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Négy héten át, minden pénteken,
21 óra 30 perctől mintegy húsz perc
ben foglaljuk össze, hogy a különböző
területeken milyen fontos dolgok tör
téntek Győrben. A ciklusértékelő soro
zat szeptember 13án Radnóti Ákossal
indult, aki az általa felügyelt városüze
meltetés legfontosabb kihívásairól és
eredményeiről számolt be a stúdió
ban. Az alpolgármester kiemelte, sok
új és hasznos program indult a lassan
véget érő ciklusban, amiket szeretne
folytatni az önkormányzat.

Szeptember 20án dr. Fekete Dá
viddal folytatódik a ciklusértékelés, az
alpolgármester a gazdaságról, a vá
rosfejlesztésről és az önkormányzat
katalizátor szerepéről beszél a Konk
rét Extrában. Dr. Fekete Dávid szerint
Győr gazdasági ereje és teljesítőké
pessége folyamatosan erősödik, ami
egyrészt az adócsökkentéseknek,
másrészt az itt működő cégek fejlesz
téseinek köszönhető. Szeptember 27
én a város rangidős alpolgármestere,
dr. Somogyi Tivadar lesz a műsor ven
dége. A politikus az általa felügyelt
egészségügyi és szociális területről
beszél bővebben, melyben kiemeli,
hogy Győr nem véletlenül lett idősba

A rendszeres testedzés jó közérzetet ad, és a
krónikus betegséggel együtt is egy egészségesebb
életet tesz lehetővé. Ezt Kúti József, a Marcalvárosi
Gyalogló Klub vezetője csak megerősíteni tudta.
Mint kiderült, miután a Győr+ Hetilapban értesült
a lehetőségről, az elsők között jelentkezett a WHO
irodában. Kezdetben 56 fővel zajlottak a séták,
mára átlagosan 25–30an gyalogolnak szervezet
ten hetente kétszer Marcalvárosban. József hoz
zátette, nem baj, ha nem sikerült rögtön végigsé
tálni az egymásfél órás időtartamot. Fontos, hogy
mindenki a maga tempójában fejlődjön, és a klub
vezető szerint, ez garantált is. A tapasztalat azt mu
tatja, 34 hónap után nem csak a közérzetük, ha
nem a kondíciójuk is javul a rendszeresen gyalog
lóknak. A mozgás mellett fontos kiemelni a közös
ség erejét, amely bizony idős korban akár élet
mentő is lehet.

A gyaloglóklubokhoz folyamatosan lehet csat
lakozni, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését,
a győri WHOirodában várják a jelentkezéseket!

A Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület
és a győri önkormányzat a WHO Egészséges Vá
rosok program jóvoltából, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatásával valósítja meg
két éve a gyaloglóklubokat, ezeknek a szükséges
ségét a visszajelzések és a statisztikák mutatták
meg, mondta Miklósyné Bertalanfy Mária WHO
koordinátor.

ajánló

ajánló

Tegyük a szívünkre a kezünket. Mikor gyalogoltunk utoljára tudatosan? Nem azért mert kellett,
vagy mert siettünk valahova, hanem a sportolás és a társaság kedvéért. Győrben egyre többen
gondolják úgy, hogy fontos mozgásforma a gyaloglás, 2017 óta pedig szervezett keretek között
is megtehetjük mindezt.

A közös gyaloglás 

ÖRÖME

rát önkormányzat, hiszen ezért sokat
tesznek a helyi szakemberek. A ciklus
értékelő sorozatot október 4én Bor
kai Zsolt zárja a Győr+ Televízióban. A

polgármester igyekszik minél több
szempontból értékelni az elmúlt öt
évet, kiemelve a győriekkel közösen
elért sikereket. Érdemes tehát pén

tek esténként, a Híradó után is a
Győr+ Televízióval tartani, ahol a leg
illetékesebbek adnak számot a ciklus
ban történtekről.

ajánló

ajánló

Már csak néhány hét és lezárul a 2014–
2019es önkormányzati ciklus. Hetila
punk mellett, a Győr+ Televízió is hétről
hétre városvezetők segítségével értékeli
az elmúlt öt évet. A három alpolgármes
ter és a polgármester az elmúlt eszten
dők legfontosabb történéseiről, fejlesz
téseiről beszélnek.

Mi történt GYŐRBEN? 
Ciklusértékelő a Győr+ Televízióban Fo
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Alexa, Ádám, Gábor, Gergő, Juszuf,
Kristóf és Levente, csak néhány kis
gyermek az Erzsébet Ligeti Óvodából,
de kicsit mások, mint a többiek. Míg
a többi ovis szalad az óvó nénikhez
vagy a társaihoz, és várja őket a sok já
ték, a Boglárka csoportban a közpon
tiidegrendszersérült, mozgásukban
korlátozott kisgyermekek máshogy
kezdik a napot. Játékból itt sincs hiány,
csak nekik még sok mást is meg kell
tanulniuk, hogy hátrányukat leküzd
jék. Nehéz munka a tanulás, türelmet
és kitartást igényel a gyerekektől épp
úgy, mint a velük foglalkozó szakem
berektől. A csoport egyes tagjainál a
mozgáskorlátozottság mellé – a köz
ponti idegrendszer sérüléséből faka
dóan – más sérültség is társul, a látás,
a hallás vagy a beszédkészség is aka
dályozott. Metakommunikációjuk fej
lett, az óvoda szeretetteljes közegé
ben gyorsan egymásra hangolódnak
a gyerekek és a gondozóik. A konduk
torok, az óvodapedagógus, a gyer
mekfelügyelő és a dajka sokrétű és
összetett munkájának köszönhetően,
a speciális csoportba járó ovisoknak a

A Győr+ Média ismét jótékonysá
gi gyűjtést szervezett, az össze
gyűlt pénzből pedig az Erzsébet Li
geti Óvoda Boglárka csoportjába
járó központiidegrendszersérült,
mozgáskorlátozott kisgyermekek
fejlesztését segítő speciális hintát
és homokozót szeretnénk vásárol
ni. A sérültséggel élő ovisok és ép
társaik közös játékából fakadó
gyermeki mosolyok olvasóinkhoz,
nézőinkhez és hallgatóinkhoz is el
érnek, ha adományaikból megva
lósítjuk az álmukat, és birtokba
vehetik az udvari játékokat. 

sérülés jellegétől, súlyosságától, a fej
lesztés eredményétől függően, lehe
tőségük van rész vagy teljes integ 
rációra ép társaikhoz. 

A Boglárka csoport kis óvodásai
nak olyan komplex mozgásformák
ban kell a tanulási segítség, mint az
egyensúlyérzékelés, kognitív és fi
nommotoros mozgások, formaészle
lés, bőrérzékelés. A kislány és a hat
kisfiú még nem szobatiszta, a kézmo
sáshoz is segítségre van szükségük
éppúgy, mint az étkezéshez, amely
hez speciális evőeszközöket és poha
rakat használnak. Rágásinyelési ne
hézségeik miatt pépes ételek kerül
nek az asztalukra, amelyek mellett
speciális, tartásjavító kisszékeken ül
nek, apró lábacskáikat – amikre
ebédidőben újra felkerül a járást se
gítő kiscsizma – a földön a biztonsá
gos ülést segítő lábzsákok tartják. 

Az életkori és egyéni sajátosságo
kat, az eltérő fejlődési ütemet figye
lembe véve, konduktív mozgásfej
lesztés, logopédia, gyógypedagógiai,
differenciált képességfejlesztés kere
tén belül folyik a gyermekek felzár

Fotó: MekliZ Fotóstúdió

A gyermeki mosoly

„minden pénzt megér”
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

mozgássérülés a teljes személyiségre
kihat, biológiai és alkalmazkodási za
varban nyilvánul meg. 

A sérült gyermekek személyiség
és mozgásfejlesztését segítené a spe
ciális udvari eszközökön való közös já
ték ép társaikkal, ezért számítunk né
zőink, hallgatóink és olvasóink segít
ségére, hogy felajánlott forintjaikból
felállíthassuk a Pillangó elnevezésű
rugós libikókát és a Bucka emelt ho
mokozót az Erzsébet Ligeti Óvoda ud
varán. Adjunk, hogy kapjunk önfe
ledt gyermeki mosolyokat az együtt
lét és mozgás öröméből. 

A goood.hu oldalon indított gyűj
téshez a gyorplusz.hu oldalon keresz
tül is csatlakozhatnak. A menüpontok
nál a Boglárka feliratra kattintva egy
szerűen, gyorsan és biztonságosan
tudnak adományukkal segíteni az Er
zsébet Ligeti Óvodáért Alapítványnak.
Október 5én, a Barátság Sportpark
ban a XV. Arrabona Futófesztivál, Őszi
Sport és Egészségnapon is lehetőség
nyílik az adakozásra, hogy a mozgás és
az együttlét örömét biztosítsuk a Bog
lárka csoportba járó mozgásukban
akadályozott kis ovisoknak. 

kóztatása. Ehhez azonban nem csak
idő és szakemberek, hanem speciális
játékok is kellenek, mivel az ideg
rendszeri károsodás folytán létrejövő

A héten az állatkertben is jártak az ovisok. Részletek a 24. oldalon
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„Valamennyi képviselőnek köszö
nöm az elmúlt öt év közös munkáját,
szép eredményeket sikerült elérnünk”
– kezdte értékelését Borkai Zsolt pol
gármester, aki az elmúlt időszak főbb
állomásait, legfontosabb fejlesztéseit
sorolta. Köztük megemlítette a győri
időseket, fiatalokat és a családokat se

ÉRTÉKELÉS 

Év végére elkészül a Győr–Ba
laton kerékpárút első szakasza,
jövőre pedig a tervek szerint át
adják a teljes úthálózatot – jelen
tette be szerdai, gyulafirátóti saj
tótájékoztatóján az aktív Ma
gyarországért felelős kormány
biztos, Révész Máriusz.

A munkálatok a Gyulafirátót
és Eplény közötti szakaszon kez
dődtek. A 4,5 kilométer hosszú,
makadám burkolatú kerékpárút
év végére készül el. Ezt követően
folyamatosan épül majd a kerék
párút egészen Zircig, így a Veszp
rém és Zirc közötti szakasz már
jövőre használható lesz, a Győrt
Balatonfüreddel összekötő ke
rékpárút pedig a tervek szerint
jövőre, de legkésőbb 2021re ké
szülhet el. 

Az Innovációs és Technológiai Mi
nisztériumot a nyáron átszervezték,
több terület elkerült a minisztériumtól
és új területeket is kapott a tárca, ez pe
dig több személyi változást hozott a mi
nisztérium vezetésében – fogalmazott
hetilapunk megkeresésére Kara Ákos. 

Hogyan értékeli államtitkári kor
szakát?

Közel öt esztendő alatt sok szakmai
feladatot tudtam sikerrel teljesíteni és
két miniszter mellett is dolgozhattam.
Két gondolat találkozott egymással a
minisztériumban, hiszen ebben az esz

Az október 13i választásokat megelőző utolsó közgyűlését múlt
pénteken tartotta meg a győri képviselőtestület. Borkai Zsolt pol
gármester az elmúlt öt évet értékelve kiemelte, közel 160 milliárd
forintból fejlődött tovább a város.

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

gítő intézkedéseket, az orvosi rende
lők, óvodák, bölcsődék felújítását, szo
ciális bérlakások építését, a demens 
ellátó központ létrehozását. Kiemelte,
az önkormányzati, állami és pályázati
forrásokat is figyelembe véve, az el
múlt öt évben közel 160 milliárd fo
rint értékben valósultak meg városfej

lesztési beruházások. Kitért a gazda
ság erősödésére, a kétszeri iparűzési
adócsökkentésre, a Belváros és Újvá
ros rehabilitációjára, a terek megújítá
sára, a városrészek kiegyensúlyozott
fejlesztésére. A polgármester beszélt
a városban megvalósult közlekedésfej
lesztésről, amelynek keretében elke
rülőutak, hidak, új közlekedési tenge
lyek létesültek, számos lakóutca meg
újult, tovább fejlődött a város kerék
páros infrastruktúrája és a parkolási
kapacitás is jelentősen bővült. „A vá
rosüzemeltetés területéről kiemelem
a zöldterületek rendbetételét, a nagy
szabású fásítási programunk kereté
ben elültetett évi ezer fát, az évi száz 
ezer elültetett virágpalántát, a vízparti
sétányok megújítását, az automata
öntözőrendszerek kiépítését, a játszó
terek, szökőkutak, köztéri alkotások és
parkok megújítását.” 

Borkai Zsolt beszélt Győr nívós kul
turális életéről, a városban zajlott
nemzetközi sporteseményekről, illet

ve az ezt lehetővé tevő létesítmény
fejlesztésekről, mint az ötéves Audi
Aréna Győr, az Aqua Sportközpont és
az Olimpiai Sportpark. Utalt arra is,
hogy városunk megduplázta vendég 
éjszakáinak számát, így tartósan beke
rült a leglátogatottabb tíz magyaror
szági város közé. A polgármester a
Széchenyi István Egyetem fejlődését,
illetve a mintegy 150 milliárd forint ér
tékű Modern Városok Programot és
annak legfontosabb elemeit is kiemel
te. „Köszönöm tehát képviselőtársa
imnak, hogy munkájukkal ezt a fejlő
dést támogatták, és bízom benne,
hogy a leendő új képviselőtestület
folytatja a megkezdett programokat”
– zárta a ciklus utolsó közgyűlését Bor
kai Zsolt, aki a közgyűlésen adta át a
Ménfőcsanak Szolgálatáért elismerést
Dávid Zoltán Györgynének. A kitünte
tett a ménfőcsanaki közéletben hosz
szú időn keresztül végzett önzetlen,
elkötelezett, lelkiismeretes munkája
elismeréseként vehette át a díjat.

a ciklus utolsó közgyűlésén

A Balatonig Kara Ákos:
Közel öt esztendőn át látott el
sikeresen államtitkári felada
tokat Kara Ákos, Győr egyik
országgyűlési képviselője.
Megbízatása szeptember else
jén véget ért. A változásról az
érintettet kérdeztük.

Embert próbáló időszak volt

tendőben magam is szerettem volna
befejezni az államtitkári feladatok ellá
tását, mert sokkal több időt akarok a
fiaimmal, a családommal tölteni. Az el
múlt öt év embert próbáló időszak
volt, hiszen szinte mindennap reggel
elutaztam Budapestre, este pedig haza
Győrbe. Közben persze mindennap
voltak apai, államtitkári és országgyű
lési képviselői feladataim. 

Győri választói nem látták hátrá
nyát, hogy államtitkár is volt?

Ellenkezőleg. Az államtitkári munká
nak a választókerületemben, így Győr
ben is volt kézzelfogható eredménye.
Nagy segítség volt például ahhoz, hogy
városunkban Borkai Zsolt polgármester
rel és az itt élőkkel közösen minden idők
legnagyobb panelfelújítási programját
tudtuk megvalósítani, hiszen a mi mi
nisztériumunk volt ennek az állami
programnak a lebonyolítója. Egy minisz
tériumi pénzügyikeretemeléssel min
den beadott érvényes győri panelpályá

zat nyertes lett. Ugyanez igaz az útépí
tésekre, például a 83as győri bevezető
jére és a keleti elkerülőre is, hiszen az út
építések gazdája is a mi tárcánk volt.

Most nyilván könnyebb lesz a
képviselőségre koncentrálni.

Hálás vagyok a győrieknek és a kör
nyező falvakban élőknek, hogy harma
dik ciklusban is képviselhetem a térsé
günket. Innentől kezdve nem csak a
családra, hanem a választókerületem
re is több idő jut majd. Ugyanazzal a
szorgalommal dolgozom tovább,
ahogy az itt élők azt eddig már meg
szokhatták, plusz feladatként pedig a
MosoniDuna torkolatában épülő
nagyberuházást miniszteri biztosként
felügyelem a jövőben. És persze bí
zom benne, hogy Borkai Zsoltot és a
FideszKDNP jelöltjeit választják meg
Ménfőcsanaktól Bácsáig október 13
án, az önkormányzati választáson. A
város töretlen fejlődéséhez ez min
denképp szükséges.

KÉT KERÉKEN
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A Marcalvárosban megkezdett városjárás a múlt hé
ten Révfaluban folytatódott, ahol Borkai Zsolt polgár
mester és dr. Fekete Dávid alpolgármester mellett a
pártszövetség új jelöltjei közül Morvai László és Takács
Krisztián is jelen voltak. Takács Krisztián jelenleg is ön
kormányzati képviselő, aki civil munkájával a város kul
turális életéért dolgozik, megválasztása esetén pedig
a Belvárosban és a Révfaluban élők érdekeit képviselné.
Bár Morvay László jelenleg nem önkormányzati képvi
selő, mégis sokan ismerik, mert már eddig is számos
lakossági kezdeményezést karolt fel. Megválasztása
esetén Révfalu, Kisbácsa, Nagybácsa és Sárás további
fejlődéséért tevékenykedne.

A FideszKDNP az ajánlások leadását követően is
folytatta a támogató aláírások gyűjtését, Adyvárosban
Radnóti Ákos alpolgármester, valamint egy új jelölt, dr.
Szálasy László beszélgetett a standhoz érkezőkkel. A je
lölt székelyudvarhelyi születésű, 1990 óta él Győrben,
és az elmúlt közel 30 év nagy részét Adyvárosban töl
tötte. A kórház balesetsebészeti osztályán dolgozó or
vost a Győri Audi ETO KC mérkőzéseiről is ismerhetik a
győriek, hiszen 1995 óta a csapat egyik orvosa.

A városjárás a héten Gyárvárosban folytató
dott, ahol a negyedik új jelölt, Hajtó Péter is be
mutatkozott. Az 1979es születésű fiatalember a
város fesztiváléletének szervezésében is tevéke
nyen részt vesz, ám vallja, kellő erőt érez magában
ahhoz is, hogy Gyárváros, Likócs, Jancsifalu város
részek magas szintű önkormányzati képviseletével
tovább javítson az itt élők életminőségén.

Hét eleji látogatásán a pártszövetség győri jelöltjeit
Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke is a győriek figyel
mébe ajánlotta.

A pártszövetség a legtöbb választókerületben
a városrészeket jelenleg is sikeresen képviselő
politikusait indítja, de négy helyen új jelöltek
kel vág neki a választásnak, akik az elmúlt na
pokban a választóknak is bemutatkoztak.

Árnyas, zöld parkokat, sok fát, jobban öntözött
növényeket ígért Glázer Tímea, az ellenzéki össze
fogás polgármesterjelöltje. A „betonteknőket”,
vagyis a már kész tereket nem törnék fel, hanem
ládákban helyeznének ki virágokat, növényeket. A
keleti elkerülő út és a lakókörnyezet közé erdősort
telepítenének, a folyók kulturális hasznosítása ke
retében pedig vízi színpadot építenének. 

Nagyon sokan kérték tőlünk – indokolta a pol
gármesterjelölt programjuk következő pontját –,
hogy a kutyafuttatóval együtt fürdési lehetőséget
is alakítsanak ki a négylábúaknak. Megválasztásuk
esetén a kutyáknak is lesz fürdőjük. 

A környezetvédelmi kérdésekről szólva Glázer
Tímea arról beszélt, hogy az óvodák tetejére nap
elemeket szerelnének fel, szerinte ezáltal csökken
ne a gyermekintézmények rezsiköltsége. A napele
mek az elektromos buszok működtetése szem
pontjából is fontosak, hangsúlyozta.

Megkérdeztük: ez azt jelentie, hogy nap
elemmel működő buszokat helyeznének üzem
be? A polgármesterjelölt azt válaszolta: a nap
elemek azokat a töltőket látnák el napenergiá
val, ahonnan az elektromos buszok töltenék fel
akkumulátoraikat.

A napelemeket azért is szorgalmazzák, mert
Glázer Tímea szerint közvetlenül, gyakorlatilag
a kormány megkerülésével lehet majd az Euró
pai Unió Európai Bizottságánál pályázni a nap
elemekre. 

Az ellenzék szelektív hulladékgyűjtést vezetne
be, s mint mondták, örülnek neki, hogy ez a város
mostani vezetésének is eszébe jutott.

A jövő zöld lesz, vagy nem lesz – ezzel a kije
lentéssel kezdte az ellenzéki összefogás sajtó
tájékoztatóját a Dunakapu téren Rosinger Tí
mea, a DK–Momentum–MSZP–Jobbik–LMP
képviselőjelöltje.

Fidesz-KDNP: 
Bemutatkoztak 
az új jelöltek

Zöld jövő
napelemekkel
és kutyafürdővel

„Tizenhárom éve a Jancsifaluért, tizenkettő
éve pedig az Adyvárosért civil egyesületek veze
tője vagyok” – kezdte Balla Jenő. „2018 január
jában fogalmazódott meg bennünk, hogy elindu
lunk az ez évi önkormányzati választásokon, Ösz
szefogás Győrért Egyesület névvel. Tizenhat kör
zetben indítunk képviselőjelölteket, a polgármes
terjelölt pedig én vagyok.”

Balla Jenő beszélt a legfontosabb célkitűzése
ikről is, amelyek között szerepel a már meglévő
győri autóipar mellé további iparágak városba csá
bítása, egyúttal a kis és középvállalkozások meg
erősítése. „Szeretnénk, hogy Győrben fejlődjön a
tömegközlekedés, az útépítések és járdák folya
matosan épüljenek és bővüljön a kerékpárúthá
lózat is” – folytatta a polgármesterjelölt. „Célunk,
hogy új városrészeket alakítsunk ki, ezzel is csök
kentve a város túlzsúfoltságát. Megújuló bérlakás
programmal szeretnénk új és régi bérlakásokat is
elérhetővé és élhetővé tenni. Elképzeléseink sze
rint ez az intézkedés megtartja az olyan kiváló
munkaerőt is, mint például a pedagógusok.”

Az Összefogás Győrért Egyesület vezetője be
mutatott több csapattagot is, akik ahogy fogalma
zott: „egytől egyig köztünk élnek, közöttünk dol
goznak és eddig nem volt közük a politikához.” Így
a sorban találhatunk nyugdíjas matematikust, pos
tai alkalmazottat, kereskedelmi munkatársat is.

„Örömmel tölt el, hogy csapatommal sikeresnek
bizonyultunk az első megmérettetésen: összegyűj
töttük a szükséges aláírásokat, s megkezdhetjük a
kampányunkat. A szavazókat pedig arra kérem, bíz
zanak az Összefogás Győrért Egyesületben!”

Összefogás
Győrért:
a civilek ereje 

Sajtótájékoztatón mutatkozott be múlt
pénteken Adyvárosban az Összefogás
Győrért Egyesület, amelynek polgármester
jelöltje Balla Jenő, csapatába pedig győri ci
vilek tartoznak.



Hamarosan lezárul a 2014–19es önkormányzati ciklus, ezért
az elmúlt öt év győri történéseit értékeljük. Másodikként a vá
ros gazdálkodása és gazdasági fejlődése kerül fókuszba, amely
hez dr. Fekete Dávidot, a területért felelős alpolgármestert hív
tuk segítségül.
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A győri költségvetéssel kapcsolat
ban mindig elhangzik, hogy annak
legfőbb ismérve a stabilitás, az intéz
ményhálózat színvonalas működteté
se, és a fejlesztések finanszírozása.
Ezek a legfontosabb szempontok?

Egy város költségvetésének sok
szempontnak kell megfelelnie, ezek
közül természetesen a legfontosabb a
stabilitás, az egyensúly, hogy minden
tervezett kiadásnak meglegyen a fede
zete is. Az intézményhálózat működte
tése alapvető feladatunk. Az intézmé
nyeink a győrieket szolgálják, ezért is
igyekszünk a lehető legmagasabb szín
vonalon működtetni ezeket. A város
fejlesztés pedig minden évben kiemelt
hangsúllyal jelentkezik a büdzsében,
2019ben például 17 milliárd forintot,
vagyis a főösszeg közel egyharmadát
terveztük be erre a célra.

Milyen forrásokból nyílik mind
erre lehetőség?

A bevételi oldal legnagyobb tétele
a helyi adóbevétel, méghozzá az ipar 
űzési adó. Az önkormányzat kétszer is
csökkentette ennek mértékét, előbb 2
ről 1,8, majd 1,6 százalékra. A korábbi
évek tapasztalata, hogy az adókulcs
mérséklése nem befolyásolta kedve
zőtlenül az adóbevétel mértékét, sőt
tovább élénkítette a gazdaságot, növel
te a befektetési kedvet. A kétszeri csök
kentéssel évi hatmilliárd forintot ha
gyunk a helyi gazdaságnál, a bevételt
pedig visszaforgatjuk a város fejleszté
sére, ezáltal a gazdasági környezet még
vonzóbbá tételére. A fejlesztések egy
része tehát saját forrásból valósul meg,
emellett fontos megemlíteni a kor
mányzati támogatást, amelynek segít
ségével szintén számos projektet tud
tunk végrehajtani, és az európai uniós
pénzeket is sikeresen hívtuk le a mö
göttünk hagyott években.

A gazdaság teljesítőképességét
az önkormányzat csak az adócsök
kentéssel tudja befolyásolni?

Az önkormányzat a gazdasági kör
nyezet vonzóvá tételével tudja segíteni
ezt a folyamatot, aminek egy eleme az
adócsökkentés. Említhetném az Ipari
Park folyamatos bővítését, infrastruktu
rális fejlesztését, a városi úthálózatfej
lesztését, vagy az ipari területek jobb
elérését szolgáló beruházásokat is. Per
sze ennél is összetettebb a kérdéskör,
hiszen mi a gazdasági eredményeinket
hosszú távon szeretnénk megőrizni. En
nek érdekében hoztuk létre azt az
együttműködésrendszert, amelyben

az önkormányzat együtt gondolkozik a
helyi vállalkozásokkal, vagy éppen a Szé
chenyi István Egyetemmel, amely a
szakemberképzés egyik legfőbb bázisa.
Az elmúlt években létrejött az egysé
ges győri egyetem, olyan huszonegye
dik századi létesítmények valósultak
meg, mint a Felsőoktatási és Ipari
Együttműködési Központ (FIEK), és a
gyakorlatorientált képzés zászlóshajója
lett a győri intézmény. Ez a közeg az,
ahol a fiatalok is hosszú távon gondol

kozhatnak Győrben, itt tervezhetik jö
vőjüket, letelepedhetnek, családot ala
píthatnak. Ahogy a költségvetés eseté
ben is a stabilitás az egyik legfontosabb
cél, úgy nyilván a jövőtervezésnél is a
stabilitás, a biztonság az egyik leglénye
gesebb szempont. Az egyetemmel
egyébként a városrész is együtt fejlődik,
Révfaluban épp egy közel félmilliárd fo
rint értékű csapadékvízelvezetési – út
felújítási program zárul a Mező, Zólyom,
Áldozat és Duna utcák megújulásával.

Az erős gazdaság tehát Győr fejlődésé
nek motorja.

Milyen konkrét példákban nyil
vánul ez meg?

A város gazdasági ereje minden
más területre kihat, de ha csak a vá
rosfejlesztést nézzük, gondoljunk bele,
hogy mit értünk el például a belvárosi
rehabilitáció révén. A terek, utcák fel
újításával egy pezsgő, lüktető életű vá
rosközpontunk lett, ami a turistákat is

ÉRTÉKELŐ

Szerző: Győr+  /  Fotó: Marcali Gábor

Gazdaság,
városfejlesztés
és az önkormányzat
KATALIZÁTOR
szerepe
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21 milliárd forintot használhat fel a
Terület és Településfejlesztési Ope
ratív Program keretén belül. Hogy
állnak ezek a fejlesztések?

Az országban éllovasok vagyunk a
programot illetően, hiszen a keret két
harmadát már lekötöttük, a legtöbb
projekt már le is zárult, vagy folyamat
ban van a kivitelezés. Ami a legfonto
sabb, hogy a lakossági igények mentén
terveztük meg a programot, így a TOP
os források segítségével olyan nagybe
ruházások valósulhatnak meg, amelyek
hosszú távon szolgálják a győrieket. A
legnagyobb fejlesztés a csomagból a
hamarosan elkészülő új vásárcsarnok,
és a hozzá kapcsolódó parkolólemez,
amely összességében mintegy 3,6 mil
liárd forintot jelent. A belvárosi parko
lást segítő Árpád Parkolóház kétmilliár
dos támogatással épült, itt az önrészből
a Győri Balett huszonegyedik századi
próbatermét valósítottuk meg. A sort
folytathatnám az útépítésekkel, hiszen
a Radnóti út 1es útra való kikötésével,
vagy a Szövetség út átépítésével új köz
lekedési tengelyt hoztunk létre a város
ban, és számos meglévő út is megújult,
mint a Bercsényi ligeti utak, vagy az
Iparcsatorna melletti út. Előttünk áll
egy 2,5 milliárdos fejlesztéscsomag,
ami a Tatai út Ipari Parkig tartó négysá
vosítását, a Jókai utca, a régi Szentiváni
út és a Reptéri út felújítását is tartal
mazza. Újabb nagyszabású kerékpárút
fejlesztés is következik, többek között a
Reptéri, Tatai és Kodály Zoltán úton tör
ténik meg a kiépítés mintegy 650 millió
forint értékben.

Említette az értékteremtést,
mint fontos küldetést. Ezek közül
mit emelne ki?

Az elmúlt években számos köztéri
alkotást emeltünk, illetve meglévőket
újítottunk fel. Az első világháborús cen
tenáriumhoz kapcsolódva emlékbizott
ságot hoztunk létre, és a fiatalok köré
ben végzett ismeretterjesztés mellett
megújítottuk a katonasírokat, háborús
emlékműveket, méltón tisztelegtünk a
hősök előtt. Amire személy szerint a
legbüszkébb vagyok, az a megtisztelte
tés, hogy én koordinálhattam a Város
háza dísztermének felújítását, hiszen
úgy újulhatott meg ez a Győr életében
szimbolikus jelentőséggel is bíró tér,
hogy ma már megfelel a modern köve
telményeknek, de küllemében ismét
olyan, ahogy azt nagy elődeink egy év
századdal ezelőtt megálmodták. A múl
tunk ismerete és tisztelete alapozza
meg ugyanis a hosszú távú fejlődést.

vonzza. A Dunakapu tér, a Bécsi kapu
tér és a környezetükben lévő utcák, a
Kossuth híd felújítása, a folyópartok
rendezése, a közkedvelt sétányok ki
alakítása, a belváros lakóövezeti csapa
dékvízelvezetési program csak kiraga
dott példák az elmúlt évek történései
közül. Hamarosan TOPos program ke
retében elkezdődik a Generációk Há
zának felújítása, és az Eötvös park, va
lamint a Bisinger sétány is megújul. Ha
átmegyünk a szintén felújított Rába

Kettős hídon Újvárosba, ott is látvá
nyos eredményei vannak a rehabilitá
ciónak, ráadásul ma már jelentős a
magánerős fejlesztés. Ez pedig azt mu
tatja, hogy helyes volt az alapgondola
tunk, miszerint az első lökést az önkor
mányzatnak kell megadnia, és ez kata
lizátorként generálja az újabb fejlesz
téseket. A puszta felújítás mellett az
értékteremtés és a meglévő értékeink
gondozása is fontos küldetés volt,
ezért készült el a zsinagóga mellett a

Bethlen tér Bethlen István szobrával,
és ezért újítottuk fel a Ráth Mátyás téri
kápolnát is. Nem mellesleg itt, az álla
mi támogatással megújult evangélikus
épületegyüttessel együtt a városrész
kapuja újult meg teljesen. És ezt a sort
folytathatnám Győr számos területé
nek esetében is.

Ha már a TOPos projektekre
utalt, fontos elmondani, hogy Győr
a 2014–20as időszakban több mint

A város-
fejlesztés

minden évben
kiemelt 

a büdzsében
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Rekortán borítású, ízületeket
védő futópályán sportolhatnak
a győrszentivániak. A 210 méter
hosszú pálya 10 millió forintba
került, költségét dr. Sík Sándor,
a terület önkormányzati képvi
selője állta képviselői keretéből.
Az ünnepélyes avatáson Borkai
Zsolt polgármester azt hangsú
lyozta, naponta legalább egy

A GYŐRSZENTIVÁNIAK
Futópályát kaptak Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: O. Jakócs Péter

okot találjunk a mozgásra, az
egészség megőrzésére.

Borkai Zsolt beszélt arról is, hogy
a nagy sportberuházások mellett
fontosak azok is, mint a győrszenti
váni, ahol a családok közösen tölt
hetik el szabadidejüket, és tehetnek
egészségük megőrzéséért.

A szép környezetben levő pá
lya a Kör tér utcai egykori lecsa

polt területen lévő tavacskát ke
rüli körbe. Mögötte a korábban
kialakított játszótér található. Az
itt levő padokat, asztalokat, hul
ladékgyűjtőket ugyancsak felújí
tották, átfestették.

Dr. Sík Sándor az avatáson el
mondta, a fejlesztésekkel nem
állnak le, egy kültéri sportparkot
terveznek a közeli jövőben.

A Kismegyeri út Kalász utca és Major utca kö
zötti szakaszát 125 méter hosszan újították fel. A
hivatalos átadón Borkai Zsolt polgármester ismer
tette, a 23 millió forintos fejlesztés a 13 éve indult
útfelújítási program keretein belül valósulhatott
meg. Az útszakasz modernizálására a nagy átme
nő forgalom miatt volt szükség. 

Diligens Tibor önkormányzati képviselő arról beszélt,
a felújítási munkálatokat bonyolították a domborzati
viszonyok, ugyanis a csapadékvíz elvezetését is meg

kellett oldaniuk a szakembereknek. A képviselő kijelen
tette, az elkészült fejlesztés nem csak a környékbeliek
életét teszi egyszerűbbé, a naponta erre közlekedő
több száz autós is könnyebben érheti el úti célját.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet vezetője
elmondta, a teljes pályaszerkezetet lecserélték,
szegélyeket és murvás padkát alakítottak ki, vala
mint az esővíz elvezetése is megvalósult. A vezető
kiemelte, jelentős útszakaszt modernizáltak, ezzel
szinte végéhez ért a Kismegyeri út felújítása.

Nemcsak egyszerűbbé és bizton
ságosabbá vált az autózás a Kis
megyeri úton, hanem a csapa
dékvíz elvezetését is megoldot
ták a szakemberek. A megújult
útszakaszt hétfőn adták át.

A KISMEGYERI ÚTON
Könnyebb közlekedés Szerző: Bodrogi Sára

Fotó: Marcali Gábor
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Az ünnepélyes átadón Borkai Zsolt
polgármester elmondta, a Szabolcska
utcán az 1990es években történt
utoljára burkolatfelújítás. „Mintegy 76
millió forintból újítottuk most meg,
amelyért köszönet illeti a képviselőket.
Annak idején a Kodály Zoltán utcában
laktam, sokszor közlekedtem erre. Jó
látni, hogy mostantól már 21. századi
színvonalú útburkolaton haladhatnak
az autósok, a kerékpárosok és a gyalo
gosok” – zárta a polgármester.

Radnóti Ákos, a körzet önkormány
zati képviselője kiemelte: örül, hogy az
elmúlt ciklusban jelentős úthálózatfej
lesztéseket sikerült megvalósítaniuk.
„A közelmúltban készült el a Szigethy
Attila út felújítása és bővítése, ma pe
dig átadhatjuk a Szabolcska utcát is,
ami hatalmas előrelépés – kezdte. – A
járdákat is érinti a fejlesztés, korábban
pedig több helyen zebrát is kiépítet
tünk. A közvilágítás is megújult, ener
giatakarékos LEDizzók világítják meg
az utcát és a fákat. A közbiztonságra is
nagy hangsúlyt fektettünk, az utca ele
jére és a végére is rendőrségre bekö
tött térfigyelő kamerákat szereltettünk

„Évente többmilliárd forintot fordít
az önkormányzat útfelújításra és útépí
tésre, és állami beruházásból is jelen
tős közlekedési fejlesztések valósulnak
meg. Az elmúlt években végzett folya
matos fejlesztéseket a jövőben is foly
tatni kell” – hangsúlyozta Borkai Zsolt
az elkészült út átadásán. A polgármes
ter köszönetet mondott a belvárosiak
nak és az erre közlekedőknek a türele
mért, amit a felújítás során tanúsítot
tak, hiszen a fejlesztés révén egy hu
szonegyedik századi minőségű út ké
szült el, amit ráadásul teljes közműcse
re előzött meg.

A Révfalu felől a Belváros felé tartó
forgalom egyik fontos útvonala, az Új
kapu utca burkolata az elmúlt évek
ben jelentősen leromlott. A felújítást
meg kellett előznie a közműcserék
nek, amelyek közül a legnagyobb kihí
vást a hat méter mélyen húzódó
szennyvízcsatorna cseréje okozta. A
vezetékcseréket követően ez év feb
ruárjában már az útépítés kezdődhe
tett: kicserélték a teljes útpályaszerke
zetet, új bazaltszegélyeket építettek
be és megújult a járda is.

Simon Róbert Balázs, a terület or
szággyűlési képviselője kiemelte, az
önkormányzat kezelésében mintegy
850 kilométeres úthálózat van, ami

olyan hosszú, mintha Győrből elmen
nénk Brassóba. Ennek az úthálózat
nak a folyamatos és szisztematikus
felújítása zajlik, új szakaszok épülnek.
Dr. Fekete Dávid elmondta, a Belvá
ros az elmúlt években hatalmas fej
lődésen ment keresztül, megújultak
a terek, a sétálóutcák, és a lakóöve

zeti részek is rengeteget fejlődtek.
Ide tartozik az Újkapu utca megújítá
sa, és a Szent István úti csapadékvíz
elvezetés beruházása is.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szer
vezet vezetője hozzáfűzte, az utca re
konstrukciója a Móricz Zsigmond rak
parttól a Liszt Ferenc utcáig készült

el, s megújult a közvilágítás is, mint 
egy 300 méter hosszon. Az iskola
melletti gyalogátkelőhelynél kiemelt
közvilágítást alkalmaztak a gyalogo
sok biztonsága érdekében.

A beruházás önkormányzati for
rásból, 230 millió forint értékben va
lósult meg.

fel” – mondta Radnóti Ákos, majd el
mondta, 2010 óta dolgozik képviselő
ként a körzetben, s ez idő alatt közel 30
új parkolóval gazdagodik a Körkemen
ce utca. Ebből a számból 14 kocsibeál
ló nemsokára elkészül, már megvolt a
terep műszaki bejárása. Az elmúlt
években a – szintén a Körkemence ut
cában található – garázssor is világítást
kapott, fokozva a környék biztonságát. 

Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő kiemelte, Győr területén
mintegy 1200 kilométer az úthálózat
hossza, amelynek kezelésében aktívan
részt vesz az önkormányzat. „A győri
utaknak körülbelül 70 százalékát az ön
kormányzat, 10 százalékát az állam, és
20 százalékát egyéb magánjellegű ke
zelők gondozzák. A Szabolcska utca az
önkormányzathoz tartozik, s részese a
nagyszabású útfelújítási programnak,
amelyet a város évek óta magára vál
lal. Végezetül Prédl Antal, a győri Útke
zelő Szervezet vezetője elmondta, az
útfelújítást megelőzte egy teljes körű
közműhálózatkorszerűsítés is, így re
ményeik szerint a lakók és a közleke
dők is elégedettek a fejlesztéssel.

Folytatódnak Győrben az útfelújítások, a közelmúltban a Szabolcs
ka utca közel 600 méteres szakasza kapott új burkolatot, a Körke
mence és a Sport utca között. 

Adyvárosban is folytatódott 

A REKONSTRUKCIÓ
Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: Marcali Gábor

Az Újkapu utca felújításának befejezésé
vel a Belváros fontos közlekedési útvona
lának rekonstrukciója készült el. A köz
műcserék után következhetett az út és
járdafelújítás, végül pedig a közvilágítás
korszerűsítése is megtörtént.

AZ ÚJKAPU UTCA
MEGÚJULT Szerző: Papp Zsolt

Fotó: Marcali Gábor
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Érettségi akár 1-2-3 év alatt*
MÉG TART A BEIRATKOZÁS! VÁRUNK SOK SZERETETTEL! TUDÁSFA GIMNÁZIUM – MÁR GYÕRBEN IS!

ÉS MIÉRT IS VAGYUNK MI A LEGJOBBAK A FELNÕTTOKTATÁSBAN?

www.tudasfagimnazium.hu
Facebook: Tudásfa Gimnázium
tudasfagimnazium@gmail.com
Tel.: 30/321-4321, 20/237-9035 *Megfelelõ képesítés beszámításával, vagy igény esetén a tanulmányi idõ megrövidítésével (osztályozó vizsgákkal).

A BEIRATKOZÁS FOLYAMATOS! VÁRUNK TÉGED IS!

1. Intézményünk a felnõttoktatásra specializálódott.
2. 8 osztállyal is jelentkezhetsz.
3. 16 éves kortól jelentkezhetsz és felsõ korhatár nincs.
4. Munka mellett, heti két délutánt vesz igénybe.
5. Tanulóink a tanórákról való mulasztásaikat otthonukban az internet

és weboldalunk segítségével pótolhatják virtuális formában is.

6. Diákigazolvány, családi pótlék, illetve egyéb kedvezmények
igényelhetõek.

7. A négy kötelezõ érettségi tantárgy mellett az ötödiket
személyre szabjuk.

8. És végül a diákjainknak ballagást és bankettet szervezünk,
így háláljuk meg a bizalmukat.

„Győr kerékpáros infrastruktúrája
jelentős fejlődésen ment át, nem
csak a városon belül, hanem a kör
nyező településekkel összekötő ke
rékpárutak is épültek, hamarosan pe
dig újabb 600 millió forint értékben
kezdődik fejlesztés” – mondta el dr.
Fekete Dávid alpolgármester. Hozzá
tette, a rendszer fontos eleme a fo
lyamatosan bővülő GyőrBike kerék
párkölcsönző, s a GyőrBox szintén
egy olyan lehetőség, amelynek ré
vén többen választhatják a kerékpá
ros közlekedést, hiszen a biciklit el
hagyva is biztonságban tudhatják jár
művüket. A belvárosi önkormányzati
képviselő kiemelte, a tárolókapacitás
tovább bővült, hiszen a Zechmeister

A program iránt már most óriási az
érdeklődés – tudtuk meg Bányai Péter
projektvezetőtől, az „Álláskeresők és
fiatalok vállalkozóvá válásának ösztön
zése NyugatDunántúlon” című pro
jekt nyitórendezvényén. A program a
harminc év feletti álláskeresőknek és
a harminc év alatti vállalkozást indítani
szándékozóknak szól. Az alapítvány fel
adata, hogy megtalálják azokat az in
aktív álláskeresőket, akiket a saját jó
ötleteik által a munkaerőpiacra be le
het vonni. A 18–30 éves korosztály 15
százaléka munkát keres, elsősorban
őket szeretnék helyzetbe hozni. Csak
egy jó ötlet kell! – mondta Bányai Pé
ter. Ha ez megvan, a fiatal már regiszt
rálhat is a 3000000.hu oldalon. „Az el
lenőrzést követően képzési csoporto
kat ajánlunk fel számukra, és üzleti,
majd megvalósíthatósági terveket kéutcában négy, a Dunakapu téren há

rom új szekrényt telepítettek. A táro
lók mindkét helyen a GyőrBike állo
mások mellett találhatók.

A Győri Látogatóközpontban le
het kiváltani azt a kártyát, amely a
GyőrBikehoz hasonlóan biztosít jo
gosultságot a rendszer használatá
hoz. Ezt a kártyát tölthetjük fel, és ez
zel a kártyával tudjuk nyitni a tároló
kat. A tárolás díja 40 forint óránként,
amit a kártyára feltöltött összegből
tudunk kifizetni, ám fontos tudni,
hogy tíz óra után a díj nem emelke
dik tovább, tehát naponta maximum
400 forint a biztonságos tárolás költ
sége. A rendszerről további informá
ciókat a gyorbox.hun szerezhetünk.

Tavaly a buszpályaudvaron 16 kerékpár elhelyezésére alkalmas
állomással indult az egyedülálló zárt biciklitároló rendszer, a
GyőrBox. A hálózat a napokban két új állomással bővült: a Zech
meister utcában és a Dunakapu téren.

A GYŐRBOX
Tovább bővült Szerző: Papp Zsolt

Fotó: Marcali Gábor

Több mint 4,5 millió forint vissza nem térítendő forrásra pályázhatnak ál
láskereső és vállalkozást indítani szándékozó fiatalok. A részleteket kedden
ismertette a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Hotel Famulusban. 

szítenek a segítségünkkel. Az elképze
lésből valódi tervet munkálhatnak ki
és megkapják tőlünk a szakértői tanú
sítványt. Ezt követően igényelhetik a
pénzügyi támogatást a Magyar Állam
kincstártól” – tájékoztatott.   

A kért támogatás elsősorban a vál
lalkozó saját munkabérére igényelhető,
mely folyósítás egy éven át járul hozzá
a vállalkozás költségvetéséhez. Ennek
tudható be, hogy az eddigi igénylők el
sősorban egyszemélyes szolgáltatási
vállalkozást szeretnének indítani.

A jóváhagyott üzleti tervek alap
ján összesen 878 vállalkozást kíván
nak ily módon a régióban elindítani,
632,79 millió forint európai uniós
forrásból. A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósul meg. A
jelentkezéseket folyamatosan fogad
ják jövő novemberig.  

A harminc év felettieket is
TÁMOGATJÁK Szerző: Földvári Gabriella

Fotó: O. Jakócs Péter



112019. szeptember 20.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdál
kodási Önkormányzati Társulás és a
GYHG Nonprofit Kft. közös sajtótájé
koztatóján elhangzott, a kezdeménye
zés célja, hogy a vállalkozásoknak, in
tézményeknek és önkormányzatoknak
lehetősége legyen az általuk összegyűj
tött hulladék ingyenes elhelyezésére.

Borsi Róbert, a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás elnöke utalt rá, hogy a most
induló beszállítással olyan lehetőséget
kínálnak a 112 település közel 4 ezer
vállalkozásának, amellyel a szemlélet
formálást kívánják erősíteni és szeret
nék megszólítani a környezettudatos
embereket, hogy még többet tegye
nek a környezetük tisztaságáért. 

Sági Géza, a GYHG Nonprofit Kft.
ügyvezetője a beszállítás folyamatáról
beszélt. A szolgáltatás igénybevételé
hez a sashegyi hulladékkezelő ügyfél
szolgálati irodájában azonosítják a be
szállítani kívánt céget, a hulladékot mi
nősítik, szennyezettség esetén azt a
szolgáltató nem fogadja be. Mennyi
ségre vonatkozó megkötés nincs, a Kül
ső Fehérvári út 1. szám alatt hétfőtől
péntekig 7 órától 16.30ig várják a
munkatársak az üveg, fém, papír és
műanyag hulladékot beszállítókat, aki
ket eligazító táblák segítenek a hídmér
legen zöld jelzést kapott hulladék elhe
lyezésében. 

A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy változást szeretnének abban,
hogy a hulladék ellenőrzött úton ke
rüljön a hulladékudvarba, és ne a sze
lektív szigetek gyűjtőedényeit terhel
jék, amelyek ürítése egyre nagyobb

feladatot ró a közszolgáltatóra. Nyitni
kívánnak a 112 önkormányzat felé,
hogy szemléletformálással és odafi
gyeléssel tisztább szelektív szigeteket
tudjanak biztosítani, és ezáltal a járat 
optimalizálást is segítenék. A beszál

„A lakóövezet fejlesztése egészen a 2010es
évek elejéig nyúlik vissza, amikor az első ütemet
valósítottuk meg, a most elkészült beruházással
pedig már az egész terület kompletten megújult”
– fogalmazott dr. Fekete Dávid alpolgármester. A
városrész önkormányzati képviselője hozzáfűzte,
a közel kétszázmillió forint értékű fejlesztés során
nemcsak a leromlott állapotú burkolatokat újítot
ták fel, de megtörtént a csapadékvízelvezetés ki
építése, a zöldterület fejlesztése, ahová újabb fá
kat és cserjéket is ültettek, a járdákat pedig térkő
burkolattal látták el. 

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály ve
zetője a szakmai részleteket sorolva elmondta, a
beruházás során kialakított belső utak új aszfalt
burkolatot kaptak közel 700 méteren, 350 méter
térköves járda, 67 merőleges állású és 19 párhu
zamos állású parkoló épült. A terület új közvilágí
tást is kapott 27 kandeláberrel. 

Az alpolgármester azzal zárta, hogy már terve
zik a parkosított terület további fejlesztését. MEGÚJULTa lakóövezet

A burkolatfelújítást a csapadékvízelveze
tés előzte meg, és fejlesztették a zöldte
rületeket, és új közvilágítás is épült a
Szent István út 12–20. közötti területen.

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor

lító cégek jogosulttá válnak a környe
zettudatos hulladékgyűjtő embléma
használatára, és szeretnék bevonni
azokat a kis és középvállalkozásokat
is, akiknek még nincs közszolgáltatói
szerződésük a GYHGvel.

Ingyenes szelektívhulladékbeszállítást biztosít a GYHG Kft. kis
és közepes vállalkozásoknak október 21től: a társasággal hul
ladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszonyban álló vállalko
zások, intézmények és önkormányzatok szállíthatják a szelektív
hulladékot GyőrSashegyre, a hulladékkezelő központba.

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

a szelektív hulladékot

SASHEGYEN
INGYENESEN
FOGADJÁK 
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A rendezvénysorozattal a szerve
zők szeretnének közösséget formálni,
értéket közvetíteni, elsősorban a csa
ládokat, a baráti, munkahelyi közös
ségeket és az iskoláskorú gyerme 
keket megmozdítani, és az ötpróba
sorozat segítségével kitartásra ösztö
nözni minden résztvevőt, az olimpia
szellemiségében. Az 5Próbából Jeles
– Győrből Tokióba esemény fókuszá
ban a sport és az egészségtudatos
életmód áll, de emellett a szervezők
fontos szerepet szánnak az elfoga
dásnak és befogadásnak, egymás
megismerésének, melyeket a kísérő
programok is támogatnak. A résztve
vők maradandó élményekkel gazda

5Próbából Jeles

Légy kitartó, és irány Tokió!

godnak, a szerencsés nyertesek pe
dig az olimpiára is eljuthatnak. 

„Győr sportos város, ahol évről év
re számos nemzetközi sportese
ményt rendezünk, számos sportág
ban széles körű utánpótlással rendel
kezünk, emellett pedig segítjük a fo
gyatékkal élők sportolási lehetősége
it is. Egykori olimpikonként tudom,
hogy a sport, a mindennapi testmoz
gás milyen jótékony hatással van az
ember életére, a test és a szellem
egészséges fejlődésére” – fogalma
zott Borkai Zsolt polgármester. Hoz
zátette, a kezdeményezés ugyancsak
a mozgást, az egészséges életmódot
népszerűsíti, miközben lehetőséget

biztosít a fogyatékkal élők számára is
a sportolásra, és hozzájárul a társa
dalmi elfogadáshoz, a közös cselek
vés erejéhez.

Kertész Tamás szervező kiemelte,
itt valóban a részvétel a fontos,
„hogy megtaláljuk a mozgás örömét,
és saját magunkhoz képest tudjunk
jó teljesítményt elérni.”

Toponári Gábor, a Fogyatékosok
Országos Diák, Verseny és Szabad
idősport Szövetsége ügyvezető elnö
ke kiemelte, van olyan ember, akinek
az ötvenméteres medence átúszása
is akkora kihívás, mint másnak a Ba
latonátúszás, ám a sikerélmény is
ugyanakkora. Hozzátette, Borkai
Zsoltra és a városra mindig számít
hattak, ha a fogyatékkal élők sportjá
ról volt szó, nem véletlen, hogy ez a
jó gyakorlatnak beillő kezdeménye
zés is Győrben valósul meg. 

Az októberben induló megmé
rettetés szellemi vetélkedőből, püs

pökerdei túrából, úszásból, kerék
pározásból és az „ÖsszefogunkÖsz
szefutunk” jótékonysági futásból
áll. A fogyatékossággal élő résztve
vők és kísérőik ingyenesen, nevezé
si díj nélkül vehetnek részt a próbá
kon. Az egyes próbák sikeres telje
sítését jelenléti ívvel és az átvett,
rajtszámra ragasztott matricával
igazolják. Az utazásért az szállhat
harcba, aki mind az öt próbát sike
resen teljesítette. A nevezésről és
a verseny részleteiről a hamarosan
induló 5probaboljeles.hu webolda
lon olvashatnak.

Az októberben elinduló és jövő májusig tartó 5Próbából Jeles
sporteseményen épek és fogyatékossággal élők egyaránt rajt
hoz állhatnak, és eljuthatnak a 2020as tokiói olimpiára.

Szerző: Papp Zsolt
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Az elmúlt év őszitéli időszakának egyik legnagyobb látványossága volt az
óriáskerék, amelynek segítségével új perspektívából csodálhattuk meg a vá
rost. Már akkor nagyon sokan érdeklődtek arról, hogy lesze folytatás. Jó hír,
hogy hamarosan újra az óriáskerék kabinjából gyönyörködhetünk a győri bel
város épületeiben, folyóink kanyarulataiban – jelentette be Borkai Zsolt pol
gármester a Facebookoldalán. Tavaly advent fényeiben és a téli tájban gyö
nyörködhettünk, az idén már a színes őszi várost is megcsodálhatjuk.

Az építkezés tehát már a héten, az előkészítés keddtől zajlik a Dunakapu
téren, szeptember 27től pedig újra forog a győri óriáskerék!

A városrész egyik legforgalmasabb körforgalmának közepét a győri mű
vészeti élet ikonikus intézményeire, a Győri Nemzeti Színházra, a Győri Ba
lettre, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumra, a Győri Filharmo
nikus Zenekarra és a Vaskakas Bábszínházra utaló térinstalláció díszíti. A köz
ismert szimbólumok egy henger alakú, horganyzott, üzemben hajlított zárt
szelvényekből készült vázon kaptak helyet, melyet úgy alakítottak ki, hogy a
közlekedés szempontjából a megkövetelt átláthatóság biztosított legyen. A
tartószerkezet felületére alumíniumlemezborítás került a különböző művé
szeti ágakra emlékeztető ábrákkal díszítve. Az installáció az alaptesttel együtt
5,5 méter magas, a betonalapra csavarokkal rögzítették.

A körforgalom szélétől mintegy 2,2 méter szélességben kavicságyat alakítottak
ki, a közepében pedig műfű borítás található. Ennek köszönhetően az installáció
és környezete fenntartása egyszerűen megoldható és költséghatékony.

MŰVÉSZETEK
a körforgalomban

Újabb győri körforgalom újult
meg, ezúttal a Szent Imre út és
a Magyar utca csomópontjába,
a Szent Imretemplom elé ke
rült látványos műtárgy.

A tavaly nagy sikert aratott óriáskerék idén is Győr látványossá
ga lesz. Az építése a héten kezdődik, és szeptember 27én nyit
meg újra a Dunakapu téren.

az óriás
ÚJRA ÉPÜL

kerék
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Marcali Gábor, a Győr+ Mé
dia fotóriporterének és Andre
Mennesker ingolstadti fotó
művész közös kiállítása nyílik
Találkozások címmel a Magyar
Ispitában (Nefelejcs köz 3.)
szeptember 26án 18 órakor.
A tárlatot dr. Fekete Dávid al
polgármester ajánlja a látoga
tók figyelmébe. A győri fotós
ingolstadti épületeket, belső
tereket, a német művész pe
dig győri építészeti emlékeket
fotózott városunkban.

A fotók október 13ig te
kinthetők meg keddtől vasár
napig 10 és 18 óra között.

Hetvenezer ledlámpa világít
ja meg azt a 15 paravánt, melye
ken állatokat ábrázoló természet
fotók láthatók. A világhírű Máté
Bence vándorkiállítása érkezett
Győrbe. Húsz év, több mint egy
millió felvételéből válogatta ösz
sze az alkotó ezt a különleges tár
latot, a fotó alatt egykét monda
tos informatív aláírással.

Máté Bence 2010ben Lon
donban, a Marvel of Ants (Árny
játék) című képével elnyerte a
természetfotózás Oscardíjának
tartott, „Az év természetfotósa
2010” (Wildlife Photographer of
the Year) címet. A látványos kiál
lítás megnyitóján a művész el
mondta: a fotók harminc ország
ban készültek, de az alkotások fe

lét Magyarországon fényképezte.
A művész a Győr+ Rádiót előzete
sen arról tájékoztatta: bárki meg
tudhatja, hogy a saját születés
napján – már amennyiben legfel
jebb húsz évvel ezelőtt született
– melyik képet fotózta, s annak le
nyomatát a helyszínen meg is vá
sárolhatja. Az alkotó szeptember
28án 18.45kor Vértelen vadá
szat címmel előadást is tart Győr
ben az Egyetemi Csarnokban,
ahol megtudhatják az érdeklő
dők, milyen kalandos körülmé
nyek között, hogyan örökítette
meg az állatokat.

„Itt, a barokk Széchenyi téren,
a képek között úgy érezzük ma
gunkat, mintha a természetben
volnánk” – fogalmazott Borkai
Zsolt polgármester, aki megnyi
totta a kiállítást. Hozzátette:
amikor az elképzelést megismer
te, biztos volt benne, hogy nagy
közönségsikert arat ez a tárlat,
hiszen egy kiemelkedően tehet
séges fotóművész eredeti alko
tásai egyedi módon mutatják be
a természetet. A kiállítás eszté
tikai értékei mellett fölébreszti,
fölerősíti a természet iránti ér
deklődést és felelősségérzetet.

Ahogy sötétedett, egyre töb
ben érkeztek a térre megcsodál
ni a kiállítást, mely október 6ig
látható városunkban.

Fotóriporterünk
TÁRLATA 
NYÍLIK

A vértelen vadász
esti képei a Széchenyi téren

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor

Mindenképpen sötétedés után érdemes megnézni Máté
Bence természetfotós kiállítását a Széchenyi téren.
A szombat esti megnyitón már rengetegen voltak. 

Máté Bence vándorkiállítása
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Gemeinsame Ausstellung des Pressefotografen
von Győr+ Média Gabor Marcali, und des Ingo l 
stadter Fotokünstlers Andre Mennesker wird um
18 Uhr am 26. September in Magyar Ispita (Nefe
lejcs köz 3.) geöffnet. Die Exhibition ist bis 13. Ok
tober zu besichtigen, von Dienstag bis Sonntag
zwischen 10 und 18 Uhr.

L a n d e s w e i t e
Puppen und Teddybären 

ausstellung vom 28. Septem
ber – 11. Oktober im ZichyPa
last (Liszt F. u. 20.). Die Aus 
stellung ist kostenfrei und

täglich von 1017 Uhr ge
öffnet.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Konzert des Szőke Nikoletta Quar
tetts am 25. September ab 19 Uhr
im RómerJazz Klub im Rómer Haus
(Teleki l. u. 21.). Auf dem Konzert gibt
es neben den eigenen Liedern in un
garischer Sprache auch die Lieder
des Moonglow Albums zu hören.
Das Quartett wird von den bes

ten Jazzmusikern des Landes
begleitet. Die Győrer können am 22. September zugunsten kranker Kinder einen

Spaziergang unternehmen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am KRESZPark der
Erzsébet Liget. Mit einem Spaziergang von 5 Kilometern und 1000 Forint
kann die Stiftung Intesivtherapie für Kinder unterstützt werden. Die Ein
nahmen verwendet die Stiftung zur Finanzierung der im Frühjahr ge 
kauften UHAnlage und einer Software zum Nadelziehen.

Auswahl aus den Theaterfotos von Molnár György.
Vernissage der Ausstellung "Bühnenbilder" am
Mittwoch, den 25. September um 17 Uhr im Csil
lárStockwerk des Győrer Nationaltheaters unter
Organisation der Győrer Antologischen Gemein 
schaft für Literatur und Kunst (GYAK). Die Ausstel
lung ist bis 6. Oktober zu sehen.

2019.  SZEPTEMBER 28. — OKTÓBER 11.

KIÁLLÍTÁS GYÔR,
ZICHY-PALOTA, 
LISZT F. U. 20.

A kiállítás ingyenesen látogatható szeptember 28. és október 11. között, minden nap 10—17 óráig. Október 1-jén ZÁRVA! 

MACKÓBABA Országos

23.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Molnár György színházi fotóiból Színpadképek című
kiállítás nyílik a Győri Nemzeti Színház Csillárszint
jén szeptember 25én 17 órától, a Győri Antológia
Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) ren
dezésében. A kiállítást Forgács Péter színházigazgató
nyitja meg, közreműködnek a GYAK tagjai. A kiállítás
október 6ig látogatható.

Zenés istentiszteletet tartanak a Győri
Liszt Ferenc Kórus közreműködésével az
Evangélikus Öregtemplomban (Petőfi
tér 2.) szeptember 22én 10 órától. Az
istentisztelet liturgiájában a protestáns
zeneirodalom korálfeldolgozásai hang
zanak el kórus, zenekar és a gyülekezet
alternatív közreműködésével. 

Kövek a zsebben címmel Marie Jones díjnyertes drámáját, a
Másik Produkció előadását mutatják be szeptember 28án 18
órától, az Újvárosi Művelődési Házban (Liget u. 55.).

Cselenyák Imre író beszél a művei születé
séről, a kutatómunkáról, és különleges ze
nei csemegét is tartogat az érdeklődők szá
mára szeptember 24én 17 órakor, a Szent 
iváni Fiókkönyvtárban (Ősi u. 1.). 

Családi nap keretében nyílik meg a Tudor Játék
Műhely a Bezerédjkastélyban szeptember 28
án 14 órától. A Brumi Bandi Band koncertje és
érdekes fizikai kísérletek, logikai játékok, kéz
művesfoglalkozások várják az érdeklődőket.

Józan ész és klímaváltozás címmel tart előadást Molnár
Géza szeptember 26án 18 órától, a SZE Apáczai Karán
(Liszt F. u. 42.), a Magyar Évezredek sorozatban.

Jubileumi jótékonysági koncertet
szervez a nyúli Márton Lakóotthon. A
Kákics Zenekar lép fel október 4én
18.30tól a Szent Kereszt Plébánia
templomban (Ménfőcsanak, Horgas
u.–Hegyalja u. sarok). Belépőjegyek
előzetes regisztrációval igényelhető
ek a 30/9372645ös vagy a 30/242
4692es számokon.  

Dohányzásról leszokást támogató cso
port indul szeptember 23tól az Egész
ségfejlesztési Iroda szervezésében. A
részvétel ingyenes, de előzetes regisztrá
cióhoz kötött! Tel.: 96/507900/8575 E
mail: efiprogram.gyor@gmail.com

A beteg gyermekekért sétálhatnak a győriek szep
tember 22én. Gyülekező 9 órától az Erzsébet ligeti
KRESZparkban. A résztvevők öt kilométeres sétával
és 1000 forinttal a Gyermek Intenzív Terápiáért Ala
pítványt támogathatják.

A Szőke Nikoletta Quartet ad koncertet szep
tember 25én 19 órától a RómerJazz Klubban,
a Rómer Házban (Teleki L. u. 21.). A koncert so
rán a magyar nyelvű saját dalok mellett a Mo
onglow dalait is hallhatja a közönség. 
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Az elmúlt hónapokban a Pri
mavera ásványvizek palackján is
visszaköszönt Győr egy nyere
ményjátékkal: a város szlogenjé
hez méltóan – Egy város ezer él
mény – győri élményeket lehetett
nyerni, mint például városi ide
genvezetést, belépőt a Győri Audi
ETO KC mérkőzéseire, a Mobilis
be, a Magyar Táncfesztiválra, a
Vaskakas Bábszínház, a Győri
Nemzeti Színház, a Győri Filhar
monikus Zenekar és a Győri Balett
előadására. A nyeremények kö
zött volt még többek között állat

Szenes Iván Emlékkoncertet rendeztek vasárnap a fővárosban,
a Szenes Iván téren. Győrben egy éve neveztek el parkot hazánk
legtöbbet játszott zeneszerzőjéről az adyvárosi tópart mellett, amit
a jövőben már tábla is jelez. A koncerten adta át ugyanis a művész
lánya, dr. Szenes Andrea a Szenes Iván park feliratú táblát Radnóti
Ákos alpolgármesternek, a körzet önkormányzati képviselőjének.
A győri Idősügyi Tanács jövő hétfőn tart Szenes Ivánemlékkoncer
tet, amelyre már az első napon elfogytak a jegyek.

Egy Audi A3 35 TFSi limuzin egyéves használatát nyerte Viszlai Zsolt a győri önkor
mányzat és a Primavera ásványvíz közös játékán.

CARAMEL 
A kultúrák találkozása jegyében

rendezik meg az Újvárosi Családi Na
pot szeptember 21én, szombaton,   a
Bercsényi ligetben, hagyományosan
az Újvárosi Nyárbúcsúztatót követő
en, összekötő kapocsként a szigetiek
és az újvárosiak életében. A családi
napot ezúttal is a kultúrák jegyében
szervezik. 14 órától a gyerekek már
játszhatnak az ugrálóvárakban, majd
a Kisalföld Táncműhely csoportjai lép
nek fel, ezt követően Szigeti Ferenc
magyar nóta és dalénekes, Baranyai
István prímás és zenekara közreműkö
désével lép fel. 17.45kor köszöntőt
mond Borkai Zsolt polgármester, dr.
Fekete Dávid alpolgármester és Szeles
Szabolcs önkormányzati képviselő. A
nap Molnár Ferenc Caramel élő nagy
koncertjével zárul. A résztvevőket egy
tál étellel is megvendégelik.

a Bercsényi ligetben

TÁBLA IS JELZI
a különleges teret
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kerti állatsimogatás, toronylátoga
tás a Püspökvárban és a Városhá
zán, sőt, wellness hétvége is. Mint 
egy száz játékos gazdagodhatott
győri élménnyel.

„A játék nyáron nagy sikerrel
zajlott, ami által sokan ismerhet
ték meg a város értékeit és élmé
nyeit. A nyereményeket széles kö
rű összefogással tudtuk biztosíta
ni” – mondta el lapunknak Sán
dorfi Róbert az önkormányzat  Kul
turális, Sport és Városmarketing
Főosztályának vezetője, aki a fődí
jat hétfőn adta át a nyertesnek. 

Viszlai Zsolt most személyesen
is megtapasztalhatja a győri autó
márka dinamizmusát, hiszen nye
reménye egy Audi A3 35 TFSi li
muzin egyéves használata. A nyer
tes, aki „civilben” katona, elmond
ta, amikor kiderült, hogy ő nyerte
a fődíjat, nagy volt az öröm, csa
ládja és katonatársai is kíváncsiak
már az autóra. Felesége hozzátet
te, sokat utaznak a családdal, így
a kocsival, amelyen Győr szlogen
je az „Egy város, ezer élmény” is
látható, sok helyütt népszerűsítik
majd a várost. 

AUDIVAL JÁRHAT
a győri játék fődíjasa Szerző: Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter



192019. szeptember 20.

Hölgy ilág
Szerkeszti: Szabó Csilla

Miért fontos, hogy önbecsülé
sünk legyen?

Minden, amit magunkról és a le
hetőségeinkről gondolunk, az első
sorban az önbecsülésünkkel van ösz
szefüggésben. Minél alacsonyabb az
önbecsülésünk, annál nagyobb mér
tékben befolyásolnak minket a nega
tív élmények. Az önbecsülésünk mér
téke alapjaiban határozza meg éle 
tünket, lelkiállapotunkat és azt, hogy
mit tudunk elérni az életben.

Mikor érezte először, hogy a bol
dogsággal szeretne foglalkozni?

Az életem tökéletes példa arra,
hogy meg lehet változtatni a körülmé
nyeinket azáltal, hogy mi magunk kez
dünk el változni. Nagyon sérült család

Bagdi Bella énekes, könyv és dalszerző, az iskolai bol
dogságórák „nagykövete” nem sikeres szeretne lenni,
hanem olyan ember, aki hozzá tud járulni ahhoz, hogy
béke legyen világunkban. 

ból származom, belőlem is egy sérült fi
atal felnőtt lett, alacsony önbecsülési
szinttel. Azonban huszonhét évesen
hoztam egy tudatos döntést, hogy meg
akarom találni azt az utat, amin keresz
tül élhetőbbé tehetem az életemet. Ek
kor kezdődött el az önismereti, önkere
sési és az öngyógyítási időszakom. 

Sikeres könyvszerző, dalszerző,
előadó. Meditálások, koncertek, kép
zések és iskolai boldogságórák fűződ
nek a nevéhez. Hogyan tud minden
hol helytállni és sikert elérni?

Ha választhatnék, nem sikeres em
ber szeretnék lenni, hanem olyan em
ber, aki hozzá tud járulni ahhoz, hogy
békét hozzunk a világba. Éppen ezért
sosem gondolok arra, hogy vajon

meg tudoke felelni. Egyszerűen csak
hagyom, hogy a sorserők vezessenek
engem. Van, hogy olyan területre ve
zetnek, amelyekre magamtól soha
sem lépnék rá. Ilyen volt tíz évvel ez
előtt az éneklés, és ilyen a boldogság 
óra program is. Úgy gondolok ma
gamra, mint aki eszköz Isten kezében,
és arra megyek, amerre a feladatom
van. Egy ilyen egyértelmű terelésnek
köszönhetem azt is, hogy egy éve
egyetemre mentem, jelenleg pszicho
lógia szakos hallgató vagyok.

Hogyan „talált rá” önre a karita
tív vagy akár az önfejlesztő, motivá
ciós koncert?

Ez egy hosszú folyamat volt, a sa
ját gyógyulásom érdekében kezd

tem el olyan dalokat írni, amelyek
egy magasabb tudatszintre emeltek.
Sosem gondoltam volna, hogy vala
ha énekesnő lesz belőlem, vagy
hogy koncerteket fogok tartani. De
a sorserők másképpen akarták.
Ahogy elkezdtem változni, gyógyulni,
megerősödni, egyre fontosabbá vált
az, hogy ha a dalaimmal, a bennem
lévő képességeimmel segíteni tu
dok, akkor szeretnék segíteni, mert
tudom milyen érzés elveszettnek,
gyengének, szárnytöröttnek lenni
ebben a világban.

Ki valójában Bagdi Bella?
Egy a hétmilliárd érző emberi

lény közül, aki szeretné kihozni ma
gából a legjobbat, aki szeretne hasz
nára lenni a világnak, aki ugyanolyan
sérülékeny és ugyanúgy a boldogsá
got keresi az életében, mint minden
más ember a Földön. 14 éves ko
romban egy barátnőm megkérdezte,
mi akarok lenni, majd ha felnőtt le
szek. Azt válaszoltam, hogy békeho
zó. Mivel egy családi viszályoktól
hangos és sokszor bántalmazásig is
elfajuló otthonban nőttem fel, vala
hogy sok mindent megmagyaráz ab
ból, miért ez lett a fő témája az éle 
temnek. Ez a békehozó jellem vala
hogy hivatásommá vált, a kapcsola
taimban is mindig én vagyok az, aki
a békéért felel.
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A napi rutinba, amellyel egy átla
gos nő 82 percet tölt, benne foglal
tatik a házimunka, a gyerekek ellátá
sa, a tágabb családtagokkal való tö
rődés, és a mindennapi otthoni teen
dők elvégzése, mint például számlák
befizetése, viráglocsolás, rendrakás.

A nők azt mondják: a gyermekek
születése után annyira kevés idő jut
magukra, hogy egyre inkább lecsíp
nek innenonnan öttíz perceket, pél
dául kevesebb időt töltenek a közös
ségi oldalakon, és nem néznek már
tévét sem. A nők harmadának saját
bevallása szerint napi fél óra ideje jut
magára. A megkérdezettek fele azért
is adta fel régi hobbiját, mert nem
volt rá ideje.

Az anyáknak azért jut kevés
idejük magukra, mert az anya
ság számos alapfeladatot foglal
magába, és ezek közül a legtöbb
időigényes. Az egyik feladat, hogy
biztonságban tudják a gyermekeiket.
Ez főleg a tipegőknél jelenti a szinte
napi 24 órás felügyeletet, mert a ki
csik állandóan veszélybe sodorják
magukat, folyamatosan oda kell fi
gyelni rájuk, hogy mit vesznek a szá
jukba, mit pakolnak le az általuk már
elérhető polcról, vagy éppen mit csi
nálnak a konyhaszekrényben.

A gyerekek korától függetlenül
sok időt vesz igénybe a gyerekek táp
lálása: az anyáknak kell gondoskodni
uk arról, hogy egészséges étel kerül
jön az asztalra, a tízórais és uzsonnás
táskába. Sok időt vesz el az étrend
megtervezése, a bevásárlás és a fő
zés is, valamint a főzéssel járó dolgok,
például a mosogatás, konyhai rend

Az átlagos napi feladatok elvégzésére egy nőnek 82 percre van szüksége.
Ha a nők több szabadidővel rendelkeznének, azt nagyon jól el tudnák töl
teni: több mint felük olvasna, harmaduk pedig sportolna a rendelkezésére
álló időben. A válaszadók fele pótolná az alváshiányt.

kell tanulni, a nagyobbak már vala
mennyire önállóbbak, de az alapos
szülők még őket is kikérdezik.

Szintén időigényes a gyerekek
szállítása: iskolába, aztán az is
kolából haza, edzésre, külön
órára. Egy héten ez is leg

alább tíz órát vesz igénybe.
Ugyanígy sok időt kell fordítani arra,

hogy egy anya eleget tegyen családi
és egyéb kötelezettségeinek: a szü
lők látogatása, segítése, szülői érte
kezletre járás, családi ünnepekre va
ló készülés mind ide sorolható. 

Jó, ha tudják az édesanyák, hogy
nincsenek egyedül a feladatok elvég
zésében. A párjuk, a nagyszülők és a
gyerekek is sokat tudnak segíteni,
hogy saját magukra is jusson idejük.
Fontos a megfelelő időbeosztás, az
őszinte beszélgetés és a napok, he
tek, hónapok előre tervezése. Szá
mos támogató csoport, blog és
könyv született már a témában, hogy
oldja az anyák feszültségét és a min
denáron megfelelni kényszerét, ám
ezek megismerése csak akkor lehet
séges, ha az édesanyáknak elegendő
énidő áll rendelkezésre.

rakás. Az anyák a házimunkára is sok
időt fordítanak, még ha kapnak is se
gítséget a gyerekektől vagy a férjük
től, ám ezen munkák zöme rájuk ma
rad. A mosás, teregetés, vasalás, ta
karítás a legtöbb háztartásban az

anyák feladata. Ők azok, akik a gye
rekekkel tanulnak, segítenek nekik
megcsinálni a házi feladatot, és fel
ügyelik, hogy a másnapi órarend sze
rint minden benne legyen az iskola
táskában. Kisebb gyerekekkel többet

A nôk harmadának
napi fél óra jut 

magára

AZ ANYÁK IDEJE

Fotó:  ipag collection/
Shutterstock.com

NAPOKBetáblázott 

Szerző:
Szabó Csilla
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Arany Piroska Derecsken született
1933ban, ahogy ő fogalmaz, 86 éve bi
hari lélekkel éli az életét. A szó jó értel
mében vett, a hagyományokat tisztelő,
a világ történéseire nyitott, református
parasztemberektől tanulta a kitartást,
a munka és a család szeretetét. A há
ború után édesapja  tanulni küldte lá
nyait, Piroska a debreceni tanítóképző
be iratkozott be. Álmosdon, a román
határ melletti apró falucskában kezdte
a tanítást. Nehéz sorsú szülők gyerme
keivel ismertette meg az írást, olvasást
és számolást, olyan szegénységből ér
keztek a kicsik, hogy meleg bort kaptak
otthon a reggeli tej helyett. 14 évig az
tán Derecskén fiúiskolában tanította az
első osztályosokat. „Kis férfiak voltak a
parasztfiúk, a református szülőktől ho

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Marcali Gábor

zott erkölcsi útmutatással. Én tanultam
tőlük, szeretni való gyerekek voltak,
akik a szemembe néztek és igazat
mondtak” – emlékszik vissza.

A tantestületben ismerkedett meg
férjével, egy lányuk és egy fiuk szüle
tett. 1967ben Debrecenbe költözött a
család, ő továbbra is első osztályban ta
nított. 1962ben a minisztérium pályá
zatára elküldte egy írását, amely egy
gyűjteményes kötetben jelent meg.
Őszinte kedvességgel megírt történe
teit később kötetbe rendezte, mert
fontosnak tartotta, hogy az olvasói
megismerjék, miért fontos, hogy a vi
lággal ismerkedő, folyton kérdező gyer
mekeknek válaszokat adjunk. 

1993ban, férje halála után Győrbe
költözött, nyugdíjas nagymamaként

n a g y
segí tsé
get jelentett
lányáéknál a négy
unoka nevelésében, és pár év múlva
Budapesten élő fiánál is három csöpp
ség várta a nagyit. A tanítástól sem tu
dott elszakadni, hét évet dolgozott
még a Kálváriaiskolában napközis taní
tó néniként. „Még Nyíregyházán sze
reztem meg a pszichológia–pedagógia
szakos diplomámat, nagy hasznát vet
tem nagymamaként és tanítóként is.”

Elvégezte a Magyar Író Akadémia
négy szemeszterét is. Családjának tör
ténetét édesapja betegágyánál jegyez
te le, és adta ki Madárlátta címmel,
majd következett a Miértek tünékeny
ideje, a Kendőmesék, a Földközelben,

a Barátkereső, a Nemtom Robi, a Majd
holnap, és idén tavasszal jelent meg a
Tűröm virágok meséi, mostanában pe
dig tárcákat ír a Napkelet Népében
Unokáink is olvasni fogják című blogjá
ban. Ahogy évek óta, idén is találkoz
hatunk vele és legújabb könyvével a
Győri Könyvszalonon. „Leírtam, amit a
rokonoktól hallottam, hogy el ne felejt
sem. Született könyv a nagymamám
ról, a szülőföldről, a paraszti ősökről,
legutóbb a világháborúk környékén élt
falusi asszonysorsokat vetettem papír
ra” – összegzi az írások születését

Arany Piroska, aki  nem
tartja magát írónak,

inkább tanító né
ninek, aki törté
neteket ír. A
legutóbbi köny
vének címe „A

békesség ked
véért” is lehetett

volna, mert a parasz
ti világban élt lányok és

anyák sorsában a gyógyító, min
denkor alkalmazható tűrömfű csodás
hatása játszott meghatározó szerepet.
Asszonylelkük termékeny talajában
gyökeret eresztett a türelem, amivel él
tek és sokszor túléltek. A tűrni jobb
vagy elmenni, elhagyni? kérdésre Pi
roska nem ad választ, de novelláiban
megérinti a lelkünket, hogy a család és
társ iránti szeretet, tisztelet, gondosko
dás, asszonyi és anyai bölcsesség kell a
békesség őrzéséhez. „Erre kellene a lá
nyokat és a fiúkat tanítani” – teszi hoz
zá mosolyogva. „Édesanyám mindig
azt mondta, ahol az asszony jókedvű,
ott nevet a család is.”

A világháborúk környé
kén élt falusi asszo
nyok sorsa elevenedik
meg Arany Piroska leg 
újabb történeteiben.
Nők, akik gondoskodá
sukkal a régmúlt hősei:
óvnak, féltenek, sze
retnek, és mindenkor
gyógyítják magukat az
örökké nyíló tűröm vi
rágokkal.

Ahol az asszony
jókedvû, ott 

nevet a család is

tűröm virágok

A békesség asszonysorsai 

GYÓGYÍTÓ 
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Az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és
Segítőik GyőrMosonSopron Me
gyei Egyesületének szervezésében
szerdán a Xantus János Állatkert új
ra megnyitotta kapuját a sérültség
gel élők és családtagjaik előtt. Nagy
örömünkre rengetegen, több mint
félezren éltek a kedvezményes lehe
tőséggel, és velünk töltöttek egy
szép őszi napot. Az állatbemutatónk
is hatalmas sikert aratott, a Zoo
Show végén telt házas tapsot kap
tak a trénereink és a főszereplők. Az
állatokkal való közvetlen találkozás
pedig feledhetetlen élményt nyúj
tott mindenkinek.

Idén is jó volt az együttlét!

Orrszarvúak

A 11 órakor kezdődő Zoo Show
után, 11.45kor az aréna elől indul az
egyedi szakvezetés, ahol betekintést
nyerhetnek az orrszarvúak világába,
majd a kifutójuknál részesei lehetnek
egyikük tréningjének.

2011 óta minden év szeptember
22én tartják az orrszarvúak világnap
ját a természetvédelem és a veszélyez
tetett fajok iránt elhivatott szakembe
rek, hogy felhívják a figyelmet az orr
szarvúak drámai mértékű megritkulá

a fogyatékkal 
ÉLŐK NAPJA

SIKERES
VOLT

sára és a fennmaradásukat fenyegető
veszélyekre. 1980óta ugyanis 96 szá
zalékkal csökkent a számuk. Fontos
lenne tudatosítanunk, hogy az embe 
rekkel együtt sok ezer év alatt kifejlő
dött életformák önálló értéket jelente
nek, megőrzésük erkölcsi kötelessé
günk. Napjainkban az orrszarvúak öt
faja él. Afrikában a széles és a kes
kenyszájú orrszarvú él, az indiai orr
szarvú, a szumátrai orrszarvú, a jávai
orrszarvú pedig Ázsiában őshonos. Saj

nos az öt faj mindegyike veszélyben
van, és szerepelnek a Nemzetközi Ter
mészetvédelmi Unió (IUCN) úgyneve
zett vörös listáján. A fajok megmenté
se csak nemzetközi összefogással le
hetséges. A fajok túlélésének biztosí
tására állatkerti szövetségek jöttek lét
re, így az adott cél érdekében az állat
kertek a helyi kormányokkal és termé
szetvédelmi hatóságokkal együttmű
ködve, világméretű környezetvédelmi
projekteket tudnak megvalósítani.

Várunk minden érdek
lődőt a Xantus János
Állatkertbe, ahol ná
lunk először, szeptem
ber 22én, vasárnap
egy különleges sétával
ünnepeljük az orrszar
vúkat, és elsősorban
büszkeségeinket, a
Magyarországon csak
nálunk látható három
keskenyszájú orrszar
vút, Manát, Wandát
és Dayót.

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

világnapja
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Szeptember a szép zöld gyepet
kedvelőknek ad igazán munkát. Most
van az ideje a beteg, elszáradt, elöre
gedett fűszálak eltávolításának. Erre
a legjobb módszer egy késes gyep
szellőztető gép, ami benzines vagy
elektromos meghajtású is lehet. A lé
nyeg, hogy a motor erős késeket
hajtson, melyek a gyep tövéig, vagy
ha bírja, akár 0,51 centiméter mé
lyen a talajba is belevágjanak. Így la
zítják a gyeptövek mellett a föld fel
színét is, kapillárisokat nyitva az őszi
és téli csapadék számára, a mohát is
eltávolítva.

Akinek kicsi az udvara, és nem
akar egy ilyen gépbe beruházni, az
vehet egy kerekeken guruló gyepszel
lőztető gereblyét, ami ugyanezt a
célt szolgálja, de közben jól megmoz
gatja a kezelőjét is. A gyepszellőzte
tésnél nagyon fontos, hogy adott idő
ben csak egy irányban szabad végez
ni, ugyanis a keresztirányú gyepszel
lőztetés tönkreteszi a gyep tövét.

Ha vége a műveletnek, egy mű
anyag lombseprű segítségével a ki
szedett fűszálakat könnyedén össze
seperhetjük és komposztálhatjuk.

Ha a gyepszellőztetés után azt ta
pasztaljuk, hogy nagyon ritka a gyep
felület, akkor vessük felül jó minősé
gű fűmagkeverékkel. 23 dkg/m2rel
kell számolnunk. A felülvetést köve
tően hengerezzük meg a területet.
Ha elkezdjük locsolni, még ősszel ki
kelnek az új fűszálak. Ha nem, akkor
csak tavaszra lesz szép, megújult a
gyepünk.

Ha szeretnének füvesíteni, akkor
annak is most van a legmegfelelőbb
ideje. A gyommentes (ha kell vegyi
úton legyomirtózott fozát hatóanya
gú totális gyomirtóval), jól előkészí
tett, megmunkált, vetés előtt hen
gerezett talajra vessük a kiválasztott
fűmagkeveréket. Egy négyzetméter
re 45 dkgot kell elvetni. Vetés után
ismét egy alapos hengerezés követ
kezik.

A frissen vetett, vagy felülvetett
gyepet ne trágyázzuk, hanem várjuk
meg az első fűnyírást (amit akkor kell
elvégezni, amikor a friss fűszálak vé
ge visszahajlik), és azt követően szór
junk ki rá speciális gyeptrágyát vagy
komplex, azaz nitrogént, foszfort és
káliumot is tartalmazó műtrágyát.

Aki télen is szereti a gyep szép ha
ragoszöld színét, és meg akarja óvni
a kora tavaszi gyepet a károsító

gombáktól, az még most az ősszel
káliumban gazdag tápanyagot jut
tasson ki rá a gyártó által javasolt
mennyiségben.

A kerti tavakat és
csobogókat hama
rosan fel kell ké
szíteni a télre.
A kerti tó nö
v é n y z e t e
kezd vissza
h ú z ó d n i ,
ezért az
elszáradt ré
szeket tőből
távolítsuk el. A
vízparti részen
lévő sás és nádfé
léket is vágjuk vissza,
így az elhalt részek nem
szennyezik a vizet. A halaink eteté
sét is mérsékeljük, mert a sok fehér

ŐSZ 
a kiskertekben

A fák öltöztetik át lombjukat,
s némelyik egyegy levelet a
földre is dob. Aki korán kel,
érzi, hogy csípősek a hajna
lok. A természet lassan nyu
govóra tér, így a kertjeink is,
de addig bőven van még ten
nivaló. Sőt, ha az előző évek
ből indulunk ki, néhol még
novemberben is lehetett a fű
nyíró hangját hallani.

jétől a vizünk télen nagyon köny
nyen „felforr”.

Ha a közelben lombhullató fa van,
aminek a lombja a tavunk vi

zén landol, legjobb, ha
egy hálót (madár

hálót vagy ra 
schel hálót) fe

szítünk ki a tó
felszíne fölé.
Ezzel sok kel
l e m e t l e n 
ségtől kímél
jük meg ma

gunkat, vagy
marad a napi

szinten végzen
dő vízfelszíntisztí

tás. A kisebb tavakat,
csobogókat kezdjük el víz

teleníteni, hogy a fagy ne okozzon
bennük kárt.

A
gyepszellôztetést

egy irányban
szabad végezni

Szerző: Nagykutasi Viktor, kertészszakíró
Fotó: BOKEH STOCK/Shutterstock.com

Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig  

30/768-2048 • 30/335-6855 • www.gyorkert.hu

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA
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• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

• Megbízhatóság
• Minőség
• Modern környezet
• Rendezvények
• Napi menük
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Édes, de nem lekvár, savanyú, de nem savanyúság, sűrű, de nem mártás, mégis
mennyei! Mi az? Nem más, mint a csatni/chutney/catni!

Bevásárlólista  
8 db körte (1,5 kg) • 50 g vaj 
2 ek. olívaolaj • 2 nagy fej vöröshagyma (500 g)
1 fej fokhagyma • 3 db csillagánizs • fél kk. fahéj
2 kk. tengeri só • 100 ml vörösbor • 50 g mazsola
csipet őrölt szegfűszeg • 1 szál friss rozmaring
1 kk. őrölt gyömbér • 1 db chilipaprika
fél kk. kardamon • 1 kk. currypor
1 kk. cayenne bors (felcserélhető őrölt borsra)
1 ek. sűrített paradicsom

A Mátyás királyos mesék történetére ha
jazó találós kérdés mindig izgalmas és furfan
gos választ takar, ahogy ez a készítmény is.
Sokáig idegenkedtem tőle, hiszen nálunk
még nem mindennapos a használata. Van
nak, akik kifejezetten utálják a sóssavanyú
édes kombinációt. Nem esznek áfonyával va
dat, édes vadasmártást vagy kompóttal sült
csirkét. A tapasztalatom az, hogy ez idővel
változik, ezért ajánlom sorjában ezeket a re
cepteket is. A csatni lényege, hogy egy tö
mény ragut kapjunk, egy ordító ízkavalkádot,
amiből csak egy kiskanálnyi elegendő a tá
nyérra, pirítósra, de maradandó élményt
hoz! Indiából származik az eljárás, a sok tró
pusi gyümölcs tartósítására találták ki, ami
ből már nem lekvárt, dzsemet szerettek vol
na készíteni, hanem valamit a sós ételekhez
is. Gyorsan romlik, akár nálunk a körte, állaga
pedig kissé kásás, leves, krémes. Hova te

gyük a sok maradék puha szilvát, körtét, al
mát, fügét vagy a meg nem érett zöld para
dicsomot a legegyszerűbben? A válasz újra
a csatni. Mindent felkockázunk, egy nagy fa
zékba tesszük, és ha rájöttünk a csatni lénye
gére, akkor már saját magunktól is fűszerez
hetjük. Elöljáróban azonban adok hozzá né
mi segítséget. Mindenképpen kell bele ma
zsola, sok hagyma, fokhagyma egy kis sav és
só. Mindezt két órán át érdemes főzni, így ki
fő a nedvesség, szépen krémesedik és ízese
dik. Angliában találkozhatunk még renge
teg variációjával, hiszen az indiaiak után
ők figyeltek fel rá igazán. Én most a leg 
egyszerűbb verzióját mutatom, ahogy
a tálalásának is, de próbáljuk meg egy
kis sült csirkével, bármilyen vaddal, zöld
séggel vagy csak az esti pirítósra! Nem
utolsósorban tökéletes ajándék, hiszen eláll
a spájz polcain!

#szarkazsófi

A nagy találós  kérdés

Chilis körte-chutney
Elkészítés
1. A hagymát kockákra vá

gom és megpirítom az olajon.
A héjával együtt felkockázom
a körtét, hozzáadom az ösz
szes fűszerrel, vajjal együtt.
Pirítom 45 percen keresztül,
míg felforr, majd ráöntöm a
bort, újra felforralom.

2. A fokhagymagerezdeket
megpucolom, hosszában fél
bevágom, így adom a ragu
hoz. Lefedem és lassú tűzön,
időnként kevergetve két órán
át főzöm. 

3. Steril kis üvegekbe töl
töm, kidunsztolom és elte
szem télire vagy azonnal fo
gyasztom.

(8 darab 200 ml-es üveghez)
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Gyõr-Gyárvárosban magas földszin-
ti, 50 nm-es, felújított, 2 szobás, er-
kélyes lakás eladó. Az ingatlan lifttel
rendelkezõ, szigetelt társasházban ta-
lálható, fûtése házközponti, egyedi
mérõórákkal. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Adyvárosban 44 nm-es, kétszobás,
erkélyes, felújított, 8. emeleti panel-
lakás eladó liftes, szigetelt, fûtés-
korszerûsített társasházban. A lakás-
ban cserélték a víz- és villanyvezeté-
keket, a festés friss.  

Horváth Edina: 
70/587-4020

Gyõr-Révfalu kedvelt részén, 38 la-
kásos társasházban, 35—74 nm-ig,
új építésû lakások eladók. Ez a lakás
az elsõ emeleten található, mérete
55 nm, 7 nm-es terasz tartozik hoz-
zá. Elosztása: nappali+2 szoba.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Pannonhalmán, az Apátság szom-
szédságában új építésû, 72,69 nm-
es, nappali+3 szobás, földszinti, kert-
kapcsolatos, panorámás lakás eladó.
A hatlakásos társasház 30 cm-es fa-
lakkal, 15 cm hõszigeteléssel épül.  

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyõr-Szabadhegyen új építésû,
79,21 nm-es, nappali+3 szobás, elsõ
emeleti, erkélyes lakás eladó, kis tár-
sasházban. A ház 30 cm-es téglafalak-
kal épül, hõszigeteléssel, 3 réteges
üvegezésû mûanyag nyílászárókkal.

Horváth Edina: 
70/587-4020

Nyúlon 115 nm-es családi ház garázs-
zsal eladó. Telek: 760 nm. Elosztása:
amerikai konyhás nappali+3 hálószo-
ba. A ház 15 cm szigetelést kap. A tel-
ken borospince is van, aminek felújítá-
si költségeit a kivitelezõ vállalja!

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ár: 21,9 M Ft Ár: 31 M Ft 

Gyõr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez az elsõ emeleti,
60 nm-es, nappali+2 szobás, 7 nm
erkéllyel rendelkezõ lakás. Várható
átadás: 2020. õsz. Önálló garázs és
teremgarázs is vásárolható.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyõr-Ménfõcsanak kedvelt, új
építésû részén eladó bruttó 71, net-
tó 55 nm-es, erkélyes, 2006-ban
épült lakás. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali + két hálószoba+ fél
szoba. A ház kívülrõl szigetelt. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759Ár: 27 M Ft Ár: 29,5 M Ft 

Ár: 19,7 M Ft Ár: 49,99 M Ft 

Gyõr-Szabadhegyen eladó amerikai
konyhás nappali+7 szobás családi
ház. Telek: 891 nm, lakószintje: 133
nm+84 nm pince, 21 nm terasz és
37 nm garázs tartozik hozzá. Az ingat-
lan mûszaki állapota kifogástalan. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 94,5 M Ft Ár: 24,376 M Ft Ár: 28,9 M Ft 

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

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

Minden érdeklôdônek óriási kedvezményeket 
tartalmazó KIKA KUPONFÜZETTEL

kedveskedünk! 

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

ADUNK AJÁNDÉKBA! 

Eladná ingatlanát? 
Ha a szülinapunkon megbíz bennünket

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

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

ÜNNEPELJE VELÜNK

6.
SZÜLINAPUNKAT

SZEPTEMBER 21-ÉN 9—13 ÓRÁIG!

Természetesen mindenkit friss információkkal várunk
CSOKKAL, HITELLEL KAPCSOLATBAN!
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A terület már a kora Árpádkortól la
kott volt, azonban többször elpusztult,
először a tatárjáráskor, majd Győr első
török ostroma idején a 16. században,
de mindig újra betelepítették, újjáépí
tették – tudtuk meg. A település első
írásos oklevele, az Albeusjegyzék IV.
Béla korából származik. IV Béla király
Albeus mesterrel, a nyitrai főesperes
sel íratta össze a Pannonhalmi Apátság
birtokait, jobbágyait, udvarnokait, szol
gáló népeit. Ebből gyanítható, hogy a
település a Pannonhalmi Apátság bir
toka volt. Ekkor tűnik fel először az Uru
kang név, az 1300as évektől pedig
Szent Iván néven említik. Valószínűleg
a templom védőszentjéről kapta az el
nevezést, aki Keresztelő Szent János
volt, amelynek a szláv nyelvben a meg
felelője Szent Iván. Erre a területre
többször horvátokat telepítettek – tá
jékoztatott a szakember.

Szerző: Földvári Gabriella

A győrszentiváni Keresztelő Szent
János római katolikus templom az
egyetlen műemlék épület a települé
sen. 1737ben kezdték építeni barokk
stílusban, 36 méteres tornya messziről
jelzi a falu központját. Az 1850es évek
ben épült Kincsesház, amely ma táj

házként funkcionál, bemutatja a szent 
ivániak tárgykultúráját. Szentiván a
pusztai járás leglényegesebb települé
se volt, majd 1920tól a város közelsé
ge miatt elindult a zselléresedés, kié
pült a telepi rész, ahová a Győrbe ingá
zó munkások kezdtek kiköltözni. Szent 

iván 1948ig, az államosításig, a terme
lőszövetkezetek létrejöttéig paraszti te
lepülés volt. A korábbi életvitelre jel
lemző utcaszerkezet a Déryné úton
még felfedezhető, a hosszú telkekben.
1970ben csatolták Győrhöz, ekkortól
szűnt meg a falusi miliő.

Győrszentiván történetének fon
tosabb eseményeiről beszélt Cser
halmi Zoltán, a Rómer Flóris Mű
vészeti és Történeti Múzeum tör
ténészmuzeológusa az Életünk
utcái, terei sorozatban, a Kisfa
ludy Károly Könyvtárban.

URUKANGTÓL Szent Ivánig



Okos készülék: A Tzerra Ace nem
csak rendkívül kis súlya és kompakt
méretei miatt kedvelt, hanem jól át
gondolt konstrukciójának köszönhető
en is. A klipeknek és a gyors rögzítők
nek köszönhetően, egyszerűen telepít
hető és könnyen karbantartható.

Komplex kezelőfelület: A Tzerra
Ace új fejlesztése a háttérvilágítással
rendelkező LCD kijelző. Közvetlen nyo
mógombos kezelőfelületének és menü
rendszerének segítségével könnyen in
formációt kapunk a kazán állapotáról.

Opcionális automata feltöltés: Az
automata feltöltő berendezés alkalma
zásával nem kell bajlódnia a saját kezű
feltöltéssel, hanem kényelmesen, az
eTwist termosztát vagy az eTwist alkal
mazás segítségével szabályozhatja a fű
tési rendszere feltöltését/utántöltését. 

A sorozat tagjai: Fűtőkazánok:
24DS, 35DS, kombikazánok: 24C,
28C, 35C

A felhasználói igényeknek megfele
lően lett továbbfejlesztve a Remeha
Tzerra kazánok új verziója, a megújult
Tzerra Ace, mely modernebb és minde

AZ ÚJ IRÁNY

Az elmúlt években a Tzerra méltán lett a legkedveltebb Remeha lakossági kazán. A Tzerra Ace a 2012ben
bevezetett Tzerra kazáncsalád legújabb változata, a termék által pedig bizonyítást nyert, hogy még a jó is
tud jobb lenni. A Tzerra Ace új vezérlést kapott és a legújabb elektronikus eSmart platformot használja.

nekelőtt felhasználóbarátabb, mint az
elődje volt. Akár hőszivattyúval és nap
kollektorokkal is telepíthető, így hibrid
üzemben szolgálja a megújuló energia
minél nagyobb mértékű kiaknázását.

Tzerra Ace előnyei
• Az újonnan kifejlesztett nano

technológiás bevonatú hőcse
rélő biztosítja a gyors és haté
kony hőátadást

• 10 év garancia a hőcserélőre
• Egyszerű telepítés és szervize

lés: minden alkatrész elérhető
• Hő és hangszigetelt ház, nagyon

alacsony működési zajszint
• Beépített szervizdiagnosztika
• Magas melegvízteljesítmény,

pontos hőmérséklettartással
• HMV komfort üzemmód a gyors

melegvízelőállítás érdekében
• Kiegészítőként automata utántöl

tő berendezéssel is rendelhető
• eTwist App segítségével távol

ról is szabályozható
• Hőszivattyúhoz is csatlakoztat

ható, így a hibrid üzemre is ké
szen áll

Okos készülék: Az új Tzerra Ace
kombikazán komplex intelligens érzé
kelő rendszere segítségével biztosítja
a változó felhasználói igények mel
lett is megfelelő mennyiségű és ál
landó hőmérsékletű meleg vizet és
nyújtja a példátlan luxus kényelmét. 

eSmart (operációs) rendszer: Az
új Tzerra Ace fejlett operációs rend
szerrel rendelkezik. Az eSmart rend
szer leegyszerűsíti a komplett auto
matizálás folyamatát és az intelligens
kommunikációt a kazánnal. 

eTwist az intelligens termosztát:
Az intelligens eTwist termosztát és a
letölthető eTwist applikáció segítsé
gével bárhol is legyen, igényeinek
megfelelően, könnyedén változtat
hatja meg otthona hőmérsékletét. 

Szeretné inkább kezében tartani a
feltöltés irányítását? Az automata fel
töltő berendezés „félautomata” üzem
módba állításával ön kontrollálhatja a
fűtési rendszer feltöltését. A berende
zés lehetővé teszi, hogy a kazán elő
ször önt értesítse (az eTwisten vagy az
eTwist alkalmazáson keresztül). 

HibridReady: (vagy hibrid fel
használásra előkészítve) A fenntart
hatóság jelentősége miatt a Tzerra
Ace tervezésekor is kiemelt szem
pont volt, hogy integrálható legyen
megújuló energiát alkalmazó rend
szerekbe is. Erre ad lehetőséget az
eSmart rendszer, mely alkalmas
napkollektoros és hőszivattyús hib
rid rendszerekkel történő együtt
működésre.

CSŐLAVINA Kft.
9028 Győr, 
Fehérvári út 75. 
+ 36 96 434 251
www.csolavina.hu

Tzerra Ace kazán, az okos készülék
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Tzerra  ACE 24DS 24C 28C 35C           35DS

Névleges telj. (50°/30°)
min./max. kW:

6,124,8 6,120,9 6,124,8 8,531 8,535,7

Névleges telj. HMV 
üzemmódban kW:

 24 28 35 

Magasság/szélesség/
mélység mm:          

541x368x
274

541x368x
274

541x368x
274

541x368x
274

541x368x
274

ÁRAK (bruttó) 319.900 Ft
299.900 Ft

319.900 Ft
299.900 Ft

319.900 Ft
299.900 Ft

349.900 Ft
329.900 Ft

349.900 Ft
329.900 Ft

KAZÁN
AKCIÓ! 

Október
31ig!

Bolti ár:
Exkluzív ár:EXKLUZÍV árak a Győr+ Hetilap olvasóinak!
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A Közterület Felügyelet és Me
zei Őrszolgálat munkatársai sok
szor szembesültek azzal, hogy va
laki az újvárosi temető közelében,
a Bécsi út mellett helyezi el hulla
dékát. A szemét átvizsgálása so
rán találtak is az elkövetőre utaló
bizonyítékokat, melyek egy, a kö
zelben működő, csőszereléssel
foglalkozó vállalkozáshoz vezet
tek. Személyesen felkeresték,
szembesítették a találtakkal a vál
lalkozás tulajdonosát, aki ezeket
látva elismerte az illegális hulla
dék lerakását.

Hasonló eset történt a belváros
ban, a Dunakapu tér közelében is.
A közterületre kihelyezett, vegyes
hulladékot tartalmazó zsákokból
előkerültek olyan dokumentumok,
melyek a szabálysértés elkövetőjé
re utaltak. Itt is hatásos volt a sze
mélyes megkeresés, és a bizonyíté
kokkal való szembesítés, a gyorsbü
fé üzemeltetője elismerte a szabály
sértést.

Mindkét elkövetőt megbírságol
ta az eljáró hatóság. 

A győri közterületfelügyelet erő
feszítéseinek köszönhetően, míg
2014ben csak 63 szabálysértést re
gisztráltak, addig tavaly ez a szám
900 fölé emelkedett, és a szigorú
ellenőrzések ebben az évben is foly
tatódnak.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Fôbb feladatok: • lakossági és közületi ügyfelek részére hulladéktároló edények ki-
szállítása, vagy a telephelyen történô átadása; • hulladékgyûjtô edények ismeretlen
használóinak felkutatása, szükség esetén edény beszállítása; • zsákos közületi ügyfelek
részére zsákok kihelyezése; • hulladékgyôjtô edények ellenôrzése; • számlareklamáció
miatti ellenôrzés, helyszíni kivizsgálás; • lakatlan ingatlanok közszolgáltatás igénybe-
vételével kapcsolatos ellenôrzése; • új partnerek közszolgáltatásba történô bevonása;
• méltányossági kérelmek elbírálásához helyszíni ellenôrzés.

A munkakör betöltésének feltételei: • min. középfokú végzettség; • felhasználói
szintû számítógépes ismeret; • rugalmasság; • logikus gondolkodás; • munkabírás,
terhelhetôség; • precizitás, pontosság; • jó kommunikációs és kiváló probléma-
megoldó készség • „B” kategóriás jogosítvány

Munkavégzés helye: • 9028 Gyôr, Külsô-Fehérvári út 1.

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint a végzettséget igazoló bizo-
nyítványokat az alábbi e-mail-címre kérjük küldeni: munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, szíveskedjen
az e-mail tárgyaként feltüntetni: „Ügyintézô” pozíció.

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ÜGYINTÉZÔmunkakörbe
munkatársat keres

a Belvárosban
A GYHG Nonprofit Kft. dr. Somo

gyi Tivadar alpolgármester, önkor
mányzati képviselő és dr. Fekete Dá
vid alpolgármester, önkormányzati
képviselő kérésére és támogatásával
a háztartásokban felhalmozódott
lom jellegű hulladékok elhelyezésére
gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri al
kalommal. 

Az esemény szeptember 28án,
szombaton 8 és 16 óra között lesz
Győrben, a NYME Apáczai Csere Já
nos Kar épületének udvarán. (Liszt
Ferenc utca 42. Bejárat a Schwarzen
berg utca felől.)

A hulladékok átvételére kizárólag
a gyűjtőhelyen van lehetőség. Elhe
lyezhető itt többek között elektroni
kai, fém, műanyag, nyesedék, építési

törmelék, csomagolóanyagok, búto
rok és berendezési tárgyak. Veszé
lyes hulladékot a kihelyezett gyűjtő
ponton nem lehet leadni. 

A hulladék lerakására a győri lako
sok, a Győrben szemétszállítási díjat fi
zetők jogosultak. Jogosultságukat iga
zolhatják a hulladékszállítási díj befize
téséről szóló számlával, akiknek pedig
ilyen nincs – mert a társasház közösen
fizet –, a korábban kiadott Győr Kártyá
val vagy lakcímkártyával, illetve szemé
lyi igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladék
gyűjtés a rendőrség és a közterület
felügyelet kiemelt biztosítása mellett
zajlik.

Szeptember 28án a Reptéri úti
hulladékudvar zárva tart.

Kihelyezett hulladékgyűjtő pont

Nem tétlenkedett az elmúlt hó
napokban a GyőrSzol Zrt. bizton
sági csoportja, a közterületfel
ügyelet és a rendőrség munkatár
saiból szerveződött, úgynevezett
hulladékkommandó sem. Idén a
GyőrSzol Zrt. biztonsági csoportja
összesen 1177 helyszínen végzett
ellenőrzést, ami 1096 esetben sze

lektív szigetet, 81 alkalommal köz
területet érintett. 29 alkalommal,
74 helyszínen vettek részt közös
akcióban a közterületfelügyelet
munkatársaival, melyhez több
helyszínen a Győri Rendőrkapi
tányság járőre is csatlakozott. A
biztonságiak 1067 esetben fedez
tek fel illegálisan elhelyezett hulla

dékot, amiből 786 alkalommal volt
lehetőség a hulladék átvizsgálásá
ra. 101 esetben a megtalált azono
sítókat átadták a hatóságnak. Sike
rült többször – 14 esetben – tet
ten is érni az elkövetőket, 40 alka
lommal pedig lakossági bejelen
téssel kapcsolatban történt hely
színi ellenőrzés, adatgyűjtés.

Szerző: GyőrSzol Zrt.
Fotó: Közterületfelügyelet

Az elmúlt héten több alkalommal is sikerült megbüntetnie a győ
ri közterületfelügyelet munkatársainak azokat a szabálysértő
ket, akik illegális hulladékot helyeztek el a város közterületein.

az illegális szemetelőketUTOLÉRTÉK



Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

A Győr-Szol Zrt. Városüzemelte-
tési és Kivitelezési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás 
munkaidő, egy műszakos munkarend

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-
Szol Zrt. Munka-bérügyi osztály, 9024 GyŐr,
Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör
megnevezését.

feltétel: szakirányú végzettség

feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
gépkocsivezeto

´́ ´́

feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

festo
feltétel: szakirányú végzettség

´́

komuves
feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

Álláshirdetés

gépi forgácsoló

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

´́

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

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

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

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

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

betanított munkás

villanyszerelo
Előnyt jelent: csőszerelői végzettség

´́
Előnyt jelent: elektrikus végzettség

Bérezés: megegyezés szerint

Értékesítési hirdetmény

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

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

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

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

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

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

A Bakonyi Fakitermelő Bt. az E.ON
Áramhálózati Zrt. megbízásából élet
és vagyonvédelmi okok miatt gallya
zási és nyiladéktisztítási munkálato
kat végez október 1jétől a kis és kö
zépfeszültségű hálózatokon. A gallya
zási és nyiladéktisztítási munkálato
kat az E.ON Északdunántúli Áramhá
lózati Zrt. hálózatain végzik.

További információért az E.ON
Áramhálózati Zrt. területileg illetékes
területgazdájához fordulhatnak, illet
ve a Bakonyi Fakitermelő Bt.hez, a 06
30/2679094es telefonszámon.

A GyőrSzol Zrt. fűtési szolgáltatás
sal – a jogszabályok és közüzemi szer
ződések szerint – az év szeptember
15. napja és a következő év május 15.
napja között áll a felhasználók rendel
kezésére. A szolgáltató munkatársai
ezekben a hetekben naponta értéke
lik az időjárási helyzetet, és a döntést
ennek megfelelően hozzák meg egy
esetleges központifűtésindításról.
Az ettől eltérő fűtést (indítást, leállí
tást) a lakóközösség közös képviselő
je írásban kezdeményezheti, és erre
akkor kerül sor, ha a hőközpontról
vagy a hőközponton belül külön fűté
si hőcserélő blokkról ellátott felhasz
nálók legalább 70 százaléka ezt kéri.

Az elmúlt évek, sőt évtizedek gya
korlatának megfelelően, a nyári hóna
pok a GyőrSzol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatóságán a karbantartási és a fel
újítási munkák jegyében teltek. Ahhoz,
hogy a fűtési időszakban lehetőleg
semmilyen meghibásodás ne zavarja a
felhasználókat, minden évben jelentős
összeget kell fordítani a rendszer kar
bantartására, a rendszer egyes része
inek felújítására. A győriek a távhőve

munkák kezdődnek
GALLYAZÁSI

zetékkel kapcsolatos munkákkal talál
kozhattak nyáron, amelyek egyrészt a
régi vezetékek cseréjéből, másrészt az
új fogyasztók ellátásához szükséges ve
zetéképítésből álltak.

A nyáron új, korszerű, előszigetelt
vezetékre cserélték az I. számú, úgy
nevezett hurkolóvezetéket a Szent
Imre út és a Szigethy Attila út 66. kö
zötti szakaszon. Ezek a munkák a ke
rékpáros és a gyalogosforgalmat
érintették.

Forgalomtechnikai szempontból a
legnagyobb kihívást a Széchenyi István
Egyetem felé húzódó gerincvezeték,
Újlak utcai vasút alatti átvezetéstől a
Kazinczygimnázium udvarán levő sza
kaszolási pontig történő cseréje jelen
tette. Az Újlak utcában a gépkocsifor
galomban időszakos sávzárásokra, sá
vok közötti átterelésekre is szükség
volt úgy, hogy egyegy sávon a közle
kedés mindvégig biztosított legyen. A
távhőszolgáltató köszöni a győri lako
sok megértését és türelmét.

A gyalogos és a gépkocsiforgalmat
is érintette a vezetékcsere, a Tihanyi
Árpád út alatti átvezetéstől a Szigethy

Attila út 80. számú épületig, valamint
a belvárosi visszatérő gerincvezeték
Blaha Lujza utca és Bulcsú utca alatti
szakaszának cseréje során. 

Voltak ezenkívül nem tervezett, hi
baelhárítási munkák is, például leg
utóbb a Baross út elején, ahol a kül
ső korrózió miatt egy 250 mm átmé
rőjű vezeték hibásodott meg.

Örömteli, hogy a környezetbarát,
geotermikus hőenergiát is hasznosító
távhőszolgáltatást igénybe vevő fel
használói kör egyre bővül. Új fogyasz
tóként csatlakoztak a távhőrendszerre
az Ecet u. 4. szám alatti, a Bercsényi li
get 8170/6, a Bercsényi liget 8170/8, a
Mécs L. u. 2858/183. és a Mécs L. u.
2858/184. helyrajzi szám alatti épüle
tek, valamint a felújítás alatt álló, eddig
is távfűtött vásárcsarnokhoz is kiépült
az új bekötővezeték.

Az év hátralevő időszakában vár
ható a volt dobozgyári területre épü
lő házak, a Mécs L. u. 2858/182.
helyrajzi számú, valamint a Csaba u.
18. sz. és a Teleki u. 40. sz. alatti te
lekre épülő társasházak bekötőveze
tékeinek építése. 

KARBANTARTÁS UTÁN
rendelkezésre áll a távhő Szöveg: 

GyőrSzol Zrt.



títás Győrben. Tisztított tollá
ból paplant, párnát vagy duny
hát készítek kívánt méretre.
Telefonszám: 0696/423342.

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

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

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

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

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pin
céig. Tel.: 0670/2657643.

Vállalom limlomjának elszál
lítását, megbízható csapat
vagyunk. Hívjon bizalommal,
ár megegyezés szerint.  Tele
fon: 0670/5146990.

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Hívjon bizalom
mal! Telefonszám: 06
70/7075812.

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

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

ÁLLÁS 

Nyugdíjas munkavállalók je
lentkezését várjuk rész és
folyamatos munkavégzésre.
Győr: minőségellenőr, cso
magoló, porciózó, gépkeze
lő, rakodó, asztalos, sza
kács, takarító, konyhai kise
gítő, betanított könnyű fizi
kai feladatok. Móvár: árufel
töltő, csemegepultos, pénz
táros. Jelentkezés a 06
20/3357312; 0696/822
514 telefonszámon és Győr,
Bartók B. u. 8. Északi Szom
szédok Nyugdíjas Szövetke
zet irodájában.

Állásbörze nyugdíjasoknak!
Az Északi Szomszédok Nyug
díjas Szövetkezet szeretettel
meghívja Önt nyugdíjas
munkák bemutatására. Idő
pont: szeptember 25. szerda,
10 óra. Helyszín: Hotel Kon
ferencia (Kis Hilton), Apor
püspök tere 3. Rész és tel

jes munkaidős, rugalmas be
osztású munkákkal várjuk!

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

Gondolja meg! Életének egy
harmadát ágyban tölti. Tolltisz

32 2019. szeptember 20.

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!

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



Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Tel.: 0670/2339213.

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

OKTATÁS

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

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Telefon: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés! 

Használt, márkás kerékpá
rok. 20.000 Ft/db áron el
adók. Érdeklődni: 06
30/5765750.

Figyelem! Figyelem! Arany,
ezüst, borostyán, régiség
felvásárlás. Győr, Hotel Rába,
Marcal Termében, szeptem
ber 25., szerda 10–14ig.
Festmények, régi pénzek, ké
peslapok, kitüntetések, por
celánok, Zsolnayk, mindenfé
le felhúzós karórák, hagyaté
kok! 0620/4296122,
www.deakferenczgaleria.hu

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

Könyveket, útinaplókat, jegy
zeteket és térképeket keresek
Északi és Délisarki expedíci
ókról, földrajzi felfedezésekről.
Tel.: 0620/9225716. 

Kéziszerszámokat, kalapácso
kat, kulcsokat, fogókat, satukat,
kisgépeket, kerti szerszámokat,
komplett műhelyeket vásáro
lok. Tel.: 0620/4153873.

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Tel.: 0620/5299861.
SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Tel.: 0670/5642280.

ELADÓ

Győrszentivánon 4000 nm
korlátozottan beépíthető te
rület, a Tölgyes utcában 4
millió Ftért eladó. Érdeklőd
ni: 0630/5765750.

Garázs eladó! Mester utcai
garázssoron. Mobil: 06
20/4930494.

Eladó felújított (parketta, mű
anyag ablakok), 47 nmes, 2
szobás, első emeleti lakás, a
Belvárostól alig 15 percre, Ady
városban. 0696/809837

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

ÜZLETHELYISÉG

Győrben, a Belváros és az
Egyetem között 79 nmes üz
lethelyiség kiadó. Érdeklőd
ni: 0630/5419160.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 69 nmes,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 12
szobás, határozatlan idejű bér
leményre. (Hirdetésszám 713) 

Gyárvárosi 1 szobás, 44 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 34 szobás, 55–70 nm
es, határozatlan idejű bérle
ményre. Korszerűsített, felújí
tott, lift nélküli házban max. 1
emeletig. (Hirdetésszám: 638) 

Nádorvárosi 2 szoba, 76 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 35–54 nmes, ná
dorvárosi, marcalvárosi hatá
rozatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 639)
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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

P.G. COLOR FESTÉKÁRUHÁZ • 9023 Gyôr, Mester u. 11.
Telefon: 06-96/317-486, 06-30/450-2861 • www.pgcolor.hu

KEDVEZMÉNNYEL 10%
MÁS KEDVEZMÉNNYEL NEM VONHATÓ ÖSSZE! • AZ AKCIÓ 2019. SZEPTEMBER 30-IG TART. 
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POLIFARBE HÔSZIGETELÔ RENDSZER

a hirdetés felmutatójának!

Kismegyeri 1 szobás, 43 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse
rélne, 44–50 nmes, 12 szo
bás, határozatlan idejű bérle
ményre. Gyárvárosi és egyedi
szilárd fűtésű bérlemény kizár
va. (Hirdetésszám: 641) 

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

@gymskik #gymskik

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

www.gymskik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

JUBILEUMI
Kamarai Szalon

A 15. szeptember…

Vendégünk CSATTOS ILONA

Szeptember 30. hétfő 17–20 óra
Kamara székháza: Győr, Szent Isván út 10/A

Online jelentkezés: www.gymskik.hu kezdőoldalán
a Kamarai Szalon cikkre kattintva vagy a
gyoriterseg@gymskik.hu e‐mail‐címen

Csattos Ilona előadásaiban a szokásostól
eltérő, új módon mutat rá arra, hogy a tu
datossággal élve, gátak és korlátok nélkül
azt valósíthatod meg, amit csak szeretnél,
a ma irreálisnak tűnő sikert, a valódi vál
tozást is elérheted.

Hallgatóinak technikák és módszerek haszná
lata nélkül rendeződnek kapcsolataik, sikeres
sé és egészségessé válnak, az életükben meg
jelenik a nyugalom, a szeretet, teret kap az in
tuíció és az élet valódi élvezete.

Várunk szeretettel az előadásra, hogy új
irányba tekintve, a szokások helyett Te irá
nyítsd tudatosan az életedet!

Büss Zsuzsa, a Kamarai Szalon háziasszonya
és a GYMSM KIK Szolgáltatási Tagozatának

elnökségi tagja

TEREMTS SIKERT
TUDATOSAN!
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FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a 11/2013. (II. 22.) önkor-
mányzati rendelet alapján „Győr
Közművelődéséért” és „Győr Művé-
szetéért” díjakat adományoz.

„Győr Közművelődéséért” és „Győr
Művészetéért” díj annak a személynek,
közművelődési feladatot ellátó közös-
ségnek, egyéni alkotónak vagy alkotó
közösségnek adományozható, aki vagy
amely Győrben a közművelődés, a kul-
túra területén vagy a város művészeti
életében végzett kiemelkedő munkájá-
val környezetében megbecsülést sze-
rez. A díjak átadására a 2020. január
22-i magyar kultúra napja alkalmából
rendezett ünnepségen kerül sor.

Az elismerés adományozására ja-
vaslatot tehet: a polgármester, a
Közgyűlésben mandátummal rendel-
kező önkormányzati képviselő, győri
székhelyű civil szervezet a legfőbb
szerv döntése alapján, valamint párt
győri szervezete azzal, hogy elismeré-
si fajtánként és alkalmanként legfel-
jebb egy jelöltet ajánlhatnak.
Javaslatot tehet továbbá: a Köz-
gyűlés illetékes bizottsága, a Polgár-
mesteri Hivatal illetékes szervezeti
egysége, az Önkormányzat fenntartá-
sában vagy működtetésében lévő in-
tézmény, valamint Győrben működő
művészeti csoport.

A benyújtott javaslatnak tartalmaz-
nia kell: az elismerésre javasolt nevét
vagy megnevezését, születési vagy ala-
pítási helyét és idejét, lakcímét vagy
székhelyét, foglalkozását vagy tevé-
kenységi körét, életútjának, munkássá-
gának, teljesítményének, tevékenységé-
nek ismertetését, valamint az elismerés
megjelölését és részletes indoklását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kulturális, Sport és Városmarketing Fő-
osztály, Kulturális Osztályának vezető-
jéhez kell benyújtani személyesen vagy
postai úton (9021 Győr, Városház tér
1., fszt. 58-as iroda).

Beérkezési határidő: 
2019. október 11. 12 óra

A javaslattétellel kapcsolatos részletes infor-
máció kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának Kulturális Osztályán
személyesen (GyŐr, Városház tér 1., fszt. 56-
os iroda), valamint telefonon a 96/500-198-
as számon. A vonatkozó önkormányzati ren-
delet, a javaslattételi felhívás, valamint a ja-
vaslattétel benyújtását segítŐ adatlap letölt-
hetŐ a www.gyor.hu internetes oldalról.

Vizes szakemberek

Több mint nyolcszázan látogattak ki a szabadhegyi víztoronyba
múlt szombaton. A kilátás remek volt, a programok közül legnép
szerűbbnek az arcfestés és a kismarkolózás bizonyult. A három meg
nyerhető szódagép közül kettő Szabadhegyre, egy pedig Marcalvá
rosba került.

A húsz nyertes tombolaszelvény: Kék Félhold 82, Kék Félhold
56, Kék Félhold 71, Kék Félhold 36, Kék Félhold 44, Kék Félhold 69,
Kék Félhold 72, Piros Macska 7, Piros Hal 39, Piros Hal 45, Piros Hal
76, Piros Hal 19, Piros Hal 100, Piros Hal 86, Piros Hal 79, Piros Hal
99, Piros Hal 56, Piros Hal 44, Piros Hal 46. Piros Félhold 6.

A fenti szelvények bemutatásával állatkerti belépőt vehetnek át
látogatóink a központi ügyfélszolgálatunkon. (Bartók B. u. 10.C ) 

„Kiválóság nélkül nemcsak a cégek
és az egyének nem tudnak boldogul
ni, hanem a haza sem” – ezekkel a
szavakkal nyitotta meg Aradszki And
rás, parlamenti képviselő, volt ener
giaügyért felelős államtitkár a XVIII.
Országos Víziközmű Szerelőversenyt
Érden, ahol szerte az országból tizen
nyolc víziközmű cég csapata mérte
össze tudását.

Kurdi Viktor, a versenyt szervező
Magyar Víziközmű Szövetség (Ma
Víz) elnöke a szakmát érintő kihívá
sokról is beszélt. „A felújítások, ja
vítások, karbantartások forrásai
legtöbbször szűkösek, és nem tud
juk kellően megbecsülni az ágaza
tunkban dolgozó munkatársakat” –
fogalmazott.

Lipovics János, a PannonVíz Zrt.
csapatának (Bozsoky Attila, Cserháti
Lajos, Kovacsics Krisztián és Kovács
Sándor) felkészítője így összegezte
a szerelési feladatot: „Egy valós kö
rülmények között is előforduló fel
adatot kellett megoldani csapatunk
nak. Nyomás alatti csőmegfúrás
után egy ultrahangos vízmérőt, elzá
ró szerelvényeket és egy tűzcsapot
kellett beépíteni. Ezután kisebb cső
átmérőre váltva egy aknás ivóvízbe
kötést kellett összeszerelni, három

Állatkerti belépőt 

ikresített mérővel. Az ördög mindig
a részletekben rejlik, a szervezők
több furfangos, apró, nehezítő kö
rülményt találtak ki. A bekötőveze
ték kiépítésének feladatát megspé
kelték egy a mérők utáni vezetéksza
kasz anyagának megváltoztatásával,
ugyanis ott vascsőre váltottak. A fel
adatot úgy kellett elvégezni, hogy a
munka befejezése után, nyomás alá
helyezve is szivárgásmentes legyen
a vezetékrendszer.”

Az idei versenyt a Szegedi Vízmű
Zrt. csapata nyerte, második helye

zett lett a Kaposvári Víz és Csatorna
mű Kft., harmadik helyen végzett a
Tiszamenti Regionális Vízművek Kft.
csapata.

A gyakorlati feladat után elméleti
felkészültségükről adtak számot a
versenyzők. Csapatunk összesítés
után szoros versenyben, tisztes helyt 
állással a 11. helyen végzett. 

Képünkön Lipovics Jánost láthat
ják olvasóink, a PannonVíz Zrt. Győri
Üzemmérnökségének vezetője saját
tervezésű csapattáblával, mely kü
löndíjat nyert. 

NYERTEK 

Szöveg: PannonVíz Zrt.
Fotó: Borsi Viktóriacsaptak össze
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Főorvos úr, évente hány új prosz
tatarákos beteget fedeznek fel Ma
gyarországon?

Ezer és kétezer között van a szá
muk. Ez az adat a nemzetközi átlag
alatt marad.

Akkor ennek legalább örülhe
tünk.

Nem igazán, mert ez a szám inkább
azt mutatja, hogy kevesen járnak szű
résre, így a magyar statisztika a valósá
gosnál kevesebb prosztatarákos bete
get mutat. Sajnos a férfiak hajlandósá
ga a prosztataszűrésre igen alacsony.
Ötven és hetven év között pedig rend
szeresen részt kellene vennünk prosz
tataszűrésen. Hetven év fölött egyéb
ként a férfinépesség akár a 70 százalé
kának lehet tünetmentes prosztatarák
ja. Ez úgy derült ki, hogy más okból
meghalt idős embereket felboncoltak,
s több mint 70 százalékuk prosztatájá
ban rosszindulatú daganatot találtak.

Megelőzhetőe a prosztatarák?
Nem előzhető meg, mert nem tud

juk összefüggésbe hozni semmilyen
okkal. Ebben az esetben még az sem
igaz, hogy az alkohol és a dohányzás
gyakoribbá teszi ezt a daganatot. Any
nyit azonban tudunk, hogy akinek a fel
menői között van, vagy volt prosztata
rákos, az négyszer veszélyeztetettebb.
Marad hát a szűrés, ami tapintásos
vizsgálatot, vérvételt, ultrahangot, más
képalkotó eljárást, s szükség esetén
szövettani mintavételt jelent.

Hogyan gyógyítják, kezelik az
igazolt prosztatarákot?

Az időben fölfedezett prosztatarák
ma már gyógyítható. A daganat kiter
jedésétől, előrehaladott állapotától, a
beteg korától, társbetegségeitől függő
en egy kórházi onkocsoport tesz javas
latot a betegnek a terápiára. A műtét
és a sugárterápia az elsődleges cél te
kintetében közel egyenrangú. Hetven
év alatt általában a műtétet, fölötte pe
dig inkább a sugárzást javasoljuk. Az
operációnak ugyanis több a szövődmé
nye, van azonban egy fontos előnye. A
daganat az esetek 2530 százalékban
elsődlegesen kiújulhat, s ekkor a mű
tött beteget még lehet sugarazni. A su
gárkezelt rákost azonban gyakorlatilag
nem lehet műteni.

Milyen technikával végzik el az
operációt? 

A nyílt műtéteknél ma már jóval
gyakoribb a laparoszkópos beavat
kozás, mely kisebb terhelést ró a be
tegre, s gyorsabb a felépülés. Ezt a
technikát mi is alkalmazzuk a győri
urológián. Ha valakinél a műtéttől

Dr. Szepesváry Zsolt urológus a prosztatarákról

nem várhatunk érdemi túlélést, át
tétek alakultak ki, vagy a beteg társ
betegségei miatt alkalmatlan az
operációra, akkor hatásos kemote
rápiás szerekkel még mindig nagy
valószínűséggel többéves túlélést
tudunk elérni. A terápiában egyre
elterjedtebb a beavatkozás nélküli
szoros megfigyelés. Utaltam rá,
hogy 70 év felettieknél csak a bon
colás mutatta ki a betegséget. Ha te
hát valakinél olyan természetű
prosztatarák van jelen, ami nem
okoz tüneteket, s nem tapasztalunk
rosszabbodást, előrehaladást a
rosszindulatú folyamatban, akkor őt
elég szoros megfigyelés alá von
nunk, vagyis rendszeresen ellenőriz
nünk. Sok esetben ez a fajta rák
azon túl, hogy nem okoz panaszo
kat, nem is rövidíti meg az ember

életét. Összegezve: nagyon fontos,
hogy ne féljünk az életmentő szű
réstől, hiszen egy végbélen át törté
nő tapintásos vizsgálat is nagyon
gyors, és csak apró kellemetlensé
get okoz, jelentősége viszont óriási.
Az ártalmatlan, rendszeres szűrés
sel sok ezer ember életét tudnánk
megmenteni Magyarországon is.

Minden szeptember utolsó vasárnapján rendezik meg
világszerte a  Distinguished Gentleman’s Ride (DGR)
elnevezésű rendezvényt. A résztvevők klasszikus és
vintage motorkerékpárokkal vonulnak fel a prosztata
rák legyőzéséért és a férfiak mentális egészségének
megőrzéséért. „Emberek ezreit menthetnénk meg a
prosztatarák okozta haláltól, ha a férfiak rendszere
sen járnának szűrővizsgálatra” – állítja dr. Szepesváry
Zsolt urológus, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
osztályvezető főorvosa. Hangsúlyozta: a betegség
nem előzhető meg, hiszen  nem tudjuk összefüggésbe
hozni semmi okkal. Annyit azonban tudunk, hogy aki
nek a felmenői között volt, vagy van prosztatarákos,
az négyszer veszélyeztetettebb.

Ha időben észreveszik,

GYÓGYÍTHATÓ A DGRt 2019ben 110 ország
több mint 700 városában ren
dezik meg. Győr első alkalom
mal csatlakozik a rendezvény
hez, a résztvevők a Széchenyi
István Egyetemtől a Pannon
halmi Főapátság elé motoroz
nak. A szervezők szeretnék, ha
a motorosok most otthon
hagynák a bőrt, a Gore Tex ru
hát, a zárt sisakokat. A sebes
séget mérsékelve úriembere
sen, ráérősen motoroznának a
rendezvényen – mondta el
Omar Cilitti szervező. Egy szép
csokornyakkendő, selyemsál,
zakó, ing, monokli, zsebóra,
mellény növeli az esemény
eleganciáját, mert a DGR egy
két keréken guruló színház. A
motorosok ezen a napon meg
tisztelik magukat, embertársa
ikat és motorjaikat a szép öltö
zettel. De nők nélkül az egész
nem sokat ér. Ezért hölgyek is
csatlakoznak világszerte a ren
dezvényhez, motorokkal vagy
motorok nélkül, csinosan, mo
solygósan. Regisztráció a gent
lemansride.com oldalon.

Szerző: Hajba Ferenc

2019. szeptember 20.
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A világbajnok Kopasz Bálint
már az első napon a dobogó leg
felső fokára állhatott a K1 1000
méteres döntője után, és esé
lyesként nyert olimpiai verseny
számban a Balla Virág–Devecse
riné Takács Kincső kenupáros is.

