tudják a ha-
tárokat a diákcsíny és a
szabálysértés vagy
bűncselekmény kö-
zött. Már a 3–4.
osztályos tanu-
lókkal is pró-
bálom meg-
értetni, hogy
minden cse-
lekedetünk-
nek van kö-
vetkezménye,
amit vállalni
kell! Ne rontsák el
az életüket már az
elején...”

S hogy mennyire felkészült-
nek kell lennie egy mai zsarunak, azt
bizonyítja még a tavaly december vé-
gi eset, amikor Pór főtörzsőrmester
lélekjelenlétére nagyon nagy szük-
ség volt. Éppen a Kossuth utca egyik
postáját akarta ellenőrizni, amikor
belépve észrevette: idős férfi fekszik
a földön, akin már ketten igyekeznek

segíteni. „Két ott tartózkodó sietett
először a férfi segítségére, ám mire
én odaértem, már nem voltak élet-
funkciók. A diszpécser mondta, hogy
azonnal kezdjem el az újraélesztést
mellkaskompresszióval. A mentős
kollégák a beteget 13 perc után visz-
szahozták. A hölgynek és a férfinak is

köszönöm a segítséget,
nélkülük nem mene-

kült volna meg az
idős férfi, aki

e g y é b k é n t
már jól van.”

A „fő-
törzs asz-
szonynak”
pedig a
2019-es esz-

tendőben is
ugyanazok a

vállalásai, mint
eddig: „Tudom,

hogy rengeteg feladat
vár még rám. Ám minden

erőmmel igyekszem helytállni, folya-
matosan képezni magam, s továbbra
is rászolgálni a megszerzett bizalom-
ra. Ez a munka pedig tényleg csak an-
nak való igazán, aki szívvel és lélekkel
csinálja” – zárta Pór Nikoletta főtörzs -
őrmester, akiben minden jel szerint
igazi zsaruszív dobog.

IGAZI 
zsaruszív

dobog Pór   fotörzsben 
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

´́

A fiatal rendőr főtörzsőrmester,
Pór Nikoletta hivatásnak, nem
munkának tekinti a mindennapo-
kat. Egyenruhásként megtalálta,
amit keresett: segíthet az embe -
reknek és rámutathat a bűnmege-
lőzés fontosságára is. Sőt ha kell,
életet is ment.

Minden
cselekedetünknek
következménye

van
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Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô,
világviszonylatban 106 telephellyel rendelkezô
vállalata, gyôri telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam beiskolázási
lehetôséggel. Ha szeretnél ingyenesen OKJ-s
targoncavezetôi jogosítványt szerezni, 
JELENTKEZZ!

Ami a  munkakör betöltéséhez szükséges:
• 8 általános iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
Ami a munkakör betöltéséhez szükséges:
• OKJ-s bizonyítvány (szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány
• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

Amit mindkét munkakör esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• cafeteriarendszer
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô
nemzetközi nagyvállalat munkatársa
lenni, JELENTKEZZ!

Érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:
96/661-213 vagy 30/864-0897
hr.gyor@syncreon.com

MINÔSÉG – INNOVÁCIÓ – JOGI KULTÚRA

A GYÔRI SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
Állam- és Jogtudományi Kara felvételt hirdet
az alábbi szakokon: 
• jogász
• munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási MA
• munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA
• igazságügyi igazgatási BA
• jogi asszisztens felsôoktatási szakképzés

Már diplomával rendelkezô érdeklôdôk szá-
mára kínált szakirányú továbbképzéseink:
• Agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász 
• Nukleáris jogi szakjogász 
• Európa-jogi szakjogász 
• Jogi szakokleveles gazdasági

és pénzügyi szakember 
• Jogi szakokleveles kommunikációs

és médiaszakember 
• Jogi szakokleveles mérnök 
• Jogi szakokleveles médiaszakember 
• Jogi szakokleveles nukleáris szakember 
• Law and Governance LLM – Jog-

és kormányzástani szakjogász (angol nyelvû) 

Képzéseinken állami ösztöndíjas helyek mellett
további jelentôs összegû ösztöndíjak is elérhetôk!

A felvételivel és karunkkal kapcsolatban 
bôvebb információ

http://felveteli.sze.hu • http://dfk.sze.hu
https://www.facebook.com/szedfk/ 

Telefon: +36 96 613 610
E-mail: felveteli@sze.hu és dfk@sze.hu

A belváros szívében található rendőrirodát két
évvel ezelőtt, önkormányzati támogatással telje-
sen felújították, mostantól pedig kibővült funkció -
val várják a lakókat. Az ünnepélyes megnyitón a
város képviseletében Radnóti Ákos alpol-
gármester mondott köszöntőt, aki
hangsúlyozta: a rendőrséggel
évek óta kiemelten jó az
önkormányzat kapcsola-
ta. „Az önkormányzat
eddigi is számos eset-
ben támogatta a rendőr-
ség prevenciós munká-
ját. Az egyik legnagyobb si-
ker az ingyenes kerékpárjelölő
program, amelyre folyamatosan nagy
az érdeklődés. A két éve teljesen felújított belvá-
rosi iroda most pedig új funkcióval bővült. A nyi-
tást követően hetente kétszer, kedden és csütörtö-
kön bűn- és baleset-megelőzési szakemberek várják
az érdeklődőket, akik így szakszerű segítséget kap-
hatnak. Győrben a közbiztonság jó, hogy ez így is
maradjon, kérek mindenkit: használják ki a most
megnyitott centrum kínálta lehetőségeket és infor-
málódjanak” – hangzott el az alpolgármestertől.

Dr. Bánhalmi Zsolt rendőr ezredes, bűnügyi rend-
őrfőkapitány-helyettes hozzátette, a megyében sze-
rencsére egyre kevesebb bűncselekmény történik,
a statisztikák is ezt támasztják alá. A csökkenő szá-
mok a megelőző munka fontosságát és eredmé-
nyességét is igazolják. Ebben a centrumban az ál-

lampolgárok egyszerre kapnak információt és kér-
hetnek tanácsot is a felmerülő problémájukra. Ele-
inte kedden délelőtt, csütörtökön pedig délután –
később kibővített nyitvatartással – várják a látogató-

kat a szakemberek, elsősorban
bűn- és baleset-megelőzési té-

mákban.
Nagyszerű újdonság-

nak tartja a szóró- és is-
mertető anyaggal bősé-
gesen felszerelt, korsze-

rű tájékoztató irodát a
Győri Rendőrkapitányság

vezetője, Váczi Attila rendőr
alezredes is, aki érdeklődésünkre

elmondta: „Azt várjuk, hogy a lakosok felfi-
gyeljenek és bejöjjenek ebbe a centrumba. Sőt
nemcsak a győrieket, hanem a környéken élőket is
szeretettel várjuk. Itt megismerkedhetnek azokkal
az újdonságokkal, amelyekkel még biztonságosabbá
tehetik mindennapjaikat, lakókörnyezetüket. Az itt
megjelenő civil cégek támogatásával olyan széles kö-
rű ismeretanyagot igyekszünk átadni, amelyek a pre-
venció területén minden korosztály számára hasz-
nosak” – hangsúlyozta a városi rendőrkapitány. 

A Bűn- és Baleset-megelőzési Centrumban –
rendőr és civil szakemberekkel – tehát február 5-től
várnak minden olyan érdeklődőt, akik szeretnének
többet megtudni például otthonaik biztonságának
megőrzéséről, a kábítószerek veszélyeiről, vagy ép-
pen a felelős közlekedés szabályairól, kellékeiről.

Információt
kaphatunk és tanácsot

is kérhetünk

Az országban nincs párja annak a Bűn- és Baleset-megelőzési Centrumnak, amely a
Bajcsy-Zsilinszky utcában található belvárosi rendőrirodában nyílt. A lakosok mostan-
tól hetente kétszer kereshetik a szakembereket.

Egyedülálló centrum nyílt 
a belvárosi

rendorirodában´́
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter
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A piacon számos konstrukció érhe-
tő el. A különbségek jelentkezhetnek
abban, hogy mekkora összeghatárig
térítenek mentési vagy kórházi ellátá-
si költségeket, vagy milyen segítséget
kérhetünk az asszisztencia keretében.
Szintén lényeges, hogy utólag fizetik-e
a költségeket, vagy azonnal helyet-
tünk is állják a számlát, és az sem lé-
nyegtelen, hogy milyen segítséget
kaphatunk egy autós utazás során el-
szenvedett balesetet követően.

Fontos látnunk: a biztosítók a szer-
ződésünkben és a feltételekben sze-
replő biztosítási események és kizárási
okok fényében fizetnek kártérítést. Így
fordulhat elő, hogy a biztosított meg-
lepetésére a biztosító elutasítja a kár-
igényét. Az ördög a részletekben rejlik:
ne spóroljuk meg azt a maximum fél
órát, amíg átnézzük a szabályokat,
mert egy jónak tűnő csomagról is ki-
derülhet, hogy számos életszerű koc-
kázatot kizárnak, vagy olyan szolgálta-
tási összegeket tartalmaznak, amelyek
jóval elmaradnak a reálisan felmerülő
költségektől. Szerződéskötés előtt kér-

dezzünk rá, vagy nézzünk utána az in-
terneten, hogy a magunkkal vitt va-
gyontárgyakra van-e fedezet? A célor-
szágban mekkorák a betegellátási, bal-
eseti költségek és milyen egészségügyi
ellátási szint az, amelyet elvárnánk kül-
földön is (EU-n belül sem elég az EU
egészségbiztosítási kártya!)? Milyen
szabadidős tevékenységeket fogunk
végezni, és azokra kiterjed-e a biztosí-

tás (síelés, kerékpározás, vízi sportok,
sziklamászás, siklóernyőzés, stb.), és
milyen esetekre nem terjed ki, illetve
mikor zárja ki a biztosító a helytállá-
sát? Repülős utak esetén a sztornó-
biztosítás megléte is fontos, illetve a

poggyászunkat érő károk esetére is ér-
demes biztosítani magunkat.

Még több információért látogasson
el a Magyar Nemzeti Bank aloldalára:
mnb.hu/fogyasztovedelem. A Pénzügyi
Fogyasztóvédők győri irodájában a
pénzügyi szolgáltatások teljes spektru-
mát érintő kérdés vagy panasz esetén
ingyenes segítséget kérhet. (x)

Itt a síszezon, a legtöbben felelősségteljesen indulnak út-
nak, de még mindig sokan vannak, akik nem kötnek utas-
biztosítást, holott akár az indulás napján online is elintéz-
hetjük. Célszerű azonban nem az utolsó pillanatokra hagyni
a döntést, és előtte több terméket is összehasonlítani.

Síléc? Pipa! Síbakancs? Pipa! Sísisak? Pipa! 

Utasbiztosítás?

Cím: Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208-as iroda (az ITC-székház) 
Tel.: 30/923-4942 (ügyfélfogadási időben), e-mail: gyor@penzugyifogyaszto.hu
Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto
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Az elmúlt évtizedekben a technikai
fejlődés a pénzügyeinket sem kímélte,
sőt egyre több mindent tudunk elintéz-
ni az internetnek hála. Sokan még min-
dig távol tartják magukat a netes fize-
téstől, a netbankok használatától vagy
az egyre népszerűbb e-csekk feladásá-
tól. Szerencsére a szolgáltatók és a kü-
lönböző törvények és előírások is a fel-
használók védelmét szolgálják. Sok he-
lyen csak több biztonsági lépést telje-
sítve tudjuk elindítani az utalást. A biz-
tonsági lépcső lehet jelszavas vagy kó-
dos – amit sms-ben kapunk meg tele-
fonunkra –, de egy okostelefonon tör-
ténő netbankolásnál már ujjlenyomat-
vagy arcfelismerő rendszerrel is tudjuk
igazolni magunkat.

A szolgáltatók előszeretettel hasz-
nálják már a saját felületükön is a kü-
lönböző lehetőségeket, de egyre több
alkalmazás könnyíti meg a dolgunkat.
Több szempontból is előnyösebb az
online vásárlás és a bankkártyás fize-
tés, hiszen nem kell sorban állni és
nem szükséges nagyobb mennyiségű
készpénzt sem magunknál tartanunk.

Az internetes vásárlással egy idő-
ben megjelentek a különböző ado-

mánygyűjtő szervezetek is. Ma már
rengeteg megbízható és lekérdezhe-
tő oldallal találkozhatunk, így mi ma-
gunk is tudunk gyűjtést indítani egy
szervezetnek, alapítványnak, rászoru-
lónak. A Győr+ Média is így tett, és
néhány kattintással már olvasóink is

segíthetnek. Elég egy egyszerű e-mai -
les regisztráció, vagy a Facebook-fió-
kunk segítségével is azonosíthatjuk
magunkat, majd választhatjuk a
bankkártyás utalást vagy a PayPal
(elektronikus pénztárca) fiókkal való
adományozást, de közvetlenül a ban-

kunkon, netbankunkon keresztül is
utalhatunk.

Legyünk körültekintőek, ha a pénz-
tárcánkról van szó, hiszen a csalók min-
dig találnak kiskapukat. Ügyeljünk arra,
hogy csak megbízható helyre, lekér-
dezhető számlaszámra utaljunk!

Gyorsan és biztonságosan tud segíteni a Mit Tehetnék Érted? Autista Otthon Alapít-
vány által működtetett mindszentpusztai autista-lakóotthonban élőknek: néhány
kattintással már ön is hozzájárulhat, hogy megvásárolhassák a fiatalabb kisbuszt. 

Nagykorú autóját szeretné fiata-
labbra és modernebbre cserélni a
Mit Tehetnék Érted? Autista Otthon
Alapítvány. Egy tábla csokoládé árá-
val már ön is segíthet! A kisbuszt
már kinéztük, a mindössze nyolcé-
ves, kilencszemélyes Ford Transittal
az otthon lakóit kirándulni és orvosi
vizsgálatokra szállíthatnák – együtt
az egész csapatot! A jármű három-
millió forintba kerül, melyből az ala-
pítvány egymillió forintot már félre-
tett, a többit az olvasók, a rádióhall-
gatók és tévénézők segítségével sze-
retnénk összegyűjteni.

Otthonról is könnyen 

ADAKOZHAT
Szerző: Rozmán László  / Fotó: Marcali Gábor
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Sopronban nőtt fel, édesanyjával
gyakran járta a műemlékekben gazdag
utcákat. Hároméves kora óta csak las-
san lehetett lépegetni vele, mert min-
den szoborról tudni akarta, mit ábrázol,
kiket testesít meg. Rajzkészsége korán
alkalmassá tette az önkifejezésre, de
volt egy „hosszúra nyúlt lexikális korsza-
ka”, amikor is a könyveket bújta, meg-
ismerte az alkotó technikákat, azok leg-
jelentősebb alkotóit. A soproni gimná-
ziumban Erzsi néni, a rajztanár a gya-
korlatban szemléltette a stílusok jel-
lemző képzőművészeti technikáit, ho-
gyan készül és milyen érzések, gondo-
latok kifejezésére alkalmas például a
kollázs vagy a montázs. 

Ilyen előzmények után művészettör-
ténésznek jelentkezett az ELTE-re, aho-
vá évenként csak néhány fiatalt vettek
fel erre a szakra. Harmadszorra sikerült
bejutnia, addig, a német tanítása mel-
lett képkereteket restaurált. Az egyete-
men aztán sikeres éveket élt meg, a
diplomájával állami ösztöndíjat is ka-
pott a PhD tudományos fokozat meg-
szerzésére, miközben tanársegédként
dolgozott. 2007-ben behívta magához
egyik professzora, Kerényi György tan-
székvezető, s azt kérdezte tőle: kedves
Bernadett, mit szólna Győrhöz?

Ezzel a hivatással akkoriban nem
volt könnyű elhelyezkedni. Grászli Ber-
nadett rá is bólintott a lehetőségre, s
az egykori polgármester, Kolozsváry Er-
nő által alapított városi művészeti mú-
zeum művészettörténésze lett. 

Amit igazán megszeretett a sokrétű
múzeumi munkában, az főleg a kiállítás-
rendezés és a tárlatvezetés. Olyan mú-
zeumot képzelt el – és valósított meg
Győrött –, ami nyitott, színes, eleven in-
tézményként működik.

„Nemcsak a múze-
umi munkát végez-
zük, hanem a
közművelődés-
ben is egyre
nagyobb sze-
repet kap-
nak a köz-
g y ű j t e m é -
nyek” – hang-
súlyozza az
igazgatónő. 

2013-ban a városi múzeum igaz-
gatójaként átvette az egykori megyei
múzeum telephelyének irányítását is. 

„2021-ben Győr 750 éves lesz, eb-
ből az alkalomból már tervezzük a
megyei múzeum új kiállítását – tájé-
koztat Grászli Bernadett és hozzáte-
szi: a megyei múzeum kiemelt mű-
emlék épület, mely a bencések és a
város története miatt is fontos. Belső
udvarának lefedésével újabb 550

négyzetméteres, trapéz
alakú kulturális teret

nyerhetünk. Sze-
rencsére Győr

önkormányza-
ta nyitott a
felújításra.” 

Az Ester-
házy-palotá-
ba rendezett
nagyszabású

kiállítások filo-
zófiájáról is be-

szélt az igazgatónő: a legfontosabb
kiinduló alapot saját klasszikus és
gazdag kortárs gyűjteményük jelenti.
Ezek megújításával, párbeszédével,
közös megjelenésével, más művésze-
ti ágakhoz való kapcsolódásával új
impulzusokat generálnak.

A képgrafikák világából is szerveznek
kiállítást a Győri Grafikai Műhely alko-
tásai alapján. A komoly nemzetközi kö-
tődésekkel rendelkező művésztelep pe-
dig már 51 éves. Tagja volt ennek a kö-
zösségnek a nemzetközi szinten is ma-
gasan jegyzett festő, Nádler István, aki-
nek februárban zárt nagy sikerű kiállítá-
sa az Esterházy-palotában. A művészte-
lep a hetvenes években a magyar fém-
szobrászat kitüntetett helyszíne volt.
„Ezt a funkcióját szeretnénk visszaadni,
hiszen ugyan Győr gazdasága átalakult,
de a fémmegmunkálás ma is fontos
iparága ennek a városnak.” 

A múzeum egyik legfontosabb cse-
lekedete a Rómer Ház újraélesztése

volt. Sikerült egy jól kihasznált, izgal-
mas, nagy érdeklődésre számot tartó,
főleg, de nem kizárólag ifjúsági közös-
ségi teret teremteni, színjátszókkal,
jazz- és más zenei programokkal, kur-
zusokkal, közös főzéssel, mozival, de-
signprogramokkal és bemutatókkal.

Legújabb kezdeményezésük fősze-
replője a Győri Filharmonikus Zenekar
négy tagjának vonósnégyese. Betanul-
nak egy darabot, s arra kérik Grászli Ber-
nadettet, hogy az ahhoz valamilyen
módon illő, kapcsolódó múzeumi tár-
gyat mutasson be és beszéljen róla. El-
ső alkalommal Dvořák Amerika vonós-
négyesét választotta az együttes. Az
igazgatónő pedig Xántus János puskáját
mutatta be, majd Mexikóban festett al-
kotását elemezte.

„Az intézmények társadalmasítását
2013-ban kezdtük el, ennek sikere is
hozzájárulhatott a díjhoz, melyet én
kaptam, de az összes munkatársam ér-
deme” – mondja az igazgatónő. 

Művészettörténeti ismereteinek első jutalma hetedikes korában egy
gombás melegszendvics és egy gesztenyepüré volt az Arrabona emeleti
büféjében Grászli Bernadettnek. A győri Rómer Flóris Történeti és Mű-
vészeti Múzeum igazgatója már gyerekkorában művészettörténeti ver-
senyekre járt. A Zádor Anna-díjas művészettörténész idén, a magyar
kultúra napján kapta meg a Győri Közművelődési díjat.

Nyitott, színes, eleven

A RÓMER-MÚZEUM Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Már tervezik
a megyei

múzeum jubileumi
kiállítását
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Ahogy arról többször hírt adtunk:
az állami támogatással megvalósuló
Modern Városok Program keretében
megújul a Győri Nemzeti Színház és
a II. János Pál tér, amelynek előkészí-
tése gőzerővel zajlik, a tervezési fo-
lyamatok lezárultával, illetve egy si-
keres közbeszerzési eljárást követő-
en, várhatóan 2020 májusától indul-
hat meg a kivitelezés. (Tehát a 2020–
21-es évadtól szerepelne várhatóan
két évig a színház és a Győri Balett
társulata az Olimpiai Sportparkban.)

„Az önkormányzat igyekszik min-
den olyan igényt figyelembe venni,
amely révén a lehető legjobb beru-
házás készülhet el, és a színház előtti
terület egy igazi közösségi térré ala-
kulhat” – fogalmazott lapunknak Pá-
ternoszter Piroska polgármesteri biz-
tos. Hozzátette, ennek jegyében kez-
deményeztek párbeszédet a Schwei-
del utcában tulajdonnal, bérlemény-
nyel rendelkező vállalkozókkal. A kö-
zelmúltbeli első megbeszélés során
az önkormányzat a tervező TSPC Kft.
közreműködésével ismertette a tér-
rel kapcsolatos terveket.

„Előremutató megbeszélésen va-
gyunk túl, mivel az érintett vállalko-
zók nagyon konstruktívan állnak a
kérdéshez, nemcsak szép számban
jelentek meg, de építő, előrevivő ja-
vaslatokat fogalmaztak meg” – szö-
gezte le Páternoszter Piroska. Kifej-
tette, a munkálatok kétségkívül érin-
teni fogják a Schweidel utcában üze-
melő vendéglátó egységeket, ám a
vendéglátóhelyek működését a fel-
újítás alatt is biztosítani fogják. „Biz-
tosítani szeretnénk minden helyiség

megközelíthetőségét, hogy bezárni
emiatt senkinek se kelljen.”

Az üzlettulajdonosok kérdései a
vendéglátó terekhez kapcsolódó nyi-
tott teraszokhoz, az automata mély-
garázs nyújtotta lehetőségekhez, és
a közlekedési rendben beálló változá-
sokhoz kapcsolódtak elsősorban. La-
punkban korábban részletesen is be-

mutattuk a tér koncepcióterveit,
amelyből kiderül, hogy a mostani ár-
nyékolók megszűnnek, így a műem-
léki jellegű, értékes épületek újra lát-
hatóvá válnak. Az épület és az új te-
raszok között 4-5 méter, míg a tera-
szok és a színház között 6-8 méteres
gyalogos sávot alakítanak ki. A jelen-
legi kiülők helyett egységes teraszok

épülnek, ezekkel kapcsolatban is kér-
ték az üzlettel rendelkezők észrevé-
teleit, igényeit, hogy azok a legprak-
tikusabb módon szolgálják a vállalko-
zásokat és a teraszokra beülő látoga-
tók kényelmét is. A polgármesteri
biztos végül úgy fogalmazott, a ter-
vezés folytatódik, ahogy az egyezte-
tések is.

Pezsgo életet terveznek´́
A MEGÚJULÓ TÉRRESzerző: Papp Zsolt

Látványterv: tspc.hu

Miközben zajlik a régészeti feltárás és készülnek a tervek, a háttérben folyamatos egyeztetések
zajlanak, hogy minél több szempontnak megfeleljen a megújuló tér. Legutóbb például a Schwei del
utcában üzlettel rendelkező vállalkozók véleményét kérte ki az önkormányzat.
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Kottán Péter, az RC Győr Rába el-
nökének tájékoztatása szerint a kez-
deményezés elérte célját: még in-
kább felpezsdült a város képzőművé-
szeti élete, valamint eleget tettek a
Rotary „Légy inspiráló” 2018 mottó-
jának is, hiszen számos, a Rotaryt
népszerűsítő programon vettek részt
és szerveztek eseményeket.

Görcsné dr. Muzsai Viktória pro-
jektvezető összefoglalta az elmúlt év
történéseit. Elmondta, második al-
kalommal hirdették meg az „Egy es-
te a művészetért” gálaestet, melyet
két kiállítás előzött meg. Az egyik ta-
vasszal az Art World Hungary Egye-
sület tagjainak munkáit mutatta be,
a másik ősszel az aukciós és fix áras
művekből állt össze, mindkettőnek
a Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara aulája
adott otthont. Az elmúlt évben bő-
vült azon művészek köre, akik alko-
tást ajánlottak fel a nemes cél érde-
kében. A beérkezett munkák közül
egy ötfős szakmai zsűri választotta ki
azt a 14 munkát, amelyet a gálaest
aukciójára vittek, valamint 15 fix
áras alkotást, melyeket kiállításon és
honlapon mutattak be. Ezen művek
felajánló művészei: Borbély Károly
festőművész, Csizmadia István festő-
művész, Csurák Erzsébet textilmű-
vész, Farsang Sándor festőművész,
Gui Demeter festőművész, Horváth
Ákos grafikus, Kurcsis László grafikus,
Kustán Melinda textilművész, Lipo-
vics János iparművész, Malasits
Zsolt festőművész, Milu Milanovich
Ildikó festőművész, Molnár György
alkotóművész, Mózes László grafi-
kus, Szabó Béla fotóművész, Szalkai
Károly festőművész és Tolnay Imre

Az Art Agora misszió 
A győri képzőművészeti élet fellendülőben van,
egyre népszerűbbek a városban élő alkotók, egy-
re több kiállításon, rendezvényen találkozhatunk
munkáikkal. Ez a Rotary Club Győr Rába Art Ago-
ra projektjének is köszönhető – hangzott el a na-
pokban tartott projektzáró eseményen.

képzőművész. Az alkotásokat a Mű-
vek és Mesterek II. című kiadvány-
ban is közreadták a Palatia Nyomda
és Kiadó Kft. támogatásával.

Borbély Károly a művészek ne-
vében kifejtette, a bemutatkozási
lehetőség mindig is fontos a művé-
szeknek, most pedig ez jótékony-
sággal is párosulhat, így a kezdemé-
nyezés elérte célját.

A Rotary Club Győr-Rába és az
Art World Hungary Egyesület dol-
gozik a 2019. évi Art Agora pro-
jektterven.

A projektet értékelő rendezvé-
nyen átadták a 2018-ban alapított

Pro Art Agora díjat, melyet ezúttal
Horváth Ákos grafikus az Art Agora
kiadványok igényes szerkesztésé-
ért vehetett át.

Kottán Péter az értékelő ülésen
bejelentette: a 2017. évi Art Agora
projekt szponzori támogatásaiból
és az aukción befolyt összegből tíz,
a képzőművészetek terén tehetsé-
ges, közép- és felsőoktatásban ta-
nuló, és a vizuális műhely számára
nyújtottak támogatást. 

A második projekt a szponzorok,
mecénások jóvoltából az elsőhöz
hasonló eredménnyel zárult. Így is-
mét kiírják az Art Agora képzőmű-

vészeti ösztöndíjat. Pályázatokat a
17–21 év közötti tanulóktól, vala-
mint az iskolákban, az egyetemen
működő vizuális műhelyektől, szak-
kollégiumoktól várnak. Idén újdon-
ságként pedig alkotótábori részvé-
telre is lehet ösztöndíjat kapni.

A részletes pályázati kiírás a
www.art-agora.hu  honlapon talál-
ható. Információk kérhetők: Kottán
Péter kuratóriumi alelnöktől, az RC
Győr-Rába elnökétől, e-mailben:
kottan.peter@rc-raba.hu és a +36-
70/360-3517-es telefonszámon
munkanapokon. A pályázatokat
február 20-án éjfélig várják.

MUVÉSZEK,
mualkotások, jótékonyság 

´́
´́



152019. február 8.

A Műteremben a város – a fényké-
pezés kezdetei Győrben című tárlatot
a talbotípia feltalálásának 180. évfor-
dulója alkalmából rendezték. William
Henry Fox Talbot 1839. január 31-én
mutatta be az általa fotogenetikus
rajznak nevezett képrögzítési eljárást
Londonban. Alig egy évtizeddel ké-
sőbb már Győrben is voltak művelői:
Mayrhofer József győri kanonok
(1810–1897) és Skopall József fényké-
pész (1814–1870). A régi utcákról és
terekről, a város lakóiról készült fény-
képek megmutatják a győri életet a
19. század második felében. Az általuk
készített mintegy 800 felvételről a vá-
ros polgárainak, egyházi személyiségei -
nek, katonatisztjeinek arcát ismerhet-
jük meg, nekik köszönhetjük az első
városképeket is. A kiállítás bemutatja
a fotótörténet korai időszakának esz-
közeit és különböző technikai eljárása-
it is, valamint az őket követő győri
fényképészek alkotásai is láthatóak,
megmutatva a fotográfia elterjedését
és népszerűségét.

A fotográfia anatómiája címmel a
médium és a fotografikus kép szerkeze-
tén alapuló kiállítás látható húsz mű-
vész alkotásain keresztül. A kiállítást
rendező Dobokay Máté, a Fehér Zaj
Művészeti Egyesület alelnöke és Grászli
Bernadett múzeumigazgató megfogal-
mazása szerint: A tárlat célja, hogy az
ábrázolás tárgyától elvonatkoztatva is
gondolkodjunk a technikai képről.

A bál bevételét idén is jótékony célra fordítják,
december 6-án több száz gyermeket látnak belőle
vendégül és ajándékoznak meg Mikulás-csomag-
gal a szervezők, a város Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzata.

Az eseményre sokan kíváncsiak, így nemcsak
hazánkból, hanem külföldről is szép számmal ér-
keznek vendégek, hogy ízelítőt kapjanak az ör-
mények kultúrájából, gasztronómiájából, az ör-
mény emberek mentalitásából. A kezdetekkor
hetvenen, tavaly már százhetvenen báloztak és
az évek során folyamatosan csatlakoztak győri
vállalkozók, kereskedelmi cégek támogatóként,
hogy a bál elérje célját.  

A bál fővédnöke Borkai Zsolt polgármester, véd-
nöke dr. Turgyán Tamás, az örmény nemzetiségi

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne” – ez a Tamási Áron-idézet a mot-
tója a sorrendben 16. Örmény Bálnak, melyet
március 1-jén rendeznek a Hotel Konferenciában.

szószóló, az eseményen köszöntőt mond Simon
Róbert Balázs országgyűlési képviselő és Agekjan
Ajasztan, a Győri Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke. A bál díszvendége ezúttal is Kiss
János, a Győri Balett igazgatója, Forgács Péter, a
Győri Nemzeti Színház igazgatója, valamint Gör-
bicz Anita és Vincze Ottó sportolók. 

Az idei bálon is átadják az önkormányzat díját,
a Lebó Ferenc szobrászművész által készített em-
lékplakettet azoknak, akik az elmúlt évben a leg-
többet tettek Győrben az örményekért.    

„Minden meglepetést nem szeretnék elárulni,
egyelőre csak annyit, hogy az este fellép többek
között Karsai Klára és Elek Zsolt, a talpalávalót pe-
dig a Repeta zenekar szolgáltatja” – mondta la-
punknak Agekjan Ajasztan.

AZ ÖRMÉNYEK
kultúrájából, mentalitásából,
GASZTRONÓMIÁJÁBÓL

ÍZELÍTO ´́

Szerző: Földvári Gabriella

A fényképészet ahhoz hasonló átalaku-
lási folyamatában van, mint annak
megjelenésekor a festészet és a grafika,
így nincs aktuálisabb téma, mint kritikai
vizsgálat alá vetni azt az eszköztárat,
melyet használunk. A kiállításon a fény-
képészeti eszközökre támaszkodó vagy
a szűken vett fotográfiai képalkotással
szakító alkotásokat egyaránt láthatunk.

„A tárlat hét teremre tagolódik, a
fotográfia alapjaitól, alapfeltételeitől
kiindulva, ami egy puszta doboz vagy
fotópapír, a talált, kisajátított képtől,
a kamera nélkül készült képtől, a ka-
merával készült, manipulált képen át
a szoftverek által készítettig jutunk”
– ismertette a tárlatot megnyitó Csé-
ka György költő, esztéta, kritikus.

Mindkét kiállítás március 31-ig te-
kintető meg, hétfő kivételével na-
ponta 10–18 óráig.

Két, a fotózással kapcsolatos
kiállítás is nyílt szombaton az
Esterházy-palotában. Az egyik
révén közelebb kerülhetünk
városunk múltjához, a másik
által pedig megismerhetjük a
fotográfia anatómiáját. 

FOTÓZÁSSAL kapcsolatos

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor 

kiállítások nyíltak
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Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

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 22. und 23. Februar zeigt das Győrer Balett das Stück „Black
to say silence” im Győrer Nationaltheater. Eintrittskarten sind
noch in begrenzter Anzahl erhältlich.

„Debussy & Mozart” – Konzert des Győrer Philharmo-
nieorchesters am 17. Februar im Konzertsaal der Uni-
versität (ehemalige Synagoge) als vierte Aufführung in
der Flesch Károly Abonementsreihe. Es ertönt Debussys
einziges Streicherquartett, danach können die Musikli-
ebhaber Auzüge aus Mozarts Opern hören.

„Die Stadt als Atelier – Von den An-
fängen der Fotographie in Győr” –
Ausstellung zum 180. Jubiläum der
Erfindung der Talbotypie im Esterházy-
Palast (Király u. 17.) Die Sammlung ist
noch bis 31. März zu sehen, dies täg-
lich ausser montags von 10-18 Uhr.

A lélek hangjai – hangtálas meseterápiás foglalkozást tartanak január 13-án 17
órától, ahol a mesék feldolgozása hangtálakkal történik, a dobbal kísért mesehall-
gatás után mesefejtéssel, majd egyéni alkotások készítésével folytatódik a program.
A foglalkozásra olyan résztvevőket várnak, akik fogékonyak a mesék világában rejlő
mélyebb tartalmakra és nyitottak a hangtálak által keltett különleges zenére. Je-
lentkezés: aranyalmamesemuhely@gmail.com, tel.: 30/981-3612. (x)

Fülöp Péter fotográfus „Flóra – a lét
misztériuma” című kiállítását nyitják
meg a győri Prohászka Ottokár Orso-
lyita Gimnáziumban február 12-én
11 órakor. A megnyitó után beszélge-
tésre várják az érdeklődőket, a ven-
dég Győri Imre kanonok. A tárlat
március 8-ig látogatható, az iskola
nyitvatartási idejében.

Levágott fül címmel író-olvasó találkozót tartanak Lackfi Jánossal február 12-
én 17 órakor a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross út 4.). A rendezvény 100
forintos regisztrációs jeggyel látogatható. 

Fotótárlat nyílik a Molaj Fotóstúdió
alkotóinak munkáiból február 11-én
17 órakor a Generációk Házában
(Aradi vértanúk útja 23.). A megnyi-
tón a győri Író Alkotók Klubja tagjai -
nak versei hangzanak el diákok tol-
mácsolásában. A kiállítás március 1-
ig tekinthető meg.

A Házasság Hete győri programsorozatát február 11. és 30. kö-
zött rendezik meg előadásokkal, foglalkozásokkal, a házaspárok
megáldásával és istentisztelettel. A részletes program a hazas-
saghete.hu oldalon található.

Honnan kerül a rózsa a boltokba? Avagy a Valentin-
nap igazi ára címmel tart ökológiai előadást a Muszáj
Természetvédő Egyesület újonnan induló Győri Öko-
klubjában. Az érdeklődőket február 14-én 18 órára vár-
ják a Limába (Arany János utca 13.).

A zene és a színek harmóniája
címmel tart családi előadást St.
Martin és felsége, Szentmártoni Il-
dikó ásványékszer-készítő, és fiuk,
Szentmártoni Norman musicaléne-
kes február 13-án 19 órától a Hotel
Konferenciában.
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A MI

UTCÁNK
SÁRÁS (9029)

Kisbácsa után megemlítendő
„Sárás-puszta”, ami ma már telepü-
lésrésszé nőtte ki magát, hiszen az
egykor hétvégi telkek sokak számá-
ra szép családi házakká alakítva vál-
tak élettérré. 

A valamikor római számokkal el-
látott utcák csodaszép virágneve-
ket kaptak 2003-ban, amiket csak
felsorolok – hiszen magyarázat
nem szükséges a nevekhez: Bár-
sonyka, Bíbor, Csillagfürt, Csipkeró-
zsa, Frézia, Hortenzia, Írisz, Kamilla,
Kövirózsa, Mályva, Nőszirom, Or-
chidea, Palástfű, Szarkaláb, Tündér-
fátyol, Vanília.

Kismegyer (9028)
Kismegyer a szomszédos Sza-

badhegy városrész alatt, Győr déli
közigazgatási határáig terjed. Ez a
XIII. században már önálló telepü-
lés a nevét valószínűleg a Megyer
(Meger) törzsről kapta. Szabad-
hegyhez, Nyúlhoz (Nyúlfalu) és
Győrhöz mindig szoros kapcsolat
fűzte. Győr védelmére erőd épült
a XVII. században, amit Tarisznya-
várnak hívtak. Ma, a helyén a Sző-
lős és Mohács utcák találkozásá-
ban az Isteni Irgalmasság templo-
ma mögötti dombon lévő XVIII. szá-
zadi kápolna, és temető őrzi a he-
lyet. További kapcsolat Győrrel az
1809-es Napóleon elleni kismegye-
ri csata, aminek központi helyszíne
a majorok voltak. Kismegyert 1954-
ben csatolták Győrhöz.

Frangipáni utca
Az utca elnevezése a kerttulaj-

donosok javaslatára történt 2017-
ben. A frangipáni (Plumeria) egyes
fajai hawaii rózsa néven ismert
színpompás, ötszirmú virágok. Az
első feljegyzések a növényről Mer-
cutio Frangipani olasz botanikustól
származnak. Tudományos nevét
Charles Plumier francia botanikus
szerzetesről kapta. Az utca a kisme-
gyeri vasúti átkelő után a 82-es fő-
úttól (jobbra) nyugatra található.

Folytatjuk.

Czvikovszky Tamás

Valószínűleg félreértésből, elhal-
lásból, a helybeliek beszédéből adó-
dott az Ergényi-lakótelep elnevezés –
mondta Teke András. Nyomozásai so-
rán ugyanis kiderítette, hogy Ergényi
nevű emberek a 19. század közepén
csak Erdélyben és a Délvidéken éltek.
Élt viszont egy Zergényi József nevű
győri kalaposmester, aki Bácsán úgy-
nevezett bebíró közbirtokos volt,
nemzetőrként, evangélikus presbiter-
ként, ipartestületi választmányi tag-
ként volt ismert, jótékonykodott és
céhládát adományozott a múzeum-
nak. Közéleti tevékenysége miatt az
1930-as évek végén utcát neveztek
el róla: az Ergényi utcát. 

A lakótelep kialakulásáról Teke
András elmondta, az 1960-ban ké-
szült településfejlesztési tervben 380
házzal számoltak, majd Bácsa Győr-
höz csatolását követően, 1966-ban
már 500 lakásról szólt a terv. A telep
építése 1984-ben kezdődött, mára
371 ház épült fel 15 utcában. A lakos-
ság számát pontosan nem lehet tud-
ni, de 1100 és 1300 közöttire becsü-
lik, ugyanannyira, mint Bácsáét. A
népsűrűség egyforma, viszont az Er-
gényi-lakótelepen kisebbek a telkek,
az eredetileg tervezett 20 méteres
utcafront helyett csak 15-16 métere-
sek lettek – sorolta az érdekességet
az előadó.

Bácsa tájegységeit, egyedi értéke-
it, történetét mutatta be dr. Ferenczy
Zoltán, aki elmondta, hogy Bácsát
1966. október elsején csatolták köz-
igazgatásilag Győrhöz. Az esemény
40. évfordulójára Lebó Ferenc készí-

Az Ergényi-lakótelep kialakulásáról és Bácsa természetes és
teremtett értékeiről tudhattunk meg részleteket Teke And-
rástól és dr. Ferenczy Zoltántól a Kisfaludy Károly Könyvtár-
ban a napokban rendezett, Életünk utcái, terei című helytör-
téneti előadás-sorozatban. 

és Bácsáról meséltek 

tett a városrész történetét megörö-
kítő szobrot, amit a Szent István ki-
rály templom előtti téren állítottak
fel. A műemléken történelmi esemé-
nyek dátumai és helynevek szerepel-
nek, a bronzplakettek pedig Ferenczy
Zoltán helytörténeti kutatásai alap-
ján a nevezetes bácsai (elpusz-
tult) épületeket és jelké-
peket ábrázolják. 

Az előadó
szólt a Szitás-
domb füvész-
kertről, me-
lyet a Zöld -
erő Egyesü-
let álmodott
meg. A 7,6
hektáros terü-

leten védett homoki növénytársulá-
sok, az 1954-es árvíz pusztítását be-
mutató tablók láthatók, és itt rende-
zik meg évente a madarak és fák nap-
ja programjait. A terület bejárható,
kutatható, kérésre pedig vezetett sé-
tát is tartanak.

Ferenczy Zoltán felhívta a fi-
gyelmet az egykori Szent

Vid település helyén
kialakított Szent

Vid-emlékhely-
re is, amely az
e m l é ke zé s
mellett öko-
turisztikai tá-
jékoztató és
pihenőhely is

egyben.

A Szent Vid-
emlékhely

ökoturisztikai
tájékoztató

és pihenôhely
is

„ZERGÉNYIROL”
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Teke András, Ferenczy Zoltán

´́
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A Duna-parthoz és az Árkádhoz közeli, már épülô, 2 liftes társasház új
lakásai leköthetôk. Az élhetô térelosztás (10 nm-es hálószobák, erkély),
a kedvezô tájolás és a magas szintû mûszaki kivitelezés miatt a legjobb
választás a belváros szerelmeseinek és befektetôk részére egyaránt! 
Ár: 29,1 M Ft-tól
Török Attila: +36 20 959 6368

TAVASZVÁRÓ JUTALÉK-AKCIÓ!
Az akció keretén belül vállaljuk ingatlana eladását, akár nettó 2% jutalék összegért. A részletekért fáradjon be irodánkba!

További kínálatunk elérhetô a www.hazkozpont.hu weboldalon. • Cím: Gyôr, Erkel Ferenc u. 8. • @hazkozpont

HÁZKÖZPONT INGATLANIRODA

TALÁLD MEG NÁLUNK AZ IGAZIT!
Ingatlanok értékesítése, kiadása • pénzügyi tanácsadás (hitel-, CSOK-ügyintézés)

Magas szintû mûszaki kivitelezés, átgondolt és él-
hetô terek. Mélygarázs, felszíni gépkocsibeállók és
tárolók leköthetôk.
Lakások már 19,9 M Ft-tól!
Török Tamás: +36 70 626 5309

Közel 100 db új építésû ikerház kínálata! Példa: amerikai
konyha+4 hálószoba (nettó 97 nm+9 nm terasz), 500 nm
saját zöldterület+2 db gépkocsibeálló.
Ár: 26,5 M Ft
Fazekas Csaba: +36 30 482 4556

Gyôr-Sziget városrészben, parkok szomszédságában, a belvárostól és az egye-
temtôl 1-2 perces sétára, liftes társasház erkélyes lakásai eladók. 2019 nyári átadás.
Ár: 24,9 M Ft-tól
Török Attila: +36 20 959 6368

A jövô háza Gyôrben épül! Innovatív mûszaki megoldások
(hôvisszanyerô szellôztetô rendszer, padlófûtés) és gondol-
kodásmód jellemzi a beruházást. Mélygarázsbeállók, zajgát-
ló fallal körülvett, parkosított, zárt udvar. 
Ár: 24,99 M Ft-tól
Bálint Mariann: +36 20 317 5225

Pinnyéden, kertvárosi, családbarát lakókörnyezetben 90 nm-es, 3
szoba+nappali, fürdô+WC, háztartási helyiség elosztású lakás, saját
kertkapcsolattal és gépkocsibeállóval, azonnali költözéssel eladó.
Ár: 35 M Ft
Idei Krisztina +36 20 450 0248

CSOK 10
 + 15

 M Ft

14 db sz
abad lakás

A lakások 60%-a elkelt

Utolsó
 kertkapcsolatos la

kás

A LAKÁSOK 50%-A ELKELT!

A Molnár Vid Bertalan Művelődési
Központ és a Győr+ Média szervezésé-
ben megvalósuló vetélkedő megnyitó-
ját múlt pénteken tartották Győrszent -
ivánon. A játék azért indult, hogy 6–7.
osztályos diákok játékos, szórakoztató

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor

formában, iskolai kereteken kívül sok in-
formációt kapjanak lakóhelyünkről. A
játék célja, hogy megismerjék, megsze-
ressék és megbecsüljék városunkat.

Prédlné Németh Margit, a műve-
lődési központ igazgatóhelyettese el-

mondta, az Arrabona Évszázadai diá-
kok százait mozgatta meg az elmúlt
években, idén pedig rekordszámú di-
ák jelentkezett: 11 iskola 220 tanuló-
ja játszik velünk 55 csapatban. A
Győr+ Hetilapban kéthetente össze-

sen öt 13+1 kérdéses totó jelenik
meg. Ezek és az elődöntő eredmé-
nyei alapján a legügyesebbek dön-
tőn mérik össze tudásukat.

Az idei kiemelt témakör a Győr-
Szol Zrt. tevékenysége.

A megnyitón Rózsavölgyi László,
az önkormányzat Oktatási, Kulturá-
lis, Sport és Turisztikai Bizottságá-
nak elnöke elmondta, ezúttal Töltés-
taváról és Pérről is jelentkeztek csa-
patok, akiket a szervezők olyan sé-
tákra szeretnének elcsábítani, ame-
lyek során még közelebb kerülnek
hozzájuk a terek, utcák és az embe -
rek, események.

Dr. Sík Sándor, a körzet önkor-
mányzati képviselője idén is plusz dí-
jakat ajánlott fel a csapatoknak.

A totók lapunkban
jelennek meg
kéthetente

REKORDDAL INDULT
az Arrabona évszázadai

Múlt pénteken megjelent a Győr+ Hetilapban az idei első városismereti
totó, ezzel pedig elindult a hatodik Arrabona évszázadai játék. Az aznap
délelőtti megnyitón kiderült, rekordszámú általános iskolás játszik idén.



Röviden
Természetes édesítőszerek
Sokan félnek a mesterséges édesítőszerek-

től, hiszen sokat hallani az esteleges káros ha-
tásaikról. Szerencsére vannak olyan cukorpót-
lók, melyeknek nincs vagy elhanyagolható az
energia-, illetve a szénhidráttartalmuk, ugyan-
akkor élvezeti értékük hasonló a cukoréhoz. A
sztívia egy dél-amerikai indiánok által felfede-
zett növény, melynek levele harmincszor éde-
sebb a cukornál, kivonatai pedig akár három-
százszor is édesebbek lehetnek annál. Ráadásul
nem hizlal, mert energiatartalma igen alacsony.
A nyírfacukor olyan természetes cukor, mely íz-
re, édesítő értékre és felhasználásra megegye-
zik a rendes cukorral, mégis körülbelül 40 szá-

zalékkal kevesebb kalóriát tartal-
maz. A xilit természetes és biz-
tonságos édesítőszer a cukor és
a mesterséges szerek mellékha-
tásai nélkül. A természetben szin-
te minden zöldségben és gyü-
mölcsben előfordul, legtöbbször
nyírfából vonják ki. 

