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Volt olyan férfi, akinek egy éve nem volt levágva a haja, most
egy rövidebb frizurát szeretett volna, az ő kívánságát is teljesí
tették a napokban. „Az iskolánkban már több mint tízéves ha
gyománya van ennek a nagyszerű kezdeményezésnek, a diákok
rendszerint nagyon szívesen jönnek ide, hiszen szeretnének se
gíteni és szeretnék szebbé tenni a nehéz sorsú emberek kará
csonyát” – mondta Híradónknak Hajczinger Krisztina, a Kossuth
Lajos Középiskola és Kollégium fodrász szakoktatója.

Az lakók számára az advent az év egyik legjobban várt idő
szaka, itt a likócsi Segítőházban azonban ez az egyik legnehe
zebb. Nem csoda, hogy örülnek az ilyen kezdeményezéseknek.
„Az embereknek így nemcsak lelkiekben, hanem a külső szem
pontjából is megadjuk, ami méltó az adventi időszakhoz. A fia
talok odaadóan teszik a dolgukat. A lakók nagyon várják ezt az
alkalmat, ez a legjobb jel arra, hogy a nehéz sorsú emberek sze
retnének visszakapaszkodni a társadalomba” – fogalmazott Sü
tő Csaba, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat vezetője.

A diákok számára több szempontból is hasznos a munkával
eltöltött délelőtt, hiszen amellett, hogy gyakorolhatják hivatá
sukat, egyfajta érzékenyítésben is részt vesznek a nehéz sorsú
emberekkel folytatott beszélgetés során.

Új frizurával lepték meg a likócsi Segítőházban élőket a győri
Kossuthközépiskola fodrásztanulói. Az intézményben már
tízéves hagyomány, hogy karácsony előtt néhány végzős di
ák a nehéz sorsú emberekhez látogat és fél napon keresztül
az itt lakók kérését teljesíti, ami a frizurákat illeti.

Iván György a Győr+ Reggeliben mesélt a ma már több mint
húszéves kezdeményezésről. „Jó pár évvel ezelőtt az Első Győri Li
ons Club az önkormányzat segítségét kérte abban, hogy a karácso
nyi vásárban megvalósíthassák jótékonysági akciójukat. Az évek
alatt a Megyeháza térről a Baross útra került át a faház, illetve a
kezdetben pár napos lehetőség az egész advent idejére kiszélese
dett. Ma már több civil szervezettel osztozunk a jótékonysági faház
használati jogán” – mesélte az Első Győri Lions Klub tagja.

A faházban a civil szervezetekre eső 34 napon forró csoko
ládét, forralt bort és teát kínálnak az arra járóknak, akik cserébe
annyi összeget dobnak be a becsületkasszába, amennyit jónak
látnak. A szervezetek különböző célokra gyűjtenek, amelyek
megvalósításához bárki hozzájárulhat.

December 14 és 16 között például a H.O.G. Four Rivers Chap
ter Hungary csapata várja az érdeklődőket a faházban. Virág
Krisztián, a chapter elnöke elmondta, a rendelkezésükre álló
pár nap alatt is szeretnék az ünnepek közeledtével felhívni a fi
gyelmet a Maci Kórház nevű győri kezdeményezésre. Ismét ki
dekorálják a faházat, igazi rock and roll életérzéssel, finom ita
lokkal várnak mindenkit, és Krisztiánék arra kérik a jótékonyko
dókat, hogy macit is vigyenek magukkal a faházhoz.

A Jótékonysági Faházban a H.O.G. Four Rivers Chapter Hun
gary csapata mellett a Győri és a Győrújbaráti Rotary Club, a
TandemSzem Egyesület, és természetesen a három győri Lions
Club, az Első Győri Lions Club, az Arrabona Lions Club, és a Pat
rónus Lions Club is kínálta és kínálja finom nedűit az adventi
vásár ideje alatt. 

JÓTÉKONY ÖSSZEFOGÁS
a kórházban gyógyuló gyerekekért

Segíteni mindig jó. Karácsony környékén azonban a szokásosnál is nagyobb a
kedv az adakozásra, erre pedig számos lehetőség adódik városunkban is. A
győri önkormányzat jóvoltából nem csak a Széchenyi téren, hanem a Baross
út 15. szám alatt is találkozhatunk egy jótékonysági faházzal. Utóbbiban civil
szervezetek kínálják a finom nedűiket a segíteni szándékozó győrieknek.

ÖRÖMET SZEREZNI
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Hajvágással is lehet 
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Sokéves hagyomány, hogy az önkor
mányzat vezetői karácsony előtt köszö
netet mondanak a média munkatársai 
nak az egész éves munkájukért, egy
ben egy kis visszatekintést is adnak a
mögöttünk hagyott esztendőre, illetve
kitekintést az előttünk állóra. „A győri
gazdaság továbbra is meghatározó az
ország szempontjából, hiszen itt műkö
dik a világ legnagyobb motorgyára,
ami jelentős autógyár is” – fogalmazott
évértékelőjében dr. Fekete Dávid. Az al
polgármester hozzátette, ma már nem
csak járművek összeszereléséről beszé
lünk Győrrel kapcsolatban, hanem ku
tatásfejlesztésről és tudás alapú gaz
daságról. Kiemelte, a város nem mun
kanélküliséggel küzd, hanem a munka
erőhiány jelent kihívást, amelynek el
lensúlyozását több program is szolgálja,
és egyre inkább előtérbe kerül az auto
matizálás, a digitalizáció is.

A 2019es év legnagyobb fejlesz
tései között említette a közelmúltban
átadott Herman Ottó utcai vásárcsar
nokot, amely huszonegyedik századi
körülményeket teremtett vásárlónak
és kereskedőnek egyaránt, a vele
összeköttetésben épült parkolóle
mez pedig jelentősen hozzájárul a
környék parkolási nehézségeinek or
voslásához. „A Modern Városok
Program is folytatódott, több állat
kerti fejlesztés is elkészült, a Petzkór

pen azt a nagyszabású virágosítási
programot, amelynek keretében csak
idén több mint százezer virágpalántát
ültettek el közterületen. Az alpolgár
mester kitért a temetőfelújítási prog
ramra is, amely szintén évek óta zajlik,
és amelynek keretében egyre méltób
bá válhatnak a kegyeleti emlékezések.
„A jövőben is az a célunk, hogy tiszta,
rendezett, biztonságos és egyre zöl
debb város legyen Győr, ezért is bí
zunk a FideszKDNP polgármesterje

löltjének sikerében a janu
ár 26i választáson”  –

mondta Radnóti
Ákos, és hozzá

tette, hogy dr.
Dézsi Csaba
András ne
gyedszázada
dolgozik a
közgyű lés 
ben, és az

élet más terü
letein is komoly

eredményekkel
rendelkezik, alpol

gármesterként városve
zetői tapasztalata is jelentős. 

Az alpolgármesterek azzal zárták,
a város dinamikus fejlődése a cél
2020ban is, ebből a szempontból is
kiemelkedő jelentőségű a január 26i
választás.

A 2019es esztendő a városfejlesztés szempontjából sikeres év
volt, és a célunk, hogy 2020 még sikeresebb legyen! – jelentette
ki dr. Fekete Dávid és Radnóti Ákos azon az eseményen, amelyen
az év értékelése mellett a sajtó munkáját is megköszönték. Az al
polgármesterek január 26ra is előretekintettek.
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ház mellett pedig szintén parkolóle
mez épül, amely az egészségügyi in
tézmény jobb elérését szolgálja.” Az
alpolgármester a közúti és a lakókör
nyezetekben megvalósított fejleszté
sek mellett kitért arra is, hogy az idei
a kultúrában is fontos év volt, hiszen
a nemzetközi hírű Győri Balett negy
venedik évfordulóját ünnepeltük. A
Győri Filharmonikus Zenekar ázsiai
turnén öregbítette a győri kultúra
hírnevét, de a többi társulat is szép
sikereket ért el. Értékelésében a
sportra is kitért, hiszen az év során
számos rangos nemzetközi verseny
nek, világ és Európabajnokságnak
adott otthont Győr.

Az alpolgármester az őszi önkor
mányzati választásokat is megemlí
tette, és elmondta, a történtek miatt
kialakult rendkívüli helyzetben, az át
meneti időszakban is azon dolgoz
nak, hogy a város működése zavarta
lan legyen. „Január 26án időközi pol
gármesterválasztás lesz Győrben,
amelyen természetesen dr. Dézsi
Csaba András képviselőtársunk győ

zelmét várjuk. Egy olyan köztisztelet
ben álló személyét, aki már eddig is
sokat tett a városért, illetve nyilván
valóan gördülékenyen tudna együtt
dolgozni a FideszKDNP többségű
közgyűléssel Győr további
fejlődése érdekében.”

Radnóti Ákos al
polgármester a
városüzemelte
tés terén
emelte ki a
legfőbb tör
ténéseket .
Mint mond
ta, a már em
lített két parko
lólemez mellett
az Árpád parkoló
házat is érdemes
megemlíteni, ami épp
egy évvel ezelőtt készült el. Ki 
emelte a város fásítási programját,
amelynek keretében 2014 óta több
mint 6000 fát ültettek el Győrben, az
automata öntözőrendszerek telepíté
sét, a szökőkutak felújítását vagy ép

A gyôri 
gazdaság továbbra

is meghatározó
az országban

2020-ban is a város
DINAMIKUS
fejlődése a cél

Szerző: Győr+  /  Fotó: Marcali Gábor
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A Széchenyi István Egyetem és a National Instruments Cor
poration magyarországi leányvállalata, az NI Hungary Kft. a
magas színvonalú és a legújabb tudományos és technológiai
ismeretek átadására épülő műszaki felsőoktatás, mérnökkép
zés kiemelt támogatása és fejlesztése érdekében stratégiai
együttműködési megállapodást kötött. Az eseményen a For
mula Student versenysorozatban kiemelkedően szereplő győ
ri Arrabona Racing Team és a SZEngine egyetemistákból álló
csapata 11 millió forintos hardver és szoftveradományt ka
pott az NI Hungary Kft.től.

A megállapodást dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egye
tem rektora és dr. Ábrahám László, az NI Hungary Kft. ügyveze
tője látta el kézjegyével.

Ez egy innovációs együttműködés, amelyből anyagi hasz
nunk is származik – fogalmazott az aláírás után a rektor. A cég
ügyvezetője pedig arról beszélt, szlogenjük szellemében szeret
nék a világot jobbá tenni. Ennek jegyében támogat egyeteme
ket a tesztelési, mérési és vezérlési megoldások nemzetközileg
elismert beszállítója. A cégcsoport debreceni gyárában ezeröt
száz embert foglalkoztat, s négyezer féle, csúcstechnológiát
képviselő terméket gyártanak.

A győri Formula Student csapatok szoftvereket, kamerá
kat, jelfeldolgozó eszközöket kaptak, ezek az önvezető autó
építőkövei. A két csapat kiemelkedő munkáját dr. Hanula
Barna, az egyetem Audi Járműmérnöki Karának dékánja mél
tatta, aki elmondta, a Formula Student tananyaggá vált, az
ebben szereplő fiatalok olyan tudásra tesznek szert, amelyet
sehol máshol nem kapnak meg, s ezáltal a munkaerőpiacon
a legkelendőbbek.

A Mi Hazánk az októberi választá
sokon nem indított polgármesterjelöl
tet, képviselőket azonban négy körzet
ben is. Jelöltjeik sehol sem érték el a
megfelelő szavazatszámot ahhoz,
hogy bekerüljenek a közgyűlésbe. Kö
zöttük volt a most bemutatott Géber
József is, akit maga a pártelnök, To
roczkai László mutatott be. „Se Gyur

Tizenegymilliós ajándék 

A győri Széchenyi István Egyetem ékkövének számítanak
az egyetemisták Forma–1es futamának beillő Formula
Student versenyen induló csapatok. Az Arrabona Racing
Team járműveket, a SZEnergy csapat pedig motorokat
gyárt. Elismertségüket mutatja, hogy egy újabb cég csat
lakozott a támogatók sorához.

a Formula Student csapatoknak

a Mi Hazánk polgármesterjelöltjeEGY VŐFÉLY LETT
Kedden jelentette be Toroczkai
László, a Mi Hazánk elnöke, hogy a
győri időközi polgármesterválasz
táson Géber Józsefet indítja a párt,
akit többek között rendkedvelő,
egyenes emberként mutatott be.

csány, se Orbán!” – hangoztatta a Mi
Hazánk első embere, aki ezzel arra
utalt: nem szabad a szerintük korrupt,
magánéleti botrányoktól sem mentes,
zsarolásra is képes Fideszt a szerintük
korrupt, magánéleti botrányoktól
sem mentes, zsarolásra is képes libe
rális baloldalra leváltani.  Hangsúlyoz
ta, Győr élére egy rendkedvelő, tisz
tességes ember kell, aki megakadá
lyozza azt, ami Budapesten is tisztán
látható: a baloldal megkezdte a fosz
togatást és az osztogatást. Toroczkai
szerint Győr igazi fényét csak a Mi Ha
zánk képes visszahozni. „Mi a harma
dik utat képviseljük, amire Győrnek
is szüksége van, hogy megtisztuljon.

Az MSZP Borkainál 
és a Questornál tart

Az MSZP sajtótájékoztatót tartott szerda délben, a helyszínnek pedig az ETO Park
parkolóját választották. Pollreisz Balázs polgármesterjelölt és Szakács László, az
MSZP elnökhelyettese, illetve országgyűlési képviselője még mindig a Borkaikor
szakkal és a Questor üggyel foglalkozik. 

Ahogy Szakács László fogalmazott, a
szerdai sajtótájékoztatót azért tartották,
mert szeretnék, hogy „Győr a Borkaiérá
ból kijönne, s befejeznénk az úgynevezett
Borkaizmust”.

„Itt állunk az ETO Park előtt, ami saj
nos egy dologról híres: ez volt a Questor
nak az egyik legnagyobb befektetése és
létesítménye, s ettől méltán hírhedt lett
ez a terület” – mondta, majd azzal foly
tatta, hogy hiába kapták vissza a győriek
a közel 1 milliárd forintot, egy offshore
cégre bízni nem lehetett volna, s nem is
kapott rá semmilyen felhatalmazást az
egykori polgármester.

Pollreisz Balázs, az MSZP polgármester
jelöltje utalt rá, hogy korábban a közgyű
lésben is sokat vitázott erről Borkai Zsolttal,
s felhozta azt is, hogy szerinte ennek lett a
következménye az, hogy el kellett hagynia
a munkahelyét.

„Egyre elszántabb lettem akkor abban,
hogy ebben a városban tiszta vizet kell ön
teni a pohárba. Tiszta közéletet kell a vá
rosba hozni. Én nem fogok polgármester
ként bizonytalan hátterű cégekkel tárgyal
ni, hanem az önkormányzat működése tel
jesen nyilvános és átlátható lesz” – hangoz

tatta, majd többször is visszatért oda, hogy
a „Borkaiérának” be kell fejeződnie Győr
ben, s szerinte ez a FideszKDNP leváltásá
val valósulhatna meg.

Géber József az ideális jelölt erre a
munkára” – zárta szavait a pártelnök.

Géber József ötvenéves, az egész
ségügyben kezdte ápolóként, majd a
néprajzkutatás és az erdőgazdálko
dás felé vette az irányt. Jelenleg egy
tájházban dolgozik, és  vőfélyként is
találkozhatnak vele az esküvőkön. 

„Három gyermek édesapja va
gyok, emellett a munkám miatt is
rengeteget foglalkozom gyermekek
kel, akik kulcsai a magyar kultúra
fennmaradásának és megerősödésé
nek. Programomról részletesen egy
következő sajtótájékoztatóban kívá
nok beszélni” – mutatkozott be a
népviseletbe öltözött Géber József.



52019. december 13.

Alfons Dintner tapasztalt szakember, hét és fél
évig Mexikóban dolgozott, az ottani gyár felépítésé
ért és működtetéséért felelt. Mint elmondta, több
magyar munkatársa is volt Mexikóban, s az Audi Hun
gariára mindig pozitív példaként hivatkoztak.

„Kihívásokkal teli, sikeres évet zárunk” – mondta
el a fogadáson. Számokat nem említett, azt azonban
érzékeltette: a motorgyártásban és a járműgyártás
ban ugyancsak magas színvonalon van továbbra is
az Audi Hungaria, s minden bizonnyal idén is a világ
legnagyobb motorgyára lehet. Dintner elmondta, ke
vesebb dízelmotort gyártanak idén, viszont az elekt
romosmotorgyártás eléri a százezres számot. „Emo
torból idén tízszer annyit gyártottunk, mint koráb
ban” – jelezte. Ezen a területen a győri Audi a kon
szern meghatározó vezetője. Míg a motorgyártásban
enyhe emelkedés várható, a járműgyártásban túl
szárnyalja a győri gyár a tavalyi számait, köszönhető
en a Q3 Sportback beindult sorozatgyártásának. Az
Audi a múlt héten jelentette be, hogy hibridautókat
is gyártanak Győrben. Ezzel kapcsolatban Alfons Dint
ner úgy fogalmazott: az Audi Hungaria történelmet
ír. Az ügyvezetés elnöke beszélt arról is, hogy felelős
vállalatként  az Audi Hungaria célul tűzte ki, hogy
szénmonoxidmentes gyár akar lenni. 

Több mint négyezer ajánló aláírás
sal érkezett a győri Városházán mű
ködő választási irodába hétfőn dr. Dé
zsi Csaba András, a FideszKDNP kö
zös polgármesterjelöltje, miután
múlt pénteken bejelentették, a két
párt őt indítja a január 26i időközi
választáson. A kampányidőszak más
nap, december 7én kezdődött, ek
kortól lehetett tehát gyűjteni az aján
lásokat. „Köszönöm az aláírók bizal
mát, s azt, hogy felkereshettük őket
az otthonukban hétvégén” – mondta
el a Facebookon közzétett videójá
ban a politikus. Ugyan a jelöltséghez
szükséges aláírók többszöröse össze
jött mindössze két nap alatt – ötszáz
szignó szükséges a jelöltté váláshoz
–, a támogatói aláírások gyűjtését
folytatják az önkormányzati képvise
lők és az aktivisták.

Mint ismeretes, január 26án
csak polgármestert választanak a
győriek. Az október 13i önkormány
zati voksoláson 16 egyéni választó

Dr. Dézsi Csaba András hétfőn
reggel leadta a polgármester
jelöltséghez szükséges ajánlá
sokat. Az előírt mennyiséget
már szombaton összegyűjtöt
ték képviselőtársaival és az ak
tivistákkal, így végül a kötelező
aláírások többszörösét vitte el
a választási irodába.

kerületből 15ben a FideszKDNP je
löltjei szerezték meg a legtöbb sza
vazatot, így arról is döntünk jövő év
elején, hogy ezt az abszolút több
ségben lévő testületet ki irányítsa a
következő öt évben. 

Dr. Dézsi Csaba András lapunknak
elmondta: folytatni szeretnék a vá
rosrészek rehabilitációját, az utcák
megújítását. „Minden városrész

„Az autóipari átalakulás szenvedő alanyai vagyunk, felvértezzük azonban magunkat az át
alakulás kihívásaira” – fogalmazott Alfons Dintner, az Audi Hungaria ügyvezetésének elnöke
a cég hagyományos karácsonyi sajtófogadásán kedden. A hetven napja Győrben dolgozó
szakember először találkozott a média képviselőivel.

Audi Hungaria: 
kihívásokkal teli,  de sikeres év

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Audi

problémáira, gondjaira figyelni fo
gok” – hangsúlyozta és hozzátette,
programjában a közbiztonság és a
szociális ellátás biztonságának továb
bi javítása kiemelt célként szerepel.
Ahogyan a város és a Petzkórház jó
kapcsolatának kialakítása is szívügye,
kiemelten a sürgősségi és akutbeteg
ellátás minőségének segítése és a há
ziorvosok támogatása.

A FideszKDNP jelöltje kitért arra
is: a gazdaság hullámzó természeté
ből adódóan, változások alakítják vi
lágszerte a járműipart, de Győr – a
kormányzat jelentős támogatásával –
képes lesz a most világszerte lassuló
ban lévő iparág gyárait itt tartani, és
megteremtik a további fejlődésük le
hetőségeit is. 

FIDESZ-KDNP:
A SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK 
többszörösét gyűjtötték össze
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Hazánkban az 1990es évek
elején honosodott meg a taniro
dai képzés, amelynek elindítását
a munkáltatói elvárásként meg
jelenő tényleges gyakorlati fel
készültség indokolta.

Az akkori győri Deákszakkö
zépiskola 1993ban indította el
Magyarországon elsőként a tan
irodai oktatást, amely egy oktatá
si módszer, amelynek lényege,
hogy a diákok egy általuk lét
rehozott vállalkozást, egy
gyakorlócéget működ
tetnek. Cégszimuláció 
ban egy kereskedelmi
vállalat gazdasági fo
lyamatait bonyolítják
tényleges áru és pénz
mozgás nélkül. A diákok a szi
muláció során elsajátíthatják a
munkaköri feladatokat, többek
között a titkárság, beszerzés, érté
kesítés, marketing, pénzügyi osz
tály, számvitel, humánerőforrás
gazdálkodás területén. A gyakor
lócégben folyó tevékenység a cso
portmunkára épül, ennek során
olyan készségek és kompetenciák
alakulnak ki a tanulóban, mint az
önállóság, a felelősségvállalás, az
együttműködési készség, a kreati
vitás, amelyek elengedhetetlenek
a későbbi munkavállaláskor.

„Nagy álmunk vált valóra, ősz
től a Deákiskolában beindult a
Magyarországi Cégszolgálati Köz

pont, amely szolgáltatásként biz
tosítja a vállalkozások külső felté
telrendszerét és az országban
működő tanirodai cégek pedagó
giai és szervezeti központjaként
kapcsolatot tart a nemzetközi há
lózattal” – mondta Kovácsné
Zimborás Ágnes, a szakgimnázi
um igazgatója. 

A tanirodai oktatás fontos ese
ménye az Országos Tanirodai Ki
állítás, amelynek szintén a Deák
iskola volt az első házigazdája.
2019ben már tizedik éve adtak
alkalmat Győrben arra, hogy az
országban és a határokon túl mű
ködő gyakorlócégek bemutatkoz
zanak egymásnak és a látogatók
nak, szorosabbá fűzzék kapcsola
taikat. A jubiláló kiállítás egyben
verseny is volt, ahol a szakembe
rekből álló zsűri a gyakorlócégek
standjának összképét, a szakmai
munkát, az alkalmazott marketing 
eszközök sokféleségét és az elké
szített termékkatalógus színvona

lát értékelte. A legjobbnak ítélt
cégek képviselői a támogatók ré
vén értékes díjakban részesültek,
és idén először a környezet és fo
gyasztóvédelem fontosságára fi
gyelemfelhívásként standot is ál
lítottak. A rendezvényen több
száz diák és 21 csapat vett részt,
érkeztek versenyzők és látogatók
Bécsből, Nagyváradról, Nagyme
gyerről is, és az általános iskolák

8. osztályos tanulóit is meg
hívták, hogy ismerkedjenek
a tanirodai lehetőségekkel. 

Az iskola Bioland nevű
négyfős csapatának tagjai

büszkén számoltak be arról,
hogy egyedüli magyar részt

vevőként évek óta bemutatkoz
nak és megmérettetik magukat
a külföldön rendezett Nemzet
közi Tanirodai Kiállításokon is,
november végén Mannheim
ben borokkal, sajtokkal és pék 
árukkal kereskedtek, de komoly
sikert értek már el Nyitrán, Prá
gában, Bruckban és Dornbirn
ben is. A tizedikes diákok el
mondták, amellett, hogy bepil
lantást nyerhettek, ha csak vir
tuálisan is az üzleti világba, ta
pasztalatot szereztek a kereske
delemben, és a cégszimulációk
ban nemcsak egymást, de a kül
földi országok módszereit is meg
ismerhették, valamint lehetősé
gük nyílt a nyelvgyakorlásra. 

Nemzetközi Tanirodai Kiállítás

Nemzetközi Tanirodai Kiállí
tást és Versenyt szervezett a
Győri Szakképzési Centrum
Deák Ferenc Közgazdasági
Szakgimnáziuma, amelyre a
régió csapatain kívül kül
földről is érkeztek diákok. 

Virtuális kereskedés

DIÁKOKKAL Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter 

Bepillantást nyerhettek 
az üzleti világba 
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A KEF 2001ben alakult, amely
ben 21 intézmény és szervezet 27
szakembere dolgozik annak érdeké
ben, hogy folyamatosan figyelemmel
kísérjék a droghelyzet alakulását a
városban, összehangolják, segítsék a
drogproblémában érintett intézmé
nyek és szervezetek munkáját.

Az ünnepi ülésen a fórum leköszö
nő elnökét, dr. Somogyi Tivadar nyu
galmazott alpolgármestert is köszön
tötték, aki kiemelte, 2001 óta azért
dolgoztak, hogy a drogproblémákkal
küzdőknek segítsenek új célokat, ér
telmes „szenvedélyt” találni, és
olyan stratégia kidolgozását tartották
szem előtt, hogy a fiatalok el se jus
sanak a kábítószerek kipróbálásáig.
Mindennél fontosabbnak ítélte a
megelőzést, és bár ennek a munká
nak nincs azonnal mérhető eredmé
nye, de az 1994–2014 között elvég
zett felméréseik azt mutatták, hogy
a drogok kipróbálásának korábbi
években tapasztalt emelkedő ten
denciája 2014re megállt a fiatal ge
neráció körében. „Akkor végeztük a
legjobban a munkánkat, ha a 2020
ra várható legfrissebb eredmények
azt mutatják majd, hogy nem csak
stagnál, de csökken a kábítószert ki
próbálók és drogproblémával élők
száma. De azt is nagy sikernek köny
velhetjük el, ha nem emelkedik a szá
muk” – mondta a leköszönő elnök.

A KEF az önkormányzat támogatá
sával minden évben elismerésben ré
szesít két szakembert, akik az egész
ségfejlesztés, a drogprevenció, a
drogproblémák kezelése, valamint a
kínálatcsökkentés területén példaér
tékű tevékenységet végeznek.

Jakabné Horváth Erzsébet, a Győ
ri Eötvös József Általános Iskola in
tézményvezetője számára a pedagó
gusi munka hivatás és szolgálat egy
ben. Céljuk a hátrányos helyzetben
élő, a lemorzsolódás veszélyének ki
tett tanulók segítése, felemelé
se. „25 éves intézményi
pályafutásom során
kiváló csapatban
d o l g o z t a m ,
ezért az elis
merés a kol
légákat és a
győri társ
szervezete
ket is megil
leti, nélkülük
nem tudtam
volna elvégezni
a munkámat azo

kért a gyermekekért, akik rátévedtek
a kábítószer nyújtotta veszélyes útra,
és a prevenciós programokat is ve
lük együtt tudtuk megvalósítani” –
köszönte meg az elismerést Jakabné
Horváth Erzsébet.

Pintérné Molnár Erika, a
Kossuth Lajos Középis

kola és Kollégium, a
Győri Tánc és

Képzőművésze
ti Általános Is
kola, Szak
gimnázium
és Kollégium
és a Bartók
Béla Énekze

nei Általános
Iskola védőnő

je is már 25 éve
dolgozik szakmájá

ban, felkészültsége, áldozatvállalása,
a tanulók, továbbá az iskola védőnői
módszertan megújítása, valamint az
intézmények együttműködése és a
győriek egészsége érdekében vég
zett kimagasló tevékenysége alapján
érdemelte ki az elismerést. „Minden
körülmények között a gyerekek testi
lelki egészségét tartom szem előtt.
Nem foglalkozást választottam, ha
nem hivatást, és a mindennapi kihí
vások számomra azt mutatják, a
munka nem állhat meg, mindig
újabb tervek kellenek a feladatok lel
kiismeretes elvégzéséhez” – vallotta
a szintén elismerésben részesült vé
dőnő. 

A győri KEF 2019ben is folytatta
széles körű munkáját. Fiatalokkal fog
lalkozó szakembereknek tartottak
képzéseket a függőségek témájában,

szakmai műhelyeket. A fórumon be
lül folyamatos a szakmaközi együtt
működés, a szülőket is segítették a
megelőzésben, illetve a szenvedély
problémák kezelésében. A városi kor
társsegítő képzés és a prevenciós fog
lalkozások célcsoportja a gyermek
és ifjúsági korosztály és a velük fog
lalkozó szakemberek voltak. Támo
gatták a biztonságos szórakozást és
ártalomcsökkentést célzó Partisegély
szolgálatot. Kiemelt figyelmet fordí
tottak a veszélyeztetett csoportok kö
zül a fogyatékossággal élőkre, a párt
fogó felügyelet alatt állókra, valamint
a szabadságvesztésüket töltőkre ká
bítószerprevenciós csoportfoglalko
zások keretében. A jövőben is ered
ményesen kívánnak együttműködni
a drogmegelőzésben és a kábítószer
problémák megoldásában.

A győri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) ünnepi ülésén az idén elvégzett feladatok értékelése
mellett szakmai elismeréseket adtak át hétfőn, és dr. Somogyi Tivadar nyugalmazott alpolgármester,
leköszönő elnök több éves munkáját is megköszönték.

A fiatalok 
el se jussanak 
a kábítószerek
kipróbálásáig 

DROGMEGELŐZÉSBEN
Hivatást választottak a 
Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: O. Jakócs Péter



többletki 
a d á s t ,
hogy most
azonnal mi
énk legyen a tele
vízió.

Az idei karácsonyi jó tanács
tudatos hitelfelvevőknek tehát röviden a követke
ző: számoljunk, számoljunk és kérdezzünk! Ha
meggyőződtünk róla, hogy az álomajándék egy hi
tel minden költségével együtt is életünk – de leg
alábbis az idei karácsony – nagy lehetősége és a
törlesztőrészleteket biztosan vállalni tudjuk a jö
vőben is, már csak a legkedvezőbb ajánlat kiválasz
tása marad hátra. Szánjuk rá az időt, hogy a forint
ra váltható különbség a mi zsebünkben maradjon!

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat
győri irodájában a pénzügyi szolgáltatások teljes
spektrumát érintő kérdés vagy panasz esetén in
gyenes segítséget kérhet.
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A fogyasztási kölcsönöket viszonylag könnyen
és kényelmesen igénybe lehet venni, ha nem va
gyunk a KHR negatív listáján és van rendszeres jö
vedelmünk. A pénzügyi szolgáltatók különböző
kölcsönöket ajánlanak, de talán a legismertebb a
0 százalékos áruhitel. Gondolhatnánk, nincs sem
mi kockázat, hiszen egy egyszerű áruvásárlási hitel.
De tényleg mindig 0 százalék a kamatozása? Job
ban meg kell vizsgálni a feltételeket a felelős dön
téshez. A 0 százalékos kamatozású konstrukciók
nál a teljes hiteldíj mutató (THM) 0 százalék, ami
tartalmazza azokat a díjakat, költségeket, amelye
ket az adósnak a tőkén felül kell megfizetnie szer
ződésszerű teljesítés esetén. Ilyen költségek pél
dául: kamat, kezelési költség, hitelbírálati díj, ér
tékbecslés díja, hitelközvetítőnek fizetendő díj. A
THM azonban nem tartalmaz minden felmerülő
díjat, költséget, így például, ha késedelembe
esünk a részletfizetéssel, akár egy nappal is, akkor
ugorhat a 0 százalékos THM. A szerződési feltéte
lek tartalmazzák, hogy a pénzügyi szolgáltató ké
sedelem esetén mekkora késedelmi díjat és kése
delmi kamatot számíthat fel.

A hitelkártyaszerződéseknél is fontos figyelni
a határidőkre, hiszen az egész konstrukció lénye
ge, hogy a szerződésben meghatározott kamat
mentes türelmi időszakban fizessük vissza a hi
telkeretből felhasznált összeget, vagy legalább

Sokan hagyják az ajándékvásárlást az utolsó
pillanatokra, ami kapkodásba is fulladhat. Eb
ben az időszakban a fogyasztási kölcsönszer
ződések száma is megnő, hiszen egyre többen
vásárolnak áruhitellel, személyi kölcsönből
vagy hitelkártyával. A nagy rohanásnak azon
ban később komoly ára lehet, hiszen az ember
hajlamos ilyenkor figyelmen kívül hagyni a
szerződés részleteit.

a bank által előírt minimális törlesztőrészletet.
És ha már a hitelkártyánál tartunk, több esetben
az áruhitelhez az adós kap egy hitelkártyát is,
aminek plusz költségei lehetnek, ha aktiválja azt
és nem szünteti meg az áruhitel futamidejének
lejártával.

A 0 százalékos áruhitel helyett nézzük meg,
hogy egy 40 százalékos THMmel rendelkező hitelt
mennyiért kapunk a banktól. Végezzünk egy gyors
számolást, mennyibe is kerülne – havonta és ösz
szesen –, ha álmaink 170 ezer forintos lapostévé
jét áruhitelből szeretnénk megvenni, a hitelt pe
dig egy év alatt visszafizetni. Ezt szerencsére min
den bonyolultabb számítás nélkül, a legtöbb szol
gáltató weboldalán található kalkulátorral is meg
tehetjük. Ha a hitel THM például 40 százalék, a
170 ezer forintos hitel havi törlesztő részlete
17.420 forint lenne és a 12 hónap alatt összesen
209.042 forintot fizetnénk vissza. A fő kérdés ilyen
kor az, megére nekünk közel 40 ezer forint

Elérhetőségek:
Győr, Szent István út 10/A.,

II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942
(ügyfélfogadási időben)

Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu
Web: www.penzugyifogyaszto.hu,
facebook.com/penzugyifogyaszto

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8–14, szerda: 8–14, 

csütörtök: 11–17 óráig

Utat mutat a pénzügyekben.

A tisztújító közgyűlésen eldőlt,
hogy a legnagyobb országos önkor
mányzati érdekképviseleti szervezetet
továbbra is Szita Károly, Kaposvár pol
gármestere irányítja, míg Kósa Lajos a
jövőben is tiszteletbeli elnöke marad
a szövetségnek, társelnöke pedig Pé
terffy Attila, Pécs polgármestere.

A közgyűlés egyhangúlag döntött
a szövetség szervezeti egységeinek
tisztségviselőiről is. Köztük Radnóti
Ákos győri alpolgármester kinevezé
sét meghosszabbították, a következő
öt évben is az IfjúságiOktatásiSport
Albizottság elnökeként tevékenyke

ERŐSÖDÖTT GYŐR SZEREPE

Egyhangú szavazással döntöt
tek a 23 hazai nagyvárost
képviselő polgármesterek a
Megyei Jogú Városok Szövet
ségének (MJVSZ) elnökségé
ről hétfőn Budapesten, ahol
kinevezték Radnóti Ákos al
polgármestert és dr. Lipovits
Szilárd jegyzőt is.

dik. Városunk jegyzőjét, dr.  Lipovits
Szilárdot pedig a Jegyzői Kollégium
alelnökének választották, így erősö
dött Győr szerepe a Megyei Jogú Vá
rosok Szövetségében.

A szervezet tagjai arról is döntöt
tek, hogy megerősítik a klímavéde
lem iránti elkötelezettségüket. 

A szövetség honlapján olvasható
beszámoló szerint a megyei jogú vá
rosok a jövőben is aktív szerepet kí
vánnak vállalni a klímavédelemben.
„Mi is felelősek vagyunk a környeze
tünk megóvásáért. Ezért csatlakoz
tunk az Under 2 nemzetközi klímavé

delmi együttműködéshez azzal, hogy
2050re 80 százalékkal csökkentjük az
üvegházhatást okozó széndioxidki
bocsátásunkat. Ezt úgy tudjuk elérni,
hogy – folytatva az előző évek munká
ját – környezettudatos fejlesztéseket
hajtunk végre, és az erőforrásokkal
megfontoltan gazdálkodó városokat
alakítunk ki. Mindannyiunk közös jö
vőjéről tehát nekünk, magunknak kell
dönteni, s ennek érdekében a város
üzemeltetés terén készek vagyunk a
klímavédelmet is szolgáló innovatív
megoldásokat bevezetni” – nyilatkoz
ta Szita Károly.

a Megyei Jogú Városok Szövetségében

HITEL-
Ne csak az ajándékra, a

SZERZŐDÉSRE
is figyeljünk!

Tá
m

og
at

ot
 ta

rt
al

om



92019. december 13.

A városrész önkormányzati
képviselője, Győr egyik alpolgár
mestere, Radnóti Ákos sajtótájé
koztatón számolt be a legújabb
adyvárosi parkolófejlesztésről.

„A lakók részéről hatalmas az
igény a parkolóhelyekre, éppen
ezért 2010 óta folyamatosan
alakítunk ki megállóhelyeket –
kezdte Radnóti Ákos. – Az évek
alatt összesen 25öt nyitottunk
meg, 2019ben ebből 14et ad
hattunk át, s tovább vizsgáljuk,
miként lehetne még bővíteni a
számukat. A Körkemence utcá
ban egyre több itt élő tudhatja
biztonságban az autóját, mivel
a közvilágítást is megcsináltat

tuk, illetve a rendőrségre bekö
tött térfigyelő kamera is felügye
li a közbiztonságot” – hangsú
lyozta Radnóti Ákos, majd hoz
zátette, a garázssor megvilágítá
sát is megoldották.

Az idei fejlesztés 8 és fél mil
lió forintba került, ezt az össze
get az önkormányzat biztosítot
ta a győri Útkezelő Szervezet
nek, a részletekről Prédl Antal,
az intézmény vezetője beszélt.

„A szakemberekkel folyama
tosan vizsgáljuk a lehetőségét
annak, hol segíthetnénk még az
autósok szabályos és biztonsá
gos parkolását. A Körkemence
utcában olyan zöldterületeket

Biztosításról tabuk nélkül 
a Megoldások Fiókja Kft., 
a Generali hivatalos
partnere támogatásával.

www.megoldasok-fiokja.hu
Keresse a Megoldások Fiókját a Facebookon is!

Hívjon: 30/936-1957

Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.

KÖZELEG 
A SÍSZEZON
A biztosításban nincs uborkaszezon, jelenleg
az év végi kötelezõ gépjármû-biztosítási kam-
pány zajlik, és közeleg a síszezon is. Érdemes
nap 4-500 forintos díjat rászánni, hiszen baj
esetén akár több millió forintot is fizethetünk
— világított rá Varga László, a Megoldások Fi-
ókja Kft. ügyvezetõje a Gyõr+ Rádióban.