Az augusztusi, szegedi vbn
győztes 22 éves Kopasz Bálint
ezúttal is magabiztosan diadal
maskodott. „Újra meg akartam
mutatni az ellenfeleknek, hogy
engem nem könnyű megverni"
– mondta a Graboplast VSE ver
senyzője, akivel csak a Maty
éren mögötte harmadik portu
gál Fernando Pimenta tudta tar
tani a lépést, de ő is csak 900
méterig. 

„A körülményeken azért még
lesz mit javítaniuk a szervezők
nek is Tokióban. Hullámos a pá

MEGHÍVÓ

MODERN 
VÁLLALKOZÁSOK 
PROGRAMJA
VÁLLALKOZZ 
DIGITÁLISAN! 
LOGISZTIKA 4.0

Tisztelt Partnerünk!
Ezúton szeretnénk meghívni a Modern Vál-
lalkozások Programjának Logisztika 4.0 cí-
met viselõ rendezvényére, ahol a szakma
prominens képviselõi folytatnak érdemi
eszmecserét az ágazatot érintõ legfonto-
sabb kérdésekrõl. 

A Modern Vállalkozások Programja az ipar -
ág releváns képviselõivel bemutatja az
elérhetõ támogatásokat, megoldást és se-
gítséget nyújt a kis- és középvállalkozások
digitalizációt érintõ leggyakoribb kihívásaira,
miközben a legújabb tech no ló giákat is be-
mutatja a délelõtti elõadások során. A kávé-
szünetet kö ve tõen a panelbeszélgetésekre
is sor kerül. 

Jöjjön el Ön is a Modern Vállalkozások
Programjának Logisztika 4.0 szakmai nap-
jára, ahol olyan ismeretekre tehet szert,
amely döntéshozóként az Ön cégének di-
gitális fejlõdését, versenyképességének
növelését segíti elõ. 

Modern Vállalkozások Programja:
Logisztika 4.0
Gyõr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
(9021 Gyõr, Szent István út 10/A)

Idõpont: 2019. szeptember 27. 
(péntek) 10:00—14:00

A RÉSZVÉTEL INGYENES, 
de regisztrációhoz kötött.
Részletes program és jelentkezés 
a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon.

Soltész Attila
elnök
Informatika 
a Társadalomért 
Egyesület

A KickBox Világszövetség köszönetet mondott az eddigi egyik legjobb világverseny győri meg
rendezéséért. A serleget Borkai Zsolt polgármesternek az újdonsült Európabajnokok nyújtot
ták át múlt pénteken, a Városházán.

Király István, az Európai KickBox Szövetség el
nöke a szeptemberi városi közgyűlés elején kért
szót, és köszönte meg a városnak az utánpótlás
Európa Bajnokság magas színvonalú rendezését.
A sportvezető tolmácsolta Roy Bakernek, a Wako
KickBox Világszövetség elnökének köszönő szavait
is, aki az eddigi egyik legjobb és legjobban szerve
zett világversenynek nevezte a győrit. „Külön kö
szönet Borkai Zsolt polgármesternek és munkatár
sainak azért az együttműködő hozzáállásért,
amellyel közösen sikerre vittük az EBt.”

Király István elmondta, Magyarország 2021re
ismét pályázik, és ha elnyerik a rendezés jogát, szí
vesen rendeznék ismét Győrben az eseményt.
Borkai Zsolt az egész város nevében köszönte meg

a városnak
KÖSZÖNET

az elismerést, és saját kollégáinak is köszönetet
mondott: „Az idei nyár különösen sűrű volt a győri
világesemények szempontjából, amelyek mind
egyike nagy sikerrel zajlott. Ehhez kemény és ál
dozatos munkára volt szükség.”

A köszönet jeleként az ifjú Európabajnokok adták
át az EBserleget Borkai Zsolt polgármesternek. 

A magyar válogatott három arany és két bronzérmet szerzett az előolimpián, vagyis a
kajakkenusok Tokióban rendezett háromnapos tesztversenyén. A három elsőség közül
kettő győri sportolók nevéhez fűződik. 

lya, főleg a felevező sávon, ahol
hatalmas a motorcsónakforga
lom is, megfeszített testtel kell
bemelegíteni, hogy ne borul
junk be, ez pedig sérülésveszé
lyes. Sok a hal, medúzákat is lát
tam a vízben és a pályán nem ju
tottunk minőségi ételhez. A szál
loda ugyanakkor csúcsszuper,
szerencsére jövőre is ott fog lak
ni a csapat. Három napja érkez
tem Japánba, nem volt gondom
az akklimatizációval, de ha jövő
re sikerül kijutnom, akkor érde
mes lesz hamarabb kijönni” –
értékelte a helyi körülményeket
Kopasz Bálint.

Ugyancsak esélyeshez méltó
an nyerte az új olimpiai számot,
a női kenu párosok 500 méteres
versenyét a vbezüstérmes Balla
Virág–Devecseriné Takács Kin

cső egység. „Meglepett minket
az orosz páros, hogy az utolsó
száz méteren még tudtak indíta
ni egy nagyot, de szerencsére
így is nyertünk. Ez az orosz egy
ség nem indult a világbajnoksá
gon, viszont Duisburgban és
Minszkben már versenyeztünk
ellenük, azt tudtuk, hogy erősek
lesznek” – mondta a verseny
után Balla Virág.

„Elsősorban nem az ered
mény volt a fontos ezen a verse
nyen, főleg azt akartuk letesztel
ni, hogy kelle másik hajóba tér
delnünk az itteni viszonyok mi
att, de szerencsére úgy néz ki,
hogy maradhat ez a forma” –
tette hozzá Takács Kincső, aki
női kenu egyes 200 méteren
csak a B döntőbe tudott beke
rülni, ahogy Balla Virág is.

TOKIÓBAN
nyertek
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Sikeres pályafutást tudhatott ma
gáénak, egyebek mellett öt magyar
bajnoki címmel, és egy legendás né
gyesben szerzett világbajnoki ötödik
hellyel. Fájó pont volt az életében,
hogy annak ellenére sem kerülhetett
ki az 1980as moszkvai olimpiára,
hogy minden válogatót megnyert a
kajak négyessel. „Ekkor döntöttem
el, hogy más irányba kell mennem.
Azt írtam az edzésnaplómba, hogy itt
pofára válogatnak, úgyhogy én ezt
befejeztem” – mesélte lapunknak
egy vele készült interjúban.

Szerencsére nem szakadt el a kajak
kenutól, hiszen később sportvezető
ként is a legnagyobbak között emle
gették. A kilencvenes évek elején az ő
vezetésével menekült meg a megszű
néstől a győri kajakkenu szakosztály.
Igazi hadvezérként lépésről lépésre
építette újjá a birodalmat, amelynek
alapértékei ugyanazok voltak, amit
gyermekként átélt: olyan hangulatot

Kadler Gusztáv

Életének 65. évében elhunyt Kad
ler Gusztáv, a Magyar KajakKenu
Szövetség alelnöke, a Graboplast
Győr KajakKenu Szakosztályának
elnöke, a város díszpolgára, a Ma
gyar Olimpiai Bizottság tagja. 

teremteni, amiben a versenyzők jól ér
zik magukat, inspirálják egymást a
jobb eredmények elérése érdekében.

1995ben választották meg elő
ször a Magyar KajakKenu Szövetség
alelnökének, így ekkortól már nem
csak a saját versenyzőit, a magyar vá
logatottat is koordinálta, megszám
lálhatatlan világversenyen vezette
csapatát sikerre. Négy olimpián is ő
volt a kajakkenu delegáció csapatve

zetője – valamennyi rendkívül ered
ményes volt. A győriek is szállították
a sikereket, olimpiai, világbajnoki ér
meket.

„Én mindent a kajakkenunak kö
szönhetek, ezért próbálok a lehető
legtöbbet visszaadni” – szokta mon
dani. Így ismerte meg Mariannt, aki
később a felesége és gyermekei
édesanyja lett. Ugyanabban a szelle
miségben nevelte lányait és fiát,

ahogy a szakosztályt is vezette: tud
ták mi a tisztesség, a munka, a figye
lem, a szeretet és egymás segítése.
Ez is kellett ahhoz, hogy megélhesse
a pillanatot, ami oly keveseknek ada
tik meg. 2005ben, amikor fia, Viktor
megszerezte első világbajnoki címét,
ő adhatta át neki a díjat, és együtt
hallgathatták a Himnuszt. Erről min
dig csak azt mondta: „Ennél szebb,
meghatóbb érzés nincs.”

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

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS LAKÁSOK
megvásárolhatók a beruházónál!

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

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

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

CSALÁDBARÁT BERUHÁZÁS
Használja fel a babaváró hitelt nálunk!

www.vidrauszoiskola.hu

ŐSZI ÚSZÓTANÉV-KEZDÉS Az első 

alkalommal 

mindenkinek

INGYENES!

és a Győri Úszó Sportegyesület

SZERVEZÉSÉBEN

A Vidra úszóiskola

JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS:
06-70/947-9409 

Kovács Aliz szervező manager
06-30/272-2064 

Rákosfalvy Ferenc ügyvezető

Jelentkezés a késŐbbiekben is
folyamatosan!

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

számára, kezdőknek és haladóknak.

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

Uszodánként különböző beosztásban (részletek a honlapon).

Kezdés: 2019. szeptember 16-tól

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

kedd, csütörtök: Aqua Uszoda

BEIRATKOZÁS:
2019. szeptember 13-án pénteken

15:00–18:00 a Sátoros Uszodában

Az utolsó meccsen Balázs Attila negyedóra alatt
legyőzte Ilja Marcsenkót. A mérkőzés vasárnap sö
tétedés miatt a második szettben 5:5nél félbesza
kadt a budapesti Sport11 központban, ezért azt hét
főn folytatták. A „ráadás” 17 percig tartott, a világ
ranglistán 136. magyar teniszező – aki a Szuperligá
ban a GYAC színeiben szerepel – a harmadik meccs
labdáját kihasználva, nyerni tudott.

„Nem volt idő belejönni a játékba, egyből 110
százalékosan kellett odatenni magam, szerencsére
sikerült. A hétvégén nagyon akartam, végre nem
fájt semmim, de úgy éreztem, hogy a meccseken
a felét se tudom kihozni magamból annak, ami
bennem van. A félbeszakadt meccs folytatására

A nehézsúlyúak között a tizennyolc éves Sipőcz Richárd a har
madik helyen végzett. A Széchenyi István Egyetem SE versenyzője
azeri és német ellenfelét legyőzve jutott be az elődöntőbe, ahol a
későbbi aranyérmes grúz ellenfelétől kapott ki. A bronzmeccset
Sipőcz magabiztosan hozta, így a kétszeres ifjúsági Európabajnok
győri judós immár a juniorok között is birtokol egy Ebérmet. A kor
osztályos Európabajnokságon negyvennégy ország 342 judósa lé
pett tatamira. Elképesztő fölényt hozott Grúzia szereplése, a 3,7
milliós ország válogatottja a férfiaknál öt, a nőknél pedig egy súly
csoportban szerezte meg az aranyérmet. A magyarok az éremtáb
lázat negyedik helyén zártak.

maradtunk!

A Magyarország–Ukrajna tenisz Davis
kupaosztályozó az ötödik mérkőzésen
dőlt el. A párharcban győztes magyarok így
maradnak az elitet felvonultató világcsoport
ban, és februárban ismét selejtezőt vívhatnak
a madridi döntőbe jutásért.

úgy jöttem ki, hogy lazábban elengedem a keze
met, és a kapitány tanácsára nyugodt maradtam,
nem mutattam ki, ha valami nem tetszett. Szta
hovszkij ellen szombaton nem voltam ennyire fe
gyelmezett” – nyilatkozta Balázs Attila. „Négyöt
versenyt terveztem még idénre, lesznek salakos
challengerek, és próbálok kvalifikálni valamelyik
fedett pályás nagyobb tornán is. Ha összejön még
100120 pont, akkor főtáblás lehetek januárban
az Australian Openen.”

Az ukránok elleni párharcban Fucsovics Már
ton és Balázs Attila is nyert és vesztett is egy mér
kőzést, a párost pedig győzelemmel zárta a Fucso
vics–Balázs duó. 

Világcsoportban 

Sipőcz Richárd 

A magyar válogatott kiválóan szerepelt a finnországi juni
or Judo Európabajnokságon, hiszen összesen egyegy
arany és ezüst, továbbá két bronzérmet szereztek a spor
tolók. Legutóbb 2012ben volt példa arra, hogy a magya
rok négy medált gyűjtsenek a junior kontinenstornán. 

Eb-bronzérmes

Magabiztos győzelmet aratott a
teke szuperligában a múlt szomba
ton a GyőrSzol TC tekecsapata a Ka
posvár ellen. Az Orgona utcai tekepá
lyán megrendezett mérkőzésen a
győriek 7:1 arányban magabiztosan
verték ellenfelüket.

A GyőrSzol TC 3602 csapatfát
ért el, ami 270 fával több, mint az
előző meccsen volt. A szép teljesít
ményt mutatja a 600 fás egyéni át
lag és Tóth Áron 649 fával elért
egyéni csúcsa. 

A GyőrSzol TC legközelebb szep
tember 21én Ajkán lép pályára,
majd szeptember 28án 14 órától ha
zai pályán fogadja a Szentgotthárd
csapatát.

A győri Orgona utcai tekepályán
a meccsre a belépés díjtalan, szur
koljunk a csapatnak minél többen a
lelátón!

tekecsapata

Szépített
a Győr-Szol TC
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„Kari Brattset és Stine Oftedal két évvel hosszabbított,
míg Anne Mette Hansen kettő plusz egy évre szóló új
megállapodást írt alá a klubbal” – jelentette be sajtótá
jékoztatón a klub elnöke kedden.

Egyik fő támogatóként Győr városa is ott áll a klub mö
gött. Egyebek mellett ennek is köszönhető, hogy a zöldfe
héreknél világklasszis játékosok léphetnek pályára.

„A klubban zajló magas szintű munka, a sportolók el
kötelezettsége és alázata meghozta az eredményét, hi
szen mára ötszörös BLgyőztes a Győri Audi ETO KC.
Ezen túl természetesen elengedhetetlen a megfelelő inf
rastrukturális háttér, tehát az Audi Aréna Győr, a csapat
otthona, szükség van a meccsekre járó szurkolók támo
gatására, de legfőképpen az olyan szintű játékosok kel
lenek, mint a ma szerződést hosszabbítók. Ők és a csa
pat többi tagja továbbra is a biztosíték arra, hogy Győr
ben a női kézilabda az elkövetkezendő években is sikeres
lesz!” – mondta Borkai Zsolt polgármester. 

A 27 éves norvég irányító, Stine Oftedal, a posztján
a világ egyik legjobbja, és meghatározó klasszisa a Győ
ri Audi ETO KC gyors és eredményes játékstílusának. A
jövőjét is a klubnál képzeli el. „Nagyon boldog vagyok,
hiszen tovább élem az álmomat. Számomra nagy lehe
tőség volt Győrbe igazolni, és a válogatott után klub
szinten is a legjobbakkal játszani. Szerencsére minden
adott itt, hogy csak a kézilabdára koncentráljunk” – nyi
latkozta Stine Oftedal. 

A 25 éves dán válogatott átlövő Anne Mette Hansen
2017ben érkezett az ETOhoz, és az elmúlt két év során
egyre meghatározóbb szerepet harcolt ki magának a BL
győztes csapatban. Védekezésben és támadásban is le
het rá számítani, Eduarda Amorim méltó utódja lehet.
„Számomra egyértelmű volt, hogy a folytatás mellett
döntök. A klub a lehető legprofesszionálisabb, minden
körülmény adott a magas szintű teljesítményhez, gya
korlatilag nekünk csak a meccsekkel, és a minél jobb já

hosszabbítottak szerződést Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

Szokatlan időpontban jelentett be szerződéshosszabbításokat a Győri Audi ETO KC vezetősége. Dr. Bartha
Csaba klubelnök ezt azzal magyarázta, hogy a három meghatározó játékos teljesítményével nagyon elé
gedettek, másrészt hosszú szezon elé néznek. A decemberi világbajnokság után tavasszal olimpiai selej
tezők, várhatóan Bajnokok Ligája Final4, nyáron pedig a tokiói olimpia vár az ETO játékosainak nagy ré
szére, a bajnokság és a Magyar Kupa küzdelmei mellett.

tékkal kell foglalkozni. Örömmel írtam alá még további
két plusz egy évet, mivel nagyon jól érzem magam”  –
mondta Anne Mette Hansen.

A norvég beálló, Kari Brattset gyorsan épült be tavaly
a csapatba, fantasztikus első szezonja volt, hiszen min
dent megnyert a csapattal, amit klubszinten csak lehet.
„Már az első évem is fantasztikus volt, hiszen mindent
megnyertünk, amit csak lehetett. És nyilván idén sem
csökkent az étvágyunk. Remek közösség van Győrben,
mindenki tudja a dolgát és küzdünk egymásért. Hihetet
len számomra a közeg, ami a kézilabdát körülveszi a vá
rosban, a szurkolók nagy támogatást nyújtanak nekünk.
Örülök, hogy két évig biztosan tagja lehetek ennek a csa
patnak” – nyilatkozta Kari Brattset.

A csapat célja az új idényben is a triplázás, vagyis
megnyerni a magyar bajnokságot, a Magyar Kupát és a
Bajnokok Ligáját is. Az biztos, hogy az egyik legjobb keret
a győrieké, amely a következő idényben még tovább erő
södik. Ezen már most dolgozik a klub vezetése.

Kulcsjátékosokkal

A Holt-Marcalon 
A győri HoltMarcal tó horgászver

seny pályája adott otthont a Sporthor
gász Egyesületek GyőrMosonSopron
Megyei Szövetsége által a közelmúlt
ban megrendezett megyei Feederbaj
nokságnak. A megmérettetésen hu
szonegyen vettek részt. A versenyzők

főleg keszegféléket fogtak, méghozzá
jelentős mennyiségben. A bajnoksá
got két szektor egyes győzelemmel,
több súllyal nyerő Baruta Richárd a két
forduló alatt összesen 26,33 kilo 
gramm keszeget zsákmányolt, ebből
17,78 kilogramm az első versenyna

pon akadt horogra. A második Balla
Krisztián két szektor eggyel kevesebb
súllyal, a harmadik három helyezési
számmal Gratzoll László lett. A mezőny
a két nap alatt összesen 215,95 kilo 
gramm halat fogott, ami jellemzően
keszegfélékből tevődött össze.

versenyeztek

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: szeptember 20—26.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

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

219 Ft/db

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

Kristálycukor 1 kg

189 Ft/kg

Étolaj
1 l 289 Ft/l

Szôlô
09. 20—22.

369 Ft/kg

Tiltott Csíki sör
0,5 l, 638 Ft/l

319 Ft/db

2 db Fa tusfürdô (250 ml)

vásárlása esetén 
OXXO energiaital

INGYEN

399 Ft/db
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