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A Budapest–Bamakón egy dolog
biztos: minden bizonytalan. Ez utób
biról a 2020as futam komoly tanúbi
zonyságot tett, amikor hirtelen útvo
nalmódosításra kényszerültek a szer
vezők, és olyan autóknak is terepre
kellett vonulniuk, amik egyébként ut
cai közlekedésre készültek.

„Idén is a Spirit kategóriában in
dultunk, tehát az élményfutamban.
Artúr nem éppen a homokos utak,

A győri Garai Zsófia másodszor
vett részt a Budapest–Bamako
Rallyn társával, Orbán Marian
nal. Mondhatnánk őt rutinos
versenyzőnek, de ahogy az élet,
úgy ez a futam is tartogat meg
lepetéseket. Artúrral, vagyis
egy húszéves Suzuki Swifttel
versenyző hölgycsapat minden
idők leghosszabb és legveszé
lyesebb versenyébe csöppent,
ám dacolva a politikai és termé
szeti körülményekkel, sikeresen
célba értek. A kalandjaikról a
Győr+ Estében mesélt Zsófi.

bővülő kapcsolatok?
Tovább bővítené a két állam között meglévő, kétoldalú kapcsolatait
Izrael új magyarországi nagykövete. Yacov HadasHandelsman január
elején vette át megbízólevelét Áder János köztársasági elnöktől, mi
után elődje, Yossi Amrani tavaly ősszel távozott posztjáról. Az új nagy
követ a héten a Széchenyi István Egyetemen járt.

Yacov HadasHandelsman a
Győr+ Televíziónak azt mondta,
szeretné tovább erősíteni Izrael és
Győr kapcsolatait. A diplomata
több kitörési pontot is lát a két fél
közös jövőjét illetően. „Két és fél
hónapja vagyok hivatalban és csak
most másodszor hagytam el hiva
talosan a fővárost, ebből is látszik,
hogy országom számára mennyire
fontos Győr, illetve az a munka,
ami az önök egyetemén zajlik” –
mondta Yacov HadasHandelsman
és hozzátette, elsősorban az auto
nóm járművek és a precíziós me
zőgazdasági gépek gyártása terü
letén lát komoly együttműködési
lehetőséget, és a klímavédelem
érdekében is sokat tehet közösen
Izrael és Győr.

A Széchenyi István Egyetem
rektora, dr. Földesi Péter a meg
beszélések után azt mondta, sok
lehetőség rejlik még az izraeli–
magyar kapcsolatokban. „A
járműgyártás és a klímavédelem

mindenképpen két olyan terület,
ahol érdemes összefognunk, sok
dologban inkább mi tanulhatunk
Izrael államtól, de bizonyos terü
leteken nekünk sincs szégyen
keznivalónk” – mutatott rá dr.
Földesi Péter és beszélt arról is,
hogy tavaly decemberben győri,
egyetemi küldöttség járt Izrael
ben a Külügyminisztérium támo
gatásával, ott gyümölcsöző tár
gyalásokat folytattak, és három
helyi egyetemmel is együttmű
ködésre léptek. „Az is biztos,
hogy a jövőben újabb izraeli
hallgatók érkezhetnek Győrbe
tanulni, és ismerhetik meg az it
teni képzés sokszínűségét” –
hangsúlyozta a rektor.

Yacov HadasHandelsman csü
törtökön a városházán, dr. Dézsi
Csaba András polgármesternél
tett bemutatkozó látogatást és az
együttműködési lehetőségekről
tanácskoztak, majd az Audi Hunga
ria Zrt.ben folytatta programját.

nem a sziklás kavicsos terepek barát
ja, mégis sikeresen teljesítettük vele
a viszontagságos szakaszt is, bár sok
szor csupán az akaraterőnknek kö
szönhetően” – mesélte Zsófi, aki a
kaland és a kihívás mellett a Buda
pest–Bamako jótékonysági oldalát is
fontosnak találja. A mostani futam
nem csak a megszokott települése
ken vezetett át. Eredetileg is voltak
olyan útszakaszok, amelyek még so

sem szerepeltek a kiírásban, viszont
a Guineában zajló politikai változá
sok és lázadások miatt a szervezők
nek menet közben sajnos változtat
niuk kellett az útiterven.

Hogy miért is jó ez a verseny,
amely cseppet sem a pihenésről,
sokkal inkább az emberfeletti telje
sítményről, a helyzetek hirtelen
megoldásáról és a kihívásról szól,
azt Zsófi sem tudta igazán megmon

dani. Úgy fogalmazott, a mai roha
nó és okos kütyükön élt világunk
ban, az egymásra való fizikai utalt
ság, az hogy kényszerhelyzetekben
újra tanuljuk, hogy mennyi minden
re vagyunk MI önerőnkből képesek,
felülmúlhatatlan érzés. Arra a kér
désre, hogy lesze folytatás, Zsófi
határozott igennel válaszolt, a
Győr+ Média olvasói és hallgatói pe
dig biztosan tudni fognak róla.

ÚJ NAGYKÖVET,

AFRIKÁBAN Suzukival 
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„Egy család kialakulása és a gyer
mekek érkezése egyszeri és megismé
telhetetlen esemény az ember életé 
ben, ezért fontos, hogy olyan feltéte
leket teremtsünk hozzá, amelyek a le
hető legnagyobb biztonságot, kényel
met és intimitást tudják biztosítani az
anyának, gyermekének és az
egész családnak” – fo
galmazott Csiki Zol
tán, az Emberi
Erőforrások Mi
nisztériumá
nak (Emmi)
egészségügyi
fejlesztése
kért felelős
helyettes ál
lamtitkára az
ünnepélyes át
adón. Ennek ér
dekében hirdette
meg a kormány 2018
ban – a családok évében – a
családbarát szülészetek kialakítását
célzó programot, amelynek keretein
belül közel 268 millió forintos forrást
nyert a Petzkórház. 

Ezt az összeget kipótolták: a kórház
maga 60 millió forinttal, a szülészet sa
ját alapítványa pedig további tízzel tá
mogatta a felújítást. Dr. Skaliczky Zol
tán, a kórház szervezési igazgatója és
dr. Nagy Sándor osztályvezető főorvos
ismertették a részleteket. A projekt

A SZÜLÉSZET
magában foglalta a szülőszobák átala
kítását, rekonstrukcióját, illetve az esz
közpark és a gyermekágyas részleg fej
lesztését. Hat szülőszoba és tizenkét
kórterem teljesen megújult. Előbbiek
ből egyszemélyes, légkondicionált he
lyiségeket alakítottak ki, ahol biztosí

tott a diszkrét családi együtt
lét. A szülészeten alter

natív vajúdási eszkö
zök is megtalálha

tók, például lab
da, bordásfal
és kád, a szo
bákhoz pedig
külön fürdő
tartozik.

„Minden
s z ü l e t e n d ő

baba ajándék a
családoknak, s

minden győri gyer
mek ajándék Győr vá

rosának, ezért is fontos,
hogy méltó körülményeket teremtse
nek a születéshez” – hangsúlyozta dr.
Dézsi Csaba András polgármester,
aki elmondta, az átadóval is szeret
nék felhívni a figyelmet arra, hogy a
kormány, a város és a kórház vezetői
számára is fontos az egészségügy,
fontosak az emberek és a gyerekek.

Kara Ákos győri országgyűlési képvi
selő kiemelte, képviselőtársával, Simon
Róbert Balázzsal együtt továbbra is azon

ményről is beszámolt: február 21én
hajnalban született meg ötödik uno
kája a győri kórházban, akinek szülei
szintén nagyon elégedettek voltak.

A folyosón nemrég szült anyukák sé
táltak csemetéikkel, egyegy baba fel
sírt, jelezve, hogy eljött az ebédidő. Fe
hér Zoé Karola szintén február 21én, a
már megújult szülészeten jött a világra.
Anyukáját szobájában látogattuk meg,
ahol kislánya is vele lehetett. FehérGa
rai Petra jókedvűen mesélt szülésélmé
nyéről, öröm volt számára, hogy ilyen
körülmények között adhatott életet
gyermekének. Kiemelte, hogy minden
ki nagyon kedves volt vele, és nagy
könnyebbségként éli meg, hogy a szo
bájához fürdőszoba is tartozik.

Hat
szülôszoba
és tizenkét
kórterem
újult meg
teljesen

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház szülészete 1995 óta bababarát, de ahhoz, hogy megfeleljen
a családbarát feltételeknek is, infrastrukturális fejlesztésekre volt szükség. A részleg január vé
gére megújult, kedden délelőtt adták át, s mutatták be a sajtó munkatársainak. 

Családbaráttá vált 
Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: O. Jakócs Péter

dolgoznak, hogy újabb kórházi fejleszté
sek valósulhassanak meg Győrben.

„A győri kórház a szülésszámot te
kintve az élen jár” – ismertette dr. Nagy
Sándor osztályvezető főorvos. Hozzá
tette, az új szülészettel kapcsolatban
nagyon pozitívak a visszajelzések az
anyukák részéről, s az ott dolgozók szá
mára is megnyugtató, hogy sokkal kor
szerűbb környezetben dolgozhatnak. 

Dr. Tamás László János, a kórház
főigazgatója arról mesélt, mit mon
dott az új részlegen elsőként szülő
édesanya, miután világra hozta gyer
mekét. Úgy nyilatkozott, holnapután
nem térne vissza, de egyszer bizto
san visszajön majd, hiszen jól érzi itt
magát. A főigazgató egy családi él
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Nagy István agrárminiszter, or
szággyűlési képviselő és az alsószi
getközi településvezetők javaslatára
a képviselők elfogadták azt a határo
zatot, mely a településeket elkerülő,
jövőbeli közút megépítéséhez szük
séges előkészítő munkák mielőbbi el
kezdését szorgalmazza – olvasható a
GyőrMosonSopron Megyei Közgyű
lés sajtóközleményében.

ÚTFEJLESZTÉST
Alsószigetközi elkerülő út
megépítésének előkészítését
kezdeményezte a GyőrMoson
Sopron Megyei Közgyűlés múlt
pénteki ülésén.

A kétszer egy sávosra tervezett,
mintegy 12 kilométer hosszú út Duna
szeget, Győrladamért, Győrzámolyt és
Győrújfalut elkerülve, a Vámosszabadi
Szitásdomb lakóparknál kapcsolja be
őket a 14es útra. Az elkerülő megépí
tésével élhetőbbé válhatnak a telepü
lések, a járműtömeg megosztható,
szétterelhető lenne, és kiszámíthatób
bá válna a győri forgalmi hatás is.

Németh Zoltán, a megyei közgyű
lés elnöke hangsúlyozta, az érintett
települések polgármestereivel több
ször is előkészítő megbeszéléseket
folytatott, hogy a leendő út nyomvo
nalát közösen rögzítsék a megyei ren
dezési tervben. „Már most olyan ter

vezet előkészítésén dolgozunk, mely
ben az elkerülőre a lehető legjobb
módon csatlakozhatnak rá a telepü
lések, s ez az érintett falvak további
bővülését, fejlődését is szolgálja
majd. Érdemes hosszú távon gondol
kodva terveznünk, hiszen egy ilyen
beruházás elkészülése akár 10 évbe
is telhet. Ezért fontos, hogy szorgal
mazzuk az előkészítést” – tette hozzá
a megye elnöke.

A közgyűlés egyhangúan felhatal
mazta Németh Zoltánt, hogy a kezde
ményezést továbbítsa a közlekedési
szaktárca és más, érintett szervezet fe
lé, sürgetve a javasolt útvonal előkészí
tésének mielőbbi megkezdését.

Az indoklás szerint a szigetközi
falvak ugrásszerűen megnöveke
dett népesedési hullámát a közúti
és egyéb infrastruktúra az utóbbi
években nem követte. Az útvona
lon jelentősen megnövekedett a
forgalom, csúcsidőben rendszeres
sé váltak a dugók, a hullámokban
érkező torlódás pedig Győrben is
fennakadást okoz. A mostani hely
zet egyrészt az alsószigetközi tele
pülésekről ingázóknak okoz min
dennapi nehézséget, másrészt a ha
tározat figyelembe veszi a közút
mellett élő polgárok biztonságos és
élhető hétköznapjai megteremtésé
nek szempontjait is.

terveznek az Alsó-Szigetközben

Ügyeleti központot működtet a
koronavírusfertőzés elleni védekezé
sért felelős operatív törzs. Az ügyele
ti központ emailelérhetősége: koro
navirus@bm.gov.hu. A beérkező
elektronikus levelekre a központ a le
hető legrövidebb időn belül ellenőr
zött, hiteles választ küld. A 06
80/277455, illetve a 0680/277456
számú, ingyenesen hívható informá
ciós vonalakra kezdeményezett hívá

sokat a nap 24 órájában az ügyeleti
központban fogadják a Nemzeti Nép
egészségügyi Központ munkatársai.

Hazánkban lapzártakor egyelőre
még nincsen regisztrált beteg, azon
ban egyre közelebb kerül hozzánk a
rettegett betegség. Az egri uszodát be
zárták, mert a ZFEger férfi vízilab
dacsapata az elmúlt hétvégén az észak
olaszországi Brescia városában játszott,
amely a koronavírusjárvány miatt ka

rantén alá vont térség közvetlen köze
lében van. Kissé érthetetlen módon, a
sportolókat nem tették karanténba, vi
szont egy magyar gimnazistákból álló
kirándulócsoportot – mely ugyancsak
a már lezárt terület közelében lakott –
azonnal a Szent László Kórház elkülöní
tőjébe vitték, s két hétig ott is tartják
őket megfigyelésre. 

A Pécsi Tudományegyetem Szent 
ágothai János Kutatóközpont Viroló

giai Kutatócsoportjának FBoldalán
jelent meg egy bejegyzés, amiben
tippeket is adnak a megelőzésre.

E szerint az aktív védekezés kere
tében kerüljük a tömeget, kézfertőt
lenítővel mossunk kezet, arcunkat ne
érintsük, ne rágcsáljunk tárgyakat –
például ceruzavéget, a szemüveg szá
rát –, találkozáskor ne fogjunk kezet,
ne adjunk egymásnak puszit.

Az egyértelmű, hogy hacsak te
hetjük, ne utazzunk oda, ahol a koro
navírus már megjelent.

A koronavírus a légutakat támadja
meg. A fertőzés tünetei kezdetben
hasonlítanak az influenza vagy egyéb
légúti fertőzés tüneteihez: láz, gyen
geség, fáradékonyság, légszomj, szá
raz köhögés. Az egyszerű sebészeti
maszk nem véd meg a fertőzéstől, az
n95ös légzőkészülék nagy eséllyel
igen, de az meglehetősen vastag, lé
legezni sem könnyű benne.

A virológusok véleménye megosz
lik abban, hogy a koronavírus veszé
lyesebbe az influenzánál. A szakem
berek egy része szerint igen, na
gyobb arányban okoz halálos szö
vődményt, különösen az idősek, a
gyengébb immunrendszerű embe 
rek körében. Más szakemberek vi
szont ennek éppen az ellenkezőjét
állítják. 

Abban azonban egyetértenek: El
képzelhetetlen, hogy Magyarorszá
got kikerülje a járvány, s nálunk ne le
gyenek fertőzöttek, ezért jobb felké
szülni rá. A pánik nem segít, a meg
előzés, a védekezés azonban elen
gedhetetlen.

A koronavírus lapzártánk idején már valószínűleg átlépte a magyar határt – ez derül ki a hazai viroló
gusok szakmai véleményéből. A betegség sokak szerint veszélyesebb az influenzánál, az egyszerű sebé
szeti szájmaszk azonban nem véd meg ellene.

ÁTLÉPI A MAGYAR HATÁRT
A KORONAVÍRUS Szerző: Hajba Ferenc

Fotó: B.Zhou/Shutterstock.com
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„Februárban és márciusban a ve
szélyessé vált fák kivágását végezzük,
hiszen az elmúlt időszak viharos idő
járása, valamint a sajnálatos szemé
lyi sérülések, káresetek is bizonyítot
ták, hogy ez egy kardinális kérdés” –
fogalmazott Radnóti Ákos környezet
védelemért is felelős alpolgármester.
„2019ben közel 30 esetben fordult
elő, hogy autóra eső faágak okoztak
kárt, ezt a számot a jövőben a lehető
legnagyobb mértékben csökkenteni
kell” – tette hozzá.

Ennek érdekében a GyőrSzol Zrt.
és az ÉszakDunántúli Vízügyi Igazga
tóság az elkövetkezendő hetekben
kár és balesetmegelőzési céllal vég
zi a szükséges fakivágásokat a Moso
niDuna bal parti sávján, a hullámté
ren, Győr belterületén a Jedlik Ányos
hídnál és az Aranypartnál, a Kossuth
híd és a Széchenyi híd közötti szaka
szokon, valamint a város különböző
részein.

A felelős erdő és fagazdálkodás
jegyében a kivágott fákat kedvező
időjárás esetén már a faültetési sze
zon kezdetekor pótolják, de egyes te

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesz
tése alapján az idei büdzsé főösszege mintegy 53
milliárd 483 millió forint lesz. Az előterjesztésből
kiderül, hogy az intézményhálózat színvonalas mű
ködtetése mellett nagy figyelmet kapnak a fejlesz
tések, köztük kiemelt hangsúllyal szerepel számos
városi utca felújítása, útburkolatok megújítása, a
közlekedés gördülékenyebbé, biztonságosabbá té
tele. A tervezett fejlesztések között több nagy for
galmú útszakasz is szerepel.

A közúthálózati beruházások mellett fenntart
ható közlekedéssel kapcsolatos fejlesztéseket, a
kerékpáros infrastruktúra bővítését, energetikai
beruházásokat, a környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztését, vagy éppen a bölcsődék további kor
szerűsítését is tartalmazza a tervezet. Mindemel
lett pedig a Modern Városok Program is folytató
dik városunkban. Az elfogadott költségvetésről,
annak főbb számairól jövő heti lapszámunkban
részletesen is beszámolunk.

A győri önkormányzat a lapunk megjelenésével egy időben zajló közgyűlésén tárgyalja
a város 2020as költségvetését.

A város

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
döntenek

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

rületeken előzetesen, már a napok
ban is telepítik az új facsemetéket. A
telepített facsemeték száma több
szörösen meghaladja a kivágott
mennyiséget, ez a jövőben sem lesz
másképp, hiszen az önkormányzat
környezetvédelmi tevékenysége ma
gasabb fokozatba kapcsolt.

Az alpolgármester elmondta,
„egy olyan Győrt álmodtunk magunk
nak, ahol a természet és az ember
összhangban él egymás mellett, ahol
biztosított a lehetőség arra, hogy a

rohanó hétköznapokat a város tüde
jének számító Püspökerdőben, a la
kásból kilépve, a marcalvárosi kiser
dőben, vagy a folyóparton piknikez
ve pihenjük ki. Éppen ezért, a leg
utóbbi közgyűlésen dr. Dézsi Csaba
András polgármester előterjesztésé
re megindítottuk a Püspökerdő helyi
jelentőségű természetvédelmi terü
letté nyilvánításához szükséges eljá
rást, valamint fapótlási és telepítési
tervet dolgozunk ki a marcalvárosi
kiserdő megvédéséről. Mindemel

lett, megalakult a Környezetvédelmi
Bizottság, amelynek külső szakértők
is a tagjai.”

Az elmúlt években összesen
több, mint ötezer facsemetét ülte
tett el a GyőrSzol Zrt., ezt a tenden
ciát folytatni, sőt, meghaladni szán
dékozik az önkormányzat. Ennek ér
dekében, dr. Dézsi Csaba András ja
vaslatára arról is döntött a közgyű
lés, hogy a város területén minden
győri gyermek születésekor egyegy
facsemetét ültetnek el.

Az elmúlt időszakban többször
is viharos szél tombolt Győr
ben és fákat, épületeket ron
gált meg. A személyi sérülése
ket és káreseteket megelőzve,
a győri önkormányzat kiemelt
figyelmet fordít a korhadt, szá
radó koronájú, vihartört fák
felmérésére, mihamarabbi ki
vágására, majd azok pótlására.

Megvizsgálják 
a beteg fákat, 
és kivágják 
őket, ha kell

Fotó: Néma Veronika
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Talán önnek a leginkább új a
helyzet, hiszen ez idáig nem volt az
önkormányzat tagja, mint a másik
két alpolgármester, Radnóti Ákos
és Szeles Szabolcs. Sikerült már fel
mérnie, milyen feladatok várják?

Első perctől igyekszem befogadni
a rengeteg információt és adatot,
ami a roppant szerteágazó terüle
temhez tartozik. Ennek egyik nagy
szelete az egészségügyi és szociális
feladatok ellátása, kezdve a védő
nőkkel, akik már akkor törődnek a
gyermekekkel, amikor azok még
csak az édesanyjuk pocakjában pró
bálnak megfelelni az első kihívás
nak, hogy megszülessenek. Ezután
következnek a bölcsődei szolgáltatá
sok, itt az intézmények fenntartása,
irányítása, megfelelő működésének
megteremtése a feladat, nem utol
sósorban pedig az ott dolgozók fel
adatellátásának biztosítása a min
dent és mindenekfelett a gyerme 
kekért elv szerint. A bölcsődéktől és
óvodáktól a felsoroltak mellett a nyí
ló gyermeki értelem támogatásán
át eljutunk az iskolákig, ahol az ét
keztetés tartozik az önkormányzat
hoz. Az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézményen (EESZI) belül
pedig gyakorlatilag minden egész
ségügyi feladat csoportosul, szociá
lis téren pedig az időskorúak, fogya
tékkal élők ellátása történik. Egyre
frekventáltabb kötelezettségünk a
hajléktalanok segítése is. Nem azért,
mert rohamosan nő a számuk, ha
nem mert egyre jobban látjuk an
nak szükségszerűségét, hogy a baj
ba jutottaknak ne csak átmeneti se
gítséget nyújtsunk, hanem visszave
zessük őket a méltó életbe.

Sajtónyilvános bemutatkozásai
során elárulta, mindig is jogásznak
készült. Teljesen elhagyja a hivatá
sát?

Azt gondolom, hogy az új küldeté
sem az életpályám csúcsa lehet. A jo
gi munkámat be kell fejeznem, mert
a törvény nem teszi lehetővé, hogy
párhuzamosan folytassam az alpol
gármesteri feladatellátással. Ezért az

általam tisztelt, szeretett és gyermek
korom óta vágyott hivatásomat befe
jeztem, de az új feladatnak ugyan
olyan szépségét és hívását éltem
meg ebben a néhány hétben is, át
gondolva, hogy a feladatköröm az
ember születésétől életének a végé
ig tart, és mert én is segíthetek az
egyes életszakaszokban. Nem tu
dom, hogy ennél szebb vane? Pénz 
orientált és gazdaságközpontú világ
ban élünk, ez igaz. De az életnél nin
csen fontosabb.

A január végi kinevezéseket kö
vető sajtóbeszélgetésen az ön be
mutatásánál megjegyezte dr. Dézsi
Csaba András polgármester, hogy
„szakmai és egyben baráti, lélekben
összetartó vezetése lesz Győrnek”.
Miként látja azóta a közös munkát?

Ezt a munkát csak szívvellélekkel
és iszonyatos kitartással végezhetjük.
Egyikünk sem olyan kezdésre számí
tott, mint amiben részünk volt, hatal
mas váltáson vagyunk túl. Új a pol
gármester, aki kinevezett két új alpol
gármestert is a meglévő mellé. Ne
künk nemcsak együtt kell gondolkod
nunk, hanem együtt is kell lélegez
nünk, és a szívünknek is muszáj
együtt dobogni a városunkért. A költ
ségvetés pénteken kerül a közgyűlés
elé, amelynek előkészítésébe az utol
só szakaszon csatlakozhattunk bele,
február 1jétől állt rendelkezésre az
idő, hogy mindenki a saját területén
felvértezze magát a szükséges isme
retekkel. Erős, visszafogott büdzsét
kellett nagyon gyorsan ösz
szeraknunk, ami nem a
felhőtlen építke
zést, hanem a szi
gorú gazdálko
dást irányozza
elő. Szeren
csére az ap
parátus nagy
része fegyel
mezett és el
szánt abban,
hogy eredmé
nyesen együtt
működjön velünk.

Kis idő telt el, amióta elkezdtünk dol
gozni, de én azt gondolom, hogy ez 
alatt is sikerült megtalálni azokat a
neuralgikus pontokat, amiken ha rö
vid időn belül változtatunk, még
szebb és élhetőbb lesz Győr.

Elárul konkrétu
mokat?

A képviselő
testület csak

pénteken sza
vaz a költség
v e t é s r ő l .
E g y e l ő r e
nem szeret
nék bele

menni az
egyes terüle

tek részleteibe,
nagy felelőtlenség

lenne három hét után a konkrétu
mokról nyilatkoznom. Nem szeret
nék olyasmiről beszélni, aminek a
legmélyére még nem látok. Amikor
egy ügyet elvállaltam jogászként, ha
kellett, órákon át beszéltettem az
ügyfelet, egészen addig nem mond
tam rá nemet vagy igent, amíg nem
láttam az összes részletet. Ha csak a
torta egy szeletét ismerem, nincs jo
gom azt állítani róla, hogy milyen
szép, kerek, egész.

Többször hangsúlyozta nyilváno
san, hogy nőként is nagy megtisztel
tetés a kinevezése. Érezte úgy a pá
lyája során, hogy egyszerűbben bol
dogulna férfiként?

Kimondatlanul benne van a köz 
életben, a magánéletben, a munka
helyeken, hogy ez egy férfias világ.

Az elmúlt időszakban közel húszmilliárd forintot fordított átla
gosan éves szinten az önkormányzat a szociális, egészségügyi,
köznevelési és esélyegyenlőségi ágazatra – egy jelentős és fon
tos területről beszélhetünk tehát városunk életében. Január 31
től dr. Pergel Elza felel az egész emberi életen átívelő feladato
kért. A korábban jogászként, azon belül ügyvédként is dolgozó
helyi KDNPelnök Győr harmadik női alpolgármestere.

Ezt 
a munkát csak
szívvel, lélekkel 
és kitartással 
végezhetjük 

Dr. Pergel Elza, Győr alpolgármestere

„Az új küldetésem
AZ ÉLETPÁLYÁM
csúcsa lehet”
Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: O. Jakócs Péter



72020. február 28.

Ha egy nő a vezetők közé kerül, min
dig kicsit furcsán néznek először. Ha
körülnézünk a kormányzati, önkor
mányzati szférában, ott sem tipikus,
hogy a nők és a férfiak azonos arány
ban szerepelnek. Mi nők apróléko
sabbak, cizelláltabbak vagyunk, és
amikor össze kell fogni egy egészet,
a nők bizonyos része el tudna veszni
a részletekben, és inkább nem is vál
lal nagy feladatot. Szintén lényeges
szempont ebben a döntésben, hogy
a családnak való megfelelés még
mindig a legfontosabbak közé tarto
zik a nők számára. Nem mindenki
szánja el magát arra, hogy két em
bernek való feladatban azonos mér
tékben és értékben helytálljon. Én
szerencsés vagyok, mert korán, 19
évesen férjhez mentem. 20 éves vol
tam, amikor megszületett a fiam, 25,

amikor a lányom, és mire a 40 éves
kort megértem, már volt egy kamasz
és egy felnőtt gyermekem, akik nem
igényelték olyan módon a jelenléte
met, mint kisebb korukban. Megada
tott, hogy a hivatásomra koncentrál
hassak, mert fiatalon nem karriert
építettem és nem gazdaságilag gon
doltam át a jövőmet elsősorban, ha
nem szerelmes lettem, és ennek a
szerelemnek megszülettek a gyümöl
csei. Mellettük végeztem el az egye
temet, majd készültem fel a szakvizs
gára. Emellett pedig dolgoztam is,
egészen fiatalon olyan tapasztalato
kat szereztem és olyan terhelést kap
tam, hogy 40 éves koromra teljesen
készen álltam arra, hogy bármilyen
feladattal szembe tudjak nézni, ami
a személyemhez, tudásomhoz illeszt
hető. A hölgyek legtöbbjének van

egyfajta – hacsak nem nagyon hatá
rozott és férfias karakter – gyengéd
séget sugárzó volta. Én vagyok a har
madik nő a város életében, aki alpol
gármesteri pozíciót kapott. A számok
alapján tehát van megalapozottsága
annak, hogy miért így fogalmaztam,
és valóban szerettem volna, ha ez
hangsúlyt kap.

Politizál is, 2010 óta a KDNP győ
ri elnöke, ahol szintén célként tűzte
ki a családok, a társadalom szélére
szorult rétegek képviseletét. Jól lá
tom, hogy ez abszolút összecseng
az új feladatkörével?

2008tól vagyok politizáló nő,
akkor léptem be a Keresztényde
mokrata Néppártba. Úgy gondo
lom, hogy a kereszténydemokrata
szellemiség jelentheti egyedül Eu

rópa jövőjét. Ha keresztényi hitval
lás szerint éljük az életünket, be
csületesen, tisztességgel, helytáll
va a feladatokban, akkor másoknak
is megmutathatjuk, hogy számunk
ra mi jelenti és hozhatja meg a bol
dogságot. Az emberek nagy része
nincs még Isten közvetlen közelé
ben, sokan csak úton vagyunk felé.
Nekem az a dolgom, úgy gondo
lom, hogy ezt a tömeget erősítsem,
nagyobbítsam. És ha ez azt jelenti,
hogy szociálpolitikai eszközökkel és
az egészségügyi ellátásban vigyá
zunk a megszületendő gyermektől
kezdve az idős emberekig minden
kire, akkor megkaptam életem má
sodik legnagyobb ajándékát, amit
az ember hivatásban kaphat. Az el
ső, hogy jogász lehettem, a másik
pedig, hogy az évtizedek során
megszerzett tudást, tapasztalatot,
és azt az érzelmi érzékenységet és
segíteni akarást, ami remélem, má
sok által is érezhetően bennem
van, ebben a feladatban meg és ki
élhetem.

Elnökként képviseli továbbra is a
pártot?

Nem szabad elfelejtenünk, hogy
a mai világban sokkal nagyobb tisz
teletet kap az, és a hívószava is na
gyobb annak, akinél látják, hogy
erős, és mögötte is további erők áll
nak. Egy alpolgármesteri feladat pe
dig erőt is jelent, hiszen mögöttünk
van egy apparátus, valamint a pol
gármester, aki meghallgat és érti,
hogy milyen problémáink vannak az
adott területeken, és segítséget ad.
Ha ez az erő velem, mögöttem van,
és nem egy szál magamban vagyok,
akkor a közéletben is nagyobb erő
ket tudok megmozgatni, mintha ezt
magányos farkasként tenném. Ad
dig szeretném a KDNP győri szerve
zetének az elnökségi posztját meg
tartani, amíg nem látom, hogy egy
olyan kemény és elhivatott csapat
áll mögöttem sok emberrel, mint
amilyenre szükség van a fejlődés
hez. Mi vagyunk a kisebbik kor
mánypárt, és nem mondom, hogy
azonos szintre kell kerülnünk a Fi
desszel, de nálunk és velünk ott van
az előrelépés lehetősége, amellett,
hogy azt sem tartom kevésnek, amit
eddig elértünk. A KDNP egy nagy
múltú párt, és sok mindenen keresz
tülment. Nagy tartalékaink vannak,
és remélem, hogy ezt a következő
években meg tudjuk mutatni.
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a Városi Diák Fórumon
Az Emberi Erőforrások Minisztériu

mának helyettes államtitkára győri lá
togatásán találkozott dr. Dézsi Csaba
András polgármesterrel és Radnóti
Ákos alpolgármesterrel, majd részt
vett a VDF ülésén. „A fiatalság nagyon
fontos a város számára, hiszen ők jelen
tik a jövőt” – ezzel a gondolattal nyitot
ta meg az ülést dr. Dézsi Csaba András.
A polgármester hozzátette, ezek nem
csak fennkölt szavak, hiszen a felnövek
vő generációk tudják majd tovább ala
kítani a világunkat. „Fontos a vélemé
nyetek, és ezért lényeges, hogy a fiata
lok részt vegyenek a közéletben” –
hangsúlyozta a polgármester, aki sze
rint a város egy közösség, ezért min
den generáció véleménye számít. A
VDF pedig egy kitűnő lehetőség arra,
hogy az önkormányzat megismerje az
ifjúság nézőpontját, javaslatait.

Ezt a véleményt osztotta Rácz Zsó
fia helyettes államtitkár is, akinek a
feladata, hogy közvetítse a fiatalok ál
láspontját a döntéshozók felé. „Nagy
örömmel jöttem Győrbe, országjárá
som újabb állomásaként. Délelőtt a
Deákiskolában, most pedig a diákfó
rumon találkozom a fiatalokkal pon
tosan abból a célból, hogy az őket
érintő kérdésekről beszélgessünk.” A
helyettes államtitkár kiemelte, azért
járja az országot, hogy minél több fi

atallal találkozzon, és minél széle
sebb képet kapjon arról, hogy mit
gondolnak a jelenükről, hogy véle
kednek a jövőről, milyen észrevétele
ik, javaslataik vannak. Ezeket össze
gyűjtve tud hiteles képet adni a fiata
lok igényeiről a döntéshozók felé.

Vöröss Olivér, a VDF elnöke lapunk
kérdésére elmondta, jó hangulatú és
előremutató megbeszélést folytattak,
amelyen nemcsak bemutatták szerve
zetüket a helyettes államtitkárnak, de
több, a fiatalokat érintő témáról is ta
nácskoztak. Az eszmecserét jelentő
sen könnyítette, hogy a felek korban
közel álltak egymáshoz, így „egy nyel
vet beszéltek”, és valóban a fiatalok ér
dekei kerültek előtérbe. A témák közül
az elnök kiemelte az egyetemhez szük
séges nyelvvizsga kérdését, amellyel
kapcsolatban érvek és ellenérvek üt
köztek, de végül abban értettek egyet,
hogy a középiskolai évek alatt meg
szerzett nyelvvizsga segít, hogy az
egyetemi évek alatt az ottani felada
tokra koncentrálhassanak a hallgatók,
és ne a nyelvvizsga megszerzése vonja
el az energiát. Vöröss Olivér hozzátet
te, a megbeszélésen a győri fiatalok le
hetőségeiről, a korosztálynak szerve
zett programokról, valamint a VDF sa
ját szervezésű rendezvényeiről is be
számoltak Rácz Zsófiának.

Rácz Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár látogatta meg
a győri diákokat a Városi Diák Fórum (VDF) februári ülésén, múlt
csütörtökön. A véleményükre, javaslataikra volt kíváncsi.

Nem véletlen a dátum, ugyanis feb
ruár 25e a kommunizmus áldozatai
nak emléknapja. A múlt fájdalmas tör
ténéseire emlékezni, s az áldozatok
előtt tisztelegni gyűlt össze kedd dél
után a győri Fidelitas képviselete. 

A nemrégiben megválasztott új al
elnökük, Pusztai Gábor foglalta össze
gondolatait a témában, s figyelmez
tette arra a jelenkor emberét: elfelej
teni elődeinket soha nem szabad. „A
kommunista diktatúra rendszerére
mindvégig jellemző volt, hogy sem
mibe vette az alapvető szabadságjo
gokat és az emberi méltóságot. Ül
dözte az egyházakat és megnyomorí
totta a magyar családokat. A rémura
lom alatt ezreket végeztek ki és száz 
ezreket börtönöztek be vagy hurcol
tak el. Nincs olyan család Magyaror
szágon, amelyet valamilyen módon

ne érintett volna a terror hatása” –
fogalmazott Pusztai Gábor. 

A történelmi események felidézé
se után az alelnök azt is hangsúlyoz
ta, fontos, hogy ne merüljön feledés
be annak a korszaknak a borzalma.
„Emlékezzünk meg a diktatúra el
szenvedőiről! Egy nehéz kor polgárai
ról, akik békét és demokráciát szeret
tek volna, s akiknek ezek helyett a
kommunizmus vörös szemű szörnye
tegével kellett szembenézniük. Áldo
zatvállalásuk olyan erkölcsi mércét ál
lít elénk, amelyhez talán soha nem
leszünk képesek felnőni. Ugyanakkor
minden nap törekednünk kell arra,
hogy méltók legyünk elődeinkhez” –
zárta az alelnök, majd a fidelitasos
társaival együtt elhelyezték a koszo
rút a Révai utcában található emlék
táblánál.

HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

A győri Fidelitas koszorúzással és néma főhajtással emlékezett
kedden azokra, akik a kommunista diktatúra áldozatai lettek. 

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor

A kommunista diktatúra 
áldozataira emlékeztek

Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: Marcali Gábor
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SZAKKÉPZÉS 
a gyõri Audi Hungaria ÁMK-ban

DUÁLIS KERESKEDELMI SZAKKÉPZÉS

Idegen nyelvû ipari és kereskedelmi ügyintézõ
A duális szakképzés idõtartama és struktúrája
2 év, heti 2 nap az Audi Hungaria ÁMK-ban (elmélet) és heti 3 nap a szakképzõ vállalatnál (gyakorlat).

Képesítések a képzés sikeres elvégzése után
1. Az Audi Hungaria ÁMK bizonyítványa.
2. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „idegen nyelvû ipari és kereskedelmi ügyintézõ” bizonyítványa.
3. Lehetõség térítésmentes szakmai angol nyelvvizsga megszerzésére az Audi Hungaria ÁMK-ban.
4. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara „német duális szakképzés külföldön” elnevezésû bizonyítványa.
5. Lehetõség a megszerzett magyar bizonyítványok elismerésének kérvényezésére (IHK FOSA Nürnberg).

Jelentkezési határidõ: 2020. március 27. • Az oktatás kezdete: 2020. szeptember 1.
Felvételi követelmények
• Érettségi
• Igazolt B2/C1 szintû (közös európai nyelvi referenciakeret) német nyelvtudás (pl. DSD II német nyelvvizsga)

Kétnyelvû képzés
• Hangsúly: német, továbbá: magyar; angol idegen nyelvként a szakmai nyelvvizsgához.

Kapcsolattartó: Anja Schmiedel-Paul, szakképzésért felelõs vezetõ, e-mail: berufliche.bildung@audischule.hu 

További információk: www.audischule.hu/„Szakképzés/Kereskedelmi szakképzés—Áttekintés”

Kalandos élete volt. Hegedű
művésznek készült, de a jogi
egyetemet választotta, hogy az
tán onnan a bölcsész szakra
nyergeljen át, és végül azt se fe
jezze be. Tehetsége hamar a fel
színre tört, bár kezdetben a köl
tői véna volt az erősebb. Hogy
végül az ifjúsági és gyermekiro
dalom felé fordult, annak a leg
nagyobb nyertesei a gyerekek.
Az akkoriak, a maiak, a jövőbeli
ek. Olyan csodálatos története
ket szőtt ugyanis, hogy azok má
ig generációk kedvencei. 

Határtalan fantáziája olyan fi
gurákkal ajándékozta meg a
gyermeki képzelőerőt, mint az

örökké csokit faló Gombóc Ar
túr, Festéktüsszentő Hapci Benő,
a Lesből Támadó Ruhaszárítókö
tél, a Legkisebb Ugrifüles, Sün
Balázs, Süsü, a híres egyfejű sár
kány, vagy a mindig pórul járó,
de csupa szív Hohoho horgász.

Csukás István munkásságát
itthon többek között a Nemzet
Művésze címmel, Kossuth és
József Attiladíjakkal is elismer
ték, de alkotásait nem csak ide
haza ismerik. A Keménykalap és
Krumpliorr című regényéből ké
szült sorozatot több mint tíz or
szágban vették meg, a holly 
woodi X. televíziós fesztiválon a
játékfilm megkapta a fesztivál

nagydíját és Az Év Legjobb Gyer
mekfilmje címet is. 

Meséi mindannyiunk gyer
mekkorának részei voltak. Saj
nos, most elment közülünk,
nem sző már több történetet
nekünk. Ám a csodálatos világ,
amit megalkotott, továbbra is él,
és mi is élhetünk benne. A Győri
Tavaszi Fesztivál programjai kö
zött is több Csukás Istvántörté
netet élhetünk át. Március 29
én a PomPom meséit, míg már
cius 31én az Utazás a szempil
lám mögött című zenés mesejá
tékot láthatjuk. 

Emlékét meséin keresztül
őrizzük tovább.

Itt van, megjött Bagaméri, a
fagylaltját maga méri! – ta
lán nincs is olyan korosztály,
aki ne fújná kívülről a Ke
ménykalap és Krumpliorr le
gendássá vált rigmusát. Pom
Pom, Süsü, a Nagy Hohoho
horgász, és megannyi csodá
latos figura megalkotója, Csu
kás István 83 éves korában
itt hagyott bennünket. A NAGY MESÉLŐ

Szerző: Papp ZsoltELMENT
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PATENT STORY

A Patent flotta autói az egész NyugatDunántúlon
jelen vannak. Egyegy riasztás után az elfogók pár perc alatt 
a helyszínre érhetnek velük, ezzel akadályozva meg a komoly
személyi sérülést vagy vagyoni kárt.

30 éve a BIZTONSÁG MINŐSÉGE a Patent 

Sokkal több, mint testőr…
Ünnepre készülnek a Patentnél.

Idén lesz 30 éve annak, hogy rendőr
tisztek, kiváló sportolók és tanult biz
tonsági szakemberek megalapították
a Patent Securityt. A magyar tulaj
donban álló cég mára hazánk egyik
meghatározó vagyonvédelmi vállal
kozása lett. 

Miért választják a legnagyobb cé
gek vagyonvédelmi partnerüknek a Pa
tentot? Miért van NyugatDunántúlon
már 15 ezer ügyfelük? Miben rejlik a
Patent sikere? Egyszerű a válasz: az
ügyfelek érdekében végzett fejlesztés
ben, a munkatársak megbecsülésében.

A vagyonvédelem ma már sokkal több,
mint testőrök munkája. Szoftverek, al
goritmusok, mesterséges intelligencia
vigyáz az emberekre, családokra, há
zakra, gyárakra, üzemekre. 

A győri központú Patent ma már
Zalaegerszegen, Sopronban, Moson
magyaróváron és Pápán is jelen van.
Mindenütt a Biztonság Minőségét je
lenti az ügyfeleknek. 

2020ban a cégalapítás harmin
cadik évében az ügyfelei számára
időt és energiát megspóroló app
szolgáltatást vezet be a cég. (x)

30

A Megye önkéntese díjra jelölte
ket, a jelölőket és a díjazottakat dr.
Pető Péter, a megyei közgyűlés alel
nöke köszöntötte, hangsúlyozva azt,
az önkéntes ellenszolgáltatás nélkül
ad, kiáll másokért és nem ítélkezik.
Mert a nagy emberség ott kezdődik,
hogy észreveszünk másokat, és ön
magunk érdekeit nem nézve, te
szünk értük. A segítő szándék végig
kíséri a történelmet, a társadalom
építésében, az egyének közösséggé
fejlődésében, a kirekesztettség meg
szüntetésében nagy szerepet kapnak
az önkéntesek, akik munkájukkal a
közös jó érdekében tevékeny részt
vállalnak. Az önkéntesség nem pasz
szió, vallás, életkor, társadalmi sze
rep, és nincs akadály abban, hogy
bárki a táborukba lépjen. A magyar
társadalom csaknem fele vállalt már
önkéntes munkát, a fiatalok körében
is egyre nagyobb hangsúlyt kap. 

Dr. Báthy Andrásné, a Máltai Sze
retetszolgálat regionális ügyvezetője
Kozma Imre atya mondatával kezdte
beszédét: „Az önkéntes szolgálat az
ember isteni dimenziója.” A segítők
kreativitásukkal és odaadásukkal
megsokszorozzák az erőforrásokat,
átélhetik az értékes munka erejét, a
közösséghez tartozást, adhatják és
megélhetik a szeretetet. Felbecsülhe
tetlen az az idő és pozitív érték, amit
adnak másoknak. Segítséget kis lé
pésekben, nagy szeretettel. 

A Megye önkéntese díjat kulturá
lis tevékenység kategóriában a mó 
ric hidai Sipos Ede; betegápolás, idős
gondozás kategóriában a magyarke

resztúri Némethné Rácz Krisztina;
környezetvédelem kategóriában a
soproni dr. Varga Márta vehette át.
Közösségi tevékenység kategóriában
Bordásné Németh Rékát díjazták, aki
1994 óta a győri Bárczi Gusztáv spe
ciális szakiskola gyógypedagógusa.
1998tól az akkori ÉFOÉSZ alapító
tagja, majd a jelenleg is működő Ér
telmileg Sérültek és Segítőik Egyesü
letének vezetőségi tagja, aktív szer
vezője és résztvevője a rendezvénye
iknek. „Az önkéntességhez szemé
lyes érintettség okán jutottam el, és
ha megtehetem, miért ne segítsek
másoknak is? Az iskolában a kollégák
tól és a diákoktól minden nap türel
met és szeretetet tanulok, és szeret
nék minél többet továbbadni ebből
másoknak is. A díjat minden gyógy
pedagógusnak és önkéntesnek aján
lom, mindannyiunké ez az elismerés”
– mondta Bordásné Németh Réka. 

Különdíjban részesült az egyik leg
fiatalabb önkéntes, Tarbay Zsófia, aki
láthatatlan vacsorákon animátor, és
nagy szerepet vállal a fogyatékosság
ra való érzékenyítés során. A győri és
vidéki iskolák rendezvényeihez kap
csolódó kreatív foglalkozásokon, az
Esély napon, az Esély sportnapon, az
„Adni öröm” adománygyűjtő akciók
ban is aktívan részt vesz. „Családi
mintát láttam magam előtt, nagyma
mám is önkénteskedett, és a Pro
hászkaiskola diákjaként csatlakoz
tam közel két éve az önkéntes segí
tőkhöz. A díj nagyon megtisztelő, hi
szen diákként még közel sem tettem
annyit másokért, mint a többi jelölt.

A fiataloknak üzenem, magukkal is
jót tesznek, ha önkéntes munkát vál
lalnak, mert vannak ugyan nehéz pil
lanatok, de nagyon jó érzés adni, ten
ni másokért. Van egy kedvenc mon
datom: A jellemtől ember az ember.

Egyenrangúak vagyunk ezen a vilá
gon, az önkéntesek pedig apró lépé 
sekben, de annál nagyobb szeretet
tel tudnak adni azoknak, akik rászo
rulnak a segítségre” – nyilatkozta Tar
bay Zsófia.

Hagyományt teremtett az önkéntes munka elismerésével a Ma
gyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Család, Esélyteremtő és
Önkéntes Háza (CSEÖH). Idén már második alkalommal adták át
a Megye önkéntese díjat, hogy elismerjék mindazokat, akik ön
kéntesként segítik megyénkben egyegy szervezet munkáját. 

Átadták a Megye önkéntese díjat

Segítség kis lépésekben,

NAGYszeretettel

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor
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A beszélgetés közvetlen oka egy te
lefonhívás volt, melyet azt követően
kapott a főorvos, hogy Mosonmagyar 
óváron egy idős, rákos férfi – akinek
nemrég halt meg a felesége – megöl
te ágyhoz kötött, ötvenéves gyerekét,
majd önmagával is végezni próbált,
de az ő életét sikerült megmenteni.
Az apa úgy gondolta: rövidesen ő is
meghal, s akkor egyetlen gondozója,
gyámolítója sem lesz magatehetetlen
gyermekének, így aztán inkább a kö
zös halált akarta választani. 

Az eset kapcsán Feller doktort
felhívta egy férfi, aki bemutatko
zott, majd közölte: hasonló helyzet
be került, mint a mosonmagyaróvá
ri apa, s ő sem lát más megoldást.
Eldöntötte, hogy mindkettőjük éle 
tének véget vet.

A pszichiáter minden szakmai tu
dását és érvrendszerét latba vetette,
kiútnak gondolt esélyeket vázolt fel a
férfinak, aki – amennyire a beszélge
tésből meg lehetett állapítani – nem
volt elmebeteg, vagy pszichotikus. Egy,
a végtelenségig elkeseredett, depresz
sziós ember benyomását keltette. A
hosszú beszélgetést azzal fejezte be,
hogy főorvos úr, én már mind végigjár
tam azokat az utakat, amit most aján
lott, az egészségügyi és a szociális
rendszer intézményeit, megnyugtató
megoldást azonban nem találtam, de
köszönöm a megértését, az
erőfeszítését, sajnos
azonban a dönté
semtől ez nem
tud eltántoríta
ni. Feller főor
vos azonnal
felhívta az
adott város
családsegítő
it, szociális
gondozóit, or
vos kollégáit, s a
mosonmagyar 
óvári tragédia egye

Dr. Feller Gábor: ne zsákmányoljuk ki önmagunkat

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor

„Saját magunk és környezetünk
erőszakkultúrája is megjelenik
azokban a cselekvésekben, me
lyeket súlyos konfliktusaink,
krónikus gondjaink megoldása
reményében hajtunk végre” –
fogalmazott dr. Feller Gábor
pszichiáter, osztályvezető főor
vos, akivel a reménytelennek
látszó helyzetekre adott vála
szokról beszélgettünk.

lőre nem ismétlődött meg. De nincs
garancia rá, hogy nem is fog. 

„Muszáj lesz jelentősen tovább fej
leszteni a szociális ellátó rendszert”
– hangsúlyozta a főorvos, de hozzá
tette: bár megérti az apa keserűsé
gét és kilátástalanságát, az egyén és
környezetének erőszakkultúrája is je
lentősen befolyásolja a súlyos konf
liktusokra adott válaszokat, a megol
dásnak gondolt végzetes cselekvése
ket. Az egyetemen neki még úgy ta
nították, hogy a magyarok, a környe
ző, pláne a mediterrán népekkel el
lentétben, depresszióra hajlamos,
bús emberek. Ezzel magyarázták az
öngyilkosságok magas számát is. Sze

rencsére ez a statisztika má
ra már jelentősen ja

vult. A nagy társa
dalmi változások

átélése azon
ban nem
csökkenti, in
kább a felszí
nen tartja az
erőszak kul
túráját.

Dr. Feller
Gábornak gya

kori tapasztalata,
hogy a jobban fize

tő munka reményében például a
Nyírségből és Békésből városunkba,
megyénkbe – főleg munkásszállóra –
költöző emberek és a győriek konflik
tuskezelő képessége között erőteljes
különbség van. Az emberek viselke
dését, az erőszak kultúráját alapvető
en befolyásolja az egyén intellektusa
mellett az attól független érzelmi
bensősség is. Szokásaik, élethelyze
tük miatt is a Békésből, Nyírségből
ide érkezők életszemlélete, belső
késztetése és problémamegoldó ta
pasztalata más, mint a győrieké.
Nem rosszabb vagy jobb, csak más.
(Ugyanez igaz azokra a magyarokra
is, akik külföldön vállalnak munkát, s
ott telepednek le.) Nehezebben vise
lik az átköltözés nehézségeit, a csa
lád hiányát, a náluk megszokottnál
nagyobb teljesítménykényszert, s
egyszer csak elpattan a húr. 

Az erőszakos cselekvések – részben
talán más okokból – természetesen
győriek magatartásában is jelen lehet
nek és vannak is. A pihenés, a kikap
csolódás hiánya, a szakadatlan munka,
a másod és harmadállások vállalása
kiégést okozhat, családi és munkahelyi
konfliktusokat idézhet elő, amelyekre
nemegyszer erőszakos válaszok szület
nek. A szomszédos Ausztriában való

ban nyolc órát dolgoznak naponta az
emberek. Itthon sokkal többet, néha
egzisztenciális kényszerből, máskor
mármár mániákusan hajszolva az egy
re jobb és nagyobb autót, az egyre tá
gasabb lakást. Kizsákmányoljuk önma
gunkat. Csakhogy az ember tartalékai
nem végtelenek. Egyensúlyba kell hoz
ni az alkotó munkát a családi élettel, a
hobbival, a kikapcsolódással, mert az
állandó kapkodásban hajlamosak va
gyunk akár a legerőszakosabb, legve
szélyesebb minták követésére is, főleg
szélsőséges vagy tragikus élethelyze
tekben. Nő az agresszív megnyilvánu
lások száma. Gondoljunk arra, hogy je
lentősen emelkedett már a gyerekek
agressziója is például a tanárokkal
szemben. Erre sajnos Győr is szolgálta
tott már súlyos, majdnem végzetes ki
menetelű példával.  A zaklatott, kié
gett élet gyakran tévutakat, erőszakos,
problémamegoldásnak gondolt cse
lekvéseket szül, melyek egész életün
ket tönkretehetik, figyelmeztetett dr.
Feller Gábor pszichiáter.

A vallás kultúrája, a vallási és civil
közösségek, a baráti társaságok és a
család befogadó szeretete hatalmas
segítséget adhat a bajba jutott, a bel
ső konfliktusokat magukban hordozó
embereknek, mondta a pszichiáter.

Az
emberek

konfliktustûrô
képessége
különbözik
egymástól

súlyos élethelyzeteinkben
AZ ERŐSZAK KULTÚRÁJA
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„A könyvtárnak olyan helynek kell
lennie, ahová jó bemenni, amely ba
rátságos, közösségi és társasági tér
ként is működik” – hangsúlyozta dr.
Horváth Sándor Domonkos, a dr. Ko
vács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
igazgatója. A könyvtári modernizálá
sok 2013ban ennek szellemében kez
dődtek a ménfőcsanaki fiókkönyvtár
ral, azóta a 168 települési könyvtár kö
zül hatvanat újítottak meg. A Kisfa
ludy Károly Könyvtárat szakaszosan,
emeletenként fejlesztették, mára cso
dájára járnak az intézménynek. Kelle
mes fogadótér, modern lift, barátsá
gos kölcsönzőrészleg, új helyismereti
kutatórészleg, valamint intelligens
rendezvényterem várja a látogatókat. 

ezer kötetet rendelhetnek, a könyvek
közül elsősorban a szépirodalom és
szakirodalom reprezentánsait vásárol
ják meg a friss kínálatból a könyvtárak
számára. A magyar könyvpiacon meg
jelenő szépirodalom 80 százalékát be
szerzik, legyen az kortárs magyar vagy
világirodalmi mű. Ezek mellett nagy
hangsúlyt fektetnek a szakirodalom fris
sítésére is, a nyelvkönyvek, a számítás
technikai és a különféle tudományágak
naprakész kiadványaira. 

Összesen több mint 15 ezer beirat
kozott olvasója van a győri könyvtár
nak, akik 300–350 ezer dokumentu
mot kölcsönöznek évente. Tavaly leg
többen a Trónok harca videót kölcsö
nözték ki, a könyvek közül Náray Tamás

Zarah öröksége és Kepes András Iste
nek és emberek című könyve volt a leg
népszerűbb. A gyerekkönyvtárban Bar
tos Erikának a Bogyó és Babóca című
sorozatát, valamint Marék Veronika
Boribonját kölcsönözték ki a legtöbbet. 

A 2020as év programjairól szólva
az igazgató kiemelte, a 20. Győri
Könyvszalonra jubileumi programsoro
zattal készülnek, szeretnék meghívni a
korábbi évek alkotói díjasait. A Könyv
szalonon kívánják bemutatni az ötkö
tetesre tervezett várostörténeti soro
zat első részét, amely Győr történetét
mutatja be a kezdetektől 1447ig. 

A könyvtár ezek mellett számos ki
állítással, előadással, zenés és irodalmi
eseménnyel várja az érdeklődőket. 

„A következő lépéshez, a Herman
Ottó úti felnőtt könyvtár átalakításá
hoz egy magyar–szlovák pályázat nyit
ja meg a lehetőséget” – avatott be az
igazgató. Új polcrendszer, vidámabb,
üdébb látvány, kuckósabb, barátságo
sabb belső tér fogadja majd az érdek
lődőket. Egy energetikai pályázatnak
köszönhetően, remélhetőleg külső
megújuláson is átesik az épület.

A bibliotékában megtalálhatjuk a
leg újabb kiadványokat, a legfrissebb
könyveket és sajtótermékeket. „Idén is
mintegy 60 millió forintból vásárolha
tunk új könyveket, emellett több tízmil
lió forintot költünk folyóiratokra, filmek
re, hangzóanyagokra” – tájékoztatott a
szakember. Ebben az évben mintegy 22

Könyvtárba ma már nem csak
könyvet kölcsönözni járunk, ha
nem közösségi térként is hasz
náljuk. A felújított Kisfaludy Ká
roly Könyvtár is egy ilyen hely,
és remélhetőleg a Herman Ottó
utcai könyvtár felnőtt részlegé
nek idei fejlesztését követően,
ott is egyre többen találnak ma
guknak elfoglaltságot. 

Trónok harca, Bogyó és Babóca a sikerlista élén

A város nappali 

SZOBÁJA Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Látványterv



Die Ausstellung des Malers und Vorsitzenden der
Győrer Deutschen Selbstverwaltung Ferenczy Tamás

beginnt am 2. März um 17 Uhr der Kisfaludy Károly Kom
mitatsbibliothek (Baross Gábor u. 4.). Eröffnet wird die
Ausstellung durch den Vizebürgermeister Radnóti Ákos.
Das Grusswort spricht Bibliotheksdirektor Dr. Horváth

Sándor Domonkos. Unter Mitwirkung von: Ruisz Re
beka, Schauspielerin. Die Sammlung ist bis 28.

März, wochentags jeweils von 13 bis 16
Uhr zu sehen.

„Vergrösserung” – Ausstellung
der GrafikDesignerin Nagy Judit, noch bis zum 8.

März zu sehen in der Magyar Ispitá (Nefelejcs köz 3.), or
ganisiert durch ART 9000 Verein Schaffender Zeichenlehrer

und dem Rómer Flóris Museum für Kunst und Geschichte , aus
gezeichnet mit dem Preis Winterausstellung des Jahres 2019.

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!
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Győri Lemezbörzét rendeznek március 1jén 10
és 16 óra között a Rómer Házban (Teleki L. u. 21.).
Várják a zenerajongókat, ahol ezúttal is több
ezer LP, CD, DVD kerül az asztalokra.

A B4 képzőművész csoport – Csizmadia István, Homolya Gábor,
Pék Eszter Anna és Revák István – alkotásaiból nyílik kiállítás már
cius 2án 17 órakor a SZE Apáczai karán, a Cziráki Kiállítótérben
(Liszt F. u. 42.), melyet Borbély Károly festőművész nyit meg. A tár
lat március 31ig, hétfőtől szombatig 8 és 18 óra között látogatható. 

Górcső alatt a gének címmel dr. Szabó Péter egyetemi docens előadását
hallgathatják meg az érdeklődők március 4én 14.30tól a TIT Pannon
Egyesülete Székházában (Munkácsy Mihály u. 6.).  

„Indulj el egy úton” címmel énekelt ver
sek és népdalok csendülnek fel március
6án 17 órától a Hangraforgó Klubban a
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
klubhelyiségében (Herman O. u. 22.).
Vendég a Hungarikum Együttes.

Pogánynak mondott kultuszhe
lyek a Kárpátmedencében cím
mel Netye Zoltán kutató előadását
hallgathatják meg az érdeklődők
március 5én 18 órától a SZE Apá 
czai Karán (Liszt F. u. 42.).

A XIX. századi filozófiák és a magyar reformkor és szabadságharc iro
dalma – Hegel (1770–1831) filozófiarendszeréről és Kölcsey Ferenc
(1790–1838) hazafias költészetéről tart előadást dr. Boros István filo
zófiatörténész március 5én 17 órától a TIT Pannon Egyesületének
Székházában (Munkácsy Mihály u. 6.).

„Csodás mesék és mesés gyöngyök” cím
mel nyílik paverpol kiállítás a József Attila
Művelődési Házban (Móra F. tér 1.) márci
us 6án 15 órakor. A tárlat március 29ig,
hétköznap 10–16 óráig látogatható. 

Ferenczy Tamás festőművész tárlata nyílik március 2án 17
órakor a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban (Baross Gábor
út 4.). A kiállítást Radnóti Ákos alpolgármester nyitja meg.
Köszöntőt mond dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtár
igazgató. Közreműködik: Ruisz Rebeka színész. A tárlat már
cius 28ig, hétköznapokon 13–16 óráig látogatható.

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

„Ne szégyelld, hogy van lelked” címmel Németh Nyiba Sándor
olimpikon, költő, zeneszerző, a Magyar Kultúra Lovagja tart ze
nésverses előadást március 2án 17 órától a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtárának klubjában.

„Vienna” – Konzert der Musiker des
Győrer Philharmonieorchesters am 5.
März im RichterSaal (Aradi vértanúk út
ja 16.). Unter Mitwirkung von Cosima
SoulezLarivière an der Geige. Auf dem
Programm: L. van Beethoven: Geigen
konzert in DDur und F. Schubert: „Die
Grosse” VIII. Symphonie in CDur.

Győrer Plattenbörse: am 1. März
von 1016 Uhr im Rómer Házban (Te
leki L u. 21.). Auf die Musikliebhaber
warten weiterhin mehrere tausend
LPs, CDs und DVDs auf den Tischen.

Herendi Porzellan Ausstellung
in der Triangulum Galerie (Gut
tenberg tér 2.). Die Asustellung
ist bis 8. März täglich von 1018
Uhr zu sehen.
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A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Mú
zeum hamarosan nyíló kiállítása közismert és
ritkán látott alkotások segítségével meséli el
a magyar származású világhírű spanyol fotó
művész Győrből induló életművét. A tárlat kü
lönlegessége, hogy Gyenes fotográfiái mellett
az általa leginkább kedvelt spanyol képzőmű
vészek, Pablo Picasso, Joan Miró és Salvador
Dalí alkotásai is kiegészítik a győri és kaposvári
gyűjteményből készülő, különösen gazdag fo
tó és dokumentumválogatást. A műtárgyköl
csönzésben közreműködött Konok Tamás,
Kiss Ferenc, a salgótarjáni Dornyay Béla Mú
zeum, valamint a kaposvári Együd Árpád Mű
velődési Központ.

Juan Gyenes szülővárosában, Kaposvá
rott, 14 évesen Holzer Félix műtermében
ismerte meg a fényképezés mesterségét.
Szülei válását követően, édesapjával, Gye
nes Izsó zenetanárral 1928ban Győrbe köl
tözött, ahol júliusban sikeres fényképész
szakvizsgát tett. Fotósorozatain kezdetben
Győr városa és számos szabadtéri életkép

szerepelt. Első fotóriporteri feladatát annak
a váratlan találkozásnak köszönhette, hogy
a győri pályaudvaron fotót készített Ma
gyarország szépéről, Simon Böskéről, aki a
Miss Európa választásra utazott.1930tól
hét évig a Színházi Élet kollégája volt, ezt kö
vetően pedig a The New York Times egyip
tomi tudósítójaként dolgozott Kairóban.

A polgárháború utáni békeidőben, 1941 ja
nuárjában Pepe Campúa újjászervezett fotó
műtermében vállalt munkát Madridban. Az
új munkahely és találkozása feleségével, Sofía
Vásquez Pérezzel spanyolországi letelepedés
re ösztönözte. Hét év elteltével,1948ban ön
álló fotóstúdiót nyitott. A híres spanyol festő
legendák, Diego Velázquez és Francisco de
Goya festészetéből inspirálódva, a fényár
nyék szerepére épített egyedi hangulatú alko
tásain, a modell egyéniségét tökéletesen áb
rázoló formanyelvvel oldotta meg az arckép
fotózás finom intimitást igénylő feladatát.

Népszerűségét jól mutatja, hogy világ
szerte több mint ezer egyéni kiállításon mu
tatta be alkotásait. Életművének elismeré
seként elnyerte a San Telmo Királyi Szépmű
vészeti Akadémia tagságát, a Katolikus Iza
bella Rend Lovagja címet és a Magyar Köz
társaság aranykoszorúval díszített Csillag
rendjét. A kollekció időszaki kiállításon elő
ször a győri múzeumban mutatkozik be.

A tárlat március 12től június 28ig láto
gatható az Esterházypalotában. (x)

mint a fényt”

LUZ&SOMBRA

Juan Gyenes (1912–1995) fotóművészete 
„MEGLÁTNI az árnyékot, 

„A prezentációt immár két
éve angol nyelven tartottuk, ez
zel a nemzetközi irány felé moz
dítva tevékenységünket, így a
rendezvényről készült közvetí
tést akár más, külföldi FS csapat,
vagy érdeklődő is megtekinthe
ti” – mondta el Gudra Gábriel
csapatvezető, aki harmadik éve
áll az ART élén.

Gudra Gábrieltől megtudtuk,
sikeres évet zártak tavaly. Idén
három versenyen indulnak. A
hazai futamnak számító zalae
gerszegin, a legrangosabbnak
számító német futamon, vala
mint az osztrák FSen. „A tervek

MOST JÖN A HETEDIK

és koncepciók prezentálásával
az autóépítés is megkezdődött,
várhatóan április végén, május
elején állunk pódiumra a kész
autóval” – nyilatkozta a csapat
vezető.

Az új autót a csapat 2020as
konstrukciós vezetője, Tari Csaba
mutatta be a rendezvényen. „Új
célmeghatározási metódust vá
lasztottunk, amiből az egész fej
lesztést levezetjük – fogalmazott.
– Így álltunk elő az év kezdetén
egy merész, de elérhető céllal, a
világranglista TOP 50jébe aka
runk bekerülni. A tavalyi év sike
rekben gazdag volt, így felküzdöt

tük magunkat a 71. helyre a 614
csapat közül, viszont ennél töb
bet akarunk. Ezen fő célt boncol
gattuk, hogy milyen fejlesztések
re, határidőkre és struktúrára
lesz szükségünk idén. A fejlesztési
célokat ebből levezetve, köridő
szimulációs szoftverrel határoz
tuk meg. Számításaink megmu
tatták, hogy mely részeire kell fó
kuszálni az autó fejlesztése során,
így nagy hangsúlyt kaptak az ae
rodinamikai elemek, a futómű új
ratervezése is innen ered. Mind
ezen fejlesztéseknek szerettünk
volna egy olyan keretet alkotni,
ami az autó tervezési időszakát
végigkíséri, és ennek fényében
tervezzük a különálló alkatrésze
ket. Így alkottuk meg a RISE kon
cepciót, ami egy megbízható, de
innovatív megoldásokkal és funk
ciókkal teli koncepciót jelent, a le
hető legegyszerűbb megvalósítás
mellett” – fogalmazott Tari Csaba.

Arrabona Racing Team:

Az egyetemisták Forma–1es futamának számító Formu
la Student versenyen a Széchenyi István Egyetem csapa
ta, az Arrabona Racing Team hetedik éve saját építésű
autóval vesz részt. A 2020as szezon új járművét a Design
Freeze rendezvényen mutatták be.

Szerző: Koloszár Tamás
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Tv premier
A korábbi hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

gazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv linktr.ee/gazfroccs

Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

ÚJ VW BUSZHÍREK

A Volkswagen Caddy két ráncfelvarrást
megélt szériája után az év második felében
érkezik a vadonatúj modell. A nyolcas Golf
alapját is jelentő MQB moduláris platform
ra épülő haszonjármű tele lesz korszerű biz
tonsági és kényelmi rendszerekkel, miköz
ben tágasabb és kevesebbet fog fogyaszta
ni. Ennek egyik oka a 0,3ra csökkentett lég 
ellenállási tényező. Pedig hosszabb és szé

lesebb is lett a Caddy. Tengelytávja 2,755
méter, a kerékdobok közé már széltében is be
fér egy euroraklap. A Caddy Maxi, hosszú vál
tozatnak 2,15 méteres a raktere, így 2 darab
raklappal is megbirkózik vagy 7 személlyel.

A kétliteres dízelmotor három verzióban
érkezik (75, 102, 122 lóerős), melynek leg
erősebb változata összkerékhajtással és DSG
automata váltóval is kérhető lesz. A másfél

literes benzines turbómotor 116 lóerővel ér
kezik. CNG földgázas verziója 130 lóerőt tud
majd – ezzel a legerősebb tagja a kínálatnak.
A hátsó futómű mostantól csavarrugós lesz,
de marad a merev tengely – ez biztosítja a
megfelelő teherbíró képességet. Ugyanak
kor a panhard rudas, hosszlengőkaros konst
rukció később egy villanymotor befogadásá
ra is alkalmas lesz.

CUPRA LEON
A Seat sportmárkája, a Cupra gőzerővel fejleszti az újabbnál újabb modelleket. A ha

marosan piacra kerülő Leon alapjaira egy sportmodellt építenek. A 245 lóerős hibrid
hajtású verzió 1,4 literes TSI benzinmotor és egy 60 kilométer tisztán villamos hajtás
kombinációjával dolgozik. Lesz hagyományos, csak belső égésű motoros verzió is. Ebben
a kétliteres, 245 lóerős TSI motor dolgozik majd, 370 Nm csúcsnyomatékkal. Ugyanez a
motor 300 lóerővel az ötajtós Leonban, 310 lóerővel pedig az ST, azaz kombiban fog
trónolni a kompakt sorozat csúcsán. Utóbbi 617 literes csomagtere ellenére
könnyed vonalaival akár az Audi sportkombik uralmára is törhet.
Minden Cupra Leon DSG váltót kap, de csak a csúcsmodell
hez jár 4Drive összkerékhajtási rendszer. A versenysport
ban is indulnak a Cupra modellek: a Cupra Leon Com
petition és az eRacer. Előbbi a TCR versenysorozatba
száll be, 340 lóerős TSI motorral. A 2021ben induló
Pure ETCR sorozatban debütál, és 680 lóerős Williams
hajtást és 65 kWh akkumulátort fog cipelni. A benzines
gép 4,5 alatt, míg a villannyal hajtott 3,2 alatt éri el a százas tempót
és 260 km/h felett van a csúcssebességük.



egyesbe, aztán gáz! Mind a hat sebes
ségfokozatba könnyen kattan be a vál
tó, a motor pedig annyira készsége
sen reagál, hogy ha nem nyomna az
ülésbe 2000es fordulattól, azt hin
ném, egynyolcas szívómotor. De be
lenyom, és kedve van az embernek
vele kicsit autózni – nem csak utazni.
Ebben a futómű és a kormányzás is
társunk. Aztán amikor lenéztem a vál
tóra – pedig vakon kezelhető – láttam
meg mellette a hagyományos kézifé
ket. Ebben a pillanatban eggyé vál
tunk a Tipóval… Kapható még autó
CSAK ennyi elektronikával?!

Térben és értékben nagy
Szóval egy turbós Tipót elfogad

nék a garázsomba. Azzal együtt, hogy
a hátsó sorban közel akkora hely van,
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TESZT

Újkori Tipo
Tipo néven először, 1988–1995ig

gyártottak FIATot, ami korrekt, de do
bozszerű autó volt. Az újkori FIAT Tipo
néhány éve szedán karosszériával és
extrém alacsony belépőárral érkezett
a piacra. A mai utód formavilága nem
átlagos, ráadásul jó minőségű, óriási
beltérrel rendelkezik. Azóta sok víz le
folyt a MosoniDunán, kijött a kombi
és az ötajtós verzió. Tesztalanyunk egy
ferde hátú, közel 4,4 méter hosszú
kompakt kocsi, sportos génekkel, azaz
egy „hothatch”. Mit jelent ez? A Tipo
az 1.4 literes TJet benzines turbómo
torral és az SDesign, illetve Sport cso
maggal kívülbelül egy száguldásra ter
vezett autó jellemzőit hozza.

Kigyúrt
Amikor megláttam, nem volt kérdés,

ezt az autót csak szeretni lehet. Morcos
Xenon lámpák LED menetfénnyel elöl,
klasszikus ferde hátú karosszéria és sö
tétített lámpák hátul. A tükörházak és a
króm díszek feketére fényezettek. Az el
sőhátsó kötény és a küszöb piros, feke
te betétes toldatot kapott. Feketére fújt
tetején végigfut egy árok, ami merevít,
és brutálisan jól néz ki. Főleg, hogy egy
akkora hátsó légterelőben folytatódik,
ami két sorban is képes söröskorsóknak
helyet adni. A hátsót egy fényes fekete
diffúzor imitáció dobja fel.  A négy, 18
colos feketeezüst alufelni a machoér
zés kötelező kelléke. Az összhatás egy
harmonikus, minden napunkat feldobó
„automobile” – ahogy az olasz mondja.

A zsigerek
A kormány mögött folytatódott az

ámulat, mert már az ülésformázás –

az állítható gerinctámasszal –,
félbőr kivitele és struktúrája
jelezte: a Tipo tervezésével so
kat foglalkoztak a mirafiori köz
pontban. A műszerfal jól áttekint
hető, tapintása kellemes, középen
nem eltúlzott érintőképernyő trónol,
mégis van minden alapfunkcióra, a
hűtésrefűtésre egyegy dedikált
gomb. Ami pedig a kijelzőn fut, az
pont a legfontosabb is lehet, mégpe
dig a telefonunk tükrözött képe. Az
Android Auto képes a fontos navigáci
ós appokat, zenét megjeleníteni, mi
közben korlátozottan hagy telefonálni,
felolvassa az üzeneteket. A kormány
bőrrel bevont és jó fogású, a tetőkár
pit fekete. Nem haboztam, beröffen
tettem a négyhengerest, ami „csak”
120 lóerőt, de 215 Nm nyomatékot
tud leadni. A váltót bepattintottam

FIAT Tipo 1.4 T-Jet Sport
Végre egy igazán sportos FIAT került hozzánk. Kipróbáltuk
a HGT verziók szellemi örökösét, a Tipo Sport személyében,
egynégyes turbómotorral és GTI külsővel.

Szerző: Nagy Viktor
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OLASZ vérvonal

Ha nem nyomna
az ülésbe 2000-es

fordulattól, azt hinném, 
egy-nyolcas szívó-

motor

CARNET RIEGLER – FIAT • Győr, Pesti út 4. •  Tel: 96/513100
riegler@autoforumriegler.hu • www.carnetriegler.hu

mint egy kompakt egyterűben, és
440 literes (!) csomagtér is jutott mö
gé. Na de hogyan? Ez az olaszok titka,
az viszont nem, hogy egy 5 ajtós 95
lovas modell már 4,3 milliótól elérhe
tő, egymillióval többért pedig turbó
motoros, jól felszerelt Mirror változat
is. A legtöbb extra, így az fényezett
bicskakulcs is, tételenként rendelhe
tő. Ha szükségünk van a pirosfekete,
bicolor fényezésre, nagy kerékre és
küszöbre, akkor 7 millió forint körül
kell rá szánnunk. És nem csak tűzpi
rosban, de fehérben és akár matt
szürkében is választható!
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HASZNÁLT-TESZT
Mindenes
A Mitsubishi független gyártóként

egyedi modellpalettával és minden
kontinensen az igényekhez igazított kí
nálattal rendelkezik. A kisméretű városi
terepjárót ASX néven 2010ben mutat
ták be, és azóta is gyártják, sokszori ap
ró vagy nagyobb módosítások után is.
Tesztalanyunk egy 2011es gyártású
darab. Lemezruhája időtálló formákból
építkezik, nincsenek túlzó részletek raj
ta, élénk színben kimondottan vonzó
jelenség, a tesztkocsi szürke színe pe
dig a nem hivalkodó választás. A karosz 
 széria méretei visszafogottak, 4,4 mé
ter alatti a hossza, mégis tekintélyes a
helykínálat az utastérben, köszönhető
en a magas építésnek. Csomagtere
400 literes, és bár lapos, de mély. Az el
ső sorban kimondottan széles az utas
tér, a hátsó sorban pedig kiemelkedő
a lábtér. Magasra kell ülni benne, ez az
idősebb korosztálynak és a kisgyereke
seknek is előny – ezért is ilyen népsze
rű ez a kategória.

Elnyűhetetlen
A motor egy álom. A mai használt

autós kínálatban mindenképpen, hi
szen egy 1,6 literes szívó benzines mo
torról van szó. Új autóként szinte mind
egy, mit vesz az ember, főleg, ha 56 év
re tervez és 150 ezer kilométer alatti fu
tásra. De egy közel 10 éves autónál a
legfontosabb szempont az egyszerű
technika megléte, és az ebből adódó –
várhatóan – kedvező fenntartási, kar
bantartási költségek. Persze ne várjuk
a turbó által adott ülésbe passzírozó
nyomatékot, de a 117 lóerő és 154 Nm
kombinációja könnyen mozgatja az alig
1,3 tonnás ASXet. Nyilván igaz ez váro
si, elővárosi környezetben és két fővel.

Mitsubishi ASX 1.6 2011
Volt egyszer egy Mitsubishi ASX. Szelte az osztrák szer
pentineket, cipelte a Billából a friss leberkäsét éjt nap
pallá téve, mígnem kis gazdája elküldte világot látni.
Ekkor vetődött a mi országunkba.

Barátságos 

Telepakolva, a Bakony szerpentinjeit is
megérzi a kis forgatónyomatékú motor,
de nem mondanám alulmotorizáltnak.
A fogyasztás 6–8,5 liter között alakul
lábtól és forgalmi viszonyoktól függően.
Egyébként a motorhang sportos, a vál
tó ugyan hosszú rúddal, de könnyen
kapcsolható, viszont a hatodik fokozat
hiánya sem teszi hosszú távú utazóau
tóvá a kis Mitsubishit. Ugyanakkor min
den műszaki megoldása bevált konst
rukció, 90 ezerhez közeli futásnál alig
érezhető az elhasználódás.

Belső
Szigorúbb ítéletet kell, hogy mond

junk az utastérről. Új korában sem
volt igazán előremutató, de végül is a
műszerfal funkcionális. Az egyszerű
ség itt előny, az anyaghasználatban és
kopásállóságban kevésbé. Hiába puha
a műszerfal teteje, sok a kopogós fe
lület, és minden részlet egyszerű,
nem túl kidolgozott. Jó hír ugyanak
kor, hogy nem zörög, és egy évtized
használat után is minden működik az
autóban. A belső méretekkel kompen
zálja minőségi gyengeségeit az ASX.
Szolgáltatásokban természetesen
nyújtja a kötelezőket: légzsákok, kö
nyöklő, automatikus klíma, tempo
mat, USB port, színes infokijelző (so
főr előtt) és bőrkormány.

Okos döntés
Az ASX futóműve, a tesztalanyunk

16 colos kerekeivel bizonyította, hogy
egy magasabb építésű kocsinak sem
kell sportfutóművet tervezni. A ké
nyelem oltárán semmit nem kell be
áldozni, mégsem billeg a felépítmény.
A japán autók presztízse, és az ASX
egyszerű technikája indokolja, hogy
használt autóként számításba vegye
az, akinek kell a tér, de elsősorban vá

rosi használatra keres egy kompakt
méretű, divatos autót. Az ASX új ára
5,3–8 millió forint között van (egyha
tos motorral), a használtak pedig 2,5
milliótól indulnak. Ebből arra követ
keztethetünk, hogy értéktartása átlag
feletti. A tesztautónk kisebb futástel
jesítménnyel, 3 millió forintot ér, te
kintve, hogy osztrák származása és
szervizei igazolhatók. Aki 1520 éves
autóról vált és a bejáratott szerelőjét
sem szeretné elhagyni, annak bátran
ajánlható a típus, hiszen a javítása
nem igényel speciális ismereteket és
alkatrészigényt. Ettől függetlenül az
ASX egy divatos, barátságos crosso
ver, elérhető árban.

Az autót biztosította: Győr, Nádor tér 1. Tel.: +3670/3355335, +3670/4276000

JAPÁN Szerző: Nagy Viktor

ÉRTÉKELÉS
Helykínálat ............................ 4+
Minőség .................................. 3+
Megbízhatóság ..................5+
Motorváltó .......................... 4+
Futóműfék ............................4+
Árérték .................................... 4+
ÖSSZESEN ............................ 4+

Az értékelést a típus kategóriá
jában értve, az elhasználódás és
szubjektív benyomások alapján
tesszük.
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Mikor és hogyan érezte az elhívást?
Kisfaludról származom, ahol hétköznapi, katoli

kus családban nevelkedtem. Nem szaladgáltak az ut
cán sem bencés, sem más szerzetesek, de már óvo
dás koromban gondoltam arra: pap leszek. Dönté
seink persze nem függetlenek a környezetünktől,
nagy hatással voltak rám a plébánosaim. Hetedik
osztályban kezdtem tudatosan megélni a hitemet,
volt bennem egyfajta vágyakozás, így a győri bencés
gimnáziumba jelentkeztem. Megküzdöttem a gon
dolattal, majd két év múlva, az érettségire készülve,
már tudtam, hogy belépek a rendbe. Egy intenzív
év következett: a noviciátus. Gyakorlatilag ez a fel
készülés a szerzetesi életre, megkaptam
a szerzetesruhát és a Miksa nevet a
közösségben. Eredetileg Tamás
nak kereszteltek. Ideiglenes fo
gadalmat tettem három évre,
nemrégiben pedig letettem
az örökfogadalmat.

Mi az, amit a legnehe
zebb betartani a fogada
lomból?

Nem onnan közelítem
meg, hogy miről kell lemon
danom. Persze van lemondás a
szerzetesi életben, de az Isten felé
vezető úton nem ez az igazán lényeges,
hanem a szeretett személynek a léte a megha
tározó, az a vonzalom, ami felé hajt.

A fővárosban tanul, hogyan egyeztethető ösz
sze az egyetemi lét a szerzetességgel?

A papi hivatás és a tanítás két alapvető célom.
Ezért a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főisko
lán teológia és hittantanár szakos vagyok, illetve
az ELTE BTKn történelmet is hallgatok. Egyébként
az egyetemisták „normális” életét élem: előadá
sok, vizsga, referátum, persze nálam a bulik kima
radnak, egyébként a rendbe lépésem előtt sem
voltam bulizós típus. Természetesen néha meg
iszunk egy sört a barátokkal vagy a rendtársakkal.

Nekem a szórakozást inkább az olvasás, a színház,
az opera jelenti. Bevallom, nem vagyok egy nagy
sportember, mostanában szoktam futni, vagyis in
kább kocogok néhány kilométert. Szeretek olvasni,
elsősorban irodalmat, és a szakmámba vágó tör
ténelmet, szívesen hallgatok Mozartot és Chopint.

A papi nőtlenség rendszeres vita tárgya a ka
tolikus egyházban. Önnek mi a véleménye a cö
libátus esetleges eltörléséről? Válasz lehet ez a
paphiányra?

Ez egy nagyonnagyon összetett problémakör. Az
elköteleződés hiányát emelem ki. Ennek sok társadal

mi oka is van. Mégis a probléma elsősor
ban nem az, hogy a fiatalok nem a

papi hivatást választják, hanem
egyáltalán nem is választanak,

tehát nem is házasodnak
meg. Több protestáns fele
kezetnél is megjelenik a lel
készhiány, pedig ők háza
sodhatnak. A szerzetesek
nél a kötelező cölibátus el

törlésének kérdése fel sem
merülhet, mert lényegileg

tartoznak össze, mindig is ösz
szetartoztak.

Akkor ön szerint, mi kellene ah
hoz, hogy megszűnjön a paphiány? 

Hitelesen kell élni. Nekünk szerzeteseknek és
minden megkereszteltnek példát kell mutatnunk.
Ha igazán mélyen, hitelesen éljük a keresztény éle 
tünket, akkor az vonzó lehet mások számára is. Ná
lunk, bencéseknél, ahol lényeges a stabilitás, hely
ben tesszük a dolgunkat. Azt hisszük, azt reméljük,
és azt is tapasztaljuk, hogy a csendes hétköznapok
ban is nagy dolgok történhetnek. Abból, hogy imád
kozunk és dolgozunk, sok minden jó fakadhat. Pél
dául így működtetjük a Czuczor Gergely Bencés Gim
náziumot már 200 éve. Én ehhez a feladathoz köny
nyen tudok idomulni, és remélem, hitelesen tudom
élni a mindennapjaimat.

A legfiatalabb győri bencés szerzetessel találkozom, aki alig egy hónapja tett örökfogadalmat. Mo
solygós, csillogó szemű fiatalember fogad a bencés rendházban. Németh Miksa, 23 éves, közel tíz
éve él a bencéseknél, vele együtt ma már 12 tagja van a Szent Mór Bencés Perjelségnek.

IMÁDKOZIK
és dolgozik

A REGULA
szerint

Engedel-
messég,

szerzetesi
életalakítás,
stabilitás

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
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Hortobágyi T. Cirill főapát az évad spirituális vonatkozá
sait, a zöld böjt üzenetet járta körbe, s beszélt arról is, miért
éppen Vendégségben a témakör? A zöld böjtöt öt pontban
foglalta össze. Takarékoskodj az energiával! Tudatosan vá
sárolj! Tölts több időt a természetben! Táplálkozz egészsé
gesen! Tekints magadra teremtményként, aki Isten vendége
a földön!

Még egy humoros kérés, egy közösségformáló jel: aki
részt vesz a közösségi médiában, az készítsen új Facebook
profilképet, ahol a kezeinkkel egy T jelet formálunk, ezzel ki
fejezve, hogy időt adunk a teremtésnek – fogalmazott Hor
tobágyi T. Ciril Facebookoldalán. Arra biztatott mindenkit,
látogasson Pannonhalmára, a szerzetes közösség egész év
ben várja a vendégeket, akiknek felajánlják vendégszerete
tüket, s a vendég megtapasztalhatja, hogy nincsen egyedül. 

Az év során több mint száz rendezvény várja a látogatókat
Pannonhalmán. A programok – amelynek vezérelve a Vendég
ségben – a spiritualitás, a kultúra és a turizmus témakörre
épülnek. Az utóbbi kapcsán Rábai László főigazgató elmondta:
épül a főapátság kisüzemi sörfőzdéje, amely nyárra már saját
sörrel várja a látogatókat. A gyógynövénykertben pedig Ma
gyarországon egyedülálló illatmúzeumot hoznak létre.

Az idei programokat a Szent Mártonbazilikában a zene
nyitja. A nagyböjti koncertsorozat keretében fellép Pannon
halmán a Magyar Rádió Gyermekkórusa és az Anima Musicae
Kamarazenekar, Nishat Khan és a Szent Efrém Férfikar, vala
mint Varga Tamás, a Bécsi Filharmonikusok szólócsellistája. 

A sajtótájékoztatón ott volt Fabiny Tamás evangélikus el
nökpüspök is. „Pannonhalmától sokat tanulunk mi, evan
gélikusok is, s jó egymást vendégül látnunk, mert a közös
Úr hív az asztalához” – fogalmazott, majd a zöld böjthöz
csatlakozva felidézte Luther Márton gondolatait, aki nagy
természetvédőnek számított. 

Sajtótájékoztatón ritkán hangzik el vers. Ezúttal azonban
rendhagyó módon Mácsai Pál színművész idézte meg Kosz
tolányi Dezső: Hajnali részegség című költeményét.

Ahogy arról már múlt héten is hírt adtunk, a Pannonhalmi Főapátság a 2020as kul
turális és spirituális évadát a „Vendégségben” témakörre építi. A bencés szerzetes
közösség kiemelten figyel arra is, miként találkozhat a monostorba érkező vendég
személyében Krisztussal – hangzott el hamvazószerdán, a Viator Étteremben saj
tótájékoztatón. Az évad első eseménysorozatát a nagyböjti koncertek jelentik.

illatmúzeum és apátsági sör
ZÖLD BÖJT,
Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor



20 2020. február 28.

BÁLI #szarkazsófi

Farsanggal együtt a mulatságok száma is szaporodik,
ahol jobbnál jobb ételekkel várnak bennünket. A vára
kozó ropogtatnivalóról azonban soha nem beszélünk.

Vízkereszttől hamvazószerdáig, a húsvét előtti 40. napig tar
tó farsang a bálok és vidám összejövetelek időszaka. Különösen
a húsvéti böjtöt megelőző néhány napja mozgalmas bálok és
vigadalmak tekintetében. A farsang Európaszerte történő meg
ünneplése már a XV. században ismert volt, Mátyás király ural
kodása alatt az ünnepség kellékeit, az álarcokat és ruhákat Itá
liából hozatták a főúri udvarokba – meglehetősen borsos áron.
Azóta sem változtunk sokat, hiszen szívesen bújunk csinos ru
hákba, táncolunk és kiemelt figyelmet szentelünk a gasztronó
miának is. Egy kicsit különlegesebb ételeket szeretünk fogyasz
tani, mint a hétköznapokon, és egy kicsit több pohár bort is
megengedünk magunknak, mint általában. A jól megszervezett
bálok egyik ismérve a részletekben rejlik. Az ételekre és italokra
olykor várakozunk, de az asztalon mindig találnunk kell egy kis
ropogtatnivalót. Kovászos kenyeret, pogácsát vagy esetleg egy
kis grissinit. Ezt sem nassolunk minden nap, főként nem az esti
órákban, de éppen ezért esik ez a legjobban, persze nem csak
báli mulatságok alkalmával.

Tipp: 
A grissini
szépsége

a hosszúságában 
és egységes színében 

rejlik, erre
törekedjünk.

Bevásárlólista
200 g finomliszt • 2 ek. kukoricadara
fél cs. szárított élesztő • 1 kk. só
1 kk. porcukor • csipet őrölt bors
fél kk. pirospaprika • fél kk. őrölt rozmaring
2 ek. olívaolaj • 50 g vaj (82%)
Magvakból 2 ek.: dió, szezámmag,
napraforgó, tökmag, mák 

Elkészítés: A lisztet egy tálba szitálom, hozzá pedig a cukrot,
élesztőt, kukoricadarát, őrölt paprikát, borsot, rozmaringot. A mag
vakat egy serpenyőben zsemleszínűre pirítom, de vigyázok, mert
nagyon hamar megéghet. Megvárom, míg kihűl és csupán a végén
adom a tésztához. A lisztes keverékhez 100150 ml meleg vizet
adok és kidagasztom pár perc alatt. Amikor összeállt a tészta, hoz
záadom az olajat, majd újradagasztom. Ötven percig kelesztem,
ezután átdolgozom kicsit, hozzáadom a magvakat és újabb 20 per
cig letakarva kelesztem. Kinyújtom 1 cm vastagra és hosszában fel
csíkozom. Egy tepsire sütőpapírt készítek és minden csíkot meg
sodorva sorakoztatok rá, hogy kerek formájú legyen. Előmelegített,
180 fokos sütőben 1012 percig, zsemleszínűre sütöm. Minél sül
tebb, annál tovább marad ropogós és áll el szabad levegőn!

ROPOGÓS
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Zsófinak nem ismeretlen a borva
csorák világa, családi pincészetükben
régóta szerveznek ilyen esteket. „Izgal
mas az ételek és a borok párosítása, a
turizmusbálon pedig az a megtisztel
tetés ér, hogy az általam kitalált vacso
ra  fogásai mellé olyan nagy borászok
adják kitűnő tételeiket, mint Kamo
csay Ákos, Takler Ferenc és Vida Péter.
Mindhárman elnyerték az Év Borter
melője címet, ami garancia arra, hogy
igazi kulináris utazáson vehetnek részt
a gála vendégei” – mondta lapunknak
Szarka Zsófi. Hozzátette, izgalmas
megtalálni a harmóniát egy leves és
egy bor ízei között, de legalább ennyi
re izgalmas, amikor az ételek és az ita
lok közötti kontraszt ad ki egy egészet.

Határtalan gasztronómiai élmé
nyeket ígér a X. Győri turizmusbál
március 7én az Olimpiai Sport
parkban. A szervezők a nívós fel
lépők mellett kiemelt szerepet tu
lajdonítanak a különleges borva
csorának is, amelyet idén lapunk
gasztro rovatának szerzője, Szar
ka Zsófi és csapata készít el.

Az este vezető séfje, szakmai filozó
fiája szerint arra törekszik, hogy a  fo
gások emlékezetesek maradjanak és
gondolkodásra sarkalljanak. „Ezen az
estén a „határtalanság” a kiindulópon
tunk minden tekintetben, és ez alól az
ételek sem kivételek. Ez jellemzi az én
főzési szokásaimat is leginkább, amit
alátámaszt az is, hogy több országban
tanultam a gasztronó
miát. Határtalanul
gondolkodom és fő
zök, és ez a határtalan
ság jól párosul a bál
másik szlogenjével, az
„összetartozással”. Ezt
talán az is jól szimboli
zálja, hogy a Felvidék
ről származom, a bor
vacsorákat pedig a Ba
latonfelvidéken készí
tem” – fűzte hozzá Zsófi. 

A négyfogásos vacsorában az éte
lek elsősorban a színükben kapnak
határtalanságot, a ciklámen, a zöldek
és a piros gyümölcsök dominálnak az
intenzív ízek mellett. Bár Zsófi tudja,
hogy lehetetlen mindenki kedvében
járni, de a szűzpecsenye, a kacsahús,
a vörös cheddar, a sok zöldség és gyü

mölcs, valamint a vanília, sokunk ked
vencei. Szereti a fine dining konyhát,
de amit ennél is fontosabbnak tart,
hogy házias, ízekben gazdag ételeket
együnk, amikkel jól is lakunk. „A csa
ládom imád nagyokat és jókat enni,
ami rendkívül inspirál. Együtt, egy
asztalnál mindez boldogság. Most
sem gondolkodom másként, még ha

250 főről is van szó: együtt, egy asz
talnál finomakat együnk, mert az ne
kem és a vendégeknek is egyfajta
boldogság.” (x)

Ha kedvet kapott, hogy ott legyen
március 7én, és megkóstolja a külön
leges borvacsorát, jegyét a Látogató
központban vásárolhatja meg.

Ünnepelje a nőnapot a turizmus  estélyén!

KÜLÖNLEGES
borvacsorával vár Győr
legtáncosabb bálja
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Értékesítési hirdetmény

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet (110 m2

és 69 m2) üzemel (szépségszalon, ABC). A tárgyi ingatlan
két bejáratról is megközelíthető, összkomfort fokozatú, az
üzlettereken kívül, mosdóhelyiségekkel és egyéb tárolóhe-
lyiségekkel rendelkezik. A zrt. jelenleg az ingatlant bérlet
útján hasznosítja. A kisebb alapterületű üzletrészre vonat-
kozóan 2019. december 31. napjáig tartó határozott, míg
a 110 m2 alapterületű ingatlanrészre határozatlan időtar-
tamú bérleti szerződés van hatályban. Pályázó benyújtandó

Várjuk önéletrajzát:

GYŐR-SZOL ZRT. 
MUNKA-BÉRÜGYI OSZTÁLY 
9024 Győr, Orgona utca 10. 
vagy munkaugy@gyorszol.hu

A borítékra, kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel 

a munkakör megnevezését.

A GYOR-SZOL-NÁL!
VÁRJUK 

´́

GÉPI 
parkgondozó

CSOSZERELÓ́

AMIT KÍNÁLUNK:

ÖNT KERESSÜK:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ

szakirányú végzettséggel:

(C kategóriás 
jogosítvánnyal)

(B kategóriás jogosítvánnyal)

GÉPKOCSIVEZETO

TETOFEDO–BÁDOGOS´́ ´́

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos

munkarend

NYUGDÍJASOK
jelentkezését is várjuk!

bejelentett munkaviszony,
folyamatos munkavégzés

versenyképes fizetés
+ cafeteria

vidékieknek bejárási 
költségtérítés

szakmai képzések támogatása

hosszú távú munkalehetőség

munkavédelmi eszközöket,
kéziszerszámokat, gépeket

biztosítunk
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pályázatában nyilatkozni köteles, hogy a bérleti jogviszo-
nyok 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 sze-
rint: Sági Géza Elnök-vezérigazgató Úr részére, Győr, Lajta u.
1–3. vételi ajánlat. Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10.

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ meg. További információ a GYŐ R-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igaz-
gatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben 8 és 16
óra között.

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

Március elsejétől a GyőrSzol Zrt.
ügyfelei – a Díjnet Zrt. rendszerén ke
resztül – elektronikus formában is kér
hetik távhőszolgáltatási számláikat. A
győri közszolgáltató ügyfelei elektro
nikus számlát egyelőre kizárólag a táv
hőszolgáltatásról kiállított számlák
esetében igényelhetnek. A GyőrSzol
Zrt. tervei között szerepel a lehetőség
további kiterjesztése, erre azonban
csak a későbbiekben kerülhet sor. (A
hulladékszállításról szóló számlát már
több éve a Nemzeti Hulladékgazdálko
dási Koordináló és Vagyonkezelő Zárt
körűen Működő Részvénytársaság, az
NHKV Zrt. állítja ki, a tényleges szolgál
tatást végző Győri Hulladékgazdálko
dási Nonprofit Kft.nek, a GYHGnak
erre befolyása nincs.)

Ahhoz, hogy a GyőrSzol Zrt. által
kibocsátott távhőszolgáltatási szám
lát a jövőben elektronikus úton kap
ják meg, az ügyfeleknek nem kell
mást tenniük, mint a Díjnet Zrt. web
oldalán (dijnet.hu) felhasználói fió
kot létrehozni, majd ezután a már
meglévő vagy az újonnan létrehozott
fiókba belépve, a számlakibocsátók
nál kiválasztani és regisztrálni a Győr
Szol Zrt.t.

elektronikusan is érkezhet

Nem jár pluszköltséggel az e-számlára és online fizetésre való átállás

A regisztráció elvégzéséhez a sze
mélyes adatokon kívül szükség van egy
régebbi távhőszolgáltatási számlára, il
letve az azon szereplő alábbi adatokra:
Vevő (fizető) neve: Számla 3. oldalán
bal felső sarok 2. sor • Vevő (fizető)
azonosító száma: Számla 3. oldalán bal
felső sarok 1. sor • Számla sorszáma:
Számla 3. oldal 5. sor 10 jegyű szám

Fontos, hogy a Díjnet használata az
ügyfelek számára ingyenes, az eszám
lára történő átállás semmilyen plusz
költséget nem jelent! (A fizetési tranz 
akciós díjakat az ügyfelek bankszámla
csomagjának kondíciói határozzák
meg.) A számlák fizetésére az alábbi
lehetőségeket biztosítja a Díjnet: 

• bankkártyás fizetéssel (VPOS), 
• egyedi banki utalással, 
• közvetlen internetbanki fizetés

sel (CIB Bank Zrt., Erste Bank
Hungary Zrt., OTP Bank Nyrt.
ügyfelei esetén), 

• mobiltelefonos fizetéssel
(iCsekk), 

• csoportos beszedési megbízás.

Továbbá lehetőség van a számlaérte
sítő levélből történő fizetésre is. A Díjnet
kényelmi funkciója, hogy a számla fize

tési határidejének lejárata előtt a rend
szer emlékeztető emailt küld, melyből
néhány kattintással szintén kezdemé
nyezhető a számla biztonságos fizetése.

A Díjnet fiókba érkező számlákat
bármikor és bárhol megtekintheti, és
gondoskodhat azok biztonságos kifi
zetéséről, akár már a számlaértesítő
emailből is, továbbá lehetőség van
a számlák letöltésére is.

Az eszámlafizetési megoldással a
GyőrSzol Zrt. által kiállított távhő
szolgáltatási számlákat a Díjnet rend
szerén keresztül elektronikus formá
ban küldi meg az ügyfél Díjnetfiókjá
ba. Az eszámla használatával szám
lái, számlákkal kapcsolatos teendői
áttekinthetővé, ütemezhetővé és
rendszerezhetővé válnak. 

Mi az a Díjnet?
A Díjnet egy elektronikus számlabe

mutatási és számlafizetési felület,
amely lehetővé teszi, hogy a rendszer
be regisztrált ügyfelek a számláikat
elektronikus formában – internet segít
ségével – Díjnet fiókjukban biztonságo
san tekintsék meg és egyenlítsék ki. A
Díjneten jelenleg 33 számlakibocsátó
számláinak fizetésére van lehetőség.

A TÁVHŐSZÁMLA
Szöveg: GyőrSzol Zrt.
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A GYŐR-SZOL ZRT. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGA ÖNT KERESI!

BÉREZÉS:
m

egegyezés szerint

hegeszto
cso-

vagy futés-
szerelo

betanított
munkás

villany-
szerelo

feltétel: autogén, AWI és bevont
elektródás hegesztő vizsga, előnyt
jelent: hegesztő minősítő vizsga

feltétel: szakmunkás-
bizonyítvány, előnyt jelent: 

hegesztő szaktudás

előnyt jelent: 
csőszerelői végzettség

előnyt jelent: 
elektrikusi végzettség

Fényképes szakmai
önéletrajzát várjuk: 

Győr-Szol Zrt. 
Munka-Bérügyi Osztály

9024 Győr, Orgona utca 10.
vagy

munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra, kérjük, írja rá,
illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör

megnevezését!

´´
´´
´´

´´ ´´
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Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 
9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu

Kérjük, a borítékon, illetve az e-mail tárgyaként szíveskedjen feltüntetni: Gépészmérnök pozíció

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság Műszaki és Fejlesztési osztálya

GÉPÉSZMÉRNÖK munkatársat keres
a győri távhőrendszer hőtermelő, elosztó hálózati és hőközponti technológiáival kapcsolatos 
mérnöki feladatok ellátására, épületgépész, energetika szakterületre.

Feltételek:
ACAD ismeret,
MS-Office programok alkalmazása,
megbízható, önálló munkavégzés

Előnyt jelent:
távhőszolgáltatás területén szerzett gyakorlat,
angol és/vagy német nyelvismeret,
B kategóriás jogosítvány

Bérezés:
megegyezés 
szerint.

Jelentkezési határidő:
2020. március 16.

FOGADÓÓRA

Bárány István önkormányzati képviselő március 2-án az Audi Hun-
garia Iskolában (Körtöltés utca felől megközelíthetően), 3-án az Üstö-
kös FC Klubban (Vámosi u. 2.), 4-én a Tulipános Iskola Kisbácsai Tagis-
kolájában (Sövény u. 15.) 17 órától fogadóórára várja az érdeklődőket.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a tulajdonában lé-
vő, nem lakás célú helyiségeit, bérleti díjra történő nyílt pá-
lyáztatással, hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr, Honvéd
liget 1. sz. alatti épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a Győr-Szol Zrt.
központjában (9024 Győr, Orgona u. 10.), valamint a www.gyor.hu
honlapon, a Vagyonhasznosítási felhívás menüpontban tekinthetők
meg 2020. február 24-től március 16-ig, ahonnan a pályázati nyom-
tatványok is letölthetők. 

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 Győr,
Városház tér 1. )Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasznosítási
Osztályán, ügyfélfogadási időben vagy telefonon: a (96) 500-236-
os és a (96) 500-277-es számon. Részletes ismertetés a pályázati hir-
detményeken található!

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje:
2020. március 16. 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: Városháza, Győr, Városház tér 1.
Zechmeister II Terem. Időpontja: 2020. március 19.
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A GYHG Gyõri Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. felvételt hirdet az alábbi 
munkakör betöltésére:

Fõbb feladatok: 
• lakossági és közületi ügyfelek 
részére hulladéktároló 
edények kiszállítása
• a közszolgáltató
által biztosított hulladék-
gyûjtõ edénnyel kapcsolatos 
ellenõrzések
• a közszolgáltatási jogviszony 
megszûnése esetén a hulladék-
gyûjtõ edények átvétele
• edények kiszállításával 
kapcsolatos adminisztrációs 
és pénzkezelési feladatok elvégzése

Feltétel: • középfokú végzettség
• felhasználói szintû számítógépes
ismeret • rugalmasság  • logikus 
gondolkodás • munkabírás,
terhelhetõség • precizitás, pontosság
• jó kommunikációs és kiváló 
problémamegoldó készség
• „B” kategóriás jogosítvány

Munkavégzés helye:
9028 Gyõr-Sashegy, Külsõ Fehérvári út 1.

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint a végzettséget igazoló 
bizonyítványokat bérigény megjelöléssel az alábbi e-mail-címre várjuk: munkaugy@gyhg.hu. 

Kérjük, szíveskedjen az e-mail tárgyaként feltüntetni: „Edénykiszállító” pozíció.
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szállítom felesleges holmiját.
0620/9967268

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

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

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! Tel.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!
Győrben járókeret, Antideca
pitus matrac és kéziszerszá
mok eladók. Érd.: 06
20/4357809.

Felment a tört arany ára!
7.700–8.500Ft/gramm. Régi
ségfelvásárlás! Győr, Hotel
Rába! Március 4én, március
11én, március 18án. Min
den szerdán!  9–14 óráig. Fa
zon arany: briliánssal díszít

Növényvédelem, tavaszi per
metezés, gyomirtás szakem
bertől. 0670/3848217

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést,
gipszkarton rendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

Ajtók javítása! Kültéri és bel
téri ajtók javítása, vasalatzár
csere, zárjavítás. Tel.: 06
70/2237957.

Vállalom tetők, lapos tetők
kisebbnagyobb javítását.
Ereszcsatorna takarítását.
0630/4382919

Költöztetés, lomtalanítás, te
herszállítás. Bútor és műsza
ki termékek szállítása. Érdek
lődni lehet telefonon: 
0630/5420720

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, kertásás, famet
szés, faültetés, fűnyírás, ka
szálás! Érd.: 0630/403
6810; 96/826322.

Duguláselhárítás, vízszenny
vízvezeték javítása, bővítése,
szaniterek, csaptelepek cse
réje. Kül és beltéri burkola
tok javítása. Telefonszám:
0670/3636633

Villanyszerelés a kapcsolótól
a teljes ház szereléséig. 06
70/3151993

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
rés, szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érd.: 0670/8846838.

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

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

Vállalom limlomjának elszállí
tását, megbízható csapat va
gyunk. Hívjon bizalommal,
ár megegyezés szerint. Igény
szerint számlát biztosítok. Te
lefon: 0670/5146990.

Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbontást
is megegyezés szerint. Hív
jon bizalommal! Igény sze
rint számlát biztosítok. Ér
deklődés telefonon: 06
70/7075812.

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen el
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ÁLLÁS

Csanakra takarításba besegí
tő hölgyet, heti 1 alkalomra
keresek. 0630/5765750

Éttermünkbe 4–6 órás mű
szakba keresünk pultos kollé
gát. Jelentkezni lehet a Mar
cal Étteremben, vagy  a
96/431330as telefonszá
mon.

Győri vasútállomás felújított
illemhelyére munkatársat ke
resünk. Jelentkezés: 06
96/365452.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! 0670/3846557

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés kőműves
munkák, víz, villanyszerelés.
0630/8720564

Tavaszi akció a TippTopp
Mosodában! Szolgáltatása
ink: mosás, vasalás, takarí
tás, szőnyegtisztítás. Várunk
nagyobb megrendeléseket
is. Győr, Árpád út 53. 06
70/6708268

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

Apróhirdetések
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Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

ZENEI UTAZÁS
a slágerek, musicalek, operettek dallamain

2020. március 21. (szombat) 18 óra

Előadók:
Illés Gabriella
Székely Szilvia
Széles Zoltán

Közreműködik:
Bertalan Péter

BELÉPŐ ÁRA:
vacsorával együtt 
4.000 Ft/fő

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• KONYHAI KISEGÍTŐ •

• UDVARI MUNKÁS •
• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •

• ÁPOLÓ •
• SZAKÁCS •

• VILLANYSZERELŐ •
• FESTŐ •

• KARBANTARTÓ •
• TERÁPIÁS MUNKATÁRS •

munkakörökben.

További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu

Pályázatok benyújtása: EESZI HR gazdálkodás
9026 Győr,  Kálóczy tér 9–11.

hr@eeszi.hu



ve 9.000–30.000 Ft/gramm.
Festmények, régi pénzek, ki
tüntetések, képeslapok, Zsol
nay, herendi porcelánok, ka
rórák. Érdeklődn lehet: 06
70/3816345. www.dunaga
leria.hu

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni lehet: 06
20/5299861.

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,

kerti szerszámokat vásárol
nék. Telefonszám: 06
20/4153873.

OKTATÁS

Amerikai angol nyelvű társal
gásra várok jelentkezőket,
Győr belvárosában. Tel.: 06
30/2863898.

ELADÓ

Győrszentiván frekventált ré
szén 3 szobás, riasztóval vé
dett családi ház eladó. Érd.:
0620/4357809.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 40 nmes,
komfortos, teljesen felújított,
határozott bérleti szerződé
ses lakást cserélne, 45–80
nmes, 23 szobás, határozott
határozatlan idejű bérlemény
re. Újváros, Bán A. u. kizárva.
(Hirdetésszám: 666)

Nádorvárosi 2 szobás, 52 nm
es, komfortos, felújított, hatá

rozatlan bérleti szerződéses la
kást cserélne téglaépítésű,
34 szobás, határozatlan idejű,
nádorvárosi, belvárosi, bérle
ményre. (Hirdetésszám: 667)

Belvárosi 2 szobás, 44 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 45–68 nmes, 3 szo
bás, határozatlan idejű bérle
ményre. Újváros, Sziget,
Gyárváros, Bán Aladár u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 669)

Szigeti 1 szobás, 33 nmes,
félkomfortos, szilárd tüzelé

sű, teljesen felújított, határo
zatlan bérleti szerződéses la
kást cserélne 2 szobás, 50
nmes, határozatlan idejű
bérleményre. Tartozás átvál
lalása lehetséges. Adyvárosi
és belvárosi bérleményre.
Bán Aladár u. kizárva. (Hirde
tésszám: 670)

Adyvárosi 2 szobás, 54 nmes,
összkomfortos, felújított, ha
tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne 36–55 nmes,
2 kisebb lakású, határozott
határozatlan idejű bérlemény
re. (Hirdetésszám: 671)
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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

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 GINOP 5.3.3-18-2018-00006 pályázat
keretében már elérhetô az ingyenes
jogsegélyszolgálat munkajog, adójog,
társadalombiztosítási jog és cégjoggal
kapcsolatos kérdésekben.

Bôvebb információ:
www.jogpontok.hu

A szolgáltatás anonim. 
Személyesen, online, e-mailes, 
chates formában és telefonon
vehetô igénybe.

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarokMIKOR: keddenként 16.00—18.00

HOL: Kórház C1 épület, 1 emelet, 1033 rendelô

DR. VÉGH
ERNÔ 

KARDIOLÓGUS
FÔORVOS

KARDIOLÓGIA MAGÁNRENDELÉS

Bejelentkezés szükséges: 70/219 0707

Fô tevékenységek: kardiológiai vizsgálat, EKG értékelése, szív-ultrahang vizsgálat, szívelég-
telenség, koszorúér-betegség, magas vérnyomás kezelése, ritmuszavarok kezelése, jogosítvány-
megújítás kardiológiai értékelése, szívzörej kivizsgálása, billentyûhibák nyomon követése.
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Az ÉszakDunántúli Vízügyi Igaz
gatóság (ÉDUVIZIG), a PannonVíz
és a Hildszakgimnázium szakembe
reinek vízvilágnapi roadshowja a
március 16án a péri Öveges József
Általános Iskolában kezdődik, majd
Écsen és Kisbajcson folytatódik a
program. Március 19én a győri Pé
terfy, majd 20án a győrszentiváni
Váci Mihály Iskola következik. Jó idő
esetén az udvaron, egyébként a tor
nateremben lesznek a bemutatók.
Összesen 1500–2000 résztvevőre
számítunk.

A programok között lesz árvízvé
delmi bemutató, megismerkedhet
nek a vízkárelhárítás és a vízmérés
eszközeivel, láthatják a víziközműte
repasztalt, a Harcsásféle falikútgyűj
teményt, vízkémiai és szerelési be
mutatóra is sor kerül, valamint ízelí
tőt láthatnak az építőművészet szép

Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.

Vizes bemutató öt iskolában,
koszorúzás az árvízi emlékmű
nél, gátőrfutás, víztoronyláto
gatás – sorolta a győri vízvilág
napi eseményeket Tóth László,
a PannonVíz Zrt. diszpécser
szolgálatának vezetője.

ségeiből. Nagy hangsúlyt kap a pálya
orientáció is. 

Március 20án, pénteken 9 órakor
a győri önkormányzat, a Magyar Hid
rológiai Társaság Győri Területi Szerve
zete és a három fent említett szerve
zet Révfaluban, a Szövetség és Rónay
Jácint utca találkozásánál lévő árvízi
emlékműnél koszorúz. Ünnepi beszé
det mond Józsa Tamás, a Győri Szak
képzési Centrum Hild József Építőipari
Szakgimnáziumának igazgatója.

Március 20án délután ismét a
gátra invitáljuk a futás kedvelőit –
mondta el Szabó Henriett, az ÉDU 

VIZIG PR referense. Célunk, hogy hi
vatásuk fontosságát elismerve, tisz
telegjünk a gátőrök előtt, akik termé
szetes vizeink és vízkincsünk legjobb
ismerői. Tevékenységük semmivel
sem helyettesíthető. A legmoder
nebb technikai kommunikációs esz
közök is csak az emberi tudással, a
szakmai tapasztalatokkal együtt le
hetnek hatékonyak a vízkormányzási
feladatok ellátásában és az árvízi vé
dekezésben. Az ÉDUVIZIG szervezé
sében zajló futásról a eduvizig.hu és
a pannonviz.hu oldalakon találnak
részleteket.

A PannonVíz Zrt. vízvilágnapi pá
lyázatára március 18. szerda délig
várjuk a pályaműveket. Értékes aján
dékok és családi állatkerti belépők ta
lálnak majd gazdára. Csoportos kate
góriában pedig harmincfős állatkerti
belépő a nyeremény.

Végül az egyik legnépszerűbb
program: március 21én, szomba
ton 10–13 óráig megnyitja kapuit
a Szabadhegyi Víztorony. A látoga
tók között most is kisorsolunk egy
szódagépet, a torony körül pedig
vizes programokkal várjuk az ér
deklődőket.

A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy páros tiszteletjegy, amely beváltható a Cinema
City Győr moziban szabadon választott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét emailben,
illetve postán értesítjük.

VIZES PROGRAMOK városszerte
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Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

A csukafejű tigrisharcsák DélAmerika halai, megtalálha
tóak a nagyobb folyókon kívül a mellékágakban, vízzel el
árasztott területeken is. Ragadozó állat, a természetben ki
sebb halakkal táplálkozik. Viszonylag békés éjszakai állatról
van szó, szeretnek vízbe lógó fatörzsek alatt elbújni. Színűk
lehet ezüstös vagy barnás, amelyen függőleges, vastag csíkok
és nagyobb pöttyök találhatóak. Akár egyméteresre is képe
sek megnőni, ezért érdemes megfontolni az otthoni tartását.
Sajnos sok helyütt nem is hívják fel erre a vásárlók figyelmét,
így a tulajdonos kénytelen valamilyen úton jobb helyet találni
a házi kedvencének, amikor már kinőtte az akváriumot. 

Bendegúz 2018 nyarán került a Füles Bástya lakói közé.
Akkortájt még csak 14 centiméter volt a hossza, manap
ság már közel 50 centiméterrel büszkélkedhet. Kezdetben
a beköltözés után a stressz miatt nem evett, ám hamar ki
derült, hogy micsoda zabagépről van szó: a teknősöket is
elkergeti az élelem környékéről, hogy minél többet tudjon
magának megszerezni. Jól tudja, hogy mikor várható az
etetési idő, és annak ellenére, hogy a természetben éjsza
ka vadászik, a gondozóival már mély barátságot kötött,
hajlandó elvenni kézből a haldarabokat akár nappal is.

Bendegúz etetésén kívül is sokféle látványosság vár
mindenkit a Füles Bástyában, hiszen testközelből találkoz
hatnak korábbi sztárjainkkal: Szotyival, a szurikáta kislány
nyal, Priscillával, a tarantulával vagy Carlosszal, az ama
zonpapagájjal!

További információkért, nyitvatartási időkért 
és jegyárakért keresse fel a Füles Bástya honlapját

vagy a Facebookoldalát!

Eddigi cikkeinkben a Füles Bástya aranyos kis lakóiról 
írtunk, amit most sem szeretnénk megszakítani. Ellenben 

a heti sztárunk nem szőrös, nem tollas, sokkal inkább olyan
lény, ami elég sok ember számára nem kategorizálható be 

a „cuki” kifejezés alá.
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BENDEGÚZ, 
a csukafejű tigrisharcsa

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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Éljen az ÁFA-visszaigénylés lehetõ sé -
gé vel! Pannonhalmán földszinti, 62
nm-es, nappali+2 szobás, kertkap-
csolatos lakás eladó. Az ár emelt
szintû fûtéskész, átadás idõpontja:
2020. október. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyõrújbarát és Ménfõcsanak ha-
tárán munkájára igényes kivitelezõtõl
eladó új építésû, 91 nm-es ikerház.
Elosztása: amerikai konyhás nappa-
li+3 szoba. 17 nm terasz és 901
nm saját terület tartozik hozzá.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Szabadhegyen eladó ez a má-
sodik emeleti, 46 nm-es, erkélyes,
nappali+1 szobás lakás. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.
Várható átadás: 2020. nyár. Garázs
és teremgarázs is vásárolható. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyõr-Szabadhegyen eladó ez az
elsõ emeleti, 73 nm-es, erkélyes,
nappali+3 szobás lakás. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.
Várható átadás: 2020. nyár. Garázs
és teremgarázs is vásárolható. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 24,9 M Ft Ár: 24, M Ft 5

Gyõr belvárosában, az ÁRKÁD kö-
zelében eladó elsõ emeleti, 44 nm-
es lakás. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali+egy szoba. A liftes tár-
sasházban 36 és 75 nm közötti la-
kások még leköthetõk.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 28,990 M Ft 

Gyõr-Révfaluban 1. emeleti, 74,03
nm-es, nappali+3 szobás, új építésû
téglalakás eladó dupla terasszal! A
38 lakásos társasház 30 cm-es tég-
lából épül, 15 cm-es homlokzati
hõszigeteléssel.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 33,931 M Ft 

Gyõr belvárosában, az ÁRKÁD kö-
zelében eladó elsõ emeleti, 75 nm-
es, erkélyes lakás. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali+3 hálószoba. A
liftes társasházban 36 és 75 nm kö-
zötti lakások még leköthetõk.

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 52,290 M Ft 

Gyõr-Pinnyéden eladó amerikai
konyhás nappali+1 szobás, új épí té -
sû, 1. emeleti, erkélyes lakás. Az in-
gatlan 47 nm, 4,4 nm erkély tartozik
hozzá. A lakás belsõ elosztása még
variálható!

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 19,999 M Ft 

Azonnal birtokba vehetõ ikerház
fûtéskészen! Gyõrújbaráton eladó
nappali+3 szobás, 94 nm-es iker-
ház garázzsal és 2 autó számára be-
állóval. Terasz: 18 nm, saját kert-
rész: 500 nm. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Pinnyéden eladó amerikai
kony hás nappali+1+fél szobás, föld-
szinti, kertkapcsolatos lakás. Az ingat-
lan 46 nm-es, 15 nm terasz és 75
nm saját kertkapcsolata van. TAVASZI
AKCIÓ: AJÁNDÉK GÉPKOCSIBEÁLLÓ!

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 23,999 M Ft 

Ár: 36,9 M Ft Ár: 36 M Ft

Gyõr-Szabadhegy kedvelt, csendes
utcájában 535 nm-es építési telek
eladó. A telek beépíthetõsége 30%-
os. Utcafront szélessége 18 m. A te-
lek összközmûves. További informá-
ciókért várom hívását!

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyõr-Marcalváros II-n 75 nm-es,
elsõ emeleti, erkélyes téglalakás el-
adó. Elosztása: nappali+2 szoba. A
lakás felújított, a konyha gépesített.
Az ingatlanhoz saját tároló tartozik. A
faablakok redõnyösek. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 35,690 M Ft

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

Ár: 21,4 M Ft

Éljen az ÁFA-visszaigénylés le he tõ sé -
gével! Pannonhalmán elsõ emeleti,
79 nm-es, nappali+3 szobás, dupla
erkélyes lakás eladó. Az ár emelt
szintû fûtéskész, átadás idõpontja:
2020. október. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Kunszigeten új építésû lakóövezet-
ben eladó önálló ikerház. Az ingatlan
91 nm-es, 15 nm-es terasz és 482
nm saját kertkapcsolat tartozik hozzá.
Elosztása: amerikai konyhás nappa-
li+3 szoba.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Nádorvárosban, a Tihanyi Ár-
pád úton, szigetelt házban, fûtés-
korszerûsített, klimatizált, 53 nm-es,
2 szoba+hallos panellakás eladó. A
lakás 4 emeletes társasház 4. eme-
letén található. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 20,990 M Ft 

Gyõr belvárosában, Rába-partra
nézõ, Bauhaus stílusban épült társas-
házban eladó 89 nm-es, elsõ emele-
ti lakás. Elosztása: amerikai konyhás
nappali+2 szoba. 2010-ben felújítot-
ták: víz- és villanyvezeték-csere. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 43,5 M Ft Ár: 34,999 M Ft Ár: 29,9 M Ft

Ár: 42,9M Ft
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88.888 Ft

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

MÁR HAVI NETTÓ

-tól

www.carmenrent.hu

„Az volt az év eleji célom, hogy a
legjobb száz közé jussak, és most biz
tosan megvan a főtábla a Roland
Garroson és Wimbledonban. Mivel
máris túlszárnyaltam az elvárásai
mat, új célokat fogok kitűzni, de nem
szeretnék nagy szavakkal és top öt
vennel dobálózni, a reális az, hogy
stabilizáljam a helyemet a legjobb
százban” – nyilatkozta a DélAmeri
kából kedden este hazatért játékos.
Balázs először a bangkoki történése
ket elevenítette fel, ahol januárban
megnyerte élete második challenger
viadalát.

„Iszonyatos meleg volt, sorra dől
tek ki olyan játékosok, akik nálam
sokkal durvább fizikummal rendel

keznek. Tíz napon belül hét meccset
játszottam embert próbáló körülmé
nyek között, és azért nyertem, mert
bírtam a megpróbáltatásokat” –
mondta Balázs Attila, majd rátért a
februári menetelésre: „DélAmeriká
ban négy versenyt terveztünk, úgy
gondoltam, hogy az egyiken ki fog
jönni a lépés. A mezőny sűrűségét
jelzi, hogy a Buenos Airesi selejtező
első körében hat pontért és ezer dol
lárért csaptunk össze egy spanyollal,
akivel két héttel később Rióban 180
pontért és nagyjából százezer dollá
rért ment a küzdelem.”

Balázs Attila februárban az argen
tínai Córdobában a nyolcaddöntő
ben, Buenos Airesben a selejtező

ben, Rio de Janeiróban pedig az elő
döntőben búcsúzott. „Az elmúlt 25
évben nem nagyon volt olyan nap,
hogy ne hallottam volna a családtól,
barátoktól vagy mástól a Top100at.
Most életem egyik legnagyobb kér
désére megvan a válasz, kissé meg
nyugodott a lelkem, de továbbra is
elsősorban munkának élem meg a
teniszt. Az emberek bekapcsolják a
tévét, és látják, hogy milyen jó ne
kem a pályán, de az a 99 százalék,
amit nem látnak, az nem olyan szó
rakoztató. Én nem szeretek annyira
utazni, egyedül lenni, korábban sok
fájdalmat okozott nekem a tenisz, de
azért most megkönnyebbültem” –
mondta Balázs Attila.

A célok eléréséről és a
megnyugvásról is beszélt
az MTInek Balázs Attila,
aki január óta 52 helyet
javítva, már a 79. a férfi
teniszvilágranglistán. A
hazai Szuperliga meccse
ken a GYAC színeiben sze
replő teniszező régi álma
vált azzal valóra, hogy
Top100as lett.

Balázs Attila a Top100-ban: 
„Túlszárnyaltam az elvárásaimat”

Negyedik alkalommal rendezték
meg a Brunszvikkupa kétkapus do
bójáték tornát a legkisebb kézilab
dásoknak. A SzentGyörgyi Iskola
tornatermében nyolc csapatban
összesen hetven gyerek játszott
meccseket. A szervező Brunszvikovi
három, a Mónusóvoda, a szentivá
ni, a győrsági, az abdai és a kunszi
geti ovi pedig egyegy csapattal sze
repelt. A hagyományoknak megfele
lően, a gólokat nem számolták, nem
volt győztes és vesztes, és ezúttal is
minden gyerek kapott érmet. 

A legkisebb
KÉZISEK
játszottak

A városi közgyűlés lapunk megjele
nésének idején dönt a 2020as sportpá
lyázatokról. Az előterjesztés szerint a tá
mogatásra több kategóriában is pályáz
hatnak az érintettek, köztük a sportszer
vezetek és az utánpótlásnevelés fejlesz
tését végző alapítványok. Az önkor
mányzat szintén pályázati úton segíti a
város területén működő sportszerveze
tek egyéni, eredményes versenyzőit, a
fogyatékkal élő sportolókkal foglalkozó
sportszervezeteket, valamint a győri
egyesületek sportrendezvényeit is. A pá
lyázati kiírások és dokumentumok – el
fogadásukat követően – a sport.gyor.hu
honlapról lesznek elérhetők. 

KIÍRJÁK
a sportpályázatokat
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A GyőrSzol TC ifjúsági és felnőtt te
kecsapata is nyert az Ajka elleni hazai
találkozón. A február 22én az Orgona
utcai tekepályán megrendezett szu
perligás mérkőzésen a fiatalok 3:1
arányban győztek, megerősítve ezzel
első helyüket a korosztályos tabellán.
A felnőttek stabil teljesítményt nyújt
va, 3500 csapatfát elérve 6,5:1,5
arányban szintén nyertek. Az ifjúsági
aknál Tóth Dániel 603 fás, a felnőttek

Városunkban, ahogy másutt a vilá
gon, nem csak az ép sportolók visznek
véghez olykor emberfeletti teljesítmé
nyeket, érnek el kimagasló eredménye
ket, hanem a fogyatékkal élők is. Rájuk
legalább annyira büszkék a győriek,
mint például az olimpikonokra.

Dr. Dézsi Csaba András, a város
polgármestere elmondta, a pa
rasporttal kapcsolatban gyors és
egyértelmű előrelépést vár a szakem
berektől. Minden itt élő embernek
éreznie kell, hogy Győr sportváros,
ebbe természetszerűleg beletartozik
a fogyatékkal élők sportja is. 

Az elmúlt évekből Tomi Rocky,
azaz Patkás Tamás az egyetlen ma
gyar nyíltvízi paraúszó neve lehet
sokaknak ismerős. Tamás egy bal
esetben mindkét lábát elveszítette,
később mozgáskorlátozottként úszó
versenyeken indult, többször átúszta
a Balatont. Horvátországi küzdelme
az emberfeletti kategóriába tartozik:
a porecsi úszófesztiválon, hullámok
között 5000 métert küzdött le, össze
sen 5 óra 4 perc alatt.

A városnak a tokiói paralimpiára
esélyes evezőse is van, a GYAC, vagyis
a Győri Atlétikai Club színeiben indu
ló Pető Zsolt személyében. A 39 éves
sportoló többszörös világ és Európa
bajnok ergométeren, de síkvízen is
kiváló eredményei vannak. Őt és klu
bedzőjét, Nagy Gábort néhány hete
az előző év legjobbjának választották
a paraevezősök és mestereik között.
A Magyar Parasport Napján ők ket
ten egy általános iskolában jártak,
ahol a diákok nekik köszönhetően ki
próbálhatták az evezős ergométere
zést paraevezős székből.

Talán kevesebben tudják, de a
rendkívül sikeres magyar paraasztali
tenisz válogatott is otthonának tekinti
Győrt. A csapat, több paralimpiai baj
nokkal, érmessel a Club Arénában ké
szül a válogatott viadalokra, a győri
szövetségi kapitány Vígh Zsolt vezeté

GYŐZELEM
nél Lendvai András 607 fás teljesít
ménnyel hívta fel magára a figyelmet.

A GyőrSzol TC szuperligás te
kecsapata február 29én Szentgott

hárdon játszik bajnoki mérkőzést.
Másnap, március 1jén ugyancsak
Szentgotthárdon, de a Magyar Kupá
ban mérik össze felkészültségüket a

csapatok. A Szentgotthárd elleni ku
paküzdelemben az első találkozót ha
zai pályán a Rábaparti alakulat 4:2
arányban megnyerte, így a szombati
visszavágón idegenben is a győze
lemben bízhatunk.

A GyőrSzol TC következő hazai
szuperligás mérkőzése a Székesfehér
vár csapata ellen március 7én 14
órakor lesz az Orgona utcai tekepá
lyán. A belépés díjtalan.

hazai pályán

sével, így állandó vendég a modern lé
tesítményben Szvitacs Alexa, Major
Endre és Pálos Péter is, akikről bizto
san hallunk majd a tokiói paralimpián
is. A válogatottnak jelenleg három kvó
tája van az ötkarikás játékokra.

Teniszben is a parasport egyik fel
legvára Győr, pontosabban az Olim
piai Sportpark. Amellett, hogy a
GYACban is több parateniszező edz
rendszeresen, és ér el sikereket, ran
gos hazai és nemzetközi tornáknak
ad otthont az OSP kilenc teniszpályá

ja. A győriek közül Farkas Attila talán
a legismertebb, felkészülését Berecz
András segíti.

Győrben kijelölt útja van a pa
rasport fejlődésének, amire jó példa,
hogy a közeljövőben saját, különálló
szakosztállyal bővül a GYAC, ahol a le
hető legjobb körülmények között
edzhetnek, versenyezhetnek a fogya
tékkal élők.

Petrov Ivántól, sportért felelős
polgármesteri biztostól megtudtuk,
a Magyar Paralimpia Bizottság elnö

ke, Szabó László több szálon is szoro
sabbra szeretné fűzni Győrrel a kap
csolatot, ennek első lépése, hogy a
GYAC Simon Csaba elnök vezetésével
megalakítja a parasport szakosztályt.

Az integrált képzés fejleszti a társa
dalmi érzékenységet és sportszakmai
lag is ez a legcélravezetőbb. A Magyar
Parasport Napja programsorozatnak
és a Lélekmozgatónak több száz iskola,
több tízezer diák, több ezer tanár és
több tucatnyi önkormányzat az aktív
szereplője. Köztük van Győr is.

A Magyar Parasport Napját 2018 óta
minden évben február 22én ünne
peljük, a dátum választása szimboli
kus, hiszen ezen a napon, 1970. feb
ruár 22én alakult meg a Mozgásgá
toltak Halassy Olivér Sport Clubja, a
Mozgásjavító intézmény falai között.
A klub a névválasztásával a legendás
vízilabdázó és úszó előtt tisztelgett,
aki lábamputáltként az épek között
lett olimpiai bajnok 1932ben és
1936ban. A hazai parasportéletben
Győr eddig is meghatározó szerepet
játszott, a jövőben pedig további elő
relépés várható.

Győrben egyre nagyobb
figyelmet kap a

PARA-
sport

Szerző: Nagy Roland

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Sertéskaraj csont nélkül

Sertéslapocka
Akció: február 28—március 5.

229 Ft/db

Magyar tejföl
20%-os, 330 g, 

693,94 Ft/kg

Magyar piros alma

279 Ft/kg

Sertéscomb 1.399 Ft/kg
Sertésmáj 320 Ft/kg

Cherry Queen desszert 
125 g, 5.992 Ft/kg

1399 Ft/kg

1200 Ft/kg

1499 Ft/kg helyett

Füstölt, fôtt tarja 

1999 Ft/kg

749 Ft/db

„Nagyon fontos a fiatalok bevonása
a sportba. Polgármesterként és orvos
ként is azt gondolom, nem mindegy,
milyen körülmények között sportolnak
a gyerekek. Kosárlabdában egy jó mi
nőségű sportburkolat például csökken
ti a sérülésveszélyt. A profi sportot tá
mogató szponzorok szerencsére úgy
érzik, hogy az utánpótlásba is érdemes
befektetni, hiszen aki a jövőre gondol,
az a jelenben a fiatalokat támogatja.
Fontos, hogy a győri támogatókban ez
a szemlélet megvan. A kosárlabda a fi
atalok körében rendkívül népszerű,

JÁTÉKKAL AVATTÁK FEL

Megújult a Kovács Margitiskola tornaterme: korszerű sportburkolatot kapott, ezzel régi vágya telje
sült az intézménynek. A teljes beruházás összértéke bruttó 37 millió forint volt, amihez az önkor
mányzat is hozzájárult. A tornaterem avatóján a gyerekek az NB Iben szereplő győri csapat játéko
saival találkozhattak és játszhattak, versenyezhettek együtt.

Győrben pedig megkapják a megfelelő
alapokat. Ebben a korban még nem az
eredmény az elsődleges szempont, ha
nem az, hogy egészségesek legyenek,
és fejben váljanak majd profivá az élet
minden területén” – mondta dr. Dézsi
Csaba András polgármester. 

A Széchenyi Kosárlabda Akadémia
a sportág fejlesztésén és a nevelésen
kívül lényeges szempontnak tartja a
város sport és testnevelési intézmé
nyeinek modernizációját.

„Nagyon fontos, hogy az utánpót
lásba is vissza tudjunk forgatni forrá

sokat. A társasági adókedvezményt
és a pályázati rendszert is próbáljuk
erre felhasználni. A többlépcsős
program keretein belül újult meg ko
rábban a Tulipános Általános Iskola
tornaterme, illetve épült meg egy
kültéri sportpálya Adyvárosban is.
Hosszú évek alatt alakult ki a jó kap
csolat az iskolákkal, népszerű lett a
kosárlabda, nagyjából négyszáz gye
rek sportol nálunk, és ez a létszám
nőhet a következő években” – mond
ta Fűzy András, a Széchenyi Kosárlab
da Akadémia elnöke.

Danyi Gábor és Elek Gábor szövetségi kapitá
nyok kijelölték a magyar női kézilabdaválogatott
bő keretét a márciusi, győri olimpiai selejtező tor
nára. A 28 fős névsor tagjai közül 16 játékos léphet
pályára a négyes torna rajtján az Audi Arénában.
A kvalifikációs viadal során három cserére lesz le
hetőség. A bő keretbe bekerült Szikora Melinda,
az EHF Kupacímvédő Siófok KC kapusa, illetve
SzöllősiZácsik Szandra, az MTK balátlövője is, akik
a közelmúltban rendre remek teljesítményt nyúj
tottak. A Győri Audi ETO csapatát négy játékos
képviseli a válogatottban, a kapus Kiss Éva, a jobb
szélső Faluvégi Dorottya, és két balszélső Fodor
Csenge, valamint Puhalák Szidónia. A válogatott
március 10én kezdi a felkészülést.

Az olimpiai selejtező menetrendje: 
március 20. péntek: Magyarország–Kazahsztán 17 óra, Oroszország–Szerbia 20 óra
március 21. szombat: Magyarország–Szerbia 17.30, Oroszország–Kazahsztán 20.30 óra
március 22. vasárnap: Szerbia–Kazahsztán 17.30, Magyarország–Oroszország 20.30 óra

ŐK KÉSZÜLNEK a győri olimpiai selejtezőre

MEGÚJULT A TORNATEREM, 
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