Elmondta, a kötelezõ gépjármû-biztosítás kapcsán
rengeteg megkeresést kapnak, hogy vizsgálják felül a
meglévõ szerzõdéseket, vagy új ajánlatokat kérnek
más biztosítóknál lévõ ügyfelek, hiszen a Generali ver-
senyképes tarifái roppant népszerûek. „Fontos ez az
idõszak a támogatott nyugdíjbiztosítások adóoptima-
lizálása szempontjából is. Szinte minden ügyfél kéri,
hogy nézzük át, hogy áll a szerzõdésük, mennyi meg-
takarítással rendelkeznek, és ha van lehetõség rá, ki-
egészítik az optimális 650 ezer forintos összeget, ami
után a maximális adójóváírást jövõ év elején igénybe
vehetik” — számolt be Varga László, aki beszélt a
közelgõ síszezonról is. „Fontos felhívni a figyelmet,
hogy mielõtt útra kelnek, legyen megfelelõ biztosítá-
suk, hiszen egy-egy síbaleset akár több millió forintos
kártérítési összeget is jelenthet. Egy helikopteres men-
tés, egy nyugat-európai mûtéti térítés több százezer fo-
rintot kóstál. Érdemes napi 4-500 forintos díjat rászán-
ni a biztosításra” — hangsúlyozta az ügyvezetõ.

BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁN
VARGA LÁSZLÓ ÉS CSAPATA!

Az évértékelő beszédekben elhangzott, a Győri
Ipartestület az elmúlt években folyamatosan fej
lődött és a tagok száma is gyarapodott. Glázer Pé
ter elnök több szempontból is sikeresnek értékel
te a 2019es évet, többek mellett a biztonságos
gazdálkodásról beszélt. A taglétszám idén 34 fővel
emelkedett, amely annak köszönhető, hogy az
Ipartestület széles szolgáltatási palettával rendel
kezik, ezáltal a vállalkozóknak van okuk arra, hogy

ISTEN ÁLDJA
Évértékelő ünnepi ülést tartott a napokban a
Győri Ipartestület. A rendezvényen Megyei
Ezüst Emlékérmet, a 25 éves tagságért járó Ezüst
gyűrű kitüntetéseket, valamint az emberi, szak
mai és közéleti tevékenységért, Aranyozott Em
lékérmet adtak át az arra érdemes tagoknak. 

tagjai legyenek a testületnek – hangsúlyozta az el
nök. Ahhoz, hogy a gazdaság jól működjön, példa
képekre van szükség, így ezúttal is olyan vállalko
zókat tüntettek ki, akik több évtizede szakmailag
és emberileg elismert iparosként dolgoznak. Me
gyei Ezüst Emlékérmet vehetett át Bedő Szilárd
pékmester, a Bedő Pékség tulajdonosa, Szabó Dá
vid, a Szintézis Zrt. vezérigazgatója és Winkler Ká
roly, a WinklerTüzép Kft. ügyvezető igazgatója.

Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő
köszöntőjében emlékeztetett: hazánk gazdasági nö
vekedése 4,5 százalékon van, amely Európában is ki
emelkedőnek számít. Magyarországon a foglalkozta
tottak közel 70 százalékát a mikro és a kisvállalkozók
adják. A munkanélküliségi ráta pedig megyénkben a
legalacsonyabb, 1,5 százalék körül van.

a tisztes ipart!

áldoztunk be, amelyek nem vol
tak frekventált helyen, s a ki
használtságuk sem volt megfe
lelő. Úgy gondolom, ebben az
utcában maximalizáltuk a parko
lók számát, s ezzel is nagy segít
séget nyújtottunk a lakosoknak.
A Körkemence utca, a Szigethy
Attila út és az Ifjúság körút terü
letén 2010 óta egyébként össze
sen 70 parkolót építettünk,
megnyílt a vásárcsarnok mellet
ti parkolólemez és hamarosan a
kórház melletti is elkészül. A to
vábbi lehetőségekről pedig fo
lyamatosan tájékoztatjuk majd
a győrieket” – ígérte az Útkezelő
Szervezet vezetője.

Korábban már többször is beszámolt róla a Győr+, hogy a Körke
mence utcában rendszeresen bővül a parkolási lehetőség. Szerdán
14 új megállóhelyet adtak át. 

ADYVÁROSBAN
Új parkolókat alakítottak ki 
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Az 1993ban alapított győri Süss
Fel Nap Alapítvány fő feladata a Radó
Tibor Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz
ményben tanuló, sajátos nevelési igé
nyű gyermekek támogatása – tájékoz
tatott az alapítvány kuratóriumának
elnöke, Peterka Kinga. A szervezet az
adományozóknak köszönhetően él
ményekkel, így például nyári táboro
zással, színházlátogatásokkal, családi
napokkal és kirándulásokkal teszi tar
talmasabbá a gyermekek mindennap
jait. Amikor a szükség úgy hozza, a
Süss Fel Nap Alapítvány zeneszakkört
és utazást is támogat, rászorultság
alapján többek között szemüveget is
szereztek már be diáknak.

Decemberben a civil szervezet egy
új, modern és biztonságos játszótéri
elemet tudott felépíttetni az iskola
udvarán. A csúszdával kombinált má
szóvár alá ötven négyzetméteren gu
milapos ütéscsillapító felületet is ki
alakítottak a szakemberek. A beruhá
zás kétmillió forintba került, ennek fe
lét a Süss Fel Nap Alapítvány pályázat
útján, a Kantharosz Alapítványtól
nyerte el. A fennmaradó egymillió fo
rintot a Süss Fel Nap és az adományo
zók biztosították. Utóbbiak közül kie
melendő Csertői Csaba, aki elmond
ta, elsősorban a hátrányos helyzetű
gyermekek ösztönözték a támogatás
ra, akik nem tehetnek a sorsukról.
Nekik és szüleiknek nagy szükségük
van a segítségre a mindennapok
megkönnyítése érdekében. Az adako
zás pedig egyfajta példa is lehet, ami
lehetőség szerint kifejezi az együtt
gondolkodást és az együttérzést a ne
hezebb sorsú emberekkel. Ezért aki
megteheti, segítse a közvetlen kör
nyezetében élő rászorulókat.

Játékot vásárolt 
AZ ALAPÍTVÁNY

KÉNYELMES PARKOLÁS, KEDVEZÔ ÁRAK A GYÔRI VÁSÁRCSARNOKBAN!

Friss élelmiszerek, háztartási és ruházati cikkek széles választéka a megújult gyôri vásárcsarnokban!

Itt minden 
megtalálható, 

ami az ünnepi asztalra
vagy a karácsonyfa 

alá való!

„Vadat és halat, 
s mi jó falat,

szem-szájnak
ingere...”

Na, ezért a felújított 
vásárcsarnokba gyere!

A XIV. századi magyar krónika meg
említi, hogy 1071 körül Salamon király
Székesfehérvárról jövet áthaladt Me
gyeren. IV. Béla 1266os oklevelében
Nagy és Szőlős Megyerről emlékezik
meg, mint a turóci prépostság birtoka.
Mindkét részen szőlőművesek laktak.
Nagymegyer település a mai Kisme
gyerpuszta helyén feküdt. Szőlősme
gyer a Sokorón, Écs és Nagybarát kö
zött terült el. Előbbiben 13, utóbbiban
43 szőlőműves lakott. Szőlősmegyer a
török hódoltság után nem éledt újra.

Kismegyernek a XIV. században több
birtokosa is volt, közülük az egyik a Hé
dervári Kápolna Alapítványa. A Hédervá
ri Kápolnát, amely ma a győri székesegy
házban található, Hédervári János épít
tette a kismegyeriek adójából. A másik
birtokosa 1535től 1945ig a bencés
rend volt – emlékeztetett Néma Sándor. 

Az 1683as török hadjárat letöröl
te a falut a térképről, és csak a XVIII.

Kismegyer 1809. június 14én írta be nevét Európa történelmébe. Az itt zajló, győri csataként elhíresült
ütközetben 35 ezer francia ellen 39 ezer császári és királyi, valamint magyar nemesi harcos küzdött,
a csatát természetesen Európa legjobb hadserege, a francia nyerte meg. Kismegyer történetéről Néma
Sándor címzetes levéltárigazgató tartott előadást az Életünk utcái, terei helytörténeti sorozatban a
Kisfaludy Károly Könyvtárban.

században népesítették be újra. A
XVIII. században malmot és magtárat
építettek és tehenészetet létesítet
tek a bencés majorsági területen.
Történelmi jelentősége, hogy 1809
ben, a győri csatában erődítmény
ként szolgált a francia csapatok ellen.
A magtár védelmezte a Szent Anna
kápolnánál felállított osztrák és ma
gyar seregek főparancsnokságát. Az
osztrák és magyar katonák a mara
dék lőszerrel ide vonultak vissza és
itt haltak hősi halált. Az épület ma is
áll, szabadidőközpontként, bárként
és szabaduló pinceként működik. 

Jelentős történelmi helyként em
lítette Néma Sándor a tarisznyavárat,
amely a török időkben épült, s ami
Győr várának egyik előretolt védelmi
és megfigyelő állása volt. Az 1700as
években már csak romként jelölték a
térképeken. Helyén a XVIII. század
ban épült a temetőkápolna. 

A legjelentősebb emlékhely a te
lepülésen a kismegyeri csata emlék
műve. Az emlékmű létrehozását
1896ban Goda Béla, Győr vármegye
alispánja kezdeményezte, kivitelezé
sére Leonhardt kapott megbízást,
míg fővédnökül a trónörökös Ottó fő
herceget sikerült megnyerni. A süttői
szürke gránitból készült hatméteres
oszlop tetején áll kiterjesztett szár
nyakkal az ősi magyar turulmadár, az
emlékhely sarkain pedig négy ágyú,
amelyeket a komáromi várból hozat
tak. Ünnepélyes felavatására 1897.
október 17én került sor. 2009 nagy
szombatján vandálok, színesfémtol
vajok ledöntötték az emlékművet és
ellopták a sasmadarat. Az emlékmű
vet egy évvel később helyreállították,
bekamerázták.  

Kismegyert 1954ben csatolták
Győrhöz, azóta töretlen fejlődés jel
lemzi – zárta gondolatait az előadó.

KISMEGYER:
falu, puszta, város Szerző: Földvári Gabriella

Fotó: Illusztráció





Győrben is hagyományt teremtené
nek az új év kezdetén egy gálaműsor
ral, amelyben keveredik a hagyomá
nyos operett és a népszerű musical, ha
zai sztárok előadásában – erről Szent
péteri András, a koncertet szervező
Operettissima Kft. munkatársa beszélt.
A dalokat december 25. és 27. között
öt alkalommal Münchenben mutatják
be, Győrbe ebből egy best off váloga
tással érkeznek. Az esten a Budapesti
Operettszínház kiemelt művészei lép
nek fel: Fischl Mónika, Dolhai Attila,
Oszvald Marika, Peller Károly, Szendy
Szilvi, Gubik Petra, Sándor Péter, Kállay
Bori, Bordás Barbara, Boncsé Gergely,
Simon Brigitta és Pataki Andás. A Győri
Filharmonikus Zenekart Rácz Márton
vezényli. Az est rendezője Bori Tamás,
a házigazdája Kállay Bori lesz.

„Az ilyenfajta kalandozások érdeke
sek és hasznosak a zenekar számára,
hiszen új műfajokban tudjuk kipróbálni
magunkat. A vidéki zenekaroknak a ze

Újévi operett- és musicalgála az Audi Arénában

neművészet minden ágában jártasnak
kell lennie, amibe beletartozik az ope
rett és a musical is” – hangsúlyozta Fű
ke Géza, a zenekar igazgatója. 

Dolhai Attila musicalénekes, az
est egyik fellépője szerint öröm a
győri filharmonikusokkal dolgozni,
az énekesek pedig tudásuk legjavát
hozzák el a győri közönségnek. A
koncerten a legkiválóbb operett és
musicalszerzőktől hallhatunk részle
teket, többek között Kálmán Imre,
Lehár Ferenc, Johann Srauss, Andew
Lloyd Webber és Lévay Szilveszter
legismertebb műveiből. Részletek
csendülnek fel a Mosoly országa, a
Marica grófnő, a Csárdás királynő, a
Víg özvegy, a West Side Story, a Mo
zart, az Evita és az Elisabeth című da
rabokból. A koncert a Radetzkyindu
lóval zárul.

Az est végén Dolhai Attila a Mi mu
zsikus lelkek című új, operettválogatást
tartalmazó albumát dedikálja. (x) 

„A gála jótékonysági alapot támogató összbevéte
le az elmúlt tíz évben elérte a 82 millió forintot” – je
lentette be Tagai István, a Kantharosz egyik alapítója.
A Kantharosz Civil Összefogás estje a régió legered
ményesebb jótékonysági eseményének számít, még
is egy évtized után megújulásra van szüksége. Mint
ismeretes, az est és a borárverés bevételéből pályá
zat útján támogatnak tehetséges, rászoruló gyereke
ket. Az eddigi hét támogató társadalmi szervezethez
csatlakozott a H.O.G. Four Rivers Chapter motoros
csapata. Virág Krisztián, a klub vezetője kifejtette:
„zászlónkra az összetartozás mellé a jótékonyságot
is kitűztük, sok gyermeknek és felnőttnek fogtuk
meg a kezét nehéz helyzetben. Szívesen vállalunk
partnerséget hasonló gondolkodású szervezetekkel,
így örülünk, hogy itt lehetünk, segíthetünk.”

A XI. Gála fővédnökségét dr. Nagy Andor, ha
zánk bécsi nagykövete vállalta el, aki győri gyö
kerekkel rendelkezik. Idén is a rendezvény mellé
állt az Agrárminisztérium, és dr. Nagy István ag
rárminiszter.

A rendezvény kinőtte a hatszáz férőhelyes Rich
ter Termet, így jövőre az Olimpiai Sportpark ad ott
hont a nagyszabású jótékony eseménynek, ahová
1300 vendéget várnak. A Győri Filharmonikus Ze
nekar kezdetektől fellépőként támogatja a gálát.
Ezúttal ők is egy új, izgalmas programmal készül
nek. „Litkai Gergely humoristával többször dolgoz
tunk már együtt, ezúttal a Kantharosz Gála színpa
dára lépünk közösen. Vidám pillanatokra is számít

A legnépszerűbb operett és musicalslágerek csendülnek fel hazai
sztárok és a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában január 2án,
az Audi Arénában. A részletekről hétfőn sajtótájékoztatón számoltak
be a szervezők.

Dal, virtus, SZENVEDÉLY Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

a Kantharosz Gála
hat a közönség” – fogalmazott Ősz Gábor, a zene
kar igazgatóhelyettese.   

„A helyszín lehetővé teszi, hogy különböző árka
tegóriájú jótékonysági jegyeket kínáljunk, így már
pár ezer forintért bárki részese lehet a nagyszabású
jótékony estnek. Jegyeket februártól lehet online vá
sárolni” – erről Albert Zsolt szervező tájékoztatott.

„Pályázni december 15től január 31ig lehet, a ke
ret várhatóan 200 ezer és 3 millió forint között lesz” –

emelte ki Riegler Antal szervező. Továbbra is tehetsé
ges, rászoruló gyerekeket, vagy olyan szervezeteket
kívánnak támogatni a bevételből, amelynek célja a
gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása, ápolása, gon
dozása és nevelése, valamint a tehetségek felkarolá
sa. Pályázni lehet beruházás, program vagy eszközbe
szerzés támogatására is. A pályázatokat a kuratórium
bírálja el március 15ig. A részletes pályázati kiírás a
kantharoszgala.hu weboldalon található.

MEGÚJULSzerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Tíz év után megújul a Kantharosz Gála –
jelentették be a szervezők a szerdai saj
tótájékoztatón. Új támogató, új helyszín
és új koncertélmények várnak 2020. áp
rilis 16án a jótékony vendégekre.

12 2019. december 13.



132019. december 13.



14 2019. december 13.

Gyenes Gábor eredetileg grafikus, de nemrégi
ben elkezdett a festészettel is foglalkozni. A most
kiállított festményekben is gyakran fellelhetőek
grafikus elemek vagy grafikai dúcok, ezzel is ki
használva a színek sokszínűségét. 

A győri tárlaton bemutatott, főleg festmények
ből álló sorozat apró benyomásokra épül. A meg
figyelt motívumok erős színvilágba, viszonyrend
szerbe kerülnek, így egy álomszerű gondolatot kö
zölnek a művészet kedvelőivel. 

Gyenes Gábor visszatért a természetbe – civil
ként és művészként is. Ezt az útját követhetjük
nyomon a kiállított munkákon keresztül. A nagy
városi elidegenedettség és a tömegiszony tapasz

A paraszti takarékosságról és józan anyaghasz
nálatról szól a tárlat – fogalmazott megnyitó be
szédében Kuti Klára néprajzkutató, a Magyar Nem
zeti Múzeum munkatársa. A kiállított tárgyak a fi
atalabb szemlélők számára szinte ismeretlenek, a
mai ember számára egy távoli mentalitást mutat
nak. „Ezeknek a tárgyaknak élete van, megismer
hetjük, hogyan lesz az anyagból tárgy, majd a hasz
nálat miként alakítja át a tárgyat. Ezek a tárgyak
saját életüket élték mindaddig, amíg a muzeoló
gus fel nem fedezte őket.” Kuti Klára azt ajánlja,
vegyük alaposan szemügyre a kiállított eszközöket,
gondolkodjunk el rajtuk, majd csak ezt követően
olvassuk el a hozzá írt szöveget.

A kiállított darabok nagy része a múzeum saját
gyűjteményéből származik.

A tárlat kurátora Tanainé Városi Ágnes, néprajzos
muzeológus négy kiállítóteremben dolgozott fel
négy témát. Az első helyiségben az anyaghasználat
került a fókuszba, tárgymegmunkálási hagyományo
kat láthatunk. A másodikban azokat a háztartások
ban szükséges eszközöket, berendezési tárgyakat ál
lították ki, amelyeket még házilagosan készítettek
az ügyes kezűek. A harmadik teremben arra látha
tunk példákat, hogy a használatban megkopott tár
gyakat hogyan javították meg saját kezűleg, vagy ép
pen a „szakember”, mint például a drótostót segít
ségével. A negyedik teremben a „funkcióváltással”
ismerkedhetünk, azzal a mentalitással, ahogyan a
józan paraszti ész segítségével átalakították a
tárgyai kat, amelyeket eredeti funkciójukban nem
tudtak használni. Mai kifejezéssel élve újrahaszno
sították őket a takarékosság jegyében.

A kiállítás január 31ig, hétfő kivételével napon
ta 10 és 18 óra között látogatható a Magyar Ispi
tában (Nefelejcs köz 3.). 

Néprajzi kiállítás látható a Magyar Ispitában,
amelynek megnyitóján az idősebb korosztály
ból sokan rárá csodálkoztak a kiállított tár
gyakra: ilyen volt a nagymamámnál is! Gye
rekkoromban ezt még használtuk! 

Petite Impressions címmel nyílt meg Gyenes Gábor kiállítása az Esterházypalotában a közel
múltban. A felvidéki művész alkotásait a nagyvárosból, Pozsonyból a kis csallóközi Vajka köz
ségbe való költözés és a természet ihlette.

Pusztai Csaba szobrászmű
vész egy év alatt készítette el azt
a betlehemet, amely idéntől
minden adventi időszakban Ady
város ékessége lesz. A betlehe
met dr. Veres András győri me
gyés püspök szentelte fel és ál
dotta meg.

Radnóti Ákos alpolgármester,
aki egyúttal Adyváros önkor
mányzati képviselője is, képvise

talatain át, egy végsőkig elvont, a színek és formák
autonómiájával kísérletező átmenet után eljutot
tunk a vajkai tájképsorozatig. 

„A vajkai táj azonban nem a harmonikus, békés
nyugodt vidéki paradicsomot jeleníti meg, hanem
nyugtalanító erőket hoz mozgásba. Ezeken a fest
ményeken Gyenes új színeket visz a vajkai tájba. A
kis benyomások így válhatnak egyszerre hiteles
tájábrázolásokká és nagyszabású, felkavaró láto
másokká. A természeti közeg, a vidéki tér nem egy
nosztalgikusan feltámasztott harmonikus arany
kor terepe, hanem egy dinamikus, egyszerre elra
gadó és fenyegető vadon képét mutatja” – fogal
mazott Szalay Zoltán író a kiállítás megnyitóján. 

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: MekliZ Fotósúdió 

Szegény ember
VÍZZEL FŐZ

KIS BENYOMÁSOK 

lői keretéből készíttette el a bet
lehemet. Felidézte, hogy amikor
megválasztották, a tó körül ál
datlan állapotok voltak, a terüle
tet rendbehozták, amely immár
egy állandó betlehemet is ka
pott az adventi időszakban.

Dr. Dézsi Csaba András önkor
mányzati képviselő arról beszélt,
hogy a jó képviselő – mint Radnó
ti Ákos is – nyitott, beszélget az

emberekkel, meghallgatja a véle
ményüket. Dr. Veres András áldás
előtti köszöntőjében azt hangsú
lyozta, a betlehem – legyen hívő
vagy nem hívő az ember –, azt jel
zi mindannyiunknak, hogy két
ezer évvel ezelőtt történt valami. 

Isten gyermekei vagyunk, s
karácsonykor Isten országát a
családunkba varázsolhatjuk – fo
galmazott dr. Veres András.

A MEGYÉS PÜSPÖK FELSZENTELTE
ADYVÁROS BETLEHEMÉT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó:  MekliZ Fotóstúdió



Félidőhöz érkezett az Öt Templom
Advent, ami már eddig is számos kivé
teles és felemelő pillanattal ajándékoz
ta meg közönségét. Az adventi időszak
rohanásában megállásra, elmélyülés
re hívó templomterekben kézzelfogha
tóbbá válik az adventi reménység, a
karácsonyvárás izgalma és tanítása. A
gyülekezetek az ünnep előtti időszak

ban, minden héten saját programmal
készülnek. Az evangélikus öregtemp
lom közössége keddenként, a reformá
tusok szerdánként várják az érdeklő
dőket, zenével kísért adventi áhítatra.
A városrész elején a Nepomuki Szent
Jánoskápolnában betlehemi jászol
várja a legkisebbeket.

A fesztivál hagyományosan szín
vonalas programjába olyan kuriózu
mok kerültek, mint Beck Zoli, Nem
zedék nélküli ember című mo
nodrámája a görög katolikus temp
lomban, ahol a prózáknak és dalok
nak egészen különleges keretet
adott a templomi tér.

Kamarás Iván és Fenyő Iván egy
bravúros cserével lepte meg a győri
közönséget, akik a műsor előtt meg
szavazták, hogy ezen az estén fordí
tott szereposztásban adassék elő
Arany és Petőfi levelezése.

A különleges programokhoz termé
szetesen közönség is kell, akik szeren
csére idén is szép számmal és szeretet
tel érkeznek, és élményekkel telve tér
hetnek haza, a túlnyomó többségében
telt ház előtt zajló előadásokról.

A fesztivál utolsó, karácsony előt
ti programja 21én a Sebő együttes
ünnepi műsora lesz, ami után a szer
vezők a betlehemi Születés temp
lom békelángjával köszönnek el a
közönségtől, de addig is még szá
mos koncertre és színházi előadásra
hívják az elmélyülést, meghittséget
kereső közönséget.

A krisztusi szellemiséget szimboli
záló betlehemi lángot több mint há
rom évtizede hozzák el karácsony
előtt az osztrák cserkészek Európába,
hogy kézről kézre adják és terjesszék
a karácsony és a békesség üzenetét.
Az otthonokban fénylő „betlehemi
láng” imádságra hívó jelenléte össze
köti a magyar családokat a világ kü
lönböző pontjain élő keresztények
kel, és elmélyíti az adventi előkészü
let lelkületét. A gyertyával gyertyát
gyújtva továbbított láng, a béke láng

Ezzel a címmel hirdetik az
Öt Templom Advent szer
vezői, hogy a fesztivál zá
rásaként, idén karácsony
kor az újvárosi templo
mokban a betlehemi Szü
letés templomának béke
lángjával égnek majd a
gyertyák.

ja azt is jelképezi, hogy akárcsak a
lángot, a békét is embertől emberig
kell továbbítani.

A láng, Jézus születésének helyé 
ről, a cserkészek kíséretében jut el
Bécsbe, majd onnan Győrbe is, hogy
a karácsonyi ünnepek alatt, az újvá
rosi templomokban nem csak a gyer
tyák fényét adja majd, de mindenkit,
aki mécsessel érkezik, elkísérjen ott
honába. A szervezők szeretnék, ha
minél többen élnének a lehetőség
gel, vinnék magukkal, és adnák to
vább a betlehemi láng és az újvárosi
templomok üzenetét.

A karácsonyi ünnepi misék és isten
tiszteletek rendjét a fesztivál műsor
füzetében és online felületein is hirde
tik a szervezők, és külön kisfilmekkel
biztatnak mindenkit rá, hogy érkezze
nek mécsesekkel, és vigyék haza ott
honaikba a betlehemi lángot. (x)



Die besonderen Lichtmalereien an
den Gebäuden am SzéchenyiPlatz und
die adventlichen Lichtspiele an der
Wand des Rendház gibt es zu den folgen
den Zeitpunkten zu sehen: Montag bis
Donnerstag um 17,  18, 19 und 20 Uhr,
Freitag und Samstag um 18, 19, 20 und
21 Uhr, Sonntag: 18, 20 und 21 Uhr.

Am 15. Dezember findet in diesem Jahr der letzte
Antiquitätenmarkt des Jahres auf dem Marktplatz der

TarcsayStrasse statt. Auf dem weihnachtlichen Antiquitä
tenmarkt findet sich noch Gelegenheit die Feiertagsges

chenke zu besorgen. Die nächste Gelegenheit zum kau
fen und verkaufen gibt es wieder am 3. März auf

der Antikexpo.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Mit dem „Nussknacker” wartet das Győrer Philhar
monieorchester am 20. Dezember um 19 Uhr mit
stimmungsvoller, zum Festtag der Liebe passenden
Musik auf alle Interessierten in der Evangélischen
Altkirche (Petőfi tér 2.). Es dirigiert: Dobszay Péter,
unter Mitwirkung der Sopranistin Simon Brigitta.

Vásáry André beginnt sein Feiertagskon
zert am 21. Dezember um 17 Uhr auf
dem SzéchenyiPlatz. In seiner Auffüh
rung erklingen die bekanntesten und
beliebtesten WeihnachtsEvergreens.

Am 20. Dezember gibt es um 17 Uhr das
FiveLive Acapella Adventskonzert auf
den SzéchenyiPlatz zu hören.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat
a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Az év utolsó régiségvásárát rendezik december
15én a Tarcsay úti piactéren. A karácsonyi ré
giségvásárban még beszerezhetjük az ünnepi
ajándékokat is. Legközelebb március 3án várja
az eladókat, a vásárlókat az Antikexpo.

Zseni születik – Kodály címmel a
Szent Efrém Férfikar Kodály Zoltán
műveiből válogat győri koncertjén.
Az Öt Templom Advent programja
a zsinagógában hallható december
16án 19 órától. Az est házigazdája
Bősze Ádám. (x)

A FiveLive Acapella adventi koncertjét hallgathatják meg az ér
deklődők december 20án 17 órakor a Széchenyi téren. 

A Rába Dal és Társaskör kórusa év
záró és karácsonyváró koncertet ad
december 19én 18 órától a Generá
ciók Házában (Aradi vértanúk útja
23.). Karnagy: ÁrpásErdődi György
né, műsorvezető: Horváth Ferenc.

Prof. dr. Csókay András idegsebész, agy
kutató a Rotary Asztaltársaság Győr meg
hívására érkezik a Hotel Famulusba de 
cember 18án 19 órakor. A Rotary Pódi
um estjén beszélgetnek arról, hogyan ke
rült a pályára, és mit jelent számára a
kapcsolat Istennel. A jótékonysági hozzá
járulás háromezer forint (x).

Vásáry André ünnepi
koncertje december
21én 17 órakor kez
dődik a Széchenyi té
ren. Előadásában a
legismertebb és leg
népszerűbb karácso
nyi örökzöldeket hall
hatja a közönség.

Nemzetközi adventi kórusfesztivált ren
deznek december 15én 16 órától a Szent
Ignáctemplomban. Közreműködik a Czu 
czor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégi
um Vox Angelorum leánykórusa, Putz Zsó
fia fuvolán, Domsitz Erika zongorán, vezé
nyel Vántusné Gaál Zsófia, a somorjai Híd
Vegyeskar, vezényel Németh Imre, vala
mint a kecskeméti Renaissance Consort,
művészeti vezető Pálinkás Albert. 

„Istálló és zászló lesz a jel” címmel
adventi zenés áhítatot tart a Ménfő
csanaki Ifjúsági Kórus december 22
én 17 órától a Ménfői Boldogasz
szonytemplomban.

Rudi megmenti a karácsonyt cím
mel mesebalettet láthatnak az ér
deklődők a Győri Tánc és Képzőmű
vészeti Általános Iskola, Szakgimná
zium és Kollégium előadásában de 
cember 16án 16 órakor, 17én és 18
án 16 és 18 órától a Vaskakas Művé
szeti Központban (Czuczor G. út 17.).

Manók és Télapó címmel a
Holle Anyó Színház előadását
láthatják a gyerekek december
20án 17 órától a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Központi Könyvtárának klubhe
lyiségében (Herman Ottó utca
22.). Jegyek 300 forintos áron
december 16tól 14 és 18 óra
között a klubban vásárolhatók.

A Széchenyi téren felállított óriási
adventi koszorún az utolsó gyer
tyát december 22én 17 órakor
dr. Veres András győri megyés
püspök gyújtja meg. Köszöntőt
mond: prof. dr. Dézsi Csaba And
rás, önkormányzati képviselő, a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
főorvosa. A műsorban fellépnek a
Beledi Általános Iskola diákjai Vas
pöriné Kótai Szilvia és Kőszeghy
Németh József vezetésével.
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Amikor először felvettem a kapcso
latot Végh Zsuzsannával, nagyon meg
lepődött a megkeresésen. Pedig a szak
májában eltöltött esztendők alatt na
gyon sok vendégnek csalt mosolyt az
arcára. Mert az étel elfogyasztása mel
lett nem árt, ha a lélek is jóllakik. 

Végh Zsuzsanna Győrsövényházon
töltötte a gyermekkorát, a jövőjét ille
tően pedig akkor még sok dolog járt a
fejében. „Édesanyám óvodai dajka,
ezért sokáig úgy terveztem, hogy óvó
nő leszek. Aztán az egyik nyár elindí
tott azon az úton, amelyen a mai na
pig járok. A falunkban, az utcánk vé
gén van egy vendéglátóhely, ahol gye
rekként fagylaltot árultam, később pe
dig már rám bíztak több feladatot. Na
gyon megtetszett, így utána a tovább
tanulásommal kapcsolatban sem vol
tak kérdések” – meséli Végh Zsuzsan
na, aki a Krúdyiskolában tanulta meg
a szakma alapjait. 

A gyakorlati helyet akkor még az
iskola választotta ki a tanulók számá
ra, és bár Végh Zsuzsannának először
egy csornai helyet ajánlottak, ő meg
kérte az igazgatóhelyettest, hogy in
kább Győrben keressenek neki, mert
könnyebb a bejárás. „Ha ak
kor nem állok a sar
kamra, lehet, hogy
másként alakul
az életem. Ők
ajánlották a
Szalai ven
déglőt, ami
máig meg
határozza az
mindennap
jaimat” – ma
gyarázza a nép
szerű felszolgáló,
majd hozzáteszi:
„nagyon sok segítsé
get kaptam már a gyakorla
tom alatt is, és erre szükség is volt,
hiszen hamar bedobtak a mélyvízbe.
A második napomon már három tá
nyérral mentem, amire a mai napig

Nem mindenki van abban a sze
rencsés helyzetben, hogy szereti
a munkáját. Nem mindenki találja
meg azt a hivatást, amit szenve
déllyel képes végezni. Végh Zsu
zsanna felszolgálóként dolgozik,
és saját bevallása szerint, nincs
másik opció a fejében, hogy mit
tenne, ha egyszer maga mögött
hagyná a vendéglátást. 

büszke vagyok. Néhány nappal ké
sőbb pedig már asztalokhoz is kien
gedtek.” 

Végh Zsuzsanna az iskola után a Kis
halász vendéglőbe került, on

nan pedig a Nádor ven
déglőbe tette át

székhelyét. „Ezzel
maradtam a

nagy család ré
sze. Soha
nem bántam
meg, hogy
máshol nem
próbáltam ki

magamat. Má
sodik ottho

nomnak tekintem
a munkahelyemet,

és azt hiszem, ez érző
dik a hozzáállásomon is” –

mondja a közkedvelt pincér, aki koráb
ban megszerezte a mester oklevelet is,
így a gyakorlatra érkező diákoknak hi
vatalosan is átadhatja tudását. „Ma

már azokra összpontosítok, akik tanul
ni szeretnének és elindulni a szakma
útján. Az utolsó három tanulónk na
gyon jó volt. Idővel megértették, hogy
miről szól a szakma, és jó viszonyt ala
kítottunk ki.” 

A népszerű felszolgáló úgy látja, a
szorgalom és a fejlődés iránti vágy alap
vető fogalmak a vendéglátásban is.
„Nehéz a szakmánk. Nekünk is vannak
rossz napjaink, így aki nem csinálja szív
ből, annak még fárasztóbb. Amit min
dig szem előtt kell tartanunk, hogy mi
vagyunk a vendégért. Erre tanított Sza
lai Tamás és az édesapja” – hangsú
lyozza Végh Zsuzsanna.  

Persze a munka mellett, neki is
szüksége van kikapcsolódásra és fel
töltődésre, amit a sportban talált
meg. Már kislányként többször járt
szurkolni labdarúgómérkőzésekre,
ahova a bátyja vitte magával. Később
az ETOszurkoló idősebb testvérét
kézilabdameccsekre is elkísérte, de
rendszeresen néhány éve jár mérkő

zésekre, hogy biztassa kedvenceit.
„Nagy élmény szurkolni a lányoknak.
Más életérzés, más hangulat, amit a
meccseken átélek. Minden Győri Au
di ETO KCmérkőzés élményszámba
megy, ki nem hagynám őket” – me
séli mosolyogva Végh Zsuzsanna, aki
az utóbbi időben már külföldre is el
kíséri a csapatot. 

Első fizetéséből is sporthoz kötődő
tárgyat vásárolt magának. „A testvére
immel együtt nekem is meg kellett
küzdenem mindenért. Annak idején
az első keresetemből egy edzőcipőt
vettem magamnak, és nagyon boldog
voltam” – emlékszik vissza Végh Zsu
zsanna, aki a szakmájának köszönhe
tően sokkal közvetlenebb lett. „Koráb
ban nehezen nyitottam az emberek fe
lé, de ahogy ők nyitottak felém, úgy én
is egyre közelebb engedtem magam
hoz őket. Sok szeretetet kapok a ven
dégektől és a kollégáktól. Lelkileg na
gyon sokat gazdagodtam a hivatásom
nak köszönhetően.” 

Rengeteg 
vendégnek csal

mosolyt
az arcára

KÖZTÜNK ÉLNEK

A MUNKAHELYE
Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: O. Jakócs Péter

a második otthona



192019. december 13.

A MI UTCÁNK
Nádorváros – 10. rész

Táncsics Mihály utca
Táncsics Mihály (1799–1884) politikus, író, új
ságíró. Reformszellemisége és a sajtószabad
ság melletti kiállása miatt 1847ben bebörtö
nözték, ahonnan 1848. március 15én a pesti
forradalmi ifjúság szabadította ki. Az utca
1945ben kapta a nevét.

Tessedik Sámuel utca
Tessedik Sámuel (1742–1820) evangélikus lel
kész, író, pedagógus. Németországi egyeteme
ken tanult, ahol a haladó pedagógiát ismerte
meg. Hazatérve gyakorlatigazdasági iskolát
alapított. Az alföldi mezőgazdaság fejlesztése
fűződik nevéhez. Eredményesen alkalmazta a
korszerű vetésforgót, meghonosította a lucer
nát, kísérleteket folytatott a szikes talajú terü
letek javítására. 1948ban nevezték el az utcát.

Tihanyi Árpád út
Tihanyi Árpád (1916–1957) tanár. A győri pe
dagógusok vezéregyénisége volt az 1956os
forradalomban. A Dunántúli Nemzeti Tanács
tagjaként Ausztriában tárgyalt a nyugati álla
mok támogatásáért. A forradalom leverése
után halálra ítélték, és 1957. december 31én
kivégezték. Az 1991től elnevezett utca mel
lett, a Liszt Ferenc utca 17. szám alatti egykori
iskola épületének homlokzatán, ahol tanított,
emléktábla és csempekép őrzi emlékét.

Vásártér utca
Az utca környékén volt az állat és terményvá
sártér, innen az elnevezés 1961től.

Vasvári Pál utca
Vasvári Pál (1826–1849) író, történész. A „már
ciusi ifjak” egyik vezéralakja, honvéd őrnagy.
Sok más utcával együtt ez a közterület is 1948
ban kapta a nevét.

Vécsey utca
Gróf Vécsey Károly (1809–1849) honvéd tábor
nok, az aradi vértanúk egyike. 1948tól hívják
így az utcát.

Wesselényi utca
Báró Wesselényi Miklós (1796–1850) politikus,
az MTA igazgatósági és tiszteleti tagja. Árvízi ha
jósként is nevezték, mivel az 1838as pesti árvíz
ben életeket mentett. Az erdélyi és magyarorszá
gi nemesi reformellenzék vezéralakja volt. A vá
ros közgyűlése 1904ben nevezte el az utcát.

Szerző: Czvikovszky Tamás

Zrínyi utca
Zrínyi Miklós (1508–1566) horvát bán, Szigetvár
hős védője. A dunántúli főkapitány, 1566ban, Szu
lejmán szultán ötvenezer fős seregével szemben
egy hónapon át védte Szigetvárt. Megtizedelt kato
náival szeptember 7én a vár feladása helyett kitört,
és hősi halált halt. 1900 óta, megnyitásától nevezik

így az utcát. Sajnos, az eredeti határozatból sem
derül ki, hogy Szigetvár védőjéről, avagy déduno
kájáról, a költő és hadvezérről neveztéke el az
utcát. Az emléktáblán, ami a 8/A szám alatt lát
ható a homlokzaton, a költő és hadvezér Zrínyi
Miklós dédunokája szerepel, mindenesetre, az
utca a Zrínyi család emléke.



Röviden
Karácsonyi hangulatban
A szürke hétközna

pok sokszor azt is feled
tetik velünk, hogy nem
sokára beköszönt so
kunk legkedvesebb ün
nepe, a karácsony. Né
hány egyszerű ötlet
azonban segíthet, hogy
karácsonyi hangulatba kerüljünk. Dekoráljuk a la
kást! Már jóval korábban elkezdhetjük a lakás ka
rácsonyi dekorálását. Jó ötlet feldíszíteni a tükrök
kereteit és adventi koszorút helyezni az asztalra.
De remek ötlet szép, színes gömböket elhelyezni
például egy tálban, az asztalt piros és zöld asztal
terítővel teríteni, vagy ilyen színű drapériával lete
ríteni a díványt. Jópofa ötlet még az ajtódísz, amely
készülhet valódi fenyővel vagy színes, csillámos pa
pírokból és karácsonyi díszekből. Elő a karácsonyi
illatokkal! A karácsonyhoz jellegzetes illatok is tar
toznak, ilyen a fahéj, a mézeskalács, a szegfűszeg.

Tartsuk a megszokott
napirendet
Ha a cukorbetegség kezelése

során tabletták szedésére, vagy
inzulin injekció adására van szük
ség, igyekezzünk a szokásos napi
rendünket (étkezési időpontjain
kat) tartani. Autóval történő uta
záskor, vagy távolabbi úti cél ese
tén mindig vigyük magunkkal szo
kásos gyógyszereinket, inzulint,
vércukormérő készüléket, szívó
szálas üdítőt és tartalék élelmi
szert az esetleges alacsony vércu
korszint elhárítására. A vendéglá
tás során a figyelmes háziasszony
előre érdeklődhet, mit fogyaszta
na szívesen a cukorbeteg vendég,
így elkerülhető a „ja, te cukros
vagy, akkor ezt nem eheted” bán

Ajándékozási ötletek fogyókúrázóknak
Ha a szerette

ink közül valaki ép
pen fogyni próbál,
biztosan segíteni
akarunk neki. Jó
alkalom erre a ka
rácsony, de ha
nem figyelünk az
ajándékra, ártha

tunk is vele. Jó ötlet a vegyes gyümölcskosár, külön
leges gyümölcsöket is ajándékozhatunk, lehetőleg
a biopiacról, adhatunk extra szűz olívaolajat, gyógy
és fűszernövényeket, teákat, sőt, magvakat is  elül
tetni a kertbe. Lehetőleg ne adjunk a fogyni vágyó 
nak csokoládét vagy süteményt. Lehet, hogy a jó
szándék vezérel, de a megajándékozott úgy érez
heti, keresztbe teszünk törekvéseinek. Érdemes
szétnézni a neten, hogy indule főzőtanfolyam, szá
mos lehetőséget kínálnak, de vehetünk szakács
könyvet is. Konyhai eszközök terén is széles a válasz
ték, vehetünk zöldségpárolót, aprítót, gyümölcs
centrifugát, wokot, víztisztítót, citromfacsarót. Csak
a pénztárcánk szab határt. A mérleg nem jó ötlet,
csak akkor adjuk, ha az illető kifejezetten kéri.

Életmódbeli tanácsok
Ne feledkezzünk meg a fizikai

aktivitásról a pihenés időszakában
sem, jó lehetőség a szabadban
együtt játszani a gyermekekkel, sé
tálni a családtagokkal. Egy kirándu
lás, városnézés emlékezetesebb
lehet, mint a zsúfolásig megterí
tett asztal. A vércukorszint csök
ken a mozgás hatására. Nem til
tott az alkoholtartalmú italok mér
tékletes fogyasztása, ez férfiak
esetében két, nőknél egy deciliter
száraz bort jelent. A tömény sze
szes italok, a pezsgő és a sör ma
gas cukortartalmuk miatt károsak
a cukorbetegek számára. Az alko
holtartalmú italokat mindig étellel
együtt fogyasszuk.

Kis odafigyeléssel, előrelátás
sal elérhetjük, hogy diabéteszes
családtagjaink nem érzik kire

kesztettnek
magukat az ünnepi asztal mel
lett, hiszen nincsen ma már „szi
gorú cukorbetegdiéta”, csak
egészséges étrend, melyet min
denkinek ajánlhatunk. 

tó megjegyzés. Természetesen az
sem helyes, ha diabéteszünkkel
szeretnénk a társaság központjá
ba kerülni, idegenek előtt ebéd
közben vércukorszintünket mér
ni, inzulint beadni nem biztos,
hogy népszerű tevékenység. Ha
van lehetőség, helyes ezt félrevo
nulva végezni, de soha se hagy
juk el szokásos napi rutinunkat. 

Fontos a mértékletesség
Jól oktatott cukorbeteg képes

az inzulinadagokon változtatni.
Ha az ünnepek miatt kissé maga
sabb értéket mér, éljen bátran a
korrekciós dózissal, de ne feled
jen étkezés után másfélkét órá
val ismételten vércukorszintet
mérni. A terített asztal látványa
és a kínálás nagy csábítást jelent,
jó ötlet, ha minden ételből egy pi
cit veszünk, így vendéglátónk is
elégedett lesz, és nem érezzük
kirekesztettnek magunkat.
Válasszuk a zöldségköre
teket, salátákat a hús 
étel mellé. Ha nem
tudjuk elkerülni a
kedves kínálást a há
zi sütemények, édes
ségek fogyasztása so
rán, helyes, ha megosztjuk
a süteményt egy rokonunkkal, is
merősünkkel. Kedves meglepe
tés, ha viszünk a vendégségbe ál
talunk készített, garantáltan cu
korbeteg számára is fogyasztható
édességet.

20 2019. december 13.

Közelednek a karácsonyi
ünnepek, ilyenkor a ha
gyományoknak megfele
lően a családok, barátok
felkerekednek, hogy időt
tölthessenek együtt. A
háziasszonyok tervezge
tik, mi kerüljön az asztal
ra, főként, ha vendégeket
is vár a család. Hazánk
ban közel nyolcszázezer
honfitársunk cukorbeteg,
helyes, ha a vendéglá
tónk tudja, hogy diabéte
szes személy is van a ven
dégek között.

A terített
asztal látványa nagy

csábítást jelent

CUKORBETEGKÉNT
Ünnepek alatt Szerző: Dr. Hidvégi Tibor PhD. 

Belgyógyász, diabetológus főorvos
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Többéves panaszok
csökkentése
A csípőprotézisbeültetés több

évtizede az egyik legsikeresebb or
topédsebészeti beavatkozások
egyike. Alapvetően a fájdalom
csökkentése érdekében végezzük a
beavatkozást, legtöbbször egy több 
éves fokozatos mozgásbeszűkülés,
fájdalom, életminőségromlás kí
sérte csípőízületi kopásból eredő
panaszok enyhítésére. A hosszú tá
vú jó eredményt minden behato
lásból a jó pozícióban beültetett
implantátum biztosítja.

tében megerősödő, elterjedtebb
házi gyógytorna alkalmazása.

Régi feltárás új környezetben
Egy korábban ismert feltárást a

mai kor adta lehetőségek mellett
(ahogy a többi behatolás is kevésbé
invazív/megterhelő lett), az elülső
műtéti behatolásnál is fel
használták a technikai
fejlődés lehetősége
it. Így alakult ki az
elülső feltárás re
latíve kis met
szésből. Mint
minden kevés
bé invazív mű
tétnél, nem a
seb hossza a lé
nyeges, hanem a
lágyrészek, elsősor
ban a műtét utáni moz
gást biztosító izmok kímélete.

A korai rehabilitáció is
felgyorsulhat
Orvosi oldalról komoly előzetes

felkészülés, felkészítés után végez
hető csak a beavatkozás. Ma már
tisztázódott a feltárást elősegítő
eszközök repertoárja, ami szintén
gondos előkészítést igényel. Ennek

JÓ TUDNI

A rehabilitációs időszak lerövidítése egyértelmű előny a még aktív
dolgozók számára a munkába való mihamarabbi visszatérés szem
pontjából. Idősebb aktív betegek esetében is lehet előny a műtét
utáni gyorsabb felkelés, elindulás a korai szakban. Ezzel összessé
gében a motivált betegeknél a kórházi tartózkodási igény is csök
kenthető. Hangsúlyos, hogy nem minden beteg alkalmas erre a be
avatkozásra. Azt, hogy milyen alkatú, csípőmedence konfiguráció 
jú (röntgenkép alapján) beteg nyerhet egyértelműen a feltárás ad
ta gyorsabb korai felépülés előnyéből, azt mindig az operatőrnek
kell eldöntenie.

Szerző: 
Dr. Gunther Tibor
egyetemi docens,

az Ortopédiai Osztály vezető főorvosa

Gyorsabb felépülést 
segítő eljárások
Az elmúlt években, évtizedben

részben a betegek elvárása, rész
ben a technikai fejlődés miatt jelen
tősen rövidült a beavatkozás mére
te, kevésbé invazív műtéti eljárások
terjedtek el. Ezekhez a gyorsabb fel
épülést elősegítő feltárásokhoz tár
sult néhány, a műtét körül alkalma
zott gyógyszeres kezelés. Ilyenek a
kevesebb vérzést elősegítő készít
mények, a hatékonyabb műtét utá
ni fájdalomcsillapítást biztosító
részben műtét közben, részben köz
vetlenül a műtét után alkalmazott
gyógyszerek és beavatkozások. Ter
mészetesen a műtéti érzéstelenítés
során alkalmazott technikák is fej
lődtek és az utóbbi is a betegek ki
sebb megterhelését, koraibb mobi
lizálását segítette. A fentiek mellett
a gyógytornászokkal közösen a be
tegek gyorsabb terhelhetőségének
felismerése, szakszerű irányítása
szintén a rehabilitáció felgyorsulá
sát eredményezte. Ez utóbbi folya
matot támogatta a háziápolás kere

Az elülső feltárásból (köznyelvben izomátvágás nélkül) végzett
csípő TEP beültetést az utóbbi időben egyre nagyobb érdeklődés
övezi. A műtét előnyeiről sokszor az interneten, időnként indo
kolatlan nagy elvárást sugalló, adott esetben önreklámot is fel
tételezhető információk jelennek meg. 

A hét orvosi témája

ellenére bizonyos szövődmények
ennél a feltárásnál nagyobb arány
ban fordulnak elő. Optimális alka
tú és motivációjú betegek eseté
ben a korai rehabilitációs időszak
ban azonban gyorsabb lehet a fel
épülés. Ez az irodalmi adatok alap
ján a műtétet követő 6–12 hét. En

nek oka lehet, hogy az elül
ső feltárás során a

csont és a lágyrész
érintettség ki

sebb, ami a ki
egészítő fájda
lomcsi l lapítá
sok mellett ha
tékonyabb mo
bilizálást tesz le

hetővé. Ezt az
elülső feltárásból

végzett csípőproté
zisbeültetetést igyek

szünk nem túldimenzionált
módon az arra alkalmas és az azt
vállaló betegeknek biztosítani
Győrben is az ortopédiai osztályon.
Mindezek mellett ne felejtsük el,
hogy a betegek funkcionális állapo
ta 3–6 hónappal a műtét után nem
függ attól, hogy milyen irányból
történt a feltárás (elülső, oldalsó
vagy hátsó). 

Alapvetôen
a fájdalom 

csökkentése
érdekében végzik
a beavatkozást

CSÍPŐPROTÉZIS
elülső 

feltárásból



Arcélek
a kórházból

Dr. Kovács Gabriella 
belgyógyász, 

kardiológus főorvos

„A szülők bölcsessége a gyermek dicsősége” – lakásuk ajtajának
réztábláján ez a nevelési hitvallással felérő idézet olvasható. Jól
jelzi, hogy dr. Kovács Gabriella belgyógyász, kardiológus főor
vosnak és gépészmérnök férjének mennyire fontosak a gyere
kek, akik egyébként már felnőttek és önálló életet élnek.
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Székelyudvarhelyről némi kitérő
vel vezetett Győrbe az útja dr. Kovács
Gabriella főorvosnak, a Petzkórház
kardiológiai osztály helyettes vezető
jének. 1988ban telepedtek át Ma
gyarországra, s budapesti barátjuk
azt ajánlotta nekik, hogy Győrbe jöj
jenek. „A város ismeretének hiányá
ban ez a választás olyan bizonytalan
volt, mint a lottó” – mondja a főor
vosnő.

„De végül nyerő lett a szelvény?”
– kérdezem.

„Ötös találat” – nyugtázza.
Székelyudvarhelyen született,

édesapja szűcsmester volt, egy szö
vetkezet táskagyártás részlegét ve
zette, édesanyja is a bőriparban dol
gozott. Egyedüli gyerekként a család
ban szülei külön figyeltek arra, hogy
hozzáillő szakmát válasszon. Tudták
róla, hogy sajnálja az elesetteket, rá
szorulókat, szívesen segít nekik, szo
ciális lelke van. Nagyapja, a maszek
hordógyártó is azt tanácsolta: ha jó,
neked való, személyiségedhez pasz
szoló szakmát akarsz, legyél orvos. 

A marosvásárhelyi orvosegyete
men végzett, Székelyudvarhelyen
és a kolozsvári kardiológián volt re
zidens, aztán Korondon, valamint
Kolozsvár környéki településeken
háziorvosként indult a pályája. Fér
je kolozsvári, aki mindig és minden
ben támogatta a szakmai előmene
telét. Aztán Romániában egyre
tarthatatlanabb lett a helyzet, úgy
döntöttek, hogy átköltöznek Ma
gyarországra.  „Ez volt az egyetlen
esélyünk arra, hogy a magyarsá
gunkat megőrizzük, továbbadjuk a
gyerekeinknek, s legyen egy reális,
vállalható ön és jövőképünk” –
idézi vissza a rendszerváltás kör
nyéki éveket. 

Dr. Kovács Gabriella 11 éven át
járt Győrből Csornára, ott szerezte
meg a belgyógyászati és a kardioló
giai szakvizsgáját. „Megismertem a
rábaközi embereket, éreztem, hogy
szükség van a munkámra, a tudá 
somra, elhivatottságomra. Csornáról
már kész szakemberként jöttem át
Győrbe 1999ben” – mondja.

„Miért éppen a kardiológia von
zotta?” – érdeklődöm.

„Az ember lelkévelszívével foglal
kozni mindig vonzó volt számomra.
Ha a „motorral” valami nincs rend
ben, az az ember egész szervezetére
kihat. Aki tehát szívet gyógyít, az az
egész embert gyógyítja – válaszol val
lomásszerűen. – A kardiológián belül
inkább a belgyógyászathoz szorosab
ban kötődő, nőiesebb szakterületek
érdekeltek, kevésbé az, amelyik in
kább a sebészethez kapcsolódik. Ez
zel együtt közel áll hozzám a sürgős
ségi esetek kezelése, ügyeletben a
szubintenzív osztály betegeknek biz
tonságot adó zsongása is tetszik, má
ig bennem is adrenalint szabadít fel.” 

Dr. Kovács Gabriella szakvizsgá
zott szívultrahangvizsgálatból is. „A
veszélytelen, fájdalommal nem járó,
sugárterhelést nem okozó ultrahang
gal vizsgáljuk a szív nagyságát, struk
túráját, a billentyűk működését, az
esetleg sürgős beavatkozást igénylő
folyadékgyülemet. Meg tudjuk ítélni,
hogy szükség vane műtétre, vagy

más terápiával kezeljük az elváltozást
– magyarázza. – Bizonyos esetekben,
például pitvarfibrilláció során a nye
lőcsövön keresztül nézzük meg ultra
hanggal a szívet, kizárjuk, hogy nincs
rög a pitvari fülcsében, így biztonság
gal tudjuk elvégezni a cardioversiót,
a ritmuszavar megszüntetését, a be
teg nem kaphat agyembóliát. Külö
nösen szép látvány, ahogy dolgoznak
a billentyűk.”

A főorvosnőnek két felnőtt gyere
ke van. 34 éves lánya egyszerre járt
két egyetemre, így lett jogász és köz
gazdász, harmincesztendős fia gé
pészmérnök, egy multicégnél gyár
egységigazgató. 

„Miért nem lettek orvosok?” –
faggatom a főorvosnőt. 

„Férjem gépészmérnök, inkább az
ő érdeklődését követték, ők így dön
töttek, és megmondom őszintén, én
sem akartam rájuk erőltetni az én vi
lágomat, talán féltésből. Így is „dok
torok” lehetnek, a lányom már dr. és
a fiam is nemsokára doktor (phd)
lesz a maga szakmájában” – mondja
viccesen. A gyerekeiket tudatosan és
rendkívül nagy szeretettel nevelték.
Bejárati ajtajuk réztábláján most is ol
vasható a felirat: „A szülő bölcsessé
ge a gyermek dicsősége.”

Évek óta a fiatal szakorvosjelöltek
kel is szívesen foglalkozik, részt vesz a
rezidensek továbbképzésében. Tíz éve
az ECCklub koordinátoraként pedig
főként a háziorvosoknak szervez szak
mai programokat. Minden alkalom
mal van egy kiemelt téma, majd ezt
követően egy esetbemutatás és vála
szok a felmerülő kérdésekre. 

Állóképességét sporttal teremti
meg. „Sportol az egész család, fér
jem a legsportosabb, teniszezik, foci
zik, fiam és a lányom teniszezik, én a
lányommal már öt éve rendszeresen
járok TRXedzésekre, ez az erősítő
gyakorlatokat tartalmazó mozgás a
haditengerészek edzésformája volt.”

A családi életet színesíti a két uno
ka. „Velük lenni nem hobbi, hanem
sokkal magasabb rendű, élmények
kel teli találkozás” – avat be családi
örömeibe a főorvosnő.

AZ ORVOS, 
aki a szívünkbe
LÁT Szerző: Hajba Ferenc

Fotó: O. Jakócs Péter
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A Mulartzalapítványnak 1 millió
250 ezer forint áll rendelkezésre a 6,3
millió forintba kerülő berendezés be
szerzésére. A Lions eddig 1 millió 650
ezer forintot gyűjtött össze. A Győr+
Média a kezdeményezés mellé állt, tu
dósítunk a gyűjtésről, s tájékoztatjuk
olvasóinkat arról, miért fontos, hogy
egy új gamma kamerával tudjanak di
agnosztizálni a győri kórházban.

Az emlőrák a nők leggyakoribb
rosszindulatú daganata, mely minden

A mellrák korai felismerését és kezelését szolgálja a gamma kamera.
A győri Petzkórház Mulartz Henrik Sebészeti Alapítványa ennek be
szerzésére nyújtott be pályázatot a Győri Lions Alapítványnak, mely
céltámogatást szervez a hiányzó összeg gyűjtésére.

hetediknyolcadik nőt érint élete so
rán valamilyen formában – mondta el
érdeklődésünkre dr. Drozgyik András
sebész szakorvos. A szakember szerint
egyre több esetben sikerül kiszűrni az
emlődaganatokat olyan stádiumban,
amikor a megfelelő műtéttel a beteg
ség túlélése messze meghaladja a töb
bi rosszindulatú daganatét. Vannak
olyan esetek, amikor a szűrővizsgála
ton észlelt elváltozás nem is tapintha
tó, illetve van, amikor a műtét előtt

szükséges onkológiai kezelés (ez csak
bizonyos esetekben szükséges) hatá
sára lesz kisebb, mint a tapintással ész
lelhető méret.

Ezeket a daganatokat is biztonság
gal el kell távolítani, illetve mivel sze
rencsés esetben a beteg életét ez a be
tegség, a megfelelő kezelés után nem
is rövidíti meg, nagyon fontos, hogy jó
esztétikai eredménnyel történjen ez a
műtét. Első az onkológiai szempont,
de második az esztétika. Mind a kettő
höz a gamma szonda szükséges, hang
súlyozta dr. Drozgyik András. 

A nem tapintható daganatokat
egy izotóppal jelölik meg a műtét
előtt, magyarázta. „Ez az izotóp na

gyon kis sugárzást ad le, a személy
zetnek nem kell óvintézkedés, terhe
seknél is alkalmazható, azonban csak
speciális műszerrel lehet detektálni.
Ez a műszer a gamma szonda. A da
ganatot a térben fél centiméternél is
kisebb pontossággal tudja nekünk je
lezni. A megfelelő ép szövethatárok
kal el lehet távolítani és ezzel jó esz
tétikai eredményű emlőmegtartó
műtétet tudunk végezni.”

A másik alkalmazási területe,
hogy egy emlőműtét során, illetve
bőrdaganatok esetében az őrszem
nyirokcsomókat is el kell távolítani.
Ezek gamma kamera nélkül nem vé
gezhetőek el.

A 27 éve működő Lions Alapít
vány főleg a látássérültek, utóbbi idő
ben a diabéteszben szenvedők támo
gatásával foglalkozik, mondta el
Döncző Zoltán, az alapítvány elnöke.
Évente 56 millió forintot osztanak
szét. A Mulartzalapítvány pályázatát
céltámogatás meghirdetésével tud
ják támogatni.

Aki segíteni szeretne, a 10103379
4731370001004006 számlaszámon
megteheti. Az adományról a közhasz
nú alapítvány adóigazolást ad. (x)

A mellrák gyógyítását szolgálja a berendezés

GYŰJTENEKGamma kamerára 

A közös tanszékek a Pécsi Tudományegyetem I.
számú Belgyógyászati és Sebészeti Klinikájához be
tegellátó egységként kötődnek, oktatási feladattal.

A közlemény utal rá: a Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kara és a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház között hosszú évek óta
mindkét fél számára gyümölcsöző szakmai együtt
működés áll fenn.

Az általános orvosi szak hallgatói létszámának
emelkedése kihívást jelent a hallgatók klinikai, be

A klinikai oktatás fejlesztése céljából egyegy közös működtetésű külső tanszéket hoz létre a
Pécsi Tudományegyetem és a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház – tudatta közleményé
ben prof. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora, valamint dr. Tamás László János, a
győri kórház főigazgató főorvosa.

tegágy melletti képzésében, melynek minőségét
meghatározza a klinikai oktatói kapacitás és a vizs
gálható betegek száma. A képzésben jelentős se

gítséget nyújtanak a ki
váló szakembergárdá
val, széles ellátási palet
tával és nagy beteg
anyaggal rendelkező ok
tatógyakorló kórházak,
elsősorban a szakmai
gyakorlatok és a szakor
vosképzés terén.

A klinikai oktatás fej
lesztése céljából létrejött
külső tanszékei helyileg a
Petz Aladár Megyei Okta
tó Kórház Petz Egyetemi
Tanszéki Központjában

lesznek, annak keretein belül az illetékes szakmai osz
tályok bázisán tevékenykednek.

A megállapodás alapján közösen megkezdték a
tanszéki központ és a külső tanszékek megalakítá
sát. A győri kórház vezetősége javaslatot tett a két
tanszék vezetőjére. A Petz Egyetemi Tanszéki Köz
pontot dr. Tamás László János irányítja.

KÉT EGYETEMI 
tanszék létesül
a győri kórházban
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Gyõr-Nádorvárosban, az új vásár-
csarnok közelében eladó 56 nm-es,
kétszobás, második emeleti lakás.
Az ingatlan az 1970-es években
épült, elosztása: két nagyméretû szo-
ba, fürdõszoba, konyha, éléskamra.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Nádorvárosban extrán felújított, 74
nm-es, nappali+2 szobás, erkélyes,
2. emeleti téglalakás eladó. A teljes
körû felújítás során új gázkazán, új
szaniterek, konyhabútor kerültek be-
építésre.

Horváth Edina: 
70/587-4020

Vámosszabadin 80,83 nm-es, nap-
pali+3 szobás, ikerház eladó 400
nm telekrésszel. A házaknak közös
fala nincs. 30 cm-es téglafalak + hõ -
szi ge te lés, kondenzációs kazán + 3
ré te gû mûanyag nyílászárók.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyõrújbaráton eladó nappali+3
szobás, 94 nm-es, kiváló elosztású
ikerház tárolóval. Terasz: 18 nm, sa-
ját kertrész: 500 nm. Átadás: 2019.
év vége, emelt szintû fûtéskész ké-
szültségi szinten.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Ár: 23,5 M Ft Ár: 29,9 M Ft 

Gyõr-Ménfõcsanakon eladó ez a 45
nm-es, külön bejárattal ren del kezõ, 1.
emeleti lakás, 15 nm-es saját udvar-
résszel, 3 lakásos társasházban. El-
osztása: nappali+1 hálószoba. Ga-
rázs és gépkocsibeálló vásárolható. 

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Gyõrzámoly kedvelt részén eladó  új
építésû, amerikai konyhás nappa-
li+3 szobás ikerház 91 nm hasznos
alapterülettel, plusz 15 nm terasszal
és 504 nm saját telekrésszel.  Az
ikerházaknak nincs közös fala.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Gyõr-Révfaluban, az Audi Iskolától
pár perc sétára újszerû, 54 nm-es,
elsõ emeleti, franciaerkélyes téglala-
kás eladó. A ház 2012-ben épült. A
lakás elosztása: nappali+2 szobás.
A berendezés igényes és modern. 

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 35,490 M Ft 

Nagyszentpálon 90 nm-es, nappa-
li+3 szobás, új építésû ikerház eladó.
A nappaliból nyílik a 20 nm-es terasz.
A házhoz tartozó telekrész 1050 nm.
Nincs közös fal a szomszéddal. Várha-
tó átadás: 2020. tavasz.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 29,9 M Ft 

Olyan lakást keres, ahova csak
költözni kell? Azonnal kiadható, és
azonnal költözhetõ, hiszen a vételár a
teljes berendezést is tartalmazza! Gyõr-
Nádorvárosban 3. emeleti, 63 nm-es,
felújított, erkélyes téglalakás eladó.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 27,5 M Ft 

Nyúl új építésû részén, csendes ut-
cában eladó ez a 94 nm-es ikerház,
telek mérete: 350 nm. Elosztása:
nappali+3 szoba, gardrób, háztartási
helyiség+kamra. Várható átadás:
2020. õsz

Tomena Ildikó: 
20/669-3903 Ár: 37,950 M Ft 

Nagyszentpál új építésû részén el-
adó ez a 81 nm-es ikerház. A házhoz
tartozó telekrész 462 nm. Elosztása:
3 szoba+nappali, ezért nagyobb csa-
lád részére is ideális választás. Az in-
gatlanhoz 13 nm terasz tartozik.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 26,5 M Ft 

Péren új építésû, 65,21 nm-es, nap-
pali+2 szobás ikerház eladó 520 nm
telekrésszel, 16,46 nm terasszal. Ta-
vasszal már költözhet! További házak
is elérhetõk, késõbbi átadással, akár
nagyobb telekkel is.

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 21,770 M Ft 

Ár: 34,9 M Ft 

Ár: 39,9 M Ft Ár: 35,9 M Ft

Sürgõs a költözés? Vízivárosban
egy éve átadott társasházban eladó
földszinti, 63 nm-es, amerikai kony-
hás nappali+2 szobás lakás. A nap-
pali teraszkapcsolatos, 89 nm saját
kertkapcsolat tartozik hozzá. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 41,9 M Ft

Nyúlon 75,83 nm-es, nappali+3
szoba kamra elosztású, új építésû
ikerház eladó 338 nm telekrésszel,
13 nm fedett terasszal. Az ár fû tés -
kész állapotra vonatkozik, átadás
2020. elején várható.

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 29,5 M Ft

Ár: 24,5 M Ft

Boldog karácsonyt 
és otthonokban gazdag
új évet kívánunk!
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Bevásárlólista: 2 kg báránycomb • 600 ml vö‐
rösbor (száraz, jó minőségű) • 2 evőkanál ko‐
nyak • 2 babérlevél • 3 szál kakukkfű • 10 szem
fekete bors • 750 g sárgarépa • 1 kis fej meghá‐
mozott zellergumó • 300 g csiperkegomba •
120 g füstölt szalonna • 200 g gyöngyhagyma
(zsenge, kicsi) • 2 ek. paradicsompüré • 1 fej fok‐
hagyma • 6 dl húsleves • kis csokor petrezse‐
lyem • zsír + olaj a hús lepirításához • só, őrölt
bors • 1 ek. liszt a sűrítéshez

A karácsonyi asztal már a szeme
előtt lebeg minden háziasszonynak és
lelkes kis szakácsnak, hiszen pár nap
és teríthetünk. Nálunk a jól bevált ha
lászlé és rántott ponty mosolyog majd
az asztalon, de sokan szeretik az új
donságokat ezen alkalommal kipróbál
ni. Ne bízzuk azért a véletlenre és egy
megbízható, mutatós, ízes ételt válasz
szunk! A bárány különleges, ebben az
időszakban kapható is, a módszerem
pedig minden húsra alkalmazható, és
egyszerűen felejthetetlen annak, aki
egyszer kóstolta. A neve braisingelés,
ami azt jelenti, sem gőzben, sem sok

Tipp: 
A zöldségeket 
bátran tálaljuk

a tányérra, hiszen édesek 
és ízesek lettek 
a sütés során.

Elkészítés: 
Mindjárt az elején a legfontosabb

kellékkel kezdem, a lefedhető, sütőbe
való fazékkal, tepsivel. Ebben kell majd
a húsnak órákon át párolódnia, ezért
vastag falú edényre lesz szükségünk. 

Nekem egy szép, nagy kacsasütő
vasedényem van, ezért már abban
kezdem a pirítást fent a tűzhelyen.
Zsír és vaj keverékében körbepirí
tom a kettévágott, megmosott, letö
rölgetett comb minden oldalát. A
húst kiszedem és magas hőfokon az
összes zöldséget is lepirítom. Felön

töm a húslével, fűszerekkel, borral,
forralom 34 percig és visszateszem
bele a húst. 

Lefedem és előmelegített sütőben
140 fokon három órán át sütöm, majd
100 fokon újabb egy órát. A zsenge bá
rány akár 12 óra alatt is elkészül, attól
függően, hogy bepácoltuk vagy maga
sabb hőfokon sütjük. Én ezt az időtar
tamot és hőfokot szeretem a legjob
ban ehhez a recepthez. Köretként
krumpligombócokat, házi gnocchit ké
szítek, mert még selymesebbé teszi a
bárány szaftját.

folyadékban, hanem valahol a kettő
közötti állapotban főzzük a húst, jól
fedhető fazékban és persze lassú tű
zön. Mindentől eltérő íze, állaga lesz,
és kezdőknek, tapasztaltaknak egy 
aránt tökéletesre sikerül minden.

A báránynak, de persze leginkább
a birkának jellegzetes íze, illata van,
amitől nem tartozik a legnépszerűbb
húsfajták, ezáltal ételek közé. Ez a
sztereotípia azonban megdőlhet, ha
friss báránnyal dolgozunk és jó re
ceptet választunk hozzá. 

Szeretetben és ízekben gazdag ün
nepeket kívánok mindenkinek!

Az egyik leghíresebb módszer és ízesítés,
amit otthon is elkészíthetünk, akár séfeket
megszégyenítő eredménnyel.

Burgundi

BÁRÁNY
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Elérhetôség: 9024 Gyôr, Baráti út 1. +36 70 677 0687

Európai Quality Award gyôztes konyhabútora Gyôrben elérhetô.

Túl rövid az élet ahhoz, hogy annak jelentôs
részét silány minôségû konyhában töltsd.

A győri Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 17. alkalommal kö
szöntötte a gyerekeket Mikulásnap alkalmából, több száz ajándék
csomaggal. Ezúttal azonban nem az önkormányzat székhelyén, ha
nem a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum épületében
várta a Mikulás a gyerekeket.  A múzeum és az örmény önkor
mányzat ugyanis együttműködési megállapodást kötött, melynek
értelmében a jövőben is közösen szervezik az örmény genocídi
ummegemlékezést kiállítással egybekötve, az örmény gasztronó
miai napokat, valamint a hagyományos Mikulásünnepséget.

Az ünnepséget követően a szervezők személyesen vitték el
azoknak az ajándékokat, akik nem tudtak jelen lenni: a Bárczi Gusz
táv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon, a Radó Tibor
Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a
Győrzámolyi Petőfi Sándor Általános Iskola, az Abdai Zrínyi Ilona
Általános Iskola, a Darnózseli Általános Iskola és Zeneiskola, vala
mint a győri Anya, Csecsemő és Gyermekotthon gyermekeinek.

Agekjan Ajasztán, az örmény önkormányzat elnöke elmondta,
szponzorok és a győri önkormányzat segítségével sikerült idén is meg
lepetést okozni a sérültséggel élő vagy hátrányos helyzetű gyerme 
keknek. Az elnök asszony úgy véli, mások önzetlen segítése az örmé
nyek sajátja, a jótékonyság pedig az örmény kultúra és hagyomány
része. Az örmény gyerekekhez a hagyományok szerint december 31
én, szilveszter éjszaka érkezik a Mikulás – mesélte el az elnök asszony.
Mivel ő és a családja Magyarországon élnek, alkalmazkodtak az itteni
ünnepekhez, szokásokhoz, így a december 6i Mikulásnaphoz is.

Az örmény Mikulás az Esterházypalotában találkozott
a meghívott gyerekekkel, ahol ünnepség keretében
édességcsomagot ajándékozott, majd megvendégelte
a kicsiket különböző finomságokkal. 

AJÁNDÉKOT OSZTOTT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Mikulásaz örmény
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A „bon” edényben neveltet, a
„sai” fát jelent. A bonsai eredete a
kétezer évvel ezelőtti Kínába nyúlik
vissza, ahonnan a X–XI. században
buddhista szerzetesek vitték Japán
ba, ahol továbbfejlesztették. Európá
ban a II. világháború után kezdett ter
jedni. Hazánkban az 1980as évektől
jelentek meg ezek az élő „ékszerek”.

Bonsainak bármilyen fás szárú
növény kialakítható, a lényeg a lapos
edény, amelybe rendszeres nyírással
kényszeríthető a gyökérzet, és a gyö
kérzet arányában nyírott lombozat.

A bonsai lényege: minél idősebb le
gyen a növény, minél extrábban csava
rodott a törzs, és lépcsőzetes a korona. 

Mi magunk is készíthetünk ilyen
növényeket faiskolában vásárolt el 
öregedett növényből, vagy termé
szetből gyűjtött sérült, például vad
rágta példányból. Ezeket az első egy
két évben edényben kell tartani, csak
a gyökerére koncentrálni, majd ha
ezt kibírta, akkor kezdjük meg a koro
na alakítását. Készíthetünk bonsait
akár apró levelű fikuszból, de pozs
gás növényekből is, csak egy megfe
lelő kerámiatál kell hozzá. Ebbe ültes
sük gyökérmetszést követően a kis
növényünket, majd locsoljuk és a
zöld részeket hegyes metszőollóval
vagy manikűrollóval formázzuk. A
leggyorsabb, de a legköltségesebb
megoldás a kész növény vásárlása.

A bonsaiok eredetileg szabadtéri
növények voltak, csak ünnepekre vit
ték őket a lakásba. Nálunk azonban
a honos fajtákból (mezei szil, kínai

szil, gyertyán, vadkörte, borókafélék)
készített növényeket lombbal, for
gáccsal be kell takarni, vagy fűtetlen
üvegházban teleltetni. Lakásban tar
tott szobai bonsaiokat trópusi vagy
szubtrópusi növényfajokból (például
fuxia, fikusz, majomkenyérfa, gránát 
alma) állíthatunk elő. Ezeket egész
évben világos, de tűző naptól men
tes helyen tarthatjuk.

Egy bonsai esetében az edény alak
jának, színének, formájának, a növény
gyökérzetének, törzsének, koronájá
nak teljes összhangban kell lennie. E
növényeket általában úgy alakítják ki,
hogy csak egyik oldalról mutatnak iga
zán, ezért a helyének kiválasztása is
nagyon fontos. Az öntözésre kényesek
leginkább. A szabadtérieket évszaktól
függően, a szobában lévőket rendsze
resen kell öntözni, a lényeg, hogy soha
sem szabad a földjének teljesen kiszá
radnia. Jó módszer, hogy hetente egy,
maximum két órára vízbe merítjük a
növényt, így a talaj feltöltődik. A sza
badtéri bonsaiokat fürdetés után so
ha ne tegyük tűző napra, amúgy is a

félárnyékos helyen érzik jól magukat.
Ilyenkor azonban a tápanyagutánpót
lásra is jobban kell figyelnünk, mert a
fürdővízben a tápanyag is kimosódik
és ezt pótolnunk kell. A kültérieket ta
vasztól őszig havonta, míg a szobában
lévőket egész évben, folyamatosan kis
mennyiségű tápanyaggal öntözzük.

Átültetni 23 évente szükséges
őket, ilyenkor a gyökérzet egyharmad
része eltávolítható. Humuszban gaz
dag virágföld és homok keverékét
használjuk. Kapható kimondott bonsai
földkeverék is, ez megfelelő arányban

tartalmazza a szükséges talajösszeté
telt. Metszeni, alakítani a kültériket ta
vasztól őszig folyamatosan, míg a tűle
velűeket évi 23 alkalommal szüksé
ges.(Erre a célra egy kiselejtezett ma
nikűrolló is elegendő). A szobában tar
tott növényeket egész évben metszeni
kell, ami nem áll másból, mint folya
matos visszacsipkedésekből. A vasta
gabb, erősebb ágakat rézdróttal kötöz
hetjük meg, hogy a kívánt alakzatot
felvegyék, de a kötözéseket 68 havon
ta cseréljük le, nehogy belenőjenek a
növényünkbe.

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

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

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

A bonsait nevelő ember élete
megváltozik, mert egy olyan mű
alkotást készít, gondoz, amely az
év minden szakában másmás
arcát mutatja. Mindehhez egy, a
hétköznapok rohanásából kilé
pő, nyugodt, kiegyensúlyozott
ember kell, aki kézbe veszi vagy
asztalra teszi a kis növényét, és
ollót ragadva elkezdi kialakítani
a koronáját. S miközben ő maga
átszellemül, az aprócska növény
ből egy miniatűr fa lesz.

ÍGY NEVELJÜK A 
miniatűr fánkat
Szerző: Nagykutasi Viktor, a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesületének elnöke

Leggyakoribb hibák a bonsai nevelésénél:
• a túlöntözés (soha ne álljon víz a növényünkön)
• átültetés után 23 hónapig ne tápoldatozzuk
• szerves trágyával soha ne öntözzük
• ne hideg vízzel öntözzük (szobahőmérsékletű a legjobb)
• soha ne használjunk kifolyónyílás nélküli cserepet
• a kötöző drótot ne hagyjuk fent egy évnél tovább
• a szobában nevelteket huzatnak, hideg hatásnak még

néhány percre se tegyük ki
• a tápanyagutánpótlással mindig óvatosan bánjunk,

inkább több alkalommal, de kisebb dózisban adjuk.
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Már hagyomány a menhelyen,
hogy az ünnep közeledtével megren
dezik az Állatok karácsonyát, a hétvé
gén tizenkettedik alkalommal gyűlnek
össze az állatbarátok, hogy együtt sze
rezzenek örömet az árva négylábúak
nak hosszú sétával, új trükkök tanításá
val, soksok simogatással, vagy egysze
rűen csak néhány jó szóval. Bármelyi
ket is válasszuk ajándékunknak, garan
táltan csillogó szempárok fogadnak
majd bennünket, ezerszer viszonozva
azt, hogy időt szakítottunk rájuk. 

A látogatók elkészíthetik legújabb
fényképüket kedvencükkel, lehetősé
gük lesz naptárat, ajándéktárgyakat
vásárolni, és az „Egyetlen kép, sok
sok jutalomfalat” akciónk keretén be
lül Rózsa Tamás még meglévő két fo

tóját is hazavihetik a jótékonykodni
vágyók, akiknek forró teával és finom
falatokkal kedveskednek. 

A Győr+ Mancsok gazdikeresőjével,
Ottóval is megismerkedhetnek, aki egy
2015ös születésű kuvasz–pireneusi
hegyikutya keverék, ivartalanított kan.
Hatalmas termetével, gyönyörű, fehér,
jegesmedvét idéző bundájával azonnal
elkápráztatja az embereket. Nagyon
jámbor állat, akinek, ha a bizalmába
férkőzünk, végtelenül tud kötődni,
még a gyermekeket is imádja. Egy
olyan helyre vágyik, ahol sok időt tölte
nek vele, és egy nagy kennelben lak
hat, ahol, ha nincs otthon a gazdi, ak
kor is biztonságban érzi magát, külön
ben a világ végéig is elmegy szeretett
családja után.

A Győri Állatmenhely az adományo
kat is szívesen fogadja. A sok jótékony
kodó állatbarátnak hála száraztápból
már teli a tár, ám akad még, amire
szükségük van, így ezzel a kívánságlis
tával üzennek a látogatóknak: konzer
vek, pórázok, nyakörvek, tisztítószerek
– hypo kivételével –, mosogatószer, szi
vacs, macskaalom, takarók, plédek, tö
rölközők, nagyméretű labdák.

Aki teheti, segítsen vagy csak látogas
son ki a menhelyre, és tegye szebbé az
árva állatok napját egy hosszú sétával!

Az adventi időszakban nyitot
tabbá, segítőkészebbé vá
lunk. Keressük, mit adhatunk,
hogyan csempészhetünk bol
dogságot egymás életébe. Az
árva állatok karácsonyát is
szebbé tehetjük december
14én és 15én 9–14 óráig a
Győri Állatmenhelyen. Men
jünk minél többen!

Állatok karácsonya

ünnepét!

Varázsoljuk szebbé

a menhelylakók

Szerző: Bodrogi Sára  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió

Itt az advent, és még nincs meg minden ajándék? 
Van egykét kedves ötletünk!

Nem is lehet egyedibb, tartalma
sabb és személyesebb meglepetést ki
találni, mint az állatkerti bérlettel, egy
évnyi fantasztikus élményt ajándékozni
szeretteinknek, barátainknak, kollégá
inknak. Így nyomon követhetik állatkerti
kedvenceik életét, fejlődését és állandó
részesei lehetnek a főszezon díjmentes
szolgáltatásai közé tartozó ZooShownak
vagy éppen a KalandoZoo programnak.

Ha még többet szeretne, lepje meg
állatkerti örökbefogadással is családtag
jait! A befizetett összegből az örökbefo
gadott állatot is támogatja, annak takar
mányozását, egészségügyi gondozását.

Biztosan talál a győri Xantus János
Állatkert örökbe fogadható állatai közül
is egyet, ami rabul ejti szerettei szívét!
Az örökbefogadás természetesen csak
jelképes, az állat itt marad a saját kifu
tójában, ám az új nevelőszülő ajándék
ba kap róla egy emléklapot, a pártfo
goltja életrajzát, illetve ha engedélyezi,
a neve felkerül az állatkert honlapjára,
az örökbefogadó szülők közé. A neve
lőszülőknek minden év őszén tartunk

egy „szülői értekezletet”, ahol az állat
kert munkatársai mesélnek az örökbe
fogadott állatokról, majd szakvezetés
keretében tesznek egy sétát az állat
kertben, és néhány állattal közelebbi
kapcsolatba is kerülnek.  

Kérünk minden kedves látogatót,
hogy az örökbefogadás előtt minden
képpen telefonon is érdeklődjön kol
légáinknál! Az iroda karácsonyi nyit
vatartása miatt el szeretnénk kerülni,
hogy esetleg feleslegesen kifáradja
nak hozzánk.

Az örökbefogadás idei utolsó dá
tuma: december 18., szerda 12 óra.
Ezután, már csak a jegypénztárunk
nál lehet örökbe fogadni, ahol az elő
re elkészített csomagból tudnak álla 
tot választani!

A részletes információkért, keres
se fel honlapunkat, a zoogyor.com cí
men vagy hívja kollégáinkat a 06
96/618367es telefonszámon.

Csaljon mosolyt velük családtagjai
arcára a karácsonyfa alatt!

A győri állatkert lakói várják önöket!
Támogatott tartalom

Állatkertet 
KARÁCSONYRA
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert



A vásárcsarnok nyugati (Bar
tók Béla út felőli) oldalánál 6 ke
reskedő kínálja megvételre
többféle méretben a szebbnél
szebb fenyőket. A Tarcsay úti pi
acon a fenyővásár naponta 8 és
19 óra között tart nyitva, itt 17
kereskedő felhozatalából válo
gathatunk. A faeladás időszaká
ban a piac parkolóhelyei korláto
zottan állnak rendelkezésre.

A vásárcsarnokban is a 

KARÁCSONYÉ A FŐSZEREP
A GyőrSzol Zrt. által működte

tett piactereken immár a karácso
nyé a főszerep. A felújított vásár
csarnokban, a kereskedők utcájá
ban a hét minden napján karácso
nyi vásár működik, ahol az ajándé
kozásra gondolva közel harminc ke
reskedő kínálatából válogathatunk.
Találunk itt többek között divatos
ruhát gyermektől felnőtt méretig,
meleg sapkát, kesztyűt és sálat, téli

cipőt, többféle táskát, ajándéktár
gyakat és praktikus konyhai eszkö
zöket. A nézelődés és vásárlás után
érdemes betérni a megújult vásár
csarnokba is, hiszen a folyamato
san bővülő kínálatban szerepel az
ünnepi vacsora elkészítéséhez
szükséges élelmiszerek sora. A hal,
a hús, a tojás, a zöldségfélék és a
gyümölcsök kiváló minőségben,
kedvező áron érhetőek el.

30 2019. december 13.

A GyőrSzol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. tájé
koztatja ügyfeleit, hogy közös Orgona utcai és Jó
kai utcai ügyfélszolgálati irodáik december 19én,
csütörtökön 8 és 15 óra között, 20án, pénteken
8 és 12 óra között, 23án, hétfőn 8 és 12 óra kö
zött, 30án, hétfőn 8 és 14 óra között, 31én, ked
den 8 és 12 óra között tartanak nyitva. A pénztá
rak fél órával előbb bezárnak. A telefonos ügyfél
szolgálat ugyanezen időszakokban érhető el a
96/505050es telefonszámon.

A cégcsoport ünnepi szolgáltatásairól és nyitva
tartásairól a hetilap jövő heti számában, illetve a
gyorszol.hu és a gyhg.hu weboldalakon olvasható
bővebb információ.

Értékesítési hirdetmény

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

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

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet (110
m2 és 69 m2) üzemel (szépségszalon, ABC). A tárgyi in-
gatlan két bejáratról is megközelíthető, összkomfort
fokozatú, az üzlettereken kívül, mosdóhelyiségekkel és
egyéb tárolóhelyiségekkel rendelkezik. A zrt. jelenleg
az ingatlant bérlet útján hasznosítja. A kisebb alapte-
rületű üzletrészre vonatkozóan 2019. december 31.
napjáig tartó határozott, míg a 110 m2 alapterületű in-
gatlanrészre határozatlan időtartamú bérleti szerződés
van hatályban. Pályázó benyújtandó pályázatában nyi-
latkozni köteles, hogy a bérleti jogviszonyok fenntartá-
sával 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 követke-
zők szerint: 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 tekint-
hetŐ meg. További információ a GYŐ R-SZOL Zrt. Ingatlangaz-
dálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.: 06-
96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ
be munkaidŐben 8 és 16 óra között.

A GyőrSzol Zrt. koordinálásában ősszel kez
dődött és napjainkban is javában zajlik a falevél
gyűjtése Győrben. A lombgyűjtés során elsőbb
séget élveznek a tömegközlekedési útvonalak,
a nagy forgalmat bonyolító utak és azok környe
zete, valamint a fizetőparkoló beállóhelyekkel
felfestett belvárosi utcák. A GyőrSzol Zrt. ki 
emelt figyelmet fordít a fasorokkal beültetett –
például Bartók Béla, Szent Imre, Nagysándor
József, Táncsics Mihály, Damjanich – utak taka
rítására. 

A lombgyűjtés terén a városüzemeltetési fel
adatokat ellátó társaságon kívül az ingatlanok tu
lajdonosainak és használóinak is vannak feladatai.
Ezt a győri önkormányzat közgyűlésének 68/2003.
(XII. 19.) Önkormányzati rendelete szabályozza. A
köztisztaságról szóló jogszabály kimondja: „A tu
lajdonos, használó gondoskodik az ingatlannal ha
táros járdaszakasz, továbbá ha a járda mellett te
rületsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület
gondozásáról és tisztán tartásáról, a járdaszakasz
melletti kiépített vagy kiépítetlen nyílt árok gon
dozásáról és tisztán tartásáról.” Ahol tehát a kerí
tésen kívül, az útig terjedő területen növények
vannak, azok leveleinek összegyűjtése az ott élők
feladata.

KÖZMEGHALLGATÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése december 19-én, csütörtökön 14 óra-
kor a Városháza dísztermében közmeghallgatást
tart, amelyre várják az érdeklődő állampolgárokat.

Ügyfélszolgálatok 
ünnepi nyitvatartása

LOMB

Szöveg: GyőrSzol Zrt.  /  Fotó: Marcali Gábor

A köztisztaság fenntartását a GYHG Nonprofit
Kft. Győr közigazgatási területén zöldhulladék el
szállíttatására rendszeresített, a társaság logójával
ellátott, 60 liter hulladék elhelyezésére alkalmas
zsákok forgalmazásával támogatja. Az említett zsá
kokba a lakosság által közterületen összegyűjtött
fű, falevél, gally, zöldhulladék, valamint saját ingat
lanon belüli nagyobb mennyiségű bio, biológiai 
lag lebomló hulladék elhelyezésére van lehetőség.
A zsákokat 177 forint+áfa/darab áron vehetik át a
GyőrSzol Zrt. és a GYHG Orgona úti (Győr, Orgona
u. 10.) és Jókai úti (Győr, Jókai u. 7–9.) közös
ügyfélszolgálati irodáiban. A zsákok ellenértékét
utólagosan, a szemétdíjszámlában tünteti fel a
szolgáltató, s a szemétdíjjal együtt kell megfizetni.
A családi házas környezetben a zsákokat a barna,
úgynevezett biokukák mellé kell kihelyezni, és a
zsákokat a társaság a szokásos gyűjtési napokon
szállítja el. Társasházak esetében az összegyűjtés
utáni elszállítási igényt a közös képviselőnek kell
bejelentenie emailen (info@gyhg.hu), vagy a
96/505050es telefonszámon vagy személyesen
az ügyfélszolgálati irodákban. Társasházak eseté
ben az elszállítás pénteki napra kérhető. A zsákok
beszerzésével kapcsolatban további információ a
gyhg.hu weboldalon olvasható.

Szöveg: GyőrSzol Zrt.

Az ünnepek közeledtével egyre aktuálisabb feladat
a karácsonyfa beszerzése. A GyőrSzol Zrt. piacterein
december 10én kezdődött a fenyőárusítás. A keres
kedés december 24ig tart. Az értékesíteni szándéko
zók nagyrészt Zala, emellett Veszprém és GyőrMo
sonSopron megyéből érkeztek.

gyűjtés
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Ingyenesen szállíthatják be a sze
lektíven gyűjtött csomagolási hulla
dékot a vállalkozások és intézmények
október 21től a GyőrSashegyi Hul
ladékkezelő Központba. A GYHG
Nonprofit Kft.vel szerződéses jogvi
szonyban álló cégek és intézmények
térítésmentesen szabadulhatnak
meg a papír, fém, műanyag és
üveghulladéktól. A kezdeményezés
egyik célja, hogy azok a társaságok,
akik eddig a lakosság számára fenn
tartott szelektív gyűjtőket vették
igénybe, egyszerűen és ingyen szaba
dulhassanak meg a hulladékuktól.

Az indulás első hónapjának adatai
azt mutatják, van fogadókészség a
kezdeményezésre. Október 21e és
december 10e között 40 cég szállí
tott be összesen 58 alkalommal mint 
egy 118 köbméter hulladékot Sas
hegyre. A leadott anyag közel kéthar
mada – 70 köbméter – a műanyag,
több mint harmada – 42 köbméter –
papír volt, és érkezett némi – 6 köb
méter – üveg is. Ez a hulladékmeny
nyiség már biztosan nem a szelektív
gyűjtőedényeket terheli, és elhelye

A GyőrSzol Zrt. hiba és kárbejelen
tő vonala a 96/505055ös telefonszá
mon minden naptári napon 0–24 órá
ban hívható. A GyőrSzol Zrt. és a
GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati
irodái közül december 14én, szomba
ton a Jókai utcai iroda lesz nyitva 8 és
12 óra között. A pénztár fél órával
előbb zár. Ugyanezen a napon az Or
gona utcai ügyfélszolgálati iroda zárva
tart. A 96/505050es számon hívha
tó telefonos ügyfélszolgálat 8 és 12
óra között lesz elérhető. A Jókai, a Ré
vai, az Árpád, a Vásárcsarnok parkoló
házban és a Dunakapu mélygarázsban
a szokásos, érvényben lévő díjakért le
het parkolni. December 14én Győr
ben a felszíni fizetőparkoló hálózat be
állói a szombati díjfizetési rend szerint
vehetőek igénybe. Az I. és a II. övezet
ben 8 és 14 óra között díjköteles a par
kolás, a III. övezetben díjmentes.

A győri Vásárcsarnok és a Kereske
dők utcája a szombati nyitvatartási
rend szerint 6 és 15 óra között üze
mel, a Tarcsay utcai piacon szombati
nyitvatartás szerint 6 és 14 óra kö
zött lesz kereskedés. A Magyar Vil
mos Uszoda szombati, a Barátság
Sportpark a rendes nyitvatartási
rend szerint látogatható. 

A nádorvárosi, szabadhegyi,
Templom úti, Malomsori, révfalui, új
városi, Sugár úti, Koroncói úti közte
metők egységesen 8 és 17 óra között
lesznek nyitva. 

A GYHG Nonprofit Kft. hulladék
szállítási működési területén a lakos
sági hulladékszállítás változatlanul
működik. A GYHG Nonprofit Kft. üze
meltetésében lévő győri hulladékud
varok szombati nyitvatartási rend
szerint üzemelnek. A vidéki hulladék
udvarok nyitvatartása a gyhg.hu
weboldalon olvasható. 

A GyőrSzol Zrt. ünnepi szolgálta
tásairól és nyitvatartásairól a gyor
szol.hu, a GYHG Nonprofit Kft. tevé
kenységével kapcsolatban a gyhg.hu
weboldalon olvasható információ

Szombati
TUDNIVALÓK

zése a beszállításon kívül a vállalko
zásoknak sem jelent külön költséget.

A vállalkozások közül már jó néhá
nyan értesültek a kezdeményezésről,
ilyen például a győri PG Color Festék 
áruház. Tamásné Csete Henrietta
cégvezető így nyilatkozott: „Nagyon
jónak tartom az ötletet, hiszen szinte
minden kereskedelemmel foglalkozó
cégnél halmozódik fel nagyobb
mennyiségű hulladék. Mi főként pa
pírt viszünk Sashegyre. Nagy előny,
hogy így nincs szükség a felesleges
dolgok raktározására, amikor egy na
gyobb mennyiség összegyűlik, csak
autóba rakjuk, kivisszük a hulladék
kezelőbe, és ingyen megszabadulha
tunk tőle. Ez egy nagyszerű lehető
ség, amivel érdemes élni.” 

A karácsonyi készülődés, vásárlás
és a többnapos ünnep idején a ta
pasztalatok szerint az átlagosnál jóval
nagyobb mennyiségű hulladék kelet
kezik a közületeknél és a lakosságnál
is. Az év végén így különösen jól jöhet
az ingyenes beszállítási lehetőség,
ami továbbra is rendelkezésre áll. Mű
anyag, papír, üveg és fémhulladékot

fogad a közszolgáltató. A szolgáltatás
igénybevételéhez a hulladékkezelő
központban azonosítják a beszállítani
kívánó céget. Az azonosításhoz a sas
hegyi központ ügyfélszolgálati irodájá
ban csak a vállalkozás nevét, székhe
lyét, telephelyét és adószámát kell
megadni. A beszállítani kívánt hulladé
kot minősítik. Amennyiben a hulladék
szennyezett, tehát nem az előírások
nak megfelelő hulladékot is tartalmaz
(például kommunális hulladék, bio
hulladék, veszélyes hulladék), azt a
szolgáltató nem fogadja be. A beszál
lítani kívánt szelektív hulladék a hulla
dékkezelő központon belül, a szolgál
tató munkatársa tájékoztatásának
megfelelően helyezhető el.

A GyőrSashegyi Hulladékkezelő
Központ címe: 9028, Győr, Külső Fe
hérvári út 1. (A Székesfehérvárra tar
tó 81es számú főúton, a Győr vége
táblát elhagyva, mintegy egy kilomé
tert kell haladni, majd balra fordulva
a százméteres egyenes bekötőút a
telep portájához visz.) A lehetőség
gel kapcsolatban további információ
gyhg.hu oldalon található.

Jól vizsgázott a közületek számára októberben meghirdetett ingyenes szelektív hulladék
beszállítási lehetőség. Mint ismeretes, a GYHG Nonprofit Kft. a vele szerződéses jogvi
szonyban álló cégeknek és intézményeknek októbertől lehetőséget biztosít, hogy a te
vékenységük során keletkezett, szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot ingyenesen
elhelyezhessék a GyőrSashegyi Hulladékkezelő Központban. A kezdeményezés első hó
napjában közel nyolc és fél tonna hulladékot szállítottak be a vállalkozások.

A vállalkozások, intézmények ingyen helyezhetik el a 

SZELEKTÍV HULLADÉKOT
Szöveg és fotó: GYHG



ni lehet telefonon: 06
70/3846557.

Áruházi, lapraszerelt búto
rok, eszközök, összeszerelé
se! Házkörüli férfimunkák
(számlaképes)! 0630/403
6810; 96/826322.

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
20/2399198.

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,

bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül és beltéri
burkolatok javítása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/3636633

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
résszállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érdeklődés telefonon: 06
70/8846838.

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

Bontás és ablakcsere nélkül
is feljavíthatja régi faablakai
nak szigetelő képességét, ha
dupla falú hőszigetelő üvege
ket építtet be. Fele költség.
További infó: 0620/924
5185.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Adásvé
telivel, azonnali készpénzfize
téssel! Öreg, sérült, műszaki
hibás, feleslegessé vált autó
ját megvásároljuk hivatalos
szerződéssel! Érdeklődés te
lefonon: 0630/5275563, e
mail: dcarkft81@gmail.com.
1 órán belül válaszolunk leve
lére!

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

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet az alábbi
telefonszámon: 0670/675
0654.

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/2657643.

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

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Telefonszám: 06
70/2458931.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,

ÁLLÁS

Azonnali kezdéssel előkészí
tő feladatokat ellátó munka
társakat keresünk teljes és
részmunkaidőben porfestő
üzemünkbe! A munkafolya
matokat betanítjuk! Önélet
rajzokat az
info@acelplusz.hu email
címre várjuk! Telefonszám:
+3620/3996796.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Érdeklőd
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• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

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

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

A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,
a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel

szemben 3.000 nm és 50.000 nm között
igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.

A telkeket teljes közmû ellá tás sal,
aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 

értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-20/975-2528 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN! A GINOP 5.3.3-18-2018-00006 
pályázati konstrukció keretében már
elérhetô az ingyenes Munkaügyi
Tanácsadó és Vitarendezô Szolgálat. 

Bôvebb információ: 
www.munkaugyivitarendezes.hu

A Szolgálat a kollektív munkaügyi
vitás helyzetek feloldására és azok 
kialakulásának megelôzésére
jött létre.
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SZOMBATON 14 ÓRÁIG TARTUNK NYITVA!

AKCIÓ
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Piskóta tallér gyümölcszselével!

1399 Ft/kg

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!



tott, fatüzeléses, határozat
lan bérleti szerződéses la
kást cserélne 35–50 nmes,
2 szobás, határozatlan bérle
ményre. Sziget, Újváros,
Gyárváros, Bán Aladár u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 656)

Gyárvárosi 2 szobás, 44 nm
es, komfortos, teljesen felújí
tott, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne,
max. első emeleten lévő,
1+fél szobás, 35–45 nmes,
határozatlan idejű bérle
ményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár utca kizárva. (Hirde
tésszám: 657) 

Nádorvárosi 1 szoba, 43 nm
es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 50–65 nmes, 2 vagy
1+2 fél szobás, határozottha
tározatlan idejű, nádorvárosi,
marcalvárosi  I, adyvárosi bér
leményre. Bán A. u. kizárva.
(Hirdetésszám: 658)

KIADÓ

GyőrNádorváros csendes ut
cájában, tégla, II. emeleti, 1
szoba+étkező, 44 nmes, bú
torozott, gépesített, gázfűté
ses lakás 2019. dec. 17től
kiadó, rendes párnak. Parko
lás az udvarban. 85.000
Ft+rezsi. Tel.: 0696/322
884, 11–18 óra.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 59 nmes,
összkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 2 szobás, 12. emeleten
lévő, 32–40 nmes, határozat
lan idejű bérleményre. (Hirde
tésszám: 715) 

Sáráson 1 szobás, 31 nmes,
félkomfortos, teljesen felújí

kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Tel.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Széchényi kártyát vásárolok.
0670/4274243

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

Kézizerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kertiszerszámokat vásárol
nék. Tel.: 0620/4153873.

Idős, egyedülálló, anyagi
gondjai vannak? Hívjon, segí
tek. Életjáradékkal. 06
20/4153873

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

OKTATÁS

Fotótanfolyam Győrben, va
sárnaponként, januári kez
déssel. Hogyan kell szép fo
tót készíteni? 0670/286
3665, laposafoto.hu
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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 hetilapba feladott
hirdetése már 
a gyorplusz.hu
oldalon is megjelenik!

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

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS LAKÁSOK
megvásárolhatók a beruházónál!

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

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

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

CSALÁDBARÁT BERUHÁZÁS
Használja fel a babaváró hitelt nálunk!

Belvárosi 1 szobás, 41 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne, 5055 nmes, 2
vagy 1+2 fél szobás, határo
zotthatározatlan idejű, erké
lyes, adyvárosi, marcalvárosi
I–II bérleményre. Bán A. u.
kizárva. (Hirdetésszám: 659)

Szabadhegyi 2 szobás, 49
nmes, összkomfortos, hatá
rozatlan bérleti szerződéses,
felújított, egyedi fűtéses la
kást cserélne 49–56 nmes,
határozatlan idejű bérle
ményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetés 
szám: 660)
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. 
A szerencsés megfejtő nyereménye Nagy Eszter Kreatívan magyarosan – Ahogy én szeretem című szakácskönyve. Előző rejtvényünk
nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.

Markolós játékunk nyertese, Far
kas Áron nagycsoportos óvodás, a
PannonVíz Zrt. Gyepszél úti telephe
lyén édesanyjával együtt átvette nye
reményét. Mint kiderült, Áron rend

Múlt csütörtökön egy autóbusz
vagy teherautó alatt szakadhatott be
az úttest Győrben az Eszperantó
úton. Talán a gépjármű vezetője ész
re sem vette.

Egy éppen arra járó fiatalember ön
zetlen segítséget nyújtott mindannyi
unknak: a mélyedésbe állított kerék
párral jelezte a közlekedőknek, hogy
ne hajtsanak bele a gödörbe. Megvár
ta a helyszínre érkező hibaelhárítókat.
A kivizsgálás során szakemberek csa
tornahibát találtak. Lapzártakor még
folyik a javítás, de az ünnepek előtt új
ból átjárhatóvá teszik az úttestet. Kér
jük, vezessenek óvatosan!

Köszönjük az önzetlen segítséget
annak a fiatalembernek, aki az
Eszperantó úti útleszakadásnál to
vábbi baleseteket előzött meg az
zal, hogy kerékpárját a mélyedés
be állítva hívta fel a figyelmet a
veszélyre.

BICIKLI
a csatornában

szeres vendége a vízműves bemuta
tóinknak, ahol szintén a markológép
a kedvence. Lipovics János, a Pan
nonVíz Zrt. Győri Üzemmérnökség
vezetője körsétán mutatta be a Gyep

szél úti telephelyet. Áron mehetett
egy kört a csatornatisztító kocsival,
majd beülhetett a csillogóvillogó
CAT földmunkagépbe, végül pedig
megkapta az építőjátékot is.

Szöveg és fotó: 
PannonVíz Zrt.

ÁRON
a nyertesünk



352019. december 13.



36 2019. december 13.

Hosszú Katinka volt a leg
eredményesebb az Ebn, négy
számban nyert, és övé lett a ma
gyar úszósport 1000., nagy vi
lágversenyen szerzett érme is. A
Győri Úszó SEt hatan képvisel
ték Skóciában, nevükhöz fűző
dik a magyar válogatott érmei
nek nagy része, öt versenyszám
ból hat medál került Győrbe.

Jakabos Zsuzsanna egy ezüst
és egy bronzérmet szerzett az
Ebn, előbbit 400 vegyesen, utób
bit 200 pillangón. A 400 vegyes
kettős magyar sikere szinte borí
tékolható volt, az előfutamban
Hosszú Katinka több mint hat, Ja
kabos pedig öt másodperccel volt
gyorsabb, mint a harmadik olasz
Ilaria Cusinato. A fináléban is ez
volt az első két hely sorrendje. Ja
kabos ezt megelőzően legutóbb a
2016os nagymedencés Ebn volt
érmes világversenyen. 

Lobanovszkij Maxim 50 méter
gyorson óriási országos csúcsot
úszott, önmaga rekordjából há
rom tizedet faragva a harmadik
lett két igazi világsztár, az összetett
világkupagyőztes orosz Vlagyimir
Morozov és a francia Florent Ma
naudou mögött. Lobanovszkij pá
lyafutása első érmét nyerte világ
versenyen. A győri úszó elmondta:
úgy érzi, már két évvel ezelőtt is
képes lett volna hasonló ered
ményre, de egyáltalán nem csaló
dott amiatt, hogy ez csak most
jött össze. Hozzátette, nagyon sok
mindenen kell még dolgoznia,
most elsősorban az olimpiára ké
szül, és ez a verseny leginkább a
tapasztalatszerzésről szól.

Szabó Szebasztián 50 méter
pillangón lett második. A 23
éves győri versenyző – aki 2017
ben Koppenhágában még szerb
színekben lett bronzérmes eb
ben a számban – pályafutása el

ső érmét szerezte magyar szí
nekben világversenyen. 

A 4x50 méteres vegyes váltó
ban is remekeltek a győriek. A Bo
hus Richárd, Horváth Dávid, Sza
bó Szebasztián, Lobanovszkij Ma
xim összeállítású csapat második
helyen zárt az oroszok mögött.

„Maximmal Győrben együtt
úszunk, így nekünk megvan a vál
tásunk, de így együtt nem gyako
roltuk, ráadásul versenyen min
den más. Kihoztuk magunkból a
legjobbat” – mondta Szabó Sze
basztián és hozzátette, csak egy
rövid ideig aggódtak, miközben a
zsűri a futam után percekig ta
nácskozott a rossz váltások miatt
a kizárásokról, ugyanis az M4
Sport kommentátorállásában ülő
győri edző, Petrov Iván megsúgta
nekik, hogy „nincs gond”.

A Győri Úszó SE versenyzői kö
zül Gyárfás Bence, Takács Kriszti
án és Szentes Bence nem került

döntőbe az Európabajnokságon.
„A sikert alkalomadtán köny

nyű megélni és kommunikálni,
én nem szeretnénk ömlengeni.
Az elmúlt hat évben három szö
vetségi kapitány és három úszó

elnök is nagyban segítette a
munkánkat, akik viszont az állan
dóságot képviselték: Győr váro
sa és a sportorvosi stábunk,
prof. Merkely Béla vezetésével,
aki egyben a Semmelweisegye
tem rektora is. Köszönöm nekik
és valamennyi munkatársam
nak, az uszodai dolgozóknak, a
technikai személyzetnek, hogy
mindig nagyszerű partnerek vol
tak közös szívügyünk, az úszás
érdekében” – mondta Petrov
Iván a klub vezetőedzője.

A héten a kaposvári rövidpá
lyás országos bajnoksággal foly
tatódik a szezon, ezt követően
pedig a Győr Openen már nagy
medencében úsznak a legjob
bak olimpiai Aszintre hajtva. Je
lenleg három győri úszónak van
kvótája a 2020as tokiói olimpi
ára, Jakabos Zsuzsannának, Sza
bó Szebasztiánnak és Loba
novszkij Maximnak.

A magyar küldöttség 11 éremmel: 4 arannyal, 4 ezüsttel és 3 bronzzal zárta a Glasgowban
rendezett rövidpályás úszó Európabajnokságot, ezzel az éremtáblázat 4. helyén végzett, és
megelőzte többek között NagyBritanniát, Franciaországot és Németországot is. 

Jakabos, Lobanovszkij és Szabó
IS DOBOGÓRA ÁLLHATOTT
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A magyar együttes a torna
csoportkörében Kazahsztánt
39–15re, Szenegált 30–20ra
legyőzte, azonban Spanyolor
szágtól 29–25re, Montenegró
tól 25–24re, Romániától pedig
28–27re kikapott, így nem ju
tott a középdöntőbe. Az alsóhá
zi rájátszásban az Argentína el
leni 34–26os győzelmet a Fran
ciaországgal szembeni 26–21es
vereség követte, így a csapat vé
gül a 14. helyen zárt.

„Nem így terveztük, csalódot
tak vagyunk, mint mindenki. Én
is abban reménykedtem, hogy a
válogatott tovább tud menni a
csoportjából. Biztosan kell egy
kis idő, amire mindenkiben le 
ülepszik, hogy miért nem sike
rült” – fogalmazott az MTInek
Danyi Gábor.

A Győrben szereplő irányító,
Estelle Nze Minko és a beálló,
Béatrice Edwige csapata, a leg
utóbb vbgyőztes és Európabaj
nok francia válogatott is búcsú
zott már a világbajnokságtól.
Bár a korábbi győri sikeredző,
Ambros Martín együttese, az
olimpiai címvédő orosz váloga
tott százszázalékos teljesítmény
nyel jutott az elődöntőbe, Danyi
inkább a norvégok végső sikeré
ért szurkol.

„Stine Oftedal és Kari Brattset
révén érdekeltek vagyunk, és sze
retném, ha minél eredményeseb
ben, pozitív élményekkel térné
nek haza a világbajnokságról, hi
szen nem mindegy, hogy decem

ber 29én a Ferencváros ellen
mentálisan milyen állapotban le
szünk” – magyarázta a tavaly nyá
ron kinevezett vezetőedző, aki
nek irányításával tétmérkőzésen
még mindig veretlen az ETO.

A bajnoki szünet elején a győ
ri kézilabdázók egy hét pihenőt
kaptak, utána ismét edzésbe áll
tak. A felnőtt keret tagjai közül
jelenleg hat egészséges játékos

gyakorol a kisalföldi megyeszék
helyen, kiegészülve a fiatalokkal.
Danyi Gábor elmondta, ebben
az időszakban is nagyon jó ke
zekben van a csapata, hiszen a
kiváló stábmunkának is köszön
hető, amit eddig elértek. Mi
után a vezetőedző hazatér, foly
tatják a felkészülést, kiegészülve
a brazil és a francia játékosokkal.
„Azt az egy hetet arra fordítjuk,
hogy készülünk az FTC elleni
rangadóra, illetve a folytatásra.
A január rendkívül sűrű időszak

lesz számunkra, fizikálisan és
mentálisan is megfelelő állapot
ban kell lennünk.”

Danyi Gábor úgy fogalma
zott, a sorsolás szeszélye folytán
lassacskán hagyománnyá válnak
a Győr–Ferencváros rangadók
az ünnepek időszakában, hiszen
idén január 2án is játszottak a
nagy riválissal. Hangsúlyozta,
hogy a december 29i rangadó

nagyon fontos mérkőzés lesz,
de csak egy a bajnokságból.
„Nem nézzük, hogy áll a tabella,
nem nézzük, hogy az ellenfélből
ki milyen állapotban van, első
sorban magunkra összpontosí
tunk. Természetesen mindkét
csapat nagyon komoly presz
tízst csinál ebből a meccsből, de
meggyőződésem, ha győzünk,
ha nem győzünk, nem ezen az
egy találkozón fog eldőlni a baj
nokság” – magyarázta a címvé
dő ETO szakvezetője.

Danyi Gábor, a Bajnokok Ligájacímvé
dő Győri Audi ETO KC vezetőedzője a
magyar válogatott több mérkőzését is
a helyszínen látta a Japánban rende
zett világbajnokságon. 

a vb-szereplés

Danyi Gábor 
szerint is

CSALÓDÁS

Fotó: gyorietokc.hu
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9021 Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky u. 17/A.    |   Telefonszám: +36 30 411 3904 www.internormstudio.hu 

Schmidt Gábor, a Magyar KajakKenu
Szövetség elnöke kiemelte, hogy nemcsak
az aktuális felnőtt élversenyzőink erősek,
és vannak ott a világ élvonalában, hanem
a jövő csapata is formálódik, hiszen már so
rozatban ötödik éve a magyar a legeredmé
nyesebb nemzet az ifjúsági és U23as vbn.

A felnőtt maratonvilágbajnokságon is
fantasztikusan szerepeltek a magyarok,
megnyerték a pontversenyt és az éremtáb
lán is az élen végeztek. Itt az év legjobb női
kajakosa a két vbaranyat begyűjtő Kiszli
Vanda, az év női kenusa Kisbán Zsófia, az
év férfi kajakosa Boros Adrián és Máthé
Krisztián, míg az év férfi kenusa Laczó Dá
niel és Nagy Gergely Balázs lett. Az év ma

az év legjobbjai között
ratonedzőjének a Győri Graboplast VSE
mesterét, Sztanity Lászlót választották, aki
többek között Csay Renátát és CzéllaiVö
rös Zsófiát is felkészítette az idén, ők páros
ban világbajnokok lettek, a győri kajakos le
genda Csay Renáta már a huszadik vb
aranyát zsebelte be.

A női felnőtt gyorsasági kajakosok között
Kozák Danuta nyert. A női kenusoknál az
olimpiára készülő győri páros, Balla Virág
és Devecseriné Takács Kincső, a férfi kaja
kosoknál a K1 1000 méteren világbajnok
az ugyancsak győri Kopasz Bálint, a férfi ke
nusoknál pedig Adolf Balázs vehette át a dí
jat. Az év edzője Kopaszné Demeter Irén,
Kopasz Bálint édesanyja és edzője lett.

A Magyar KajakKenu Szövetség év
záró gáláján díjazták a sportág leg
jobb hazai versenyzőit a 2019es tel
jesítményük alapján. A díjazottak kö
zött több győri sportoló is volt.

Győri kajakosok és kenusok 

Fotó: M
agyar KajakKenu Szövetség

Kopasz Bálint díjazott
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Régóta hagyomány, hogy az év utol
só régiós atlétikaversenyét a Bercsényi
DSE rendezi az általános iskolásoknak.
A Sport XXI sorozat utolsó állomásán
240 diák versenyzett egymással Győr
ben. Évente hat ilyen régiós megméret
tetést rendeznek, kétkét mezei futó pá
lya és teremversenyt. Az évet lezáró
győri eseményt ezúttal is a Bercsényi
DSE rendezte összesen 240 nevezővel,
a házigazda klubot harminc diák képvi
selte, nagyjából ezzel a létszámmal in
dult a GYAC is. Három korosztályban a
9–13 évesek versenyeztek.

Közel 330 résztvevővel rendezték
meg vasárnap az Olimpiai Sportpark
ban az I. Győri Összetartás Knock
Down Küzdelmek Napját. Győri kara
teegyesületek – a Free Fighter SE és
a Likócsi Ashihara KKE – álltak elő a
különleges ötlettel, amit féléves szer
vező munkával valósítottak meg. A
színvonalas rendezés shihan Laczko
vits Richárdnak, és ensei Durgó Atti
lának köszönhető.

A cél egy olyan esemény volt,
ahol a karate különböző stílusirány
zatait képviselő dojók együtt szere
pelnek és mindez az összetartást

Nagyszerű eredményekkel zárta
az évet a GYAC súlyemelőszakosz
tálya. A korosztályos magyar bajnoki
címek után a klub felnőtt sportolói az
ötödik helyen zárták az országos csa
patbajnokság döntőjét. A Szabó Ta

szimbolizálja. Magyarországon eddig
ilyen rendezvény még nem volt.

A résztvevők 23 klubot képvisel
tek, négy stílusirányzatban, négy ta
tamin és négy korcsoportban dojo
fight rendszerben küzdöttek. Ez a
nap nem a győzelemről, hanem a ki
tartásról szólt, volt, aki az öt óra alatt
egy híján száz küzdelmet teljesített a
rendezvényen, amelyre az ország
minden részéből érkeztek.

A győri karaterendezvények soro
zata már jövő év elején folytatódik,
január 25én az I. Győri Összetartás
Knock Down Bajnoksággal.

HARC az összetartásért

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: december 13—19.

Pecsenyekacsa

kartonos ár

169 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 338 Ft/l

229 Ft/db

Mesés tejföl 20%-os, 
330 g, 693,94 Ft/kg

Ízmester torma
175 g, 2280 Ft/kg

Mandarin
12.13.—12.15.

389 Ft/kg

399 Ft/kg

Jägermeister 
0,7 l + 0,1 l, 35%
6248,75 Ft/l

4999 Ft/db

Pápai extra
gépsonka

899 Ft/kg

2390 Ft/kg

RÉGIÓS VERSENNYEL
„Az ilyen próbák megtanítják a

gyerekeket, hogyan kell csapatban
dolgozni, mert itt ez is nagyon fontos
az egyéni teljesítmény mellett. A di
ákok kapnak egy kis ízelítőt a verse
nyek hangulatából, amikor küzdeni
kell a győzelemért és közben szurkol
nak is nekik. Futás, ugrás, dobás is
szerepel a versenyszámok között, így
látjuk már azt is, hogy ki miben te
hetséges” – mondta Kószás Kriszta, a
HornBercsényi DSE edzője. 

A szervezők felhívására ezúttal is so
kan bekapcsolódtak egy adomány

gyűjtésbe, amely a győri versennyel
együtt szintén hagyománnyá vált az
utóbbi években. A csomagok a torna
csarnok karácsnyfája alatt sorakoztak.

„Ezúttal a Bagolyvár Gyermekott
honnak gyűjtöttünk hasznos dolgo
kat, tanszereket, tisztálkodási szere
ket. Szeretném megköszönni min
denkinek, aki hozzájárult ehhez a
kezdeményezéshez” – tette hozzá a
Bercsényi DSE edzője.

A Sport XXI a következő évben is
folytatódik, az atlétikán kívül még 19
sportágban.

zárták az évet

más, Őri Dávid, Koncz Kristóf, Koncz
Péter és Harcsa Gergő alkotta GYAC
os csapat összesen harminc gyakor
latból 28 volt sikeres a fináléban úgy,
hogy szinte mindenki egyéni csú
csokkal tért haza, tehát nem bizton

sági fogásokkal álltak oda a súlyok
hoz a fiúk. A döntős ötödik hely meg
szerzésében nagy szerepe volt Bernt
haller Ferencnek és Kovács Martin
nak, akik a selejtező során versenyez
tek a GYACban.

ÖTÖDIK HELY a csapatbajnoki döntőben
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