Az első 25 év meghatározó
Bár sokan azt hiszik, hogy a

csontritkulás időskori probléma,
ez valójában a gyermekkorból
eredeztethető. A kalciumbevitel
szempontjából az első 25 év a
meghatározó, mert a csontállo-
mány addigra fejlődik ki, utána
már csak veszít ásványianyag-
tartalmából. A kalcium beépülé-
sét a D-vitamin és a mozgás se-
gíti elő. A gyermekkori elégtelen
kalcium- és D-vitamin-bevitel, a
szteroidtartalmú gyógyszerek
(pl. asztma kezelésére), az ano-
rexia (kóros soványság), a moz-
gáshiány, a dohányzás és a túl-
zott alkoholfogyasztás növelik a
csontritkulás kialakulásának va-
lószínűségét. Ezeket a hatásokat
megfelelő táplálkozással, élet-
móddal megelőzhetjük, de leg-
alábbis mérsékelhetjük.

Gyermekkorban kell
odafigyelni
A csontozat erősségét alap-

vetően az öröklött (genetikai)
hajlam határozza meg, de befo-
lyásolhatják a környezeti hatá-
sok, a táplálkozás, vagy valami-
lyen tartós betegség. Ha a kalci-
umbevitel alacsony gyermekkor-
ban, tehát még a növekedési fá-
zisban, akkor a csont nem képes
a maximális tömegét elérni. Így
25 éves kor után már csak csök-
kenni fog a csont tömege, az pe-
dig nem mindegy, hogy 45 vagy
65 éves korban éri el a csont a
töréshatárt. Különösen a nőknél
fontos, hogy honnan indul el a
csökkenés a menopauza után.
Ha gyerekkorban odafigyelnek,
akár 5-10 évet lehet nyerni idős-
korra és elkerülhető a súlyos
combnyak- vagy csigolyatörés.
Magyarországon csaknem egy-

Az osteoporosis – csontritkulás – korunk egyik leggyakoribb betegsége. A csontritkulás
megnöveli a csonttörések kockázatát, elsősorban a csípő (combnyak), a gerinc és a csuk-
ló esetében. Bárkinél előfordulhat, de kialakulásának kockázata az életkor előrehalad-
tával növekszik, és nőknél jelentősen gyakrabban fordul elő.
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A gipszes hetek alatt
Törés, zúzódás, rándulás, szalag-, ín- és idegsé-

rülések esetén a kezelés fontos eleme a gipszelés.
Friss esetben kizárólag sín formájában helyezhető
fel, hogy a később esetleg fokozódó duzzanat ká-
rosodást ne okozzon. Fontos a felhelyezés más-
napján végzett keringésellenőrzés,  azt vizsgáljuk,
hogy a végtagon nincs-e vérkeringési vagy beideg-
zési zavar – lila-e a kéz vagy láb a leszorítástól,
nincs-e zsibbadásérzés? Óvjuk a gipszünket, ügyel-
jünk arra, hogy ne ázzon, ne piszkolódjon, ne tör-
jön el, de ha mégis előfordulna, jelentkezzünk
szakrendelésen. Felpuhult és töredezett gipsz in-
kább árt, mint használ. Gyakori probléma a gipsz
alatt jelentkező viszketés. Tilos kötőtűvel vagy más
eszközzel benyúlni a gipsz alá! 

A CSONTritkulásról

ban nem ajánlott napra menni, de
délelőtt és délután igen. Ha egész
nap bekenik magas faktorú fény-
védő krémmel, nem tud D-vita-
mint termelni, hiába van napon.
Ha a gyereknek 16 éves koráig
egyszer-kétszer törik csontja nagy
eséskor, az nem jelent feltétlenül
csontbetegséget, de ha négyszer-
ötször is előfordul kisebb traumá-
ra is, akkor érdemes orvoshoz vin-

ni, kivizsgáltatni. Nem azért fáj a
csontja a gyereknek, mert növés-
ben van, hanem mert D-vitamin-
hiányos. Ha azt normalizálják, a
csont kalciumtartalma megfelelő
lesz, a fájdalom is elmúlik. A D-vi-
tamin túladagolásának kicsi az
esélye: ha valaki az ajánlott meny-
nyiség tízszeresét fél éven keresz-
tül szedi, akkor okozhat problémát
(például vesekövet).

millió embert érint az időskori
csontritkulás.

Fontos a D-vitamin
és a kalcium
D-vitamint elsősorban a téli,

kora tavaszi időszakban érde-
mes szedni, hiszen köztudott,
hogy a D-vitamin a napfény ha-
tására termelődik a szervezet-
ben, ami ebben az időszakban
kevés. Késő tavasztól kora őszig
– ha kimegy a szabadba – ter-
mészetes módon is tudja
fedezni a D-vitamin-
szükségletét. A kalci-
umszükséglet nagy
részét viszont meg-
felelő étkezéssel (el-
sősorban tejtermé-
kek fogyasztásával) le-
het fedezni. Sőt, az így be-
vitt kalcium felszívódása sokkal
jobb, mint a tablettákból. 

Hasznos tanácsok
Ha korán áll fel a gyermek és

görbült a csontja, nem kell meg-
ijedni, megfelelő D-vitamin-pótlás-
sal, évek alatt szépen kiegyenese-
dik. Ha a gyerek nem szereti a tej-
termékeket, más módon adjanak
neki kalciumot. Nyáron a déli órák-

A D-vitamin
túladagolásának kicsi 

az esélye



Egész nap
rossz hangulat jellemzi
A depresszióra jellemző a nap

nagy részére vagy az egész napra ki-
terjedő rossz hangulat. A depresszi-
ós ember elveszti érdeklődését kör-
nyezete – még akár a szeretett hoz-
zátartozók – iránt is, megromlik szel-
lemi teljesítőképessége: nem tud
koncentrálni, tartósan figyelni, vagy
azt veszi észre, memóriája nem mű-
ködik jól. A depresszió szinte törvény-
szerű velejárója az alvás zavara. Az ál-
matlanság az éjszakai felébredéssel
jár – gyakran hajnali 3 óra tájban –,
mely után van, aki már egyáltalán
nem tud visszaaludni. A súlyos dep-
ressziós ember munkaképtelenné
válhat, olyannyira, hogy még az ott-

honi házimunkák elvégzése sem tel-
jesíthető számára. Elvész az öröm ké-
pessége, nem tud örülni a korábban
örömet okozó dolgoknak, szórakozás-
nak, hobbinak, és érdektelenné válik.
A legsúlyosabb esetekben olyan mér-
tékű reményvesztettség alakul ki,
hogy az élet értelme is elvész, sőt ön-
gyilkossági gondolatok is megfogal-
mazódhatnak.

Kiváltó oka lehet
a tartós stressz
A depresszió kiváltója sokszor a tar-

tós stressz, testi és lelki megterhelés,
halmozódó veszteségek. A mai élet-
forma nem kedvez az úgynevezett
egészséges életmódnak: sokan dol-
goznak váltott műszakban, végeznek
tartósan ülő- vagy állómunkát, mun-
kahelyükön mesterséges megvilágítás

szolgáltatja a fényt, és sokszor ablak
nélküli helyiségben kénytelenek tar-
tózkodni. Ugyanakkor a munka után,
amikor már fáradtak vagyunk, test-
mozgásra, a szabad levegőn tartózko-
dásra sem mindig jut idő. Ehhez pedig
társul, hogy az étkezés is gyakran a
gyors- illetve készételek felé fordul,
amiből pedig vitamin- és ásványi-
anyag-hiány következik, ezek pedig jó
táptalajt biztosítanak a hangulatzavar
megjelenéséhez. A krónikus testi
betegségek, az ezekkel járó fájdal-
mak, kellemetlenségek vagy ép-
pen a rájuk szedett gyógyszerek
mellékhatása is lehet a hangulat
megromlása.

Bipoláris depresszió
A depresszió speciális formája

az úgynevezett bipoláris depresszió
is. Ez esetben a rossz hangulat – ál-
talában tartósabb, rövidebb vagy
hosszabb ideig jelen lévő kiegyensú-
lyozott hangulati állapot után – túl-
zottan és indokolatlanul jó kedélyál-
lapotba csap át. Ezt a felhangolt álla-
potot úgynevezett hypomán vagy
mániás állapotnak nevezzük, így
ezen hangulatzavar típus neve: bipo-
láris (kétfázisú) hangulatzavar. A fel-
hangoltság mértéke lehet egész eny-

JÓ TUDNI
Gyakran ismétlődhet
Depressziós epizód jelentkezhet az élet során csupán egy alkalom-

mal, de lényegesen gyakoribb, hogy visszatérő, ismétlődő formájáról
van szó. Speciális típusa a visszatérő depresszióknak az úgynevezett
szezonális vagy téli depresszió, amikor az őszi sötét, napfényhiányos
időszak beköszöntével törvényszerűen, évről évre megjelennek a han-
gulatzavar tünetei.

he, de extrém súlyos is. Enyhén
emelkedett hangulatban jellemző le-
het például a túlzott optimizmus, túl-
zott aktivitás és tettvágy, a fokozott
vásárlás. Ha a hangulat túlzottan
emelkedett, a nagyfokú nappali akti-
vitás éjszaka is megmaradhat, alvás-

képtelenséggel járva. Ilyenkor gyak-
ran sérül a reális helyzet megítélésé-
nek képessége, romlik a kritikai kész-
ség, az ítélőképesség, és az illető
olyan dolgokat is elkövethet, amit ki-
egyensúlyozott, jó hangulati állapo-
tában nem tett volna meg.

Teljes körű kivizsgálás javasolt 
Mindkét hangulatzavarra hajlamo-

síthatnak bizonyos külső tényezők,
mint például a pajzsmirigy működé-
sének zavara. Számos más kiváltó ok
is meghúzódhat a háttérben. Ezért
fontos, hogy teljes körű testi és lelki
kivizsgálás előzze meg a diagnózis fel-
állítását és a terápia elindítását.

Szerző:
Dr. Radics Judit pszichiáter,

pszichoterapeuta, alvásszakértő
főorvos 

A hét orvosi témája

Kevés ember van, akinek a hangulata mindig egyformán jó.
A legtöbbünknek valamelyest változékony: sokszor függ kül-
ső tényezőktől, kellemes vagy kellemetlen történésektől,
nem függetleníthető a napi eseményektől vagy az időjárási
viszonyoktól. Ha a hangulat tartósan megromlik, mégpedig
olyan mértékben, hogy a mindennapi tevékenységünkre is
hatással van, vagy súlyos esetben lehetetlenné teszi, akkor
bizony depresszióról van szó.

A depressziós
ember elveszti 
érdeklôdését

környezete iránt, 
megromlik teljesítô-

képessége
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HANGULATZAVAR?

A depresszió különbözo formái´́

Mi az a bipoláris



„Mi volt a panasza?” – ezt kérdezi
tőlem minden orvos, akivel az előze-
tes vizsgálatok során találkozom
Győrben és Budapesten. Ezt kérdezi
a radiológus, az urológus, a fül-orr-
gégész, a pulmonológus, s kiderült,
hogy nemcsak rutinból érdeklődtek,
hanem magánemberként is. Ezek az
agyonhajszolt doktorok is félnek at-
tól, hogy egyszer majd szívbetegség
formájában üt vissza  a stressz, az ál-
landó készenlét. Így aztán magukon
is figyelik a figyelmeztető jeleket. 

Elmondom, hogy pár emelet után
úgy beindult a szívem, mintha ki
akarna szabadulni a mellkasomból.
Dr. Dézsi Csaba András professzor, a
győri kardiológia osztályvezető főor-
vosa átküldött a szomszédos kezelő-
be terheléses vizsgálatra, ahol rám
rakták a drótokat, az érzékelőket, az-
tán útnak indultam a futógépen. 

A leletet gyorsan kiadják. „Haza
se menj, rögtön viszünk a katéteres
laborba” – közli Dézsi professzor.

Ágyban érkezem a szívkatéteres
laborba, amelyben nincs semmi fé-
lelmetes. Megnyugtatnak a beavat-
kozásra előkészítő asszisztens lányok,
barátságos a hangulat és a hangszó-
rókból nem bántóan, de dübörög az
AC/DC. „Egy kis szúrást érzel a csuk-
lódon” – jelenti be a professzor, s pár
perc múlva már föl is kúszik a katéter
a szívembe. Kontrasztanyagot nyom-
nak bele, s a röntgen alatt én is lá-
tom kanyargós szívereimet. 

Én minden vizsgálatkor az orvo-
sok arcát szoktam nézni. A legfegyel-
mezettebbek tekintetéből is kiolvas-
ható a diagnózis. A professzor és ve-
zető asszisztense, dr. Dézsiné Szen-
tes Veronika gyanúsan sokat nézik a
bal koszorúér közös főtörzsét. Fordul
a röntgengép, több szögből nézik,
alaposan megvizsgálják.

„Szűkület van a bal főtörzsön” –
hangzik el a diagnózis.

„Katéterrel tágítható?” – kérde-
zem tudálékosan és reménykedve.

„Ötvenszázalékos szűkület esetén
ezt műteni kell, mert nagy a hirtelen
szívhalál veszélye” – hallom a nem

éppen biztató híreket. A szakiroda-
lom elsősorban a hagyományos
bypass műtétet javasolja ilyenkor, de
több száz esetben tágítottak már
Győrött is sikerrel ezen a ponton szű-
kületet. Azonban nálam a professzor
szerint ezt a szűkületet nem bizton-
ságos katéteres úton tágítani, mert
az innen eredő két jelentős ág egyike
hajtűkanyarral ered. 

„Most hány százalékos?”
„Nem jár messze az ötventől” –

mondják szűkszavúan.
Dézsi professzorral egyetértésben

megkeresem dr. Hartyánszky István
tanár urat, a Semmelweis Egyetem
Szív- és Érsebészeti Klinikájának pro-
filvezető szívsebészét. A Hartyánszky
név legenda a szívsebészetben, a ta-
nár úr gyermekszívsebész édesapját
is a szakma nagyjaként emlegetik.
Fia saját jogon is komoly tekintélyt
szerzett. Sok közlemény számolt be
arról, hogy a tervezett műtétek mel-

lett hirtelen szívhalálból hozott vissza
fiatal sportolókat, van, akit tizenhá-
romszor. Ezen túl szívátültetést is vé-
gez, valamint tartós műszívet is beül-
tet végstádium szívelégtelenségben.

Hartyánszky István 45 éves, csön-
des, megnyerő orvos. 

„Én már a nehéztüzérség vagyok –
mondta a leleteim láttán –, s egy tü-
zérnek kellenek tereppontok az ope-
rációhoz.”

„Várjuk meg az újabb katéter ered-
ményét, s Dézsi professzor lelete,
ajánlata alapján ha szükséges, szí-
vesen megműtöm.”

„Mekkora a műtét kockáza-
ta?” – faggatom.

„Nemzetközi szinten is na-
gyon jók az eredményeink. Száz
betegből átlagosan egy hal
meg. De ha a szignifikáns fő-
törzsszűkületet nem operáljuk
meg, akkor abba száz százalék,
hogy belehal a beteg. Ezeket az esé-

lyeket érdemes összevetni a döntés
előtt” – magyarázza.

A szívsebészeti konzultáció után
kaptam fél év haladékot. Marék
gyógyszer, salátakorszak, koleszterin-
szegény étrend, a nagyobb fizikai
megterhelést és a stresszhelyzeteket
el kellene kerülnöm.

Újabb szívkatéterezés, aminek
alapján az eddigi konzervatív kezelés
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Szívműtét? – kérdezi a taxis Kelenföldön, amikor bemondom a városmajori klinika cí-
mét. Bólintok. Az a jobb, nyugtázza a taxis. Volt egy gyógyíthatatlan rákos betegem,
két évig hordtam szerencsétlent az onkológiára, a végén már ölben vittem föl a negye-
dik emeleti lakására a kezelések után. Elfogyott, és ezt ép ésszel asszisztálta végig. Eh-
hez képest a szív betegsége kifejezetten emberbarát. Megműtik, aztán ha sikerült az
operáció, működik a motor. Ha meg nem éli túl a beteg, akkor altatásban, szenvedés
nélkül költözik fel a túlvilágra. Nem mondom, hogy túl vidáman szállok ki a taxiból a
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika előtt.

Nemzetközi
szinten is 

nagyon jók 
az 

eredményeink 

SZÍV NÉLKÜL SZÍVET GYÓGYÍTANI NEM

Operáció
DOBOGÓ SZÍVEN

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Városmajori  Szív- és Érgyógyászati Klinika
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mellett nem javult a helyzet. Dézsi
professzor, látva az eredményt oda-
hívja dr. Sayour Amer főorvost is kon-
zultálni, és meglepő módon teszi fel
a kérdést a munkatársainak: ,,Ha ná-
latok volna ilyen elváltozás, akkor mi-
lyen megoldást választanátok?” Át-
gondolják a szakemberek, s minden
szempontot figyelembe véve úgy
döntenek, hogy ők saját betegségük
esetén inkább a bypass (koszorúér-
áthidaló) műtétet választanák. 

Hartyánszky tanár úr Amerikában
van, de hazatérése után elsőként
műt meg, ezzel ugyanis nem szabad
sokáig várni – üzeni. Vasárnap este
ér vissza, hétfőn reggel hatkor már
az ágyamnál van a klinikán.

„A tervek szerint két fölvarrott érrel
áthidaljuk a beteg érszakaszt – magya-
rázza. – Az egyik felvarrandó ér a mell-
kasból származik, a másikat a lábából
operáljuk ki. Azt tervezem, hogy dobo-
gó szíven végzem el a műtétet, s vért
sem szeretnék adni, ne növeljük a szö-
vődmények kockázatát.”

Nyolckor már a műtőben vagyok.
Az altatóorvos egyezteti az adatokat.
„Ne izguljon, mire fölébred, maga
már túl lesz mindenen” – bátorít.
Azért a taxis szavai eszembe jutnak.

A műtét után két órával ébredek
az intenzív osztályon. Nem lélegez-
tetnek géppel és nem fáj semmim. A
mellkasomra nézek, van rajta egy

hosszú ragasztás, ezek szerint szét-
vágták a szegycsontot. A lábamon
fásli. Az intenzív orvos elvégez né-
hány gyorstesztet, majd azt mondja:
most pihenjen pár percet, Hajba úr.

„Pár percet?” – hüledezem, de
nincs idő a csodálkozásra, két fiatal
hölgy érkezik: elkezdjük a gyógytor-
nát, közlik.

Másnap az őrzőben már talpra ál-
lítanak, egyedül megyek zuhanyozni,
sétálgatok is a folyosón. Az ágyban
fekvő helyzetből felülni még fájdal-
mas, de semmi más panaszom nincs.
A gyógytorna mindennapos.

Hartyánszky tanár úr részletezi a
műtétet. Nem kellett megállítani a szí-
vet, vért sem kaptam, apróbb változ-

tatásra szükség volt a műtéti tervhez
képest, de „ez csak topográfiai jelen-
tőségű”. Tanácsokat ad, s azt mondja:
gyógyulás után szinte minden fizikai
tevékenységre alkalmas leszek, de Hil-
ti-fúróval azért ne vállaljak munkát.

A kórteremben hatan fekszünk.
Közülünk Miklós a legelhagyatottabb,
túl van már a műtéten, de egyéb ba-
jai miatt nem akarja elhagyni az
ágyat. „Szeret táncolni, Miklós?” –
kérdezi a nővér. –,,Valamikor” – feleli
tömören a beteg. – ,,Akkor most el-
táncolunk az ajtóig.” És Miklós már
nem tiltakozik. A nővér mindennap
kiimádkozza az ágyból, s eltáncol ve-
le az ajtóig.

Dr. Merkely Béla intézetvezető
professzor – egyben a SOTE rektora
– klinikáján, Hartyánszky István do-
cens osztályán mást él át az ember,
mint amit naponta hall az egészség-
ügy állapotáról. Szakszerűség, em-
berség és hivatástudat a hét minden
napján. Merthogy szombaton és va-
sárnap is műtenek.

„Szív nélkül szívet gyógyítani nem le-
het” – mondja egy ápoló fiatalember, s
fölhúzza a pólóját, mutatja, hogy őt is
itt műtötték. Ezért választotta ezt a pá-
lyát, s maradt itt az osztályon.

LEHET

Dr. Hartyánszky István docens
Volt panasza, ami miatt orvos-

hoz kellett fordulnia?
Valójában nem sok. Amióta abba-

hagytam a sportolást, felszedtem né-
hány felesleges kilót. Ebben nyilván
közrejátszott az is, hogy szeretem a há-
zias ételeket. Időnként megmérem ott-
hon a vérnyomásomat és egyre gyak-
rabban észleltem magasabb értékeket.
Ezért mentem el először orvoshoz.

Diétát és mozgást írtak elő?
Azt is, de a 24 órás vérnyomásmé-

rés óta gyógyszereket is kell szednem.
Szervi eltérést nem találtak, csak a hasi
ultrahang vizsgálat mutatta: kicsit na-
gyobb a májam, vagyis zsírmájam van.

Akkor az alkoholtól is eltiltották?
Addig sem ittam többet az átlagos-

nál. Napi 2-3 üveg sört, esetleg társa-
ságban egy kis házi pálinkát. Megemel-
kedtek a májenzim értékeim is. Emel-
lett a koleszterinszintem is magasabb
volt. Az alkoholfogyasztás mérséklését
javasolták, ami jelenleg napi 1-2 üveg
sört jelent.

Kaptam vérnyomáscsökkentőt és
koleszterincsökkentő sztatin készít-
ményt és szilimarint. Ezek mellett a
vérnyomásom és a vérzsírszintem is
rendeződött, de a májfunkcióim rom-
lottak, és a vádlimban, a hátamon
izomgörcsök is jelentkeztek.

Napi 1-2 üveg sört az orvosom szerint továbbra
is nyugodtan megihatok

Zsolt fiatalon súlyemelőként versenyzett, a nyugdíjazásáig rendőrnyo-
mozóként dolgozott, majd ezt követően biztonsági őrként. Mivel falun,
nagy kertes házban laknak, a napi mozgásra nem lehet panasza, min-
dig akad a ház körül tennivaló. Rendszeresen jár szűrővizsgálatokra,
vigyáz az egészségére.

Abbahagyta a gyógyszereket?
Nem őrültem meg! Nem szeret-

nék sem gutaütést, sem szívinfark-
tust kapni. 53 éves vagyok, ez a leg-
veszélyeztetettebb kor. Egy barátom
javasolta a Dr. Dézsi-tablettákat. Az
egyik a MagneQ10, amit az izomgör-
csök miatt, a Natúr Hepar Mixet pe-
dig a májamra. Azóta is szedem mind-
kettőt napi kétszer. Kellemesen csa-
lódtam bennük. Korábban ugyanis
nem hittem az ilyen „vitamintablet-
tákban”. Ezek azonban speciálisan
összeállított készítmények. Három
hónap után a májfunkciós értékeim
a felére csökkentek, az izomgörcsök
pedig csak ritkán és enyhébben je-
lentkeznek. Kiderült, a vérnyomás-
csökkentőmben egy kis vízhajtó is
van, ami mellé ajánlott a MagneQ10
szedése. A patikában időnként aján-
lanak olcsóbb készítményeket, de
ugyanilyen összetételben nem lehet
egyiket sem helyettesíteni, s ha külön
vásárolom az összetevőit, akkor sem
jönnék ki olcsóbban, ezért maradtam
a bevált Dr. Dézsi-tablettáknál. Vi-
szont a legolcsóbban akkor jövök ki,
ha az interneten veszem meg, és on-
nan még házhoz is szállítják. A napi 1-2
üveg sört pedig az orvosom szerint is
nyugodtan megihatom. (x)

Debreczeny Zsolt
saját tapasztalatai

miatt ajánlja a
Dr. Dézsi‐tablettákat

Zsolt: Három hónap alatt 

a májfunkciós
értékeim
a felére csökkentek
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Amit kínálunk:
• Családias légkör
• 13. havi fizetés
• Cafeteria juttatás (havi+éves)
• 100%-os bérlettámogatás 

Jelentkezését várjuk
az alábbi elérhetôségeink egyikén:
Erbslöh Hungária Kft.
9027 Gyôr, Ipari park, Nyírfa sor, vagy
a palyazat@erbsloeh.hu e-mail címen.
Munkatársunkkal telefonon
a +36-96/510-441-es telefonszámon
tudja felvenni a kapcsolatot.
Tájékoztatjuk, hogy Ön önéletrajza beküldésével
hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. 

Bízunk benne, hogy hamarosan szemé-
lyesen találkozhatunk!

Kedves Álláskeresôk!
Kedves leendô Munkatársunk!

Cégünk, az Erbslöh Hungária Kft. – 2018-
ban az év nagyvállalkozása Presztízs-díj
nyertese – gyôri székhelyû, 100%-os né-
met tulajdonban lévô autóipari beszállí-
tó, a WKW Automotive cégcsoport tagja.
Alumíniumprofilok mechanikai megmun-
kálásával, mûanyag fröccsöntéssel foglal-
kozunk, illetve dugattyúszerelést vég-
zünk, elsôsorban prémium autómárkák
részére.

Az elôttünk álló további
feladatokhoz 

jó megfigyelôkészséggel
és pontossággal rendelkezô 
munkatársakat keresünk: 

• OPERÁTOR •
3 mûszakos munkarendbe.

Hölgyek és férfiak jelentkezését 
egyaránt várjuk!

Mint nagyon sok újítás, a
Braille-írás, -olvasás is a hadiipar-
ból gyűrűzött be a mindennapok-
ba: Charles Barbier Napóleon ké-
résére fejlesztett ki egy módszert,
amivel a katonák csendben és
fény nélkül is tudtak (volna) kom-
munikálni. Mivel ez bonyolult volt
számukra, Barbier ötletével meg-
kereste a párizsi vakok intézetét,
ahol találkozott Braille-jal. Ő to-
vábbfejlesztette a technikát, és
létrehozta a ma is használt hat
pontból álló karaktereket.

„A Braille-használók eredmé-
nyesebbek a tanulásban és a
munkában, viszont nem az írás-
olvasás az elsődleges oka a vakok
fő problémáinak” – mondta Sza-
lai Miklósné Tünde, a Vakok és
Gyengénlátók Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Egyesületének elnö-
ke. Hozzátette, könnyebb azok-
nak megtanulni a Braille-t, akik
veleszületett vakok, vagy kisgyer-
mekként veszítik el látásukat, vi-
szont akiket felnőttként ér a vesz-
teség, nem valószínű, hogy elsa-
játítják az írásrendszert.

„Mit ad nekünk az olvasás?
Aki olvas, választékosabban be-
szél, kreatívabb, ötletesebb tár-
sainál, aki pedig szeretne to-
vábbtanulni, annak elengedhe-
tetlen. A vakok miért mondja-
nak le erről?” – mutat rá Buczkó
Judit alelnök. Hangsúlyozta, na-
gyon fontos megtanulni a Braille-t,
ugyanakkor tény, hogy a sok mo-

dern készülék már lehetővé te-
szi a szinte teljesen önálló életet
írás-olvasás nélkül.

Az egyesület vezetője szerint
még a diplomás vakok, gyengén-
látók is rendkívül nehezen talál-
nak munkát, már ha találnak, s ez
az egyik legnagyobb problémájuk.
Szalainé Tünde kitér arra is, hogy

az új törvények ösztönzik a vállal-
kozásokat, hogy megváltozott
munkaképességű embert foglal-
koztassanak, de ők inkább válasz-
tanak olyat, akinek hiányzik a kis-
ujja, mint aki nem lát. Azt is meg-
jegyzik, ugyan a fejlődő technika
sokat segít az életükön, mégis na-
gyon sok tipikus vak szakma tűnt
el miatta. A modern eszközök né-
ha a mindennapi tevékenységek-
ben is gondot okoznak. Gondol-
junk csak az érintőképernyőkre, a
számhúzórendszerekre a postán,
néha a gyógyszertárakban is. Az
esélyegyenlőségi törvény hozta,
hogy egyes intézményekben kiír-
ják Braille-ban is a feliratokat. De
a vak nem tudja, ezek hol vannak,
nincs egységes javaslat az elhelye-

zésükre. Szalainé Tünde elmond-
ta, hogy ha valahol felújítás törté-
nik, és törekszenek az akadály-
mentesítésre, az egyesület szíve-
sen segít egy mindenkinek hasz-
nos megoldás kialakításában.

Az egyesület mindent meg-
tesz, hogy tagjait minél több le-
hetőséghez juttassa. Az elemi
rehabilitációs tevékenységet –
amit régiós szinten biztosítanak
– pályázati úton nyert forrásból
fedezik. Nemrég nyertek 13 mil-
lió forintot a Fogyatékos Szemé-
lyek Esélyegyenlőségéért Köz-

hasznú Nonprofit Kft. és az EM-
MI pályázatán ilyen célra.

Az egyesület próbál az állás-
keresésben is segíteni, tagjai kö-
zött több jogász, diplomás prog-
ramozó, tolmács is van, de kivá-
ló munkaerők lennének váloga-
tói posztra, call centerbe. A ve-
zető szerint sok területen még
hathatósabb lenne egy nem lá-
tó, de nagyon kifinomult tapin-
tású munkatárs: például amikor
érintéssel kell a minőséget el-
lenőrizni, vagy egy látássérült
masszőr, aki minden ideget, kri-
tikus pontot ki tud tapogatni.

Aki az egyesület tanácsadásá-
ra szorul, felveheti velük a kap-
csolatot a 06-96/528-805-ös te-
lefonszámon.

Nemrég volt Louis Braille születésének évfordulója. A ma-
ga is érintett fiatal dolgozta ki azt a pontírásos technikát,
amivel a vakok megtanulhatnak írni, olvasni. A Braille-
módszer ugyanakkor veszít népszerűségéből, mivel nem
az írás-olvasás az elsődleges oka a problémáknak.

a Braille-t?
Kiszorítja a modern technika 

Szerző: Szigethy Teodóra  /  Fotó: Marcali Gábor
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Egy bizonyos életkor után a férfiak
asztalánál szinte biztosan előkerül-
nek a sztorik a katonaidőkről: ki arról
anekdotázik, hogy az egységben mi
volt a dolga, ki arról, hogyan lehetett
becsempészni (esetleg ki) ezt-azt,
mások meg arról, hogyan úszták
meg az egész kopaszosdit. Rendre
előkerül az is, miként juthattak még
több szabadidőhöz – na ilyen volt
például a véradás, amiért két nap el-
táv járt, naná, hogy megérte tíz perc-
re nyújtani a kart.

A sorkatonaság megszűnésével el-
tűnt tehát egy biztos bázis, vannak
azonban, akik önzetlenül
folytatták a segítség -
adást. Asztalszom-
szédom, egy so-
kat látott idős
úr ma már a
nyolcvanadik
alkalmon van
túl, erről me-
sél legalábbis
a kisfröccs fe-
lett a többiek-
nek. Én pedig
éppen az első
előtt állok, úgyhogy
megszólítom, mondjon
pár szót az élményeiről, ki biztat-
hatna kicsit, ha nem ő? Szégyen, nem
szégyen, de a lányos kérdéssel nyitok:
fáj-e? Ne hülyéskedjek, mondja kedve-
sen, egy szúnyogcsípés az egész, és
egyébként is, ennyi felelősséget vállal-
janak az egészségesek a társadalomért.
És bárki bajba juthat bármikor, ezt se
felejtsük el. Igaza van, ennyit tényleg
megtehetünk olykor – nők négyszer,
férfiak ötször adhatnak vért egy évben
–, csak kicsit nehéz rászánnom magam
az első alkalomra, gondolom, ezzel
azért nem vagyok egyedül.

Nagyjából így képzelem el azzal a
bácsival a találkozásom, aki már nyolc-

vanszor nyújtotta a karját másokért.
Persze találkozhattunk volna valahol
sorbanállás közben, egy parkban, vo-
naton, szinte bárhol, de mi a valóság-
ban a legrelevánsabb helyen, a győri
Regionális Vérellátó Központban futot-
tunk össze. Éppen az ujjbegyszúrás
előtt ácsorogtam némileg remegő kéz-
zel a folyosón, hogy meghatározzák a
vércsoportomat és megmérjék a he-
moglobinszintemet. Ezt onnan tudom,
hogy múlt héten hírt adtunk arról,
hogy az influenzaszezon előtt és alatt
kevesebben tudnak vért adni. Hiányról
nem beszélhetünk, de azért, hogy ne

is legyen, mozgósítani sze-
retnék az egészségese-

ket. Úgyhogy né-
hány munkatár-

sammal együtt
mi is elmen-
tünk, jó csa-
patban még-
iscsak köny-
nyebb talál-

kozni még egy
tűvel is. Vártam

tehát a soromra,
amikor megszólí-

tott az idős férfi: az el-
ső? Igen, válaszoltam, mi-

re fujjogni kezdett, hogy legalább
a huszadikon kellene túllennem. Nem
kapok esetleg egy kis biztatatást, hi-
szen mégiscsak itt vagyok? – kérdez-
tem tőle, mire kihúzta magát, s meg-
vetően odavette: a nyolcvanadik.

A véradás aztán rendben ment,
hipphopp lefolyt a 4,5 dl vér. A kis be-
számolót pedig azért írom, hogy biztas-
sam az első véradókat is, merjenek be-
levágni, hiszen egy alkalommal három
életet is megmenthetnek. S ha már
nem adhatnak több tucatszor vért, azt
se röstelljék, csak ne felejtsék el, hogy
a hozzáállásukat bármikor megváltoz-
tathatják. Bármihez és bárkihez.

Egy
alkalommal

három életet is
megmenthetünk

VÉRADÁSsal
Így jártam az elsó́

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter



Hozzávalók: 
1 csomag algalap

1 csomag üvegtészta
15 dkg rák

15 dkg retek
20 dkg répa

1 csokor metélőhagyma
1 csokor koriander

kevés bazsalikom

A szószhoz:
2 ek. mogyoróvaj
2 ek. fehérborecet

1 ek. szójaszósz
6 ek. olívaolaj
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Szabályok: A zöldségeket meghámozzuk és szigorúan csak a há-
mozóval szeleteljük, hogy szép vékonyak legyenek. Az olajat felhe-
vítjük. Az olajba mindig csak egy maréknyi zöldséget teszünk, amit
azonnal meg is keverünk. A zöldséget fél percig forró olajban sütjük,
majd a hőmérsékletet visszavesszük közepesre, és a zöldséget szinte
kiszárítjuk az olajban. (Ha így teszünk, tökéletesen ropogós lesz a
chips, anélkül, hogy megbarnulna, megkeseredne.) A zöldségeket ak-
kor vesszük ki, amikor az olaj már nem sistereg, nem gőzölög. A zöld-
ségeket papírra szedjük, és azonnal megsózzuk. Ha kihűlt és még nem
teljesen ropogós, nem törik, akkor betesszük 90 fokra a sütőbe száradni. 

creativechef.hu

#creativechefeszter   

@creativechefeszter

Gyorsan, egyszerűen, a különleges hozzávalókból mégis igazi ínyenc-
ségeket készíthetünk, ha egészséges finomságokra vágyunk. A Tá-
vol-Keletről tekercseket, a spájzból nassolnivalót ajánl Nagy Eszter
creative chef.

ZÖLDSÉG 
zöldség hátán

Távol-keleti tekercs
A tésztát kifőzzük, majd langyosra hűtjük. A rákokat oldalan-

ként körülbelül fél-fél percig sütjük, majd szintén hűlni hagyjuk.
A répát julienre (zsülienre=gyufaszálszerűre), a retket apróra

vágjuk, majd a metélőhagymát is finomra aprítjuk.
Egy algalapra kevés tésztát helyezünk, majd teszünk rá az

összes előkészített hozzávalóból, és mielőtt feltekerjük, még
megszórjuk friss korianderrel, bazsalikommal, és azután szoro-
san feltekerjük. Felvágás előtt legalább 5-10 percig pihentetjük,
így az algalap megszívja magát és könnyebb lesz vele dolgozni.

A mogyoróvajat az ecettel, a szójaszósszal és az olajjal elke-
verjük és a tekercseket ezzel kínáljuk.

Zöldségchips

A
következőket

ajánlom:
ÉDESBURGONYA

PASZTERNÁK
CSICSÓKA

A sütéshez
6 dl olaj

Szinte minden zöldségből lehet ízletes
chipset készíteni, és úgy vélem, lehet
egészségesen is nassolni.
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A Füles Bástyában idén sem feledkeztünk meg a jelmezes mulatságról, ame-
lyet február 9-én tartunk! Programjaink között szerepel állatok etetése, jelmez-
verseny, álarckészítő verseny, kézműves foglalkozás, valamint a bástya lakóival
való ismerkedés, és a felelős állattartásról is beszélgetünk. Bepillantást nyerhet-
tek új lakóink, a kis kaméleonok mindennapjaiba, megtudhatjátok Misi és Lizi
mókus történetét, és találkozhattok a mézmedvecsaláddal is.

Programok
14–15 óráig ételek elkészítése, látványetetés
Aki részt vesz ezen a programon, mint egy kis gondozó, ügyes kézzel

apríthat, szeletelhet és összekészítheti néhány dzsungellakónk csemegéjét,
majd minden kis állat megkapja a közösen elkészített napi menüjét.

15.10–16.10 állatbemutató:
Ismerkedjetek meg a Füles Bástya lakóival!

16.30–18 óráig változatos  és vidám programok: 
Jelmezverseny díjazással, álarckészítő verseny díjazással, állatsimogatás,

Tapi-Zoo láda kincsei, kézműves foglalkozás, tengerimalac-vonatozás

Ha pedig nem farsangozni vágysz, akkor is várunk a Füles Bástyában! Iz-
galmas játékot keresel? Szereted a kihívásokat és az állatokat? Akkor minden-
képpen itt a helyed, gyere, próbáld ki ezt a különleges élményt! Te is részese
lehetsz a különleges új kalandnak, a fordított szabadulós játékunknak. Győr
gyönyörű zöld fáit, cserjéit kell nálunk megóvnod az éhes levélvágó hangyák
csáprágóitól. Ez a játékunk a rendezvényeink idején nem elérhető! (x)

Sok szeretettel vár a bástya télen is mindenkit!

egy szombati délutánt!

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

FarsangoZoo a Füles Bástyában

Farsangozzunk át 
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Álláshirdetés

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

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a követke-
zŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt., Munka-
Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca
10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borí-
tékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tár-
gyában tüntesse fel a munkakör megne-
vezését.

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

´́

´́ ´́
´́´́

A Győr-Szol Zrt. biztonsági csoport-
jának munkatársai 2018-ban közel
kétezerszer ellenőriztek, mintegy
1700 esetben szelektív szigetet, több
mint 110 alkalommal egyéb közterü-
letet tartottak szemmel, és egyéb hul-
ladékszállítással, illetve elhelyezéssel
kapcsolatos tevékenységet is folytat-
tak mintegy 135 esetben. Több mint
ezerszer illegálisan elhelyezett hulla-
dékot vizsgáltak át, 36 akcióban vet-
tek részt a közterület-felügyelet felké-
résére, és 145 ügyben kezdeményez-
tek hatósági intézkedést. A csoport
munkáját 61-szer lakossági bejelen-
tések is segítették. A városban élőktől
érkező információknak utánajártak a
kommandó tagjai, több esetben konk-
rét, illegális hulladék elhelyezésével
kapcsolatos jelzések érkeztek, más al-
kalmakkor a különösen fertőzött terü-
letekre hívták fel a figyelmet.

Az ellenőrzések során többször ta-
pasztaltak a biztonságiak kirívó szabály-
sértést. Az egyik ellenőrzés alkalmával
a csoport látta, amint egy győri óvodás-
csoportnak mutatták be a nevelők a
szelektív szigetet. Mindeközben a gye-
rekek szeme láttára egy felnőtt a legna-
gyobb lelki nyugalommal helyezte el az
illegális hulladékot a szigetnél. A hulla-
dékkommandó bemutathatta, hogy az
ilyen tevékenység nem marad követ-
kezmények nélkül: a tettes ellen eljárás

indult. Egy másik esetben az Urban -
tsok utcai szelektív szigetnél illegálisan
lerakott hulladék mennyiségének hir-
telen megnövekedésére a sziget rend-
szeres tisztítását végző kollégák hívták
fel a kommandó figyelmét. A fokozott
ellenőrzésnek köszönhetően ezen a
helyszínen két esetben tetten is érte a
kommandó a szabálytalankodókat,
akik ellen eljárás indult.

Az elmúlt évben a szabálytalanko-
dók gyakrabban kapták meg bünteté-
süket: míg a győri közterület-felügyelet
2017-ben 805 esetben indított szabály-
sértési eljárást, ez a szám tavaly 907-re
emelkedett. 2017-ben 735 alkalom-
mal szabtak ki helyszíni bírságot és 70
alkalommal tettek feljelentést, 2018-
ban ezek száma már 90-re, a helyszíni
bírságok mennyisége 817-re emelke-
dett. A kiszabott bírságok összege ta-
valy meghaladta az ötmillió forintot.

Sajnos az intenzív ellenőrzések és
a kiszabott büntetések ellenére még
mindig sokan és sokszor megszegik a
hulladéklerakás szabályait. A helyszí-

Az elmúlt évben is jelentős erőfeszítéseket tett a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékén, illetve
a közterületeken szemetelő szabálysértők tettenérésére és megbüntetésére a Győr-Szol Zrt. biztonsági
csoportja, a győri közterület-felügyelet és a rendőrség munkatársaiból szerveződött csoport.

nen elkészített fotók igazolják, hogy
a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre
sokan vegyes háztartási hulladékot
visznek, a kukák mellett hagyott
szatyrokban, műanyag táskákban, va-
lamint magukban az edényekben pe-
dig jócskán található oda nem való,
illegálisan lerakott hulladék.

Az illegális hulladék sajnos elha-
gyott ingatlanokon, telkeken is meg-

jelenik. A köztisztaság fenntartása ér-
dekében a Győr-Szol Zrt. a szemetet
innen is rendszeresen elszállítja, ami
éves szinten több száz köbméter hul-
ladék fuvarozását jelenti és több tíz-
millió forintos kiadással jár. A munkát
akadályozza, hogy az ingatlanok sok-
szor magántulajdonban vannak.
Ilyen esetben a lerakás megakadályo-
zása, illetve az elszállítás megszerve-
zése a tulajdonos vagy használó fel-
adata, és annak költséget is neki kell
viselnie.

A hulladékkommandó természe-
tesen ebben az évben is folytatja az
ellenőrzéseket.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési
és Kivitelezési Igazgatósága nagy figyel-
met fordít a köztisztaság fenntartására.
Többek között kézzel és géppel seprik
a burkolatokat, összeszedik a szemetet,
illetve rendszeresen ürítik az utcai hul-
ladékgyűjtőket,  csikktartókat. Ez janu-
ár közepén kiegészült a Győrbe beve-
zető főutak mentén történő kézi hulla-
dékgyűjtéssel. Azóta több száz zsák sze-
metet szedtek össze, pedig még nem
is értek végig teljesen, a vámosszabadi
irányába vezető út még hátravan. Volt
olyan helyszín, ahonnét háromszor for-
dult a teherautó, hogy elhozza az ösz-
szes zsákot. Szomorú, hogy azon utak
mentén, ahol a szemétszedés néhány
hete indult, újra lehetne kezdeni a hul-
ladékgyűjtést. A városba vezető utak
melletti szemétszedés és a zugszemét
eltakarítása egyébként nem is minden-
hol a Győr-Szol Zrt. feladata lenne, a
vonatkozó helyszíneken a föld- és az er-
dőtulajdonosok kötelessége a tisztaság
fenntartása.

TÖBB SZÁZ ZSÁK
szemetet szedtek össze

A KOMMANDÓ
Több illegális szemetelot kapott el ´́

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

Szöveg: Győr-Szol Zrt.

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

´́ ´́

Feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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

LOGISZTIKAI MÛVEZETÔ
Munkavégzés helye: 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1.

Feltétel: érettségi • felhasználó szintû számítógépes ismeret
(Microsoft és integrált rendszerhasználatban való jártasság)
Elônyt jelent: jó szervezôkészség • rugalmasság • logikus
gondolkodás • munkabírás, terhelhetôség • precizitás, pon-
tosság • problémamegoldó képesség • kommunikációs kész-
ség Bérezés: munkabérrôl és juttatásokról személyes elbeszél-
getés során adunk tájékoztatást

Szakmai önéletrajzát a következô e-mail címre várjuk:  munka-
ugy@gyhg.hu Kérjük, az e-mail tárgyában tüntesse fel a „Logiszti-
kai mûvezetô” jeligét.

ELADÓ
Willibald SHU 280 S 282 

Gyártási év: 1990. Irányár: 200.000 Ft+áfa.

ÉrdeklŐdni lehet: hétfŐtŐl péntekig 10 és 14 óra között 
a 06-20/594-1545-ös telefonszámon.

kalapácsos kasza

Sokan vették igénybe azokat a
nyilvános illemhelyeket, melyek
az elmúlt két évben kerültek Győr
közterületeire. 2017 végén a Bi-
singer sétányon, majd tavaly júni-
us közepén a Virágpiac mellett,
augusztusban pedig Adyvárosban
telepített automatizált, közterüle-
ti nyilvános illemhelyet a Győr-
Szol Zrt. A szerkezetek vandálbiz-
tos kialakításúak, mozgáskorláto-
zottak számára is használhatók,
az üzemeltetésével járó szervize-
lési munkálatok egyszerűen elvé-
gezhetőek, s mindegyik külső kör-
nyezete rendőrség által kamerák-
kal megfigyelt.

A program kezdeményezője,
Radnóti Ákos városüzemelteté-
sért is felelős alpolgármester el-
mondta, fontosnak tartja, hogy
Győr közterületein megfelelő il-
lemhelyek legyenek. „Jelentős fej-
lesztések történtek ezen a terüle-
ten, hiszen három ilyen létesít-
ményt is átadunk. Nagyon sokan
használják a Bisinger sétányon, a
,,vizes" játszótér közelében és a
Zechmeister utcában is, ahol szin-
tén központi helyen van, sok turis-
ta megfordul itt, a szálloda, a virág-
piac, a buszmegálló miatt is nagy
a forgalom. Az adyvárosi tó kör-
nyékén, a népszerű várjátszótéren

és a mellette lévő tóparti sétá-
nyon és parkban, s a tavaly felújí-
tott rekortán burkolatú focipályán
ugyancsak rengetegen vannak,
úgyhogy a legjobb helyre került az
az illemhely is” – fejtette ki.

Az automata illemhelyek jó ki-
használtságát a statisztikák is iga-
zolják: a Bisinger sétányon 2017
decembere óta több mint három -
ezren, a Zechmeister utcában
2018 júniusa óta közel négyez-
ren, az adyvárosi tó partján lé-
vőt 2018 augusztus óta közel ez-
ren vették igénybe.

Sajnos néhány esetben ugyan
tapasztalható volt az illemhelyek-
nél vandál magatartás – kijelzőron-
gálás, ajtófeszegetés, lefestés –, de
ezek száma nem volt jelentős, ami
köszönhető a létesítményeket fi-
gyelő kamerarendszernek is.

Az automaták üzemeltetési ta-
pasztalatai is kedvezően alakultak
az elmúlt hónapokban, a beüzeme-
lési időszak gyakoribb üzemzavara-
it követően a rendszer működése
gyakorlatilag zökkenőmentessé
vált, csak néhány kisebb elektro-
mos hiba elhárítására volt szükség.
A tervek szerint a jövőben további
automata WC-ket telepít majd a
szolgáltató, így próbálják lefedni le-
hetőleg a város egész területét.

ILLEMHELYEK
Jól muködnek az automata ´́

Az özönvízszerű esőzések
mindkét területen gondot okoz-
nak. A pozsonyi kollégák a mérési
rendszer fejlesztésével kimutat-
ták, hogy a lokális csapadékinten-
zitás nagy záporoknál elérheti a
80 mm/óra értéket. Így nem öt-
szörös, hanem akár nyolcszoros
túlterhelés jelentkezik a csatorná-
kon. A csapadékesemények rögzí-
tése magyar oldalon is napiren-
den van, a győri csapadékmérő ál-
lomások sűrítése várható, az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálattal
már folynak a tárgyalások. 

A szlovák szakemberek elis-
merően nyilatkoztak a legutóbbi

pannon-vizes fejlesztésről, a győ-
ri Petőfi térről a folyópartokon
át Bácsára vezető szennyvízveze-
tékről. Érdeklődtek, hová tervez-
zük a következőt. Az elvezető ka-
pacitása záportárolókkal is ered-
ményesen növelhető. A pozso-
nyi egyesített szennyvízelvezető
rendszeren már üzemel egy
ilyen berendezés.

Az újonnan épülő ivóvízháló-
zatok anyagául kisebb mérettar-
tományban mindkét helyen a
műanyag (KPE) csöveket részesí-
tik előnyben. A korszerű gömb -
grafitos csövek nagyobb átmérő-
ben versenyképesek, ezt a cső-

anyagot használják most Győr-
ben a Dohány út–Reptéri út tér-
ségében épülő ivóvíz-főnyomó-
vezetéknél. 

A szakemberek a győri
szennyvíztisztító telepet is
megtekintették, és a biogáz-
hasznosítás részleteiről egyez-
tettek. Szlovák oldalon a
szennyvíziszapból termelt bio-
gázzal elektromos áramot ter-
melnek, melyből a fölösleget ki
is táplálhatják az energiaháló-
zatra. Magyar oldalon csak a
szennyvíztisztó saját energia-
igényére használhatjuk fel a
bio gázból termelt energiát.

A BIOGÁZ
hasznosításáról is egyeztettek

A pozsonyi vízszolgáltató, és
a pozsonyi vízmű szakembe-
rei jártak a Pannon-Víz Zrt.-
nél a napokban tapasztalat-
szerzés és a jó gyakorlatok
átvétele céljából. Mindkét
szolgáltató önkormányzati
tulajdonú – ebből is, és víz-
bázisokból is sok hasonló-
ság adódik. A pozsonyi szak-
embereket Csongrádi Zoltán
műszaki igazgató fogadta.

Szöveg és fotó: 
Pannon-Víz Zrt.



Lakás, ház, pince, padlás, udvar ta-
karítását, rendbetételét, felesleges
holmi elszállítását (akár 1 darabot
is) vállalom megbízható munka -
erőkkel. Megegyezés alapján akár
hagyatékfelvásárlás is lehetséges.
Nem fog csalódni bennünk! 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 felújítását
vállalom Győrben és környékén.
Tel.: 06-30/520-8875.

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
fotótapéták felragasztását, lami-
nált 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 javí-
tása, 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 porcelánt,
eozinos Zsolnayt, kristályokat,
ezüsttárgyakat, ékszert, régi órá-
kat, könyveket, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. Hívjon biza-
lommal! Érdeklődés az alábbi tele-

fonon: 06-70/640-5101. Kérésre
díjtalanul házhoz megyünk!

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

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 elfo-
gadása, beváltás. Nádorvárosban ga-
rázst vennék. Tel.: 06-70/564-2280.

ELADÓ

Nádorvárosi kényelem. Belvárostól
karnyújtásnyira eladó egy teljeskö-
rűen felújított, 1. emeleti, erkélyes
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-jétől és május 1-
jétől hosszabb távra. 06-30/298-
1525.

INGATLAN

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

LAKÁSCSERE

96/505-050

Marcalváros I-en 3 szobás, 63
nm-es, összkomfortos, részben
felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2
szobás, Marcalváros I. vagy ná-
dorvárosi, határozatlan–határo-

zott idejű bérleményre. (Hirde-
tésszám: 672)

Nádorvárosi, 1 szoba+hálófülkés,
43 nm-es, összkomfortos, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2-3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 673)

Nádorvárosi, 1 szoba+hálófülkés, 30
nm-es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
2 szobás, belvárosi, nádorvárosi,
marcalvárosi, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Bán Aladár
u. kizárva. (Hirdetésszám: 674)

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

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne szigeti,
35-45 nm-es, 1+fél szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérlemény-

www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem  •  Győr, Hunyadi utca 2.   •   Telefon: +36-96/550-240VASÁRNAP IS  NYITVA!

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

• Megbízhatóság
• Minőség
• Modern környezet
• Rendezvények
• Napi menük
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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!

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

EXTRA menüajánlatunk
SZOMBATRA

• Két adag húsleves vagy májgombócleves 
• Kétszemélyes Marcal-tál
• Saláta, sütemény két fő részére
Az extra menü ára: 6600 Ft/2 fő helyett
4800 Ft/2 fő!

Továbbá kétféle levessel és 5-6-féle 
második fogással várjuk Kedves 
Vendégeinket keddtől szombatig
1050 Ft-tól 1700 Ft-ig!

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

re. Tartozás kizárva. (Hirdetés -
szám: 579)

Újvárosi, 1+fél szobás, udvari, 41
nm-es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
szigeti, belvárosi, újvárosi, 41-50
nm-es, 2 szobás, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Föld-
szinti, liftes házban a 3. emeletig.
(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 telefon-
számokon.

Győri telephellyel rendelkező vál-
lalkozás beton-előregyártó üzemé-
be segédmunkásokat keres! Műkö-
ves gyakorlat előnyt jelent. A mun-
kafolyamatokat betanítjuk. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal az
info@ornamentika.hu címen
lehetséges.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanybojlerek
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.
06-70/265-7643

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

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

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pincé-
ig. Hívjon bizalommal!
06-70/707-5812



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Gyôr-Ménfôcsanakon eladó ez az
újszerû, 69 nm-es, erkélyes, 2.
emeleti lakás. Elosztása: nappa-
li+2 szoba+gardrób. A lakás a be-
épített bútorokkal, konyhagéppel
együtt eladó. 

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Ár: 34,5 M Ft

Március végén átveheti új otthoná-
nak kulcsait. Gyôr-Ménfôcsanakon
40—46 nm közötti  lakások eladók. Ez
a világos, erkélyes, amerikai konyhás,
nappali+1 szobás, 40 nm-es ingat-
lan az 1. emeleten helyezkedik el.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 16,9 M Ft 

Töltéstava új építésû utcájában el-
adó ez a 100 nm-es ikerház. A ház-
hoz tartozó telekrész: 515 nm. Elosz-
tása: amerikai konyhás nappali+4
szoba+15 nm terasz.  Nincs szolgal-
mi út, utcafrontról megközelíthetôk!

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

Ár: 28,1 M Ft 

Gyôr-Révfalu új építésû részén, a
belváros közelében 46, 61 és 67 nm
alapterületû, modern, korszerû laká -
sok eladók. A 46 nm-es lakás az el-
sô emeleten található. Elosztása:
amerikai konyhás nappali+1 fél szoba.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 24,9 M Ft 

Gyôr-Adyvárosban, a pláza közelé-
ben kínálom eladásra ezt a felújított
panellakást. Az ingatlan 4 emeletes
ház 4. emeletén található. A 49 nm-
es lakás elosztása: nappali+1 szoba.
Az ingatlan teljes felújításon esett át. 

Budai Mónika:
30/640-8794

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

Ár: 18,5 M Ft 

Gyôr-Révfaluban elsô emeleti, 42
nm-es, nappali+1 szobás, erkélyes
téglalakás eladó. A 38 lakásos társas-
ház 30 cm-es téglából épül, 15 cm-
es homlokzati hôszigeteléssel, 3
rétegû üvegezésû nyílászárókkal. 

Budai Mónika: 
30/640-8794 

Gyôr-Révfaluban új építésû, 62 nm-
es, földszinti, nappali+2 szobás,
kertkapcsolatos lakás, 7 nm terasz-
szal, eladó. A ház 30-as téglából
épül, 15 cm szigeteléssel 3 rétegû
mûanyag nyílászárókkal.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Pinnyéden, 6 lakásos társas-
házban 91,93 nm-es, nappali-étkezô-
konyha+4 hálószoba elosztású, föld-
szinti lakás eladó 29,17 nm terasszal,
185,45 nm saját kerttel és ajándék
padlástérrel. Falak módosíthatók.  

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyárvárosban 49,41 nm-es, föld -
szinti, nappali+1 szobás, erkélyes la-
kás eladó új építésû, liftes társasház-
ban. Mélygarázsi beállók 2,89 M Ft-tól
vásárolhatók. Az infrastruktúra kiváló,
közelben az Audi és az autópálya is. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó 40,5
nm+7 nm erkély alapterületû,
téglaépítésû lakás. Állapota újszerû,
amerikai konyhás nappali+1 háló-
szoba, fürdôszoba elosztású. A lakás
bútorozottan eladó. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôrújbaráton eladásra kínálom ezt
a 93 nm-es ikerházat. A telek 1100
nm. Elosztása: nappali+3 szoba. Az
ingatlannak KÖZÖS FALA NINCS! A
házhoz 1 db kocsibeálló tartozik, va-
lamint egy 17 nm-es terasz.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôrhöz közel minôségi, új laká -
sokat kínálok eladásra 31—73 nm-
ig. Ez a lakás a 2. emeleten talál-
ható, melynek mérete: 49 nm, er-
kély mérete: 26 nm. Elosztása:
nappali+1 szoba.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Szabadhegy lakóparkjában ta-
vasszal birtokba vehetô társasházi la-
kások eladóak. A nappali+2 szobás,
földszinti lakás 66 nm hasznos alap -
területû, 16 nm terasszal és 111 nm
saját kertkapcsolattal rendelkezik.

Horváth Csilla:
70/321-7759

UTOLSÓ LAKÁS! Marcalváros II-n el-
adó ez a 62 nm-es lakás, mely a má-
sodik emeleten helyezkedik el. Elosz-
tása: 2 szoba+nappali. A lakáshoz
tartozik még 9 nm-es erkély is. Kulcs-
rakész ár: 27 M Ft.

Búza Tímea: 
70/425-5590

Gyôr-Sziget családi házas részén
112,66 nm-es, új építésû, nappa-
li+3 szobás, garázsos ikerház eladó,
450 nm telekrésszel, fedett terasszal.
A ház a szomszédtól jól elkülönülten
helyezkedik el. Az ár fûtéskész ár. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Belvárosban minôségi társas-
házi lakások eladók. Ez a 61 nm-es
lakás a 4. emeleten található. Elosz-
tása: nappali+2 szobás, gardróbos, 6
nm erkéllyel. A társasházban 42—141
nm-es lakások közül választhat. 

Budai Mónika:
30/640-8794 

Ár: 21,4 M Ft 

Ár: 31 M Ft Ár: 47,9 M Ft 

Ár: 36,9 M Ft 

Ár: 39,9 M Ft 

Ár: 19,2 M Ft

Ár: 20,5 M Ft 

Ár: 20,9 M Ft 

Ár: 29,9 M Ft Ár: 24,5 M Ft 
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. 
A szerencsés megfejtő nyereménye egy a városhoz kötődő ajándékcsomag. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve 
postán értesítjük.
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• Riasztórendszer-telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

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

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

A 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.

Bár a tavasz még egy kicsit
várat magára, a virágboltok kíná-
lata bőséges Bálint-napon. S hi-
ába minden új trend, az uralko-
dó virág még mindig a vörös ró-
zsa. „A legtöbben vörös rózsát
visznek a szerelmüknek ezen a
napon – kezdte Fekete Annamá-
ria, egy győri virágbolt ügyveze-
tője. – Egy szálat, csokrot, vagy
szív alakú dobozban rózsafeje-
ket is kapni ilyenkor, így minden-
ki megtalálja a neki tetszőt. Aki
egy kicsit egyedibb megoldást
szeretne, annak idén mi egy ró-
zsaszín árnyalatú rózsaszálat kí-
nálunk, a közepén kis szív deko-
rációval. Variációk mindenhol
vannak, de ilyenkor egyértelmű-
en a vörös rózsa a sláger” –
mondta a szakember. 

Közeleg a Bálint-nap, ami-
kor a szerelmesek minden
kreativitásukat bevethe-
tik, hogy elmondják: a
párjuk a legfontosabb. Év-
ről évre egyre nagyobb a
kultusza február 14-nek,
ám úgy tűnik, egyvalami
állandó: a vörös rózsa. 

Ugyanakkor a tavasz egyik
hírnöke, a tulipán is népszerű
a szerelmesek napján, ahogy a
kisebb cserepes virágok is. So-
kan pedig praktikusan és céltu-
datosan választanak. „Aki biz-
tosra akar menni, az a kedvese
kedvenc virágát választja.

Ám például sokan az édes-
anyjukra is gondolnak ezen a
napon, ők gyakran kisebb
cserepes virágot visznek ha-
za. Összességében a Valentin-
nap a szerelmesekről és a vö-
rös rózsáról szól leginkább,
férfi vásárlónk pedig érhető-
en sokkal több van ezen a na-
pon, mint hölgy” – zárta Fe-
kete Annamária, aki tapasz-
talt szakemberként átlátja a
témát.

a vörös rózsa

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: OBprod/Shutterstock

Szerelmesek napja: 

maradt



36 2019. február 8.

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!

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1–5 év futamidô
• Törvényes ÁFA-

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

„Először is szeretném megkö-
szönni a klubnak az ajánlatát és
a türelmet, amit a tárgyalások
során felém mutattak. Hálás va-
gyok, hogy a világ legjobbjaival
játszhattam, és közösen értük el
céljainkat, valósítottuk meg ál-
mainkat. Fantasztikus élmény
volt ennek a klubnak része lenni.
Másodsorban köszönöm a szur-
kolóinknak a hihetetlen támoga-
tást. Az ETO-szurkolók elképesz-
tőek, kétségkívül a legjobbak a
világon. Nagyon hiányozni fog-
nak” – mondott köszönetet a
zöld-fehér klubnak Nycke Groot,
aki döntése hátteréről is beszélt. 

„Eljött egy olyan pont az életem-
ben, amikor valami újat szeretnék
kipróbálni. Új energiákra van szük-
ségem, amit jelen döntésemmel és
a holland válogatottságról való le-
mondásom után remélem, máshol
találok majd meg. Nem kérem,
hogy bárki is megértse a döntésem,
de mindenkit arra kérek, hogy tart-
sa ezt tiszteletben.” A játékos annyit
üzent még a szurkolóknak, hogy
mindent megtesz azért, hogy trófe-
ákat nyerjen a csapattal.

Bartha Csaba, a győri klub el-
nöke az ETO honlapján részlete-
sen is elmondta, hogyan alakult
ki a jelenlegi helyzet. „Rendkívül
csalódott vagyok, amiért Nycke
úgy döntött, hogy nem hosszab-
bítja meg szerződését csapa-
tunkkal. Januárban az Európa-
bajnokság után úgy döntött,
hogy lemondja a holland válo-
gatottságot egy Eb-bronz -
érem után és másfél év-
vel a tokiói olimpia
előtt. Akkor már sej-
tettem, hogy nálunk
is ezt a döntést hoz-
za meg. Az ajánla-
tunk az első körben az
volt, hogy Nycke saját maga
alakítsa ki azt a feltételrendszert,
amivel maradna a klubunknál.”

És hogy mennyire volt komoly
a klub szerződéshosszabbítási
ajánlata, arra a játékos menedzse-
re is reagált. „Köszönjük a Győri
Audi ETO megértő hozzáállását és
azt az ajánlatot, amit Nyckének
tettek a tárgyalások során. Régóta
dolgozom menedzserként, de egy
klubtól sem kaptunk még ilyen

ajánlatot, és nem láttam még klu-
bot, amely ennyire szerette volna
megtartani játékosát. Nagyon sok
ajánlata volt Nyckének, ami nem
csoda, hiszen a világ legjobb játé-
kosa, de a döntés természetesen
az övé, én sem tehetek mást,
mint hogy elfogadom” – nyilatkoz-
ta Michael Hansen.

Utólag kiderült, a holland klasz-
szis a két komoly döntését egyszer-
re hozta meg, később erről tájékoz-
tatta a klubvezetést, ahol a hír nyil-
vánosságra hozatalával megvárták
a CSM Bucuresti és FTC elleni BL-

meccseket, hogy csak arra kon-
centrálhasson a csapat, és a játé-
kosra se helyeződjön nyomás ami-
att, hogy még nincs meg a követ-
kező együttese. „Tudjuk, Nycke mi-
lyen ember, sohasem adja fel, így
biztos vagyok benne, hogy a sze-
zon hátralévő részében is nagy se-
gítségünkre lesz, hogy együtt elér-
jük céljainkat” – tette hozzá dr.
Bartha Csaba.

NYCKE GROOT
távozik Gyorbol´́ ´́

Hosszas tárgyalások után eldőlt, hogy Nycke Groot nem
újítja meg a szezon végén lejáró szerződését a Győri Audi
ETO női kézilabdacsapatával, és az egészségét szem előtt
tartva a későbbiekben nem akar a legmagasabb szinten
kézilabdázni. A 30 éves holland irányító 2015-ben érke-
zett a Győri ETO-ba, az eltelt időszakban kétszer nyerte
meg a Győrrel a Bajnokok Ligáját, háromszor a magyar
bajnokságot és kétszer a Magyar Kupát. 

Új energiákra
van szüksége

Fotó: O. Jakócs Péter
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„Nyilván, mint a többi hét csapatnak is, az a célunk,
hogy megnyerjük a kupát. A realitás? A DEAC csapa-
tával a bajnokságban is kemény mérkőzést játszottunk,
ha rajtuk túljutnánk, akkor egy nagyon nehéz csata
várna ránk a PVSK-Szolnok mérkőzés győztesével a
döntőbe jutásért” – mondta Bencze Tamás, a ZTE
mestere. Ellenfelük, a DEAC vezetőedzője, Berényi
Sándor úgy érzi, a csapatánál mindenki büszke arra,
hogy a klub majd’ száz éves története során először
vehet részt a Zsíros Tibor Magyar Kupa Döntő küzdel-
meiben. „Igyekszünk méltóképpen képviselni az egye-
temet és Debrecent, biztos vagyok benne, hogy na-
gyon nagy élmény lesz ez a hétvége sokunk számára.”

Csirke Ferenc, a PVSK-Veolia edzője úgy érzi,
sorsolásuk lehetett volna szerencsésebb, hiszen a
Szolnoki Olaj KK ellen nem ők az esélyesek, de en-
nek ellenére próbálnak maximálisan felkészülni az
előttük álló mérkőzésre.

Dragan Aleksic, a Szolnok vezetőedzője a tava-
lyi siker után újra magasba emelné a trófeát.

„Kiegyensúlyozott a magyar bajnokság mező-
nye, kivétel nélkül erős csapatok kerültek a leg-
jobb nyolc közé.”

Gasper Okorn, a Falco KC Szombathely mestere
szerint a kupadöntő mindig egy speciális verseny,
ahol bármi megtörténhet. „A kupadöntőn sok függ
az aktuális napi formától, és a sérülésektől. Úgy gon-
dolom, bármelyik csapat okozhat meglepetést.”

Schmidt Béla, a Paksi Atomerőmű SE vezetőed-
zője szerint csapatának bőven van tartozása a Fal-
cóval szemben, így mindenképpen győzelemben
bízik csapata első győri meccsén.

A Körmendet irányító Matthias Zollner úgy érzi,
nem könnyű a sorsolásuk, hiszen rögtön azzal a Jász-
berénnyel találkoznak, amelyik holtversenyben a har-
madik-negyedik helyen áll mögöttük a tabellán.

Nicola Lazics, a Jászberény edzője bízik abban,
hogy csapata tud meglepetést szerezni, és tovább-
jut a legjobb négy közé. „Szeretnénk a legjobb já-
tékunkat játszani a Körmend ellen. Ebben a sze-
zonban mi is az elvárások felett szerepelünk, és re-
mélem, hogy egy jó mérkőzést játszunk majd.”

Győrben rendezik a férfi kosárlabdázók
Magyar Kupáját az Audi Arénában febru-
ár 14-én, 15-én és 16-án. A nyolcasdöntő
első napján a Falco Szombathely az
Atomerőmű SE csapatával játszik 13 óra-
kor, a Jászberény–Körmend találkozó
15.30-kor, a Pécsi VSK–Szolnok meccs 18
órakor kezdődik, míg a DEAC 20.30-kor
találkozik a ZTE együttesével. Az elődön-
tőket 15-én játsszák, 15.30-kor és 18 óra-
kor, a bronzmeccs és a döntő pedig 16-
án lesz, 14.30-as és 17 órás kezdéssel. Az
esélyekről a részt vevő klubok vezetőed-
zőit kérdeztük.

Kosárlabdaünnep
az arénában

A férfiaknál 14 vízilabda-válo-
gatott nevezett a Világliga selej-
tezőire, a Világkupa-győztes ma-
gyar együttes Oroszországgal,
Németországgal és Máltával
küzd a továbbjutásért. A B cso-
portba került Görögország, Hol-
landia, Spanyolország és Ukraj-
na, a C csoportban Olaszország,
Franciaország és Montenegró,
míg a D csoportban Románia,
Szerbia és Horvátország játszik.

A csoportokban oda-vissza
mérkőznek egymással a felek, és
az első két helyezett kerül a soro-
zat nyolcas fináléjába. A két dön-
tőből lehet kvalifikálni a Világliga
szuperdöntőjére, ahonnan a
győztesek olimpiai kvótát szerez-
nek. „Az ellenfelek ismeretében
kijelenthetjük, reális az esélyünk,
hogy a továbbjutó első két hely
egyikén végezzünk, de ezzel még
véletlenül sem azt akarom mon-

dani, hogy könnyű dolgunk lesz”
– nyilatkozott a sorsolás után
Märcz Tamás szövetségi kapitány,
akinek azóta teljesültek az elvárá-
sai, hiszen csapata biztosan az el-
ső két hely valamelyikén végez. A
selejtezők még zajlanak, a magyar
válogatott eddigi négy meccséből
hármat nyert, és legutóbb egy
12–12-es döntetlen után bünte-
tőkkel verte idegenben Németor-
szágot, így vezeti csoportját.

VILÁGKLASSZISOK a gyori medencében´́
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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!

„Budapestet kivéve ebben a
megyében a legnagyobb a megyei
bajnokság létszáma. A játéknapo-
kon összesen 20 csapat 200-250
játékosa lép pályára. Vannak közöt-
tük már visszavonult kosarasok, és
úgymond műkedvelők is, szóval
elég széles a paletta” – mondta
Hoffmann Gergely, a Győr-Moson-
Sopron megyei Kosárlabda Szövet-
ség elnökségi tagja.

A bajnokság novemberben kez-
dődik az alapszakasszal, aztán jön
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DRÁMA UTÁN

A legkiemelkedőbben Jó Alíz teljesített, aki 800
méteren a 2. helyen végzett, 300 méteren pedig ép-
pen lemaradva a dobogóról a 4. helyet szerezte meg.
Szépen teljesített Vig Bálint, aki 3000 méteres síkfu-
tásban lett 7., valamint Simon Péter, aki picivel lema-
radva az ötösugrás döntőjéről a 9. helyen végzett. 

„Fantasztikus hangulatot és elképesztő drámát ho-
zott a fiú 4x200 méteres váltófutás, ahol a 3. váltótag-

futamgyozelem´́
Hétvégén rendezték a serdülő korosztályú atlé-
ták fedettpályás országos bajnokságát, amelyen
a GYAC rekord létszámmal képviseltette magát.
A klub fiatal tehetségei 12 versenyszámban ösz-
szesen 31 alkalommal álltak rajthoz. A GYAC at-
létika szakosztályának legtöbb sportolója idén
lépett a serdülő korosztályba, azonban az egy
évvel idősebbek mezőnyében is eredményesen
szerepeltek, rengeteg egyéni csúcs született.

ként a 2. pozícióban futó Józsa Márk 100 méter után
hatalmasat esett, azonban egy pillanatot sem gondol-
kozva felállt és folytatta a küzdelmet a csapatért, végül
Kovács Ármin elképesztő befutójával a csapat így is
meg tudta nyerni a futamát, összesítésben pedig az
eséssel együtt is a 6. helyen végeztek. Ugyanebben a
versenyszámban a lányok is elképesztően nagyot küz-
döttek, végül összesítésben a 15. helyet sikerült meg-
szerezniük” – mondta az egyik legizgalmasabban ala-
kult versenyszámról Bogár Lilla, a GYAC edzője, aki Hol-
lósi Lászlóval, Bódis Kornéllal, Petrahn Barbarával és
Kiss Dániellel közösen készítette fel a csapat tagjait.

A versenyen a GYAC színeit Bödők Lili, Borbás
Petra, Kovács Luca, Holubecz Hanna, Jó Alíz, Kővá-
ri Eszter, Komáromy Gréta, Kovács Melánia, Ko-
vács Ármin, Tóth Bence, Gottwald Zalán, Dudás
Bendegúz, Horváth Attila, Horváth Ammon, Si-
mon Péter, Józsa Márk, Marx Bence, Dászkál Ben-
ce, Kertész Vajk és Vig Bálint képviselte.

A megyei kosárlabda-bajnok-
ságnak nagy hagyományai
vannak, bár csaknem 15 éve
városi bajnokságként indult a
megmérettetés, ahol egyre
több csapat és egyre több játé-
kos élt a lehetőséggel, hogy
pályára lépjen. Kicsit később
az itt szereplő mezőny győri
csoportként csatlakozott a me-
gyei pontvadászathoz a mo-
sonmagyaróváriak mellé.

NÉPSZERU a megyei kosárlabda-bajnokság´́
a rájátszás, bajnokot pedig június
elején hirdetnek. A mérkőzéseket
hétvégenként rendezik, egy-egy
fordulót egy helyszínen. A győri
csoportban vannak Komárom-Esz-
tergom megyéből, Bábolnáról és
Tatabányáról érkező együttesek is,
a csapatokban a hobbisportolók
mellett korlátozott számban szere-
pelhetnek NB-s kosarasok is.

A bajnokság következő fordu-
lóját február 17-én rendezik Mo-
sonmagyaróváron.
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Jonagored alma,
magyar

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 8—14.

899 Ft/db

Tchibo Family kávé
250 g+10% grátisz

665,33 Ft/kg

VALENTIN-NAPI
ajánlatunk

Sertéslapocka

139 Ft/kg

Cherry Queen szív desszert
125 g, 7192 Ft/kg

720 Ft/kg

Formázott, bôrös sertés-
comb és lapocka 

799 Ft/kg

499 Ft/db

Lenor öblítô
1900 ml, 525,79 Ft/l

999 Ft/db

A város egyik legjelentősebb tár-
sasági eseményének február 16-án
másodszor ad otthont az Olimpiai
Sportközpont. Emlékezetes, hogy
Borkai Zsolt polgármester az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) évé-
ben, 2017-ben jelentette be, hogy a
város magas színvonalú sportélete,
kitűnő sportolói, nagyszerű egyesü-
letei és nemzetközi versenyei, rövi-
den Győr sportja megérdemli, hogy
egy ilyen rangos eseményen ünne-
peljük legjobbjainkat. A tavalyi év
után ismét fergeteges program vár-
ható, amelyre 18 órától várják a ven-
dégeket az Olimpiai Sportparkban
(OSP). A 19 órakor kezdődő program
egy látványos nyitótánccal indul a
Marina TSE táncosaival, majd követ-
kezik a legjobb egyéni és csapatspor-
tolóknak, edzőknek járó díjak átadá-
sa. Az est két műsorvezetője Liptai
Claudia és Till Attila lesznek.

A jó hangulatról a Star Jam Band
is gondoskodik Bársony Bálint veze-
tésével. A zenekar 2005-ben indult
útjára, mára már több száz koncer-
ten is túl vannak. Az együtteshez idő-
ről időre Magyarország leghíresebb
énekesei és nemzetközi sztárok is

csatlakoznak. A sztárfellépő pedig ez-
úttal nem más, mint Emilia, aki Svéd-
országból érkezik hozzánk, és aki
nem először zenél közösen magyar
zenészekkel. 2009-ben ugyanis ma-
gyar-angol nyelvű duettet énekelt
Dobrády Ákossal, mely-
nek címe Side By Si-
de (magyarul: Sze-
relemre hangol-
va). Ugyaneb-
ben az évben
az Eurovíziós
Dalfesztivál
svéd nemze-
ti válogató-
ján a You're
My World cí-
mű dallal a ki-
lencedik helyet
érte el a döntőben.
A Győri Sportbálon a
Star Jam Banddel fellép Bebe is,
hazánk egyik legismertebb funky-
énekese.

Az este folyamán a The Copacaba-
na latin show varázsol forró hangula-
tot a hideg télbe, és az asztaltársasá-
gokat bűvészek is elkápráztatják
majd. Éjfél után DJ Metzker Viktória

keveri a lemezeket. A 2015-ben Ma-
gyarország legjobb DJ-jévé választott
Metzker Viki rendszeresen fellép
nemcsak Európa összes országában,
hanem az egész világon, Dubaitól In-

dián, Kínán, Japánon és Ausztráli-
án át az Egyesült Államo-

kig. A Győri Sportbál
vendégei kipróbál-

hatják szeren-
cséjüket a
tombolán, az
é l m é n y e k
megörökíté-
sében pedig
egy különle-

ges fotóhely-
szín is rendel-

kezésre áll majd.
A finom ízek-

ről a Révész Étte-
rem gondoskodik.

A második Győri Sportbál ki-
emelt támogatója az Audi Hungaria
Zrt., az Alcufer Kft., a Delta Infor-
matika Zrt., a My House Építőipari
Kft., az OTP Bank, a Scitec Ipari és
Kereskedelmi Kft. és a Vill-Korr
Hungária Kft. Médiapartnere a
Győr+ Média Zrt.

FERGETEGESNEK ÍGÉRKEZIK
A II. GYORI SPORTBÁL´́

A 2018-as év legjobb sportolóinak díjazásával kezdődik,
majd a Big Big World című világsláger előadója, Emilia
fellépésével folytatódik az este, amely számos megle-
petést tartogat a bálozóknak.

A város egyik
legjelentôsebb

társasági 
eseménye

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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