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17 Mercedes Benz busz áll üzembe 

Felsorakoztak
Cikkünk a 3. oldalon
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A titok rögtön a megfogalmazásnál kezdődik.
Ha tartós eredményt szeretnénk elérni, akkor élet
módváltásról kell beszélnünk. Erről meséltek szak
értő vendégeink is, akik azt vallják, ha a fejünkben
átformáljuk a gondolatainkat, akkor sokkal köny
nyebb lesz megvalósítani azokat.

A második lépés egy alapos mérlegelés Kránitz
Bernadett és Freimann Sándor szerint, akik a Cutler
Fitnesstől érkeztek a Győr+ Rádióba. Jó tudni, hogy
honnan indulunk, és mit szeretnénk elérni, emellett
pedig az sem mindegy, hogy milyen szempontok
szerint mérjük meg a súlyunkat. Egy alapos edző
vagy tanácsadó testösszetételt mér, ebből pedig ki
derül, hogy mennyi az izom, illetve mennyi a zsírtö
megünk. Fontos, hogy szakértő segítségét kérjük az
életmódváltásban, pláne, ha nem vagyunk benne
tapasztaltak. Nincsen egységes módszer, abban
azonban egyetértenek a szakemberek, hogy a sike
res súlycsökkentés vagy átalakulás titka 70 százalék
ban az étkezés, és 30 százalékban a sport.

„Az edzőterem első látásra ijesztő lehet, pláne
annak, akinek ez idegen terep. Viszont az a tapasz
talat, hogy a kezdő alkalom után a többség meg
győződik róla, hogy ez egyáltalán nem ördögtől va
ló, és itt az emberek nem egymást, hanem magu
kat figyelik. A céljukra koncentrálnak, és idővel az
először kínkeserves edzés napi rutinná, majd élve
zetté alakul” – fogalmaztak a szakértők.

Búcsúzóul azzal az örök érvényű igazsággal fe
jezték be a beszélgetést, hogy könnyebb nem
megenni 1000 kalóriát, mint ledolgozni, aki pedig
nem hiszi, járjon utána! 

A hódok a téli időszakban ismét felbukkantak. Nem csak
fákat döntenek ki, de már a haszonnövényeket is tönkrete
szik, például a repcét a gyökeréig lerágják – mondta Hír
adónknak Németh Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kama
ra elnöke. Hozzátette, a Rábaközben ez súlyos katasztrófát
jelent a gazdálkodók számára, mivel a hódnak nincsen ter
mészetes ellensége, így hatalmas kolóniák alakultak ki az er
dős területeken. A másik probléma, hogy a patakokban, víz
folyásokban gátakat építenek, ami nagyobb mennyiségű csa
padék esetén újabb gondot jelent. Németh Gergely azt is el
mondta, hogy a falugazdászok segítségével az elmúlt hetek
ben felmérték a megyei hódhelyzetet, és jogszabályi válto
zásokat szeretnének elérni. A megyei elnök szerint megoldás
lehet, hogy a hódok csak a tájvédelmi területeken élvezné
nek védettséget. Jelenleg a védett rágcsálók okozta károkat
a gazdáknak nem téríti meg senki.

Pusztítanak
Ismét komoly gondot okoznak GyőrMosonSopron
megyében a hódok. A védett rágcsálók elszaporodtak
a Rábaközben, és a mezőgazdasági területeken hatal
mas pusztítást végeznek. A gazdák lehetetlen helyzet
ben vannak, mert el kell viselniük a hódok károkozását,
a vadásztársaságoknak pedig nem éri meg az állomány
gyérítésével foglalkozniuk.

ajánló

ajánló

A HÓDOK

Meddig tart
A LENDÜLET?

Idén tutira lefogyok! Nagyon sokan tették ezt
az ígéretet maguknak január első napján 2020
ban is, közülük azonban csak a töredéknek si
kerül ezt valóban be is tartani. Hogy mi lehet a
siker titka, vagy hogyan kell jól fogyókúrázni,
annak jártunk utána a Győr+ Reggeliben.

Év eleji fogadalom

ajánló

ajánló
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Összesen 17 új, korszerű, klímá
val felszerelt MercedesBenz Co
necto NG típusú városi autóbusszal
erősíti Győr helyi közlekedését a Vo
lánbusz Zrt., amelyek közül 16 már
megérkezett Győrbe, és a napok
ban üzembe is állnak. A 2019 máju
sában beszerzett alacsony padló
magasságú, kéttengelyes, városi
közlekedésre kialakított autóbuszok
összesen 26 ülő és 78 álló utast
szállíthatnak. A kisgyermekesek, va
lamint a segítséggel élők utazását a
második utasajtónál kihajtható
rámpa, illetve a babakocsik és kere
kes székek elhelyezésére alkalmas
terület segíti. Az autóbuszok műsza
ki értelemben is a legkorszerűbb
technológiát képviselik. A járművek
be EuroVI környezetvédelmi beso
rolású motort, automati
kus sebességváltót,
és a lassítás köz
ben keletkező
mozgási ener
giát elektro
mos áram
má átalakító
e g y s é g e t
építettek. 

„ F o n t o s
nap a mai, hi
szen hosszú idő
után új járművek
kel bővül a győri au
tóbuszpark” – fogalma

zott dr. Fekete Dávid alpolgármester
a buszok megérkezése kapcsán. Hoz
zátette, a város és a Volánbusz közö
sen dolgoznak azon, hogy a felmerü
lő problémákra mielőbbi megoldá
sok szülessenek, és a szolgáltatás
színvonala folyamatosan emelked

jen. Ennek érdekében az
év során a győri bu

szok mintegy
negyven százalé

ka újulhat meg
hiszen a mos
tani 17 szóló
buszt 22 va
d o n a t ú j
csuklós busz
üzembe állí

tása követi.
„A győri tö

megközlekedés
ben jelentkező

problémára a szolgál

tató gyorsan reagált, hiszen olyan
modern járművek állnak a városi tö
megközlekedés szolgálatába, ame
lyek minőségi ugrást is jelentenek a
szolgáltatásban” – emelte ki dr. Dé
zsi Csaba András önkormányzati
képviselő. Hozzáfűzte, Győrben a
Volánbusz révén egy olyan országos
szolgáltató látja el ezt a feladatot,
amely képes a felmerülő szükségle
tek mentén arra is, hogy akár me
gyéken átívelően is átcsoportosítást
végezzen mind jármű, mind munka
erő tekintetében. A képviselő hang
súlyozta, a mostani járműbővítés az
első lépés a győri tömegközlekedés
megújításának útján.

Ahogy az elhangzott, a Volánbusz
Zrt. nem csak új buszokat hozott a vá
rosba, hiszen a mindössze féléves jár
művek Kecskemétről érkeztek, de
más megyékből autóbuszvezetőket
is, akik számára biztosítják a győri

munkavégzés minden feltételét.
Ungvári Csaba, a Volánbusz Zrt. üze
meltetési vezérigazgatóhelyettese
kiemelte, országos vállalatként a fel
merülő problémákat valóban sokkal
rugalmasabban tudják kezelni, és
Győrben is a szolgáltatási színvonal
folyamatos emelése a cél. Mint
mondta, a vállalat országos szinten
újítja meg buszparkját, három éven
belül a teljes állomány 5060 százalé
kát szeretnék új járművekre cserélni.
Ennek keretében érkezik majd Győr
be is a már említett 22 új csuklós
busz, vagyis néhány hónap alatt 39
új járművel erősítik a győri tömeg
közlekedést.

A most megérkezett buszok a
napokban szolgálatba is állnak, ad
dig valamennyi járműre felszerelik
a jegyérvényesítő készülékeket, il
letve betáplálják a győri útvonala
kat is.

A győri járműpark 17 új, alacsony padlómagasságú,
klímával és a legkorszerűbb technológiával felsze
relt Mercedes autóbusszal bővült. Az év során to
vábbi 22 csuklós busz is érkezik városunkba.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A
legkorszerûbb 
technológiát 
képviselik

ÚJ BUSZOK
a győri tömegközlekedésben
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Elmondta, karácsony előtt megke
reste őt Ábrahám Róbert budapesti
vlogger, aki szintén kampányolt a pol
gármesterjelöltségért, de nem tud
ta összegyűjteni az ehhez szükséges
ajánlásokat. Megállapodtak, hogy a
jövőben az ő kampányát támogatja a
fővárosból.

Balla Jenő a programját ismertet
ve, elsőként kiemelte: Győrben biztos
munkahelyeket kell teremteni. Mind
ezt olyan vállalatok támogatásával,
amik nem más városokba viszik beru
házásaikat, hanem itt tartják. Gazda
sági reformot is bevezetne, mégpedig
a város költségeinek csökkentésével.
Számításai szerint 15 százalékot spó
rolhatna a város azon, ha azokat a ki
sebbnagyobb cégeket bízná meg köz
vetlenül, akik most alvállalkozókként
dolgoznak, a beruházások munkafo
lyamatainak végén állnak.

Kifejtette, megválasztása esetén le
mossák a várost ért szégyent és gya
lázatot. Felkérik a Transparency Inter
nationalt, vizsgálja át a város által kö
tött szerződéseket. Az átláthatóság ér
dekében önkormányzati rendeletbe
foglaltatja a KMonitor, a Transpa
rency International és az atlatszo.hu
által készített Ez a Minimum! az ön
kormányzatokban című átláthatósági
javaslatát, amelynek céljai egyebek
mellett a nyilvános működés, a közér
dekű adatigénylések biztosítása és el
számoltatható döntéshozók.

„Ha megválasztanak, Győr is beje
lenti a klímavészhelyzetet” – fogalma
zott a sajtótájékoztatón. Ennek jegyé 
ben moratóriumot hirdetne a zöldte
rületek csökkentésére, a Püspökerdőt
pedig közjóléti erdővé nyilváníttatná.
Növelné a légszennyezettségi mérőál
lások számát, a tömegközlekedés fej
lesztésével csökkentené a személygép
kocsiforgalmat. Bevezetné az iskola

Balla Jenő delfináriumot

A civil jelölt támogatja a tömeg
közlekedés modernizálását, és új bér
lakásprogramot is bevezetne megvá
lasztása esetén. 

„Amennyiben nem tudom megol
dani a jelenlegi hulladékgazdálkodási
problémákat, akkor lemondok egy
éven belül” – jelentette ki, a megol
dások taglalása között pedig felvázol
ta: ha a háztartásokban hulladék 
prést használnának – ahogyan ő is –,
harmadára tömöríthetnék a szemét
térfogatát.

Balla Jenő kulturális reformot is
említett, amin belül a turizmust fej
lesztené, például az élményfürdő és
a strand felújításával, valamint turis
tákat csábító attrakciók megteremté
sével. Példának a kazamatarendszer
felújítását, és egy delfinárium felépí
tését hozta, érvei között pedig az sze
repelt, hogy a környező országban

nem lehet találkozni ilyen létesít
ménnyel. „Rengeteg fesztiválja van
Győrnek, de más élményelemeket is
találni kell, például hasonló zenei
fesztivált kellene létrehoznunk, mint
a soproni VOLT” – vélekedett és hoz
zátette, jó, hogy elkezdődik a színház
épületének felújítása, de a városnak
szüksége van egy másik kulturális
rendezvényhelyszínre is.

A sporttal kapcsolatban elmondta,
visszahozná a régi futsaléletet Győrbe.

„Polgármesterként megkérdezem
az embereket, adok nekik lehetősé
get, fegyvert, paripát, hogy alkotni
tudjanak, s hogy minden városrész fej
lődhessen. A várost vitték balra, vitték
jobbra, de én civilként előre szeret
ném vinni Győrt, a fejlődés irányába”
– hangsúlyozta.

ÉPÍTENE GYŐRBEN
Az Összefogás Győrért Egyesület polgármesterjelöltje, Balla Jenő szer
dán ismertette programját az Adyvárosért Egyesület irodája előtt.

Tiszta város! Tiszta jövő!
Ezzel a címmel tartott sajtótájékoztatót Pollreisz Balázs, az ellen
zéki pártok közös polgármesterjelöltje a Zrínyi utcai kórház fő
bejárata előtt szerdán.

busz rendszert, reggel 7 és 8 óra között
pedig a kukásautók nem járhatnának
az iskolák és óvodák környékén. 

Kifejtette: Győr nem állhat egy lá
bon, a járműipar mellett más iparága
kat is a városba kell telepíteni. Beve
zetné a győri bérelemet, ennek jegyé 
ben minden önkormányzati dolgozó
kapna egy differenciált bérkiegészí
tést. Újra életre hívná az Érdekegyez
tető Tanácsot, továbbá lenne egy gaz
dasági bizottsági alap, amely válság
esetén támogatná az elbocsátott
munkavállalókat. 

Bejelentette, minden 65 év feletti
győri lakos kapna évente tízezer forin
tot, s nem csak a választási évben. Lét
rehozna egy CT és MR diagnosztikai
központot, ahol a győri lakcímmel ren
delkezőket ingyen vizsgálnák. „Mindent
megteszünk azért, hogy a Zrínyi utcai
kórház ne a telekspekuláció áldozata le
gyen” – utalt arra, miért a kórház bejá
ratánál ismertette programját. 

POLLREISZ BALÁZS:
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Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának közgyűlése
javaslattételi felhívást tesz
közzé „Győr Megyei Jogú Vá-
ros Díszpolgára” kitüntető cí-
mek és „Pro Urbe Győr” díjak
2020. évi adományozására. 

A díj adományozására javaslatot te-
het többek között Győrben működő
egyházi szervezet, győri székhelyű ci-
vil szervezet a legfőbb szerv döntése
alapján, párt győri szervezete, Győr-
ben működő települési nemzetiségi
önkormányzat, kamara, gazdasági és
szakmai érdekképviselet, közigazga-
tási szerv, bíróság, ügyészség, rendőr-
ség, valamint a győri önkormányzat
fenntartásában vagy működtetésé-
ben lévő intézmény és a győri közgyű-
lésben mandátummal rendelkező ön-
kormányzati képviselő.

Díszpolgár kitüntető cím adomá-
nyozható azon személynek, aki az
életével, a munkásságával, a teljesít-
ményével Győr városának olyan ma-
radandó érdemeket szerez, amely pél-
daként állítható az utókornak.

Pro Urbe Győr díj adományozható
azon személynek vagy közösségnek,
aki vagy amely a társadalmi, a gazda-
sági, a tudományos, a művészeti vagy
az irodalmi életben, a város múltjá-
nak megőrzésében vagy az egészség-
ügy, az oktatás, a közművelődés, a
sport területén tartósan kiemelkedő
munkát végez.

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt
javaslatokat Győr Megyei Jogú Város
Polgármesterének címezve személye-
sen 2020. február 10-én 15 óráig le-
het benyújtani a Polgármesteri Hiva-
tal Jogi és Önkormányzati Osztályán,
az I. emelet 116-os irodájában (9021
Győr, Városház tér 1.), postai úton
Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
terének címezve (Győr, Városház tér
1.) úgy, hogy a feladást követően leg-
később 2020. február 10. napján
megérkezzen a címzetthez.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes
információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Jogi és
Önkormányzati Osztályán az 06-
96/500-101-es telefonszámon. A vonat-
kozó rendelet és javaslattételi felhívás,
valamint a javaslatok benyújtásához
használható nyomtatvány és a szemé-
lyes adatok kezelésével kapcsolatos tá-
jékoztató megtalálható a www.gyor.hu
című honlapon.

Dr. Dézsi Csaba András azzal kezd
te, hogy kommunikatív városvezetést
szeretne, mely rendszeresen megbe
széli a gondokat és a terveket a város
lakóival, egyeztet a civil szervezetek
kel, az egyesületekkel, s a köz számá
ra legfontosabb, általuk legerőseb
ben támogatott elképzeléseket való
sítja meg az önkormányzat.

A konkrét programpontok sorá
ban beszélt a közlekedésről, mely
alatt nemcsak az egyéni autós, vagy
közösségi közlekedést értette, hanem
a gyalogos és a kerékpáros forgalmat
is. Utalt rá: a győriek sérelmezték a ki
maradt buszjáratokat. Rövidesen bő
vül a város buszparkja, jelentősen
enyhítve a közlekedési gondokat. (Az
azóta megérkezett buszokról a 3. ol
dalon olvashatnak – a szerk.) „Ismét
megvizsgáljuk a korábban már felve
tődött kötött pályás közlekedés lehe
tőségét is” – jelentette be. Az autók
nak parkolóhelyekre is szükségük van,
a belváros mellett főleg a lakótelepe
ken nagy a hiány. „Úgy létesítünk
több parkolót, hogy közben nem szá
molunk fel zöldterületeket” – ígérte.

Orvosként mutatott rá az egészség
ügy gondjaira. A szívgyógyászati ellátás
sikeres megszervezésében kitüntetett
szerepet játszó professzor szerint első
sorban a sürgősségi osztályon töltött
várakozási idő hossza bosszantja a győ
rieket. A megoldást a háziorvosi és a
kórházi sürgősségi rendszer egységbe

foglalásában látja. Az ő alpolgármester
sége idején kiépített szociális rendszer
lehetőség szerinti megújítására is ígé
retet tett. „A kormánnyal és az orszá
gos mentőszolgálattal közösen új men
tőállomás létrehozását tervezzük a
Modern Városok Program keretében”
– jelentette be és hozzátette, nem azt
szeretné, hogy a kormány mondja
meg, mire van szükségünk, azt nekünk
kell megtalálnunk, megfogalmaznunk,
s azokkal a tervekkel kell megkeres
nünk a végrehajtó hatalmat. Elmondta:
a kormánnyal kialakított önkormányza
ti és személyes kapcsolatok garanciát
jelentenek arra, hogy az értelmes, fon
tos elképzeléseket a kormány támogat
ni fogja. „A leglényegesebb, hogy az itt
élőkkel közösen erősítsük és fejlesszük
tovább Győrt” – fogalmazott. A városi
közgyűlésben jelentős többségben a Fi
deszKDNP képviselői dolgoznak, szám
szerint tizenöten. Ez a többség jelenti
a helyi biztosítékot.

„A Modern Városok Program kere
tében állami támogatással újul meg
a színház és környéke, valamint az él
ményfürdő. Szeretném helyreállítani
Győr klasszikus szabadstrandéletét
is az Aranyparton” – mondta.

Az infrastrukturális beruházások
közül kiemelte: megválasztása ese
tén elkezdik egy új híd megépítését
a MosoniDunán. Az Ipar utca folyta
tásában belső tehermentesítő utat
hoznak létre. Szabadhegy tehermen

tesítése érdekében kezdeményezik a
kormánynál a 82es főút új bevezető
szakaszának megvalósítását. „Min
dent megteszünk, hogy mielőbb
megépüljön és bezáródjon a várost
elkerülő körgyűrű is” – hangsúlyozta
a FideszKDNP polgármesterjelöltje.

Szólt a város gazdaságáról is. Em
lékeztetett rá: az előző önkormány
zat, s a balliberális kormány idején
bezárták a kekszgyárat és 11 másik
nagy múltú céget szüntettek meg. A
város gazdasági életében nagy szere
pet játszik az Audi, ám Győr gazdasá
gának nem szabad csak egy lábon áll
nia. Fontos a munkahelyek megőrzé
se, a fizetések emelése, a helyi kis
és középvállalkozások támogatása.

Úgy fogalmazott: a kulturális rend
szer korszerűsítését érdemes átgon
dolni, esetleg modernizálni. Emlékez
tetett arra, hogy a megszűnt Rába
mozi épületében éppen az ő alpolgár
mestersége idején és támogatásával
jött létre a hangversenyterem. Mára
ezt az épületet a Győri Filharmonikus
Zenekar kinőtte, ezért új hangver
senyterem építésére van szükség.

A fásítási program folytatódik, tért
rá a környezetvédelmi feladatokra.
„Minden győri újszülött szülei igé
nyelhetnek egy fát, ezzel is erősítve
a gyermek kötődését szülővárosá
hoz. A Püspökerdő továbbra is meg
marad Győr tüdejének” – ígérte dr.
Dézsi Csaba András.

A minőségi sport támogatása mel
lett a tömegsport fejlesztése, ösztön
zése a legfontosabb cél, és a sporttu
rizmust is erősítené.

A közbiztonságról is beszélt a polgár
mesterjelölt. Elmondta, hogy rövide
sen elmegy Pintér Sándor belügymi
niszterhez, akivel megbeszélik, hogyan
lehetne tovább fokozni az itt élő embe 
rek biztonságát, biztonságérzetét.

Nagy sajtóérdeklődés mellett meghirdette programját múlt pén
teken a városháza előtt dr. Dézsi Csaba András, a FideszKDNP
polgármesterjelöltje.

Dr. Dézsi Csaba András 
húszpontos programot hirdetett

FELHÍVÁS
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Érdekes feladatba fogott Biczó Zalán, a Széchenyi
István Egyetem Egyetemi Könyvtárának munkatársa:
elhatározta, hogy egy Európában is unikális külön
gyűjteményt hoz létre a kontinens miniállamairól,
Liechtensteinről, Monacóról, San Marinóról, Andor
ráról, valamint a valamivel nagyobb Luxemburgról.
„Ezeknek az államoknak Magyarországon nem mű
ködik nagykövetségük, hazánkhoz legközelebb – Mo
naco kivételével – Bécsben tartanak fent ilyet, ezért
a civil kurázsi jegyében ellátogattam hozzájuk az oszt
rák fővárosba, hogy vázoljam terveimet. A bécsi mo
nacói konzulon keresztül a Monacói Hercegség ber
lini nagykövet asszonyával is fel tudtam venni a kap
csolatot. Fogadókészségük biztatást jelentett szá
momra, mindannyian jó ötletnek találták a kezdemé

nyezést. Beszámoltam nekik a lehetséges kapcsoló
dási pontokról, például arról, hogy a Széchenyiegye
temen Német Jogi Centrum alakult, ami természe
tesen Liechtenstein és Luxemburg számára bizonyult
érdekesnek. A San Marinói nagykövetség ugyan
nem fogadott személyesen, de informatív levelével
és Győrbe eljuttatott könyvcsomagjaival a San Mari
no Köztársaság Nemzeti Könyvtára jelentős gesztust
gyakorolt” – fejtette ki Biczó Zalán, hozzáfűzve, hogy
a kezdeti kapcsolatfelvételekben nagy segítséget je
lentett Willi Tamás ügyvéd.

Miután mindegyik törpeállamnak működik egye
teme vagy kisebbnagyobb felsőoktatási központja,
a szakember így felsőbb, de alsóbb oktatási szinte
ken is építi a kapcsolatokat. Mindezt segíti, hogy

több területen fedezhetők fel hasonlóságok Győr
rel. Ahogy a folyók városában, úgy például San Ma
rinóban is élénk a fesztiválélet, s az ottani főtemp
lomban őrzik államalapítójuk, Szent Marino hermá
ját, koponyacsontjának darabjait, miként Győrben
Szent Lászlóét. Az andorrai főváros templomának
védőszentje Szent István vértanú, akinek alakja a
kis alföldi megyeszékhely címerében szintén megje
lenik. Győrhöz személyesen kötődik a liechtensteini
herceg, aki annak a Maximilian von Liechtenstein
nek a – nem egyenes ági – leszármazottja, aki győri
végvidéki főkapitányként Győrben hunyt el 1643.
április 28án. A győri főkapitány testvére, I. Károly
volt Liechtenstein első hercege, a Liechtenstein her
cegi ház megalapítója. A magyar országgyűlés őt és
öccsét az 1608. évi XXVII. törvénycikkben magya
rokká fogadta. Emiatt egy győri emléktábla elhelye
zése is szóba került, s lehetséges a Liechtenstein és
Győr közötti további kapcsolatfejlesztés. Ennek is
meretében nem meglepetés, hogy a legtöbb segít
séget az Ausztria és Svájc között elhelyezkedő mi
niállam nyújtotta a projekthez: az ottani nemzeti
könyvtár, egyetem, parlament, történelmi egylet,
statisztikai hivatal, akadémiai társulat, rendőrség,
posta, érsekség, valamint több település – Vaduz,
Schaan, Balzers, Bendern, Gamprin, Triesen – kül
dött könyveket.

Biczó Zalán elmondta, hogy a különgyűjte
ményben most már mintegy 800 kötet és egyéb
dokumentum található. Sok köztük a jogi könyv,
de vannak szép számmal történelemmel foglalko
zók és művészeti albumok egyaránt. Mindez kuta
tások, szakdolgozatok alapjául is szolgálhat. A
könyvtáros szerint érdekes például ezen miniálla
mok jogi és politikai intézményrendszere. A szak
ember hozzátette: Tóth Csilla, az Egyetemi Könyv
tár vezetője szakmai támogatásáról biztosította az
egyedi gyűjtemény további fejlesztését.

A Széchenyi István Egyetemi Könyvtár Jogi Szak
könyvtára (Áldozat u. 12.) minden hallgatót, kuta
tót és érdeklődőt vár. Bővebb információ a külön
gyűjteményről a 0696/613559es vagy a 06
30/7734230as telefonszámon, illetve a
biczo@sze.hu emailcímen kérhető.

A kontinensen egyedülálló különgyűj
teményt hozott létre Biczó Zalán
könyvtáros a Széchenyi István Egye
tem Jogi Szakkönyvtárában. Az Euró
pai Miniállamok Gyűjteménye mos
tanra már 800 könyvből és egyéb do
kumentumból áll.

Egyedülálló különgyűjtemény az európai

MINIÁLLAMOKRÓL

Szerző: Hancz Gábor (Széchenyi István Egyetem)
Fotó: Májer Csaba József

A MI

UTCÁNK
Nádorváros – Jancsifalu 2.

Schima Bandi utca
Schima Bandi (1882–1959) ötvösművész,

aranykoszorús iparművész. Emlékét egy 228 mé
ter hosszú utca őrzi 1971től. Annak a művész
nek, akinek számos alkotásával találkozhatunk
Győrben és az országban. Csak néhány példa: A

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

Nagyboldogasszony Székesegyház, Bazilika főbejá
rati ajtajának bronz domborműve; a Kiskúti Zarán
doktemplom Máriakép kerete; a Nádorvárosi evan
gélikus templom oltárdíszei (feszület és gyertyatar
tók); a „Mesterségek fája”, amit a Kossuth Lajos Ipari
Szakképző Iskolában őriznek; és az Aranyhajó, a Dr.
Kovács Pál utca és Jedlik Ányos utca sarkán lévő
gyógyszertár homlokzatán. 

Tegez utca
A valamikori (teljes) Cirkeli utca (ami a Török Ig

nác utcától a Gyárvárosi vasúti megállóhelyig tar
tott) „maradványutcája”. A tegez, a nyílvesszők
hordozó tokja, az elnevezés a szomszédos és pár
huzamosan futó, Íjász utca kapcsán keletkezett az
1970es évek közepén.

Urbantsok utca
Urbantsok Tibor (1899–1944) építész. Az 1950

ben megnyitott utca 1951től viseli a Vagyongyár
építészének nevét, akit a nyilasok 1944ben meg
gyilkoltak. Városképileg is meghatározó, az általa
tervezett, a BajcsyZsilinszky út, Munkácsy Mihály
utca és Árpád út sarkon, 1941ben épült „U” ala
kú, úgynevezett „vagongyári bérház”. Ő tervezte
a fémöntöde épületét, az egykori repülőtéren állt
szerelőcsarnokot is. A lakóépületen és a róla elne
vezett utcában emléktábla is található.

Zombor utca
1930 óta hívják így az utcát. Elnevezésének oka

nem ismeretes. Zombor, egy Vajdaságban levő te
lepülés, régebbi nevén Czoborszentmihály.



72020. január 10.

Eljött a bálok, a farsangi mulatságok ideje, amelyek egészen hamva
zószerdáig, idén február 25ig tartanak. Győrben szombaton, a Média 
bállal kezdődik a szezon, melyet a következő hetekben a különböző
hivatások, szakmák, szervezetek mulatsága követ. Városunk híres ese
ményére, a Barokk Bálra pedig február 8án kerül sor.

Minden bálnak megvan a saját
dresszkódja, amelyet illik betartani.
Ennek hiányában, vagy ha alkalom
hoz illő ruházatot írnak elő, kövessük
a laza elegancia útmutatásait. A fér
fiak számára ilyenkor kötelező az öl
töny és a nyakkendő, a hölgyeknek
az estélyi ruha, a fülbevaló és a nyak
lánc, a cipő pedig magas sarkú le
gyen. A kötetlenebb farsangi mulat
ságokon is van, hogy meghatározzák
az est témáját. Idén ez nagyon sok
helyen a 20as évek öltözékét jelenti. 

2020 báli szezonjában a „kis feke
te” még divatos, de már kicsit unal
masnak számít, ugyanis ezúttal a já
tékos és kifinomult részleteken van a
hangsúly, mint a tollak, a fodrok és a
ráncolás. A flitterektől csillámló ru
hák minden évben megtalálhatóak a
boltokban és a bálokon, ez idén sincs
másként. Az arany vagy ezüst árnya
latú, csillogó ruhák mellett a lila, a
zöld és a kék fémes ruhák is divato
sak. Egyes darabok ráadásul minden
említett színt kombinálnak. Ügyel
jünk azonban arra, hogy minél színe
sebb és csillogóbb ruhára esik a vá
lasztásunk, annál visszafogottabb le
gyen a megjelenésünk többi része.
Elegendő kiegészíteni egy egyszínű
tűsarkúval, egy kisméretű, szögletes
retiküllel. Ami a ruhák szabásvonalát
illeti, a klasszikus, Avonalú, vagy a
sellőfazonú darabokon kívül, az idei
báli divatban megjelennek a crop
top szabásvonalú, kétrészes ruhák is,
amelyek egy szép felső részből és es
télyi stílusú ceruzaszoknyából állnak.
Estélyi overállba is bújhatunk idén,

csak annyit kell tennünk, hogy a meg
felelő szabást és színt válasszuk ki
úgy, hogy kényelmesen érezzük ma
gunkat, és kifinomult megjelenést
kölcsönözzön számunkra. 

Olyan báli frizurát készíttessünk,
amitől igazán nőnek érezhetjük ma
gunkat, amitől magabiztosnak tű
nünk. Az alkalmi frizurának nem az
agyonlakkozott hajról, és nem is az
odatapasztott póthajakról kell szól
nia. Törekedjünk a természetes ha
tásra, és ez érvényes a színekre is. A
frizura és a smink terén is figyeljünk
arra, hogy ne papagájként jelenjünk
meg a táncparketten, ne legyünk hi
valkodók. Válasszunk az arcszínünk
nek megfelelő alapozót, és semmi
ből se használjunk túl sokat. Az ala
pozót érdemes a matt hatás érdeké
ben átpúderezni. A pirosítótbronzo

sítót satírozással tudjuk természetes
sé varázsolni. Ha elkészült a remek
mű, a fixálásról se feledkezzünk meg. 

Ami pedig a báli viselkedést illeti,
tanulmányozzuk a báli etikettet, mi
előtt útnak indulunk, hogy mi, és az
összes bálozó is igazán jól érezhesse
magát a különleges estén.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Kezdődik a báli szezon

Stílus, természetesség,
MAGABIZTOSSÁG

A Győr+ Rádió szombaton 19 órától
ÉLŐBEN jelentkezik a Médiabálból.

ajánló

ajánló
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Gazdálkodókat is szeretettel várunk!

A TALAJMEGÚJÍTÓ
MEZÔGAZDASÁG 

MÓDSZEREI 
internetes távelôadás

a Kertészek és Kertbarátok
Gyôr Városi Egyesületének

szervezésében. 

Elôadó: KÖKÉNY ATTILA
vezetô tanácsadó

Idôpontja: 
2020. JANUÁR 14., KEDD 16:30

Helyszín: Kereskedelmi és iparkamara
Gyôr, Szent István út 10/A

A RÉSZVÉTEL INGYENES.
info@gyorikertbarat.hu

A padlást Presser Gábor és
Sztevanovity Dusán 1986 nyarán
írta meg, míg Horváth Péter a pró
zai részeket alkotta. A zenés mű
egy padláson és annak tetején ját
szódik, Budapesten „kelet és nyu
gat”, „ég és föld között”. A győri
előadást Háda János rendezte, aki
a 2017es bemutatásakor min
den korosztálynak ajánlotta a da
rabot, hiszen mesés elemeire
nemcsak a fiatal nézők lehetnek
fogékonyak, felnőttként is vá
gyunk a csodákra. Valószínűleg
mindannyiunkat foglalkoztat,  mi
történik a halál után: itt mara
dunk, megyünk egy másik bolygó
ra vagy teljesen megszűnünk?

Járai Máté gyerekkorában is
imádta a musicalt, az egyik legna
gyobb szerepálma vált valóra,
amikor Győrben a Lámpás kosz
tümjébe bújhatott. „Tízéves vol
tam A padlás Vígszínházi bemuta
tóján. Akkoriban úgy néztem elő
adásokat, hogy ha színész leszek,
miket szeretnék eljátszani. A pad
lás esetében nem volt kérdés, a
szomszéd gyerekekkel rendszere
sen elő is adtuk a darabot. Akkor
is én voltam a Lámpás, s amikor
megtudtam, hogy Győrben mű
sorra tűzik, visszaadtam érte egy

fontos szerepet” – árulta el a győ
ri közönség egyik kedvence, Járai
Máté, aki szerint azért hathat eny
nyire a lelkünkre a darab, mert
miközben nézzük, hihetünk ab
ban: van egy bolygó, ahol találko
zunk mindazokkal, akiket szere
tünk, s már nincsenek velünk.

Az idei évadban egyelőre nem
láthattuk Mátét új bemutatóban,
az évad második felében viszont
két darabban is szerepel. A Chiog
giai csetepatét március 7én mu
tatja be a társulat, az Amadeust
pedig április 18án. „Tudatos dön
tés volt, hogy a második félévre
vállaltam új bemutatókat a
filmes munkáim miatt.
Október közepéig dol
goztam a 200 első
randi című soroza
ton, és egy filmet is
forgattunk. Megter
helő volt az elmúlt két
év, nyári szabadságra sem
mentem” – mesélte a színész, aki
újult erővel tér vissza a győri pró
bákra. Carlo Goldoni vígjátékát
már nagyon várja, ahogy az Ame
dust is, utóbbiban a főszereplőt
alakítja. „Csankó Zolival újra
együtt játszunk, ami számomra
nagy öröm, hiszen a Molière óta

komoly szakmai barátság van kö
zöttünk. A rendező pedig Méhes
László, aki a Vígszínházi padlás
ban a herceget játszotta, gyerek
korom egyik meghatározó figurá
ja. Valahogy a szálak összeérnek,
a gyerekkori álmok meglepnek új
ra” – fogalmazott Máté, aki kar
mesterleckéket is vesz hamaro
san Silló István karmestertől, a te
átrum zeneigazgatójától Mozart
karakterének megformálásához.

A színészt február 20tól a
mozikban is láthatjuk, a Pesti Bal
hé című akcióvígjátékban. „Ke
mény munka volt, főleg éjszaka
forgattunk, mert a színészek
többsége esténként játszott még.
Újabb sorozatról nem tudok, de
egy időre a 200 első randi közel
120 része kielégítette a filmes vá
gyaimat. Újabb felkérésekre nem

biztos, hogy nemet mondanék,
de az idei nyárnak a pihenésről
kell szólnia” – hangsúlyozta Má
té, aki feleségével már nagyon
készül a szombati Médiabálra,
vasárnap pedig a Magyarország,
szeretlek! című műsorban láthat
juk a képernyőn.

Vasárnap játszotta a Győri Nemzeti Színház társulata
századszor A padlás című musicalt. Nemcsak a közön
ség, a színészek is nagyon szeretik a kultikus előadást,
amely minden korosztálynak szól – mert csodákra mind
annyiunknak szüksége van. A különleges alkalomból a
Lámpást alakító Járai Mátéval beszélgettünk.

Járai Máté karmesterleckéket vesz

Századszorra is A padlás

Felnôttként is
vágyunk

a csodákra

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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Egyedi válogatással tiszteli meg városunkat a
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Közel négyszáz
tárgyat mutatnak be, melynek értéke megközelíti
a százmillió forintot. A tárlaton megismerhetjük a
porcelánmanufaktúra közel kétszáz éves múltját
számos korabeli tárgyon keresztül.

Az üzemet 1826ban Stingl Vince alapította és
a hosszú évek alatt megtartott egyedi és kézzel ké
szített termékeknek köszönhetően, világhírnévre
tett szert. A porcelán egykor olyan értéknek szá
mított, mint bármelyik arany vagy drágakő ékszer,
és igazi státuszszimbólumként kezelték a Herendi
porcelánt. A mai manufaktúrában rendkívül fon
tos a termékfejlesztés, így mindennap születik egy
új termék. 

Az üzem az étkészleteken kívül dísztárgya
kat, szobrokat, figurákat, vázákat, lámpákat is
készít. Az Apponyi, a Rothschild és a Victoria
mintákat is bemutatják Győrben, a kezdetek
től napjainkig. 

HEREND 
ölelésében

Különleges, eddig együtt még sosem látott he
rendi porcelánokból álló kiállítás nyílik január
17én 17 órakor a Triangulum Galériában.

A kiállításon továbbá szakrális tárgyakból is
láthatunk válogatást, így kiállítják Szent László
egyedi kivitelezésű dísztálját, amely városunk
ban különös jelentőséggel bír. Látható még a
Szent Korona tökéletes mása, Szent István 40
centiméteres lovas szobra, a Madonna, valamint
szentek, keresztek. A porcelántárgyak között ta
lálható muzeális darab az 1900as évek elejéről,
de nagy részük mai gyártású.

Ha testközelből is meg szeretnénk ismerni
ezeket az örök értékű, időtlen szépségű tárgya
kat, érdemes elmenni a Triangulum Galériába.
Az ünnepélyes megnyitón a megjelenteket dr.
Cseh Sándor, a Szent László Látogatóközpont
igazgatója és dr. Simon Attila, a Herendi Porce
lánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója köszönti, a
tárlatot dr. Veres András győri megyés püspök
nyitja meg, közreműködnek a Concerto Buda
pest művészei. A kiállítás március 8ig látogatha
tó naponta 10 és 18 óra között.

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a Családbarát
Hely, Szolgáltató Hely tanúsító védjegy programot dolgozott ki,
hogy megkülönböztethetővé váljanak azok a szolgáltató helyek
és munkahelyek, ahol kiemelt szerepet játszik a családbarátság.
A Családbarát hely tanúsító védjegy első minősítéseinek átadó
ünnepsége decemberben volt az Uránia Nemzeti Filmszínház
ban. Több mint ezren jelentkeztek, és közel 400 munkahely és
szolgáltató vehette át a védjegy bronz fokozatát. A védjegy el
nyerésével a pályázó pozitív értelemben megkülönböztetheti
magát versenytársaitól, valamint előnyt szerezhet a minőségi
munkavállalókért folytatott küzdelemben.

A Vaskakas pályázott és nyert, a díj odaítélését azonban egy
kétkörös minősítés előzte meg. Először a bábszínház szolgálta
tott adatokat magáról, majd a minisztérium munkatársai láto
gattak el a Vaskakasba. Többek között azt vizsgálták, hogy az
épület mennyire család és gyermekbarát, hogy a programok
mennyire felelnek meg a gyerekek, a családok igényeinek, és
hogy milyen kedvezményeket biztosítanak számukra. A díj nagy
elismerés a társulatnak, hiszen azt mutatja: jó az, amit csinál
nak. A társulat célul tűzte ki, hogy a bronz fokozat után az ezüst,
két év múlva pedig az arany fokozatot is megszerzi.

A Családbarát Hely tanúsító védjegyre egyébként széles kör
ben lehet pályázni. Hazánk egész területéről várják a mikro, kis,
közép és nagyvállalatok, az állami költségvetési szervek, a non
profit szervezetek és egyházi jogi személyek jelentkezését is. Bár
mely területen tevékenykedő szervezet nyújthat be pályázatot, hi
szen a családok szempontjait mindenhol érvényesíteni kell.

A Vaskakas Bábszínház elnyerte a Családbarát Szolgáltató
Hely bronz fokozatú díját. Az elismerést az Emberi Erőfor
rások Minisztériuma ítélte oda, bábszínházként elsőként
a győri társulatnak. 

Családbarát
VASKAKAS

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.

Fotó: Marcali Gábor



Vernissage der Ausstellung „In
Herends Umarmung” unter Organisati

on der Herender Porzellanmanufaktur Zrt.
und des Győrer KirchenkomitatBesucherzent
rums Szent László am 17. Januar um 17 Uhr in
der Triangulum Galerie. Eröffnet wird die Aus 
stellung durch den Bischof des Bistums  Győr
Dr. Veres András, dies unter Mitwirkung der
Künstler des Concerto Budapest.
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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  

Miniaturfotos gibt es aus der Sammlung
der landesweiten Miniaturfotoaus   
 sch reibung VOKE im Arany János Bildungs
haus (Révai u. 5.) bis 10. Februar von
1017 Uhr zu sehen.

„Es gibt anderes” – Konzert der Musiker des Győrer PhilharmonieOrchester am
19. Januar ab 16 Uhr im Konzertsaal der Universität (ehemalige Synagoge, Kossuth
utca 5.). Auf dem Programm stehen: Haydn: „Zigeuner” – Klaviertrio in GDur, Mo
zart: Hornquintett in EsDur, Beethoven: Streicherquartett in CMoll. Künstlerische
Leitung: Berkes Kálmán.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Wanderausstellung des GoetheInstituts: Ausgehend vom Thema „Hundert Jahre Wahlrecht für Frauen
werden anhand von Büchern, Alben und Magazinen die bestimmenden aktuellen Themen zur gesellschaft
lichen Situation der Frauen in der deutschen und europäischen Kultur, Politik,im Alltag und den künstleri 
schen Bereichen gezeigt. Die Sammlung öffnet am 13. Januar um 17 Uhr in der Kisfaludy Károly Bibliothek
(Baross G. út 4.) ihre Pforten und ist bis 3. Februar zu sehen.

Legendás győri gyárak
címmel kezdődik helytör
téneti előadássorozat ja
nuár 15én 17 órától a Kis
faludy Károly Könyvtárban
(Baross G. út 4.). Elsőként
a győri szeszgyár történe
tét eleveníti fel dr. Honvári
János gazdaságtörténész,
egyetemi docens. 

Miniatűr fotók láthatók az országos miniatűr fotópályázat
anyagából a VOKE Arany János Művelődési Házban (Révai
u. 5.) február 10ig, 10–17 óra között. 

A Goethe Intézet vándor
kiállítása a százéves női
választójog kapcsán köny
veken, albumokon és ma
gazinokon keresztül mutat
be meghatározó témákat
a nők társadalmi helyzetét
illetően. A tárlat január 13
án 17 órakor nyílik a Kisfa
ludy Károly Könyvtárban
(Baross G. út 4.) és febru
ár 3ig látogatható. A meg
nyitót követőn Éva leányai
– nők a 20. században cím
mel dr. Tóth Eszter Zsófia
történész, társadalomku
tató tart ismeretterjesztő
előadást.

Az Örök tél című magyar történelmi drámát vetítik a Rómer
Ház mozijában (Teleki L. u. 21.) január 19én 19 órától. A film
a 250 ezer Szovjetunióba deportált magyar állampolgárnak
állít emléket, akik közül 100 ezren soha nem tértek haza. Ven
dég: Szász Attila, a film rendezője. 

Hogyan küzdjünk meg a stresszel? címmel Varga Edit
szociálterapeuta tart előadást az Egészségfejlesztési Iro
da szervezésében január 16án 17 órától a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Térben (Herman O. u. 22.).

A Rímes Kávé sorozat következő vendége Szíj Melinda énekesnő,
beszélgetőtársa pedig Mohay Gábor újságíró lesz január 15én 18
órakor a Kristály Étteremben (Bartók Béla út 9.).



Röviden
Gyógyszert szállító robotok
Apró mágneses ro

botokat fejlesztettek
ki amerikai mérnö
kök, amelyek a bakté
riumokhoz hasonló
an, ki tudnak lépni az
erekből, hogy gyógyszert szállítsanak a tumorba
vagy környékére. A Science Advances című tudo
mányos lapban bemutatott tanulmányban a ku
tatók arról számoltak be, hogy a baktériumok ál
tal inspirált robotok átlépik az erek falát, amely a
hatóanyagok nanorészecskéi számára az elsődle
ges akadályt jelenti. A Massachusettsi Műszaki
Egyetem kutatói által tervezett robot mérete
csaknem akkora, mint egyetlen sejté. Egy apró
csavarvonalból áll, amely ahhoz az ostorhoz ha
sonlít, melyet sok baktérium a mozgáshoz hasz
nál. Mágneses mező hatására az apró csavar fo
rogni kezd és átúszik a csatornán. A részecskék
kétszer mélyebbre hatoltak be a szövetbe, mint
a mágneses robot nélkül.

Az utolsó löket
Fogadalmat tenni akkor érde

mes, amikor már eleve szeret
tünk volna valamit megvalósíta
ni, és már csak egy utolsó löket
hiányzik. Sokszor pontosan tisz
tában vagyunk azzal, hogy mi
ben kellene változtatnunk, csak
még nem szánjuk rá magunkat.
Lehet, hogy eljött az idő: példá
ul elkezdeni dolgozni vagy töb
bet aludni, leszokni a cigarettá
ról és a mértéktelen italozásról...

Mi a baj az újévi
fogadalmakkal?
Statisztikák is kimutatták,

hogy a szilveszteri ígéretek mint 
egy 80 százalékát nem tartjuk
be. Nagy részükről pedig 12 hó
nap alatt lemondunk. Ennek az
az egyik oka, hogy legtöbben
hirtelenjében, a hangulat hevé
ben fogadnak meg dolgokat –
nincs benne valódi elszántság.
Az is gondot okoz, hogy általá
ban ezek nem végiggondolt
döntések – tervek nélkül pedig
nagyon nehéz végigvinni bár
mit. Az új évtől kezdődően
pedig szembesülnek a ne
hézségekkel, visszasüpped
nek a mindennapokba, a
szilveszter elveszíti jelentő
ségét, és ezzel a fogadalom is.

Népszerű fogadalmak
A statisztikák szerint Ameriká

ban a lakosság 37 százaléka

Leszokni elektromos cigarettával?
Az elektromos

cigaretta (eciga
retta) használata
világszerte fokozó
dik, és az ecigaret
tát használók jelen

tős része éppen a leszokás szándékával tér át a
dohányzás e formájára. Lényeges megemlíteni,
hogy az a nikotinpótló készítményeknek megfe
lelő mértékben csökkentheti a megvonási tüne
teket, leszokásra motivált személyeknél az elszí
vott cigaretták számát, ugyanakkor a nikotin tar
tós és nem csökkenő dózisú bevitele fenntartja
a nikotinfüggőséget. A dohányzást imitáló tevé
kenység révén, különösen nikotintartalmú folya
dék használata esetén, az ecigaretta nem alkal
mas a fizikai, pszichés és motivációs függőség ke
zelésére, éppen ellenkezőleg, hátráltathatja a
végleges leszokást. Amennyiben a leszokni kívá
nó dohányos már használ ecigarettát, fontos fel
hívni a figyelmét a hagyományos cigaretta teljes
elhagyásának szükségességére, hiszen a kettős
használat következtében fokozottan nő az egész
ségkárosodás valószínűsége.

jelenti azt, hogy későbbiekben
nem jöhet össze. Ne vessünk
el azért valamit, mert hibáz
tunk, inkább próbálkozzunk új
ra. Ne görcsöljünk túlzottan –
nem érdemes például úgy kez
deni egy fogadalmat, hogy
„soha” vagy úgy, hogy „mos
tantól fogva mindig”. Próbál
junk meg pozitív irányban meg
fogalmazni ígéretet magunk
nak: arról szóljon, hogy mit fo
gunk majd véghezvinni, és ne
arról, hogy mit nem fogunk
megtenni. „A nem eszem cso
kit mostantól” helyett, inkább
mondjuk azt: „mától sok gyü
mölcsöt fogok enni”.

Bónusz tanácsok
Biztos vannak a környeze

tünkben olyanok, akik egy hajó
ban eveznek velünk, és hasonló
dolgokon szeretnének változtat

ni. Keressük meg őket és tölt
sünk velük időt, ösztönzzük

egymást. Nem kínos, ha
leírjuk valahova a
döntéseket, akár ve
zethetünk naplót is
céljaink megvalósítá
sáról. Érdemes azt is

leírni, ha már elértünk
valamilyen sikert. A legfon

tosabb pedig, hogy bízzunk ön
magunkban, és abban, hogy ha
eleget küzdünk valamiért, akkor
biztosan sikerülni fog. Hajrá! – Fo
gadalmakra fel!

rendszeres sportolást, 13 száza
léka rendszeres táplálkozást, 7
százaléka pedig a káros szenve
délyek elhagyását fogadja meg.
Általában tehát az életmódbeli
változások szerepelnek a legfon
tosabb célok között. Ha ezeket
tényleg be akarjuk tartani, nem
árt néhány dologra odafigyelni. 

• Mindig érdemes megfo
galmazni egy úgynevezett
„saját mantrát”, amit elő
vehetünk a nehezebb
helyzetekben.

• Gondolkodjunk pozitívan.
• Ne fukarkodjunk az önju

talommal, ha elértünk egy
új szintet.

• Kerüljük el azokat, akik
visszatartanak céljaink el
érésében.

• Ne rontsunk ajtóstul a
házba, maradjunk fokoza
tosak.

Pozitívan fogalmazzunk
Attól, hogy elsőre nem sike

rült betartani az ígéretet, nem
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Tervek nélkül
nehéz végigvinni

bármit

Gyakran teszünk fogadalmakat szilveszterkor, és hajlamosak vagyunk gondolkodás
nélkül ígérni. Pár nappal később azonban általában meggondoljuk magunkat. Érde
mes talán kicsit spórolni a fogadalmakkal a sok csalódás helyett.
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A magány megbetegít 
Az emberi kapcsolatok sajátossá

ga, hogy időnként egyedüllétre vá
gyunk, megcsendesedünk, magunk
ba nézünk. Ehhez nem feltétlenül
szükséges egy másik ember aktív je
lenléte, hiszen ezek pihentető órák
és napok számunkra. Lelkileg rendez
kedünk, akár „lomtalanítunk” is. A
hosszú egyedüllét viszont már magá
nyosságot, sőt szociálisan tehetet
lenséget is jelenthet. A magányos
ember hamarabb betegszik meg, ke
vésbé boldog és gyakran elidegene

hat valami miatt. Muszáj megfogni
a kezüket, megérinteni a karjukat.
Muszáj beszélgetni velük, rájuk mo
solyogni, szemükbe nézni. Az em
ber és az állatok egy kis hányada rá
tud hangolódni a másikra és érzel
mi támaszt tud nyújtani. Elfogadó
magatartásunkkal sokat segíthe
tünk másokon.

Nézzünk körül 
Érdekes iróniája az életünknek,

hogy az online világban több ezer is

JÓ TUDNI

A magány közelebbről
A magány sokféleképpen értelmezhető. Különbözik az egyedülléttől,
mivel, ha egyedül vagyunk, érezzük, hogy ott van mögöttünk a bármi
kor igénybe vehető közösség, az emberi kapcsolatok. Az egyedül töltött
időt magunk választjuk. Ilyenkor elmerülhetünk saját gondolatainkban,
megtervezhetjük teendőinket, alkothatunk, vagy épp minőségi énidőn
ket kihasználva, mindenfajta konkrét cél nélkül elvonulhatunk. Az egye
düllétre a szabadság, nyitottság, erő érzése jellemző. Egyedül az ember
közelebb kerül önmagához, tisztábban átlátja céljait, kreatív energiáit
mozgósítja, ami az önkiteljesedés felé hajtja. Ezzel szemben a magány
nyomasztó és veszélyekkel teli lehet, ha nem tölti ki élvezetes elfoglalt
ság, ha elveszettnek érezzük az érzést, hogy a közösség támogat és el
fogad. A magányos ember általában tompán érzi magát, negatív gon
dolatok és érzések kerítik hatalmukba.

dik másoktól. A falak mögé bújás
nem tesz jót az emberi léleknek. A
magányos ember megfosztódik azok
tól az örömöktől, amiket csak egy
másik ember társasága nyújthat, az
érzésektől, miszerint „nem vagyok fe
lesleges, szükség van rám, gondol
nak rám és én is gondolok másokra.” 

Muszáj fognunk egymás kezét 
Az emberi kapcsolatok hiánya

érzelmi éhséget vált ki. Ez több
mindenben megnyilvánulhat. Egy
idősebb kliensem úgy fejezte ki ma
gát, hogy néha arra vár, hogy meg
érintsék, mert csak a szék nyikorgá
sát hallja egész nap. A magányos
embert sem kímélik az élet viharai.
Elveszítheti szeretteit, beteg lehet,
anyagilag nélkülözhet és bánkód merősünk lehet akár minden konti

nensen, és közben nem vesszük ész
re a szomszédunkban család nélkül
élő idős embert, a mindig egyedül
játszó gyermeket, a betegeskedő öz
vegyet, a rejtőzködő barátot, az el
hagyatott kutyát. Álljunk meg egy
percre és mosolyogjunk a szomszéd
nénire, hajoljunk le a gyermekhez,
hívjuk fel a barátot telefonon és si
mogassuk meg a kutyát. Már mi
sem leszünk magányosak, magun
kért is tettünk valamit! 

Több ezer
ismerôsünk lehet
világszerte, közben

nem vesszük 
észre a szom-
szédunkat

Szerző: 
Füves Zsuzsa

okleveles gyógypedagógus coach, 
tréner

Nemcsak az ünnepnapokon,
hanem hétköznap is szükséges
figyelnünk azokra az embertár
sainkra, akik magányosak, akik
nem tudnak, vagy nem akar
nak társaságba járni.

A hét orvosi témája

A társasági 
ÉHSÉG



14 2020. január 10.

GyőrMosonSopron megyében
három gyermekkardiológus dolgozik,
közülük kettő Győrben. KovátsSzabó
Erzsébet főorvosnő, aki itt megala
pozta ezt a szakmát, valamint Mako
vi Helga adjunktus. Ez az arány meg
haladja az országos átlagot.

„Az egyetemet követően öt év kór
házi gyakorlat után tehet valaki gyer
mekorvosi vizsgát – vázolja fel a pá
lya ívét dr. Makovi Helga adjunktus
nő. – Újabb három év alatt lehet be
lőle gyermekkardiológus, ebből a
gyakorlati időből pedig kettőt Buda
pesten, az országos kardiológiai inté
zetben kell tölteni, ahol kemény napi
munka, tanulás, ügyelet következik,
a harmadik évet már az anyaintéze
tében végzi el az ember. Bennem Ko
vátsSzabó főorvosnő keltette fel az
érdeklődést a szak iránt, s a harma
dik évet is mellette töltöttem.” 

Dr. Makovi Helga zámolyi, s az első
orvos a családban. Az általános iskolá
ban a kémia volt a kedvenc tantárgya,
el is döntötte, hogy gyógyszerésznek

tanul. A székesfehérvári gimnáziumi
tanárok beszélték rá, hogy inkább or
vosegyetemre menjen. Így került Pécs
re, ahol az első időben még úgy gon
dolta, diploma után a kutatómunkát
választja. Hallgatóként be is kapcsoló
dott a tudományos munkába.

Témavezetőm Győrből került
Pécsre, és ő javasolta, hogy a Rába
parti városban helyezkedjek el – em
lékszik vissza. – Az állásinterjú előtt
csak középiskolai kiránduláson jár
tam Győrött. Már akkor megtetszett
ez a város, különösen az, hogy itt bi
cikliznek az emberek.”

„Gyerekorvos vagy patológus akar
lenni?” – kérdezte tőle dr. Bugovics Ele
mér, az akkori győri főigazgató. „Pato
lógus, különösen gyermekpatológus
nem tudtam volna lenni, lelkileg alkal
matlan vagyok rá” – mondja az adjunk
tusnő. Dr. Horváth Imre, a győri gyer
mekosztály akkori vezető főorvosa
meglátta benne a képességet a gyer
mekorvosi pályára, így került Győrbe.
Orvosszállón lakott, nem sokkal ké

sőbb megismerte későbbi férjét, aki
szakmabeli, mentőtisztként dolgozik. 

„Az öt év alatt nagyon meg is szeret
tem a gyermekorvosi munkát. Peti fi
am két és fél éves volt, amikor dr. Ru
szinkó Viktória főorvosnő felajánlotta:
szerezzem meg a gyermekkardiológusi
szakvizsgát, hiszen KovátsSzabó főor
vosnő nyugdíj előtt áll, de a képzés
után még vele közösen dolgozhatok” –
idézi vissza kardiológusi pályájának kez
detét dr. Makovi Helga. 

A lehetőség vonzó volt, ám
nagy dilemma elé állította a csa
ládot. Az első két évet az orszá
gos kardiológiai intézetben kel
lett tölteni, szigorú munkarend
ben, napi bejárással, ezt a szak
mát nem is lehetett volna más
képp megtanulni. Dr. Makovi Helga
férje éppen akkor kapott állandó ál
lást Győrben, nem kezdhette azzal,
hogy két évig szünetelteti. Nem volt
más választásunk, én felköltöztem al
bérletbe Petivel, aki bölcsődébe járt,
szerencsére ott háromnegyed hatig

maradhatott, ha éjszaka ügyeltem,
akkor meg elvittem a Budapesten la
kó keresztanyjához. Hétvégén pedig
batyuval a hátamon vonatoztam vele
haza – érzékelteti a mozgalmas éve
ket. – Nemcsak a szakmát tanultam
meg a kemény két év alatt, de meg

tapasztaltam, micsoda felelősségér
zettel dolgozik együtt a csapat, ha va
lamelyik gyerek rosszul lett, pillana
tok alatt az összes hadra fogható em
ber ott termett segíteni. Soha nem
egyszemélyes döntések születtek az
egyes betegek sorsáról” – emlékszik
vissza jó szívvel. Az ott kialakított
szakmai kapcsolatainak is köszönhe
tő, hogy ha szükséges, azonnal to
vább tudja küldeni hozzájuk a műtét
re vagy a csak ott elérhető beavatko
zásra szoruló győri betegeket.

Dr. Makovi Helgának és férjének
két gyermeke van. Peti már elmúlt ti
zenkét éves, az iskola mellett focizik az
ETOban. Anna hétesztendős. Előfor
dul, hogy a doktornőt akkor hívják be
egy sürgős esethez, amikor kislányával
van, akkor Annát is magával kell vinnie,
leülteti a nővérszobába, de azért be
kukkantott már az inkubátorban fekvő
újszülöttek kórtermébe is.

„Én is ilyen dobozos gyerekeket
szeretnék gyógyítani” – mondta.

Az adjunktusnő szerint szakmája
csúcsa a magzati kardiológia, ame
lyet az országban összesen nyolc
szakember végez. Ha nagyobbak
lesznek a gyermekei, akkor ezt is sze
retné megtanulni.

Arcélek
a kórházból

Dr. Makovi Helga, 
gyermekkardiológus

adjunktus

A doktornő halkan és kulturáltan beszél. A beteg kisgyerekek többsége még nem érti a sza
vak értelmét, de a nyugalmat árasztó, természetes kedvességet kiérzik belőle. Van persze
apróság, aki rugdalózva próbál megszabadulni a lábára, kezére kapcsolt csipeszelektródáktól,
de a többség inkább érdeklődve figyeli, mi is történik vele a rejtélyes orvosi szobában, ahol
néha a villanyt is lekapcsolják, s csak az ultrahang kékes fénye tölti be a rendelőt.

A gyermekszívek
DOKTORNŐJE

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

A természetes 
kedvességet 
kiérzik belôle
a gyerekek 
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Horváth Péterné, Nelli diplomás
ápoló, a Tüdőgondozó vezető asszisz
tense segít a hozzá fordulóknak ab
ban, hogy elhagyják egészségkárosí
tó szenvedélyüket. A szakember vé
gigvezeti a pácienst a leszokási folya
maton, tanácsokkal elősegítve a nem
dohányos életmód kialakítását. Van,
aki 40 év dohányzás után, s van, aki
pár év cigarettás múlttal kéri a taná
csát. Elsősorban egy komolyabb be
tegség, a gyermekvállalás, egy új pár
kapcsolat vagy anyagi gondok sarkall
ják arra a dohányosokat, hogy változ
tassanak, illetve tegyenek egészségü
kért. Minden leszokást támogató
program alapfeltétele, hogy maga a
dohányos akarjon leszokni, eltökélt
legyen. A motiváció, a kitűzött cél na
gyon fontos ahhoz, hogy valaki bele
vágjon – mondja a szakember. A leg
nagyobb probléma, hogy az embe 
rek szeretnek dohányozni, stresszol
dásra használják a cigarettát, rágyúj
tanak, majd megnyugszanak, a be
idegződött szokásokon pedig retten
tő nehéz változtatni.

A foglalkozássorozaton az első al
kalommal közösen feltérképezik a pá
ciens dohányzási szokásait, s együtt

Az új év kezdetével sokaknál a fogadalmak ideje is eljött. A do
hányosok közül ilyenkor többen elhatározzák: leteszik a cigaret
tát. Akiknek nem megy egyedül, azok számára a Győri Járási
Egészségfejlesztési Iroda ingyenes, hatalkalmas, személyre sza
bott, dohányzásról leszokást támogató tanácsadássorozatot tart,
s nemcsak újévi fogadalmak idején.

küszöbölni. Ezt azonban csak tudatos
odafigyeléssel lehet elérni – hívta fel
a figyelmet Horváth Péterné.

A következő alkalmakkor átbeszélik
az elért eredményeket. Ha szükséges,
eldöntik, milyen egyéb segítség vehető
igénybe. Ilyen lehet a nikotintapasz, a
rágótabletta, és szakorvosi konzultáció
után, javaslatra akár gyógyszer is.

A tapasztalatok szerint, aki a fog
lalkozások végéig nem tudja végleg
letenni a cigarettát, nagyobb eséllyel
visszaszokik. A STOPnap után még
egy hónap, mire sikeresnek tekinthe
tő a leszokás. Az egyéni foglalkozások
keretében 50 százalékos a dohány
zást elhagyó emberek aránya. Egy ér
zelmi mélypont, egy stresszhelyzet,
vagy akár egy baráti összejövetel is
késztethet valakit arra, hogy újra rá
gyújtson. A kiegyensúlyozott életvi
tel, a lelki harmónia, az érzelmi biz
tonság mind feltétele annak, hogy a
füstmentes életmód tartható legyen.   

Jelentkezni az Egészségfejlesztési
Iroda 96/507900/8575ös telefonszá
mán lehet, vagy az efiprogram.gyor@
gmail.com emailcímen, ahol a relaxá
ciós módszerek elsajátításához is tud
nak szakembert ajánlani.

Január 2án újraindul a 2019ben Legsikeresebb
adománygyűjtés kategóriában Civil Díjat nyert
#nemluxustáska kampány – olvasható a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat honlapján. Egy hónapig or
szágszerte várják a nehéz helyzetben élő nők számá
ra összeállított ajándékcsomagokat. A kampány cél
ja idén is kettős: hasznos eszközökből és intim higi
éniás termékekből ajándékcsomagot készíteni egy
női táskában, melyet a Magyar Máltai Szeretetszol
gálat ad át rászoruló lányoknak és asszonyoknak, va
lamint felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarorszá
gon több ezer olyan nő él, akik számára gondot okoz
beszerezni az alapvető női higiéniás termékeket. A
menstruációs szegénység nem csupán egészségügyi
kockázatot jelent, de megfosztja a nőket méltósá
guktól és szégyenérzetet kelt bennük.

Angliában a termékeny nők húsz százaléka érintett
a menstruációs szegénységben: nem tudják megvá
sárolni az intim higiéniás termékeket, és bár hazánk
ban a női szegénység témájában több éve nem zajlik
kutatás, így konkrét adatok nem állnak rendelkezésre,
a karitatív szervezetek tapasztalatai azt mutatják, Ma
gyarországon is jelentős ez a probléma.

A honlapon olvasható információk szerint
olyan nőknek szeretnénk adni ezeket a táskákat,
akik nehéz anyagi körülmények között élnek, illet
ve hajléktalanná váltak, de természetesen ebben
a helyzetben is szeretnék megőrizni a méltóságu
kat és nőiségüket. Ami számunkra természetes,
nekik sokszor elérhetetlen. Amikor azon gondol
kodunk, hogy melyik márkájú egészségügyi beté

STOP!
Cigaretta: 
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: O. Jakócs Péter

készítenek egyéni tervet, tűznek ki
feladatokat a leszokáshoz. Később
meghatározzák a STOPnapot, azt az
időpontot, amikor a dohányos elszív
ja az utolsó cigarettáját. A legfonto

sabb teendő a rituálék, a megszokott
mozdulatok, tevékenységek megvál
toztatása. Azt kell megvizsgálni, mi
lyen szituációkban gyújt rá a páciens,
ezeket a helyzeteket kell elterelni, ki

NŐKTŐL NŐKNEK
tet vegyünk a drogériában, eszünkbe sem jut,
hogy vajon, akinek nincs fürdőszobája, ő nem a
márkák között válogat, hanem az élelmiszer és a
higiéniás termékek között.

A tavaly országszerte összegyűlt közel tízezer ado

mányból mintegy nyolcszáz csomagot osztott szét
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat NyugatMagyar
országi Regionális Központja. Győrben a Smile nyelv
iskolába (Babits Mihály u. 14/b) vihetik a csomago
kat a segíteni szándékozók nyitvatartási időben.

#nemluxustáska

A #nemluxustáska kam
pány megálmodói hisz
nek abban, hogy nem
csak decemberben van
szükség a segítségre.
Nem csupán karácsony
kor érdemes adományoz
ni, a rászorulóknak egész
évben szükségük van a
társadalmi összefogásra. 
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creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter
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Valódi vitaminbombának számítanak
Nagy Eszter creative chef ajánlott ételei,
amelyek nem csak a vegetáriánusoknak,
hanem a húsimádóknak is ízleni fognak.
Zöldség zöldség hátán, mondhatnánk a re
ceptek olvasásakor, de a padlizsánkrém
mellett a zöldségleves keleti ízvilágot is
csempész a tányérunkba. 

A padlizsánokat héjastól grilllapon addig sütögetjük,
amíg meg nem puhulnak, teljesen össze nem lottyadnak.
Ekkor zacskót húzunk rájuk, így könnyebben lejön a héjuk.
Amikor a padlizsánok langyosra hűltek, megvágjuk őket és
óvatosan kikaparjuk a belsejüket, majd sóval, borssal és a zú
zott fokhagymával összeturmixoljuk. A tojássárgájákat habosra
verjük és lassanként hozzácsorgatva az olajat, majonézalapot ké
szítünk belőlük. A kész krémet citrommal és sóval ízesítjük. A pépes
padlizsánt a majonézzel elkeverjük és habzsákból kinyomva tálaljuk. A céklá
kat héjastól 180 fokos sütőbe tesszük, mindaddig, míg azok meg nem puhulnak. A langyosra
hűlt céklákat meghámozzuk, felkockázzuk és mézzel, balzsamecettel, pici sóval ízesítjük.

Padlizsánkrém: 
2 db padlizsán, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, 
pár csepp folyékony füst, 2 db tojássárgája, 1,5 dl étolaj,
fél citrom leve
Cékla: 1 kg cékla, 2‐3 ek. méz, 1‐2 ek. balzsamecet, só

Füstös padlizsánkrém sült céklával

Az alaplé zöldségeit durvára vágva lepirítjuk és nagyjá
ból 1,5 liter vízzel felengedve 12 órán át főzzük. Amikor
kész, az egészet leszűrjük, a vizet pótoljuk és ha kell, sóval
ízesítjük. A rizstésztát frissen, tálaláskor főzzük ki, majd egy jó
adagot a tányér aljába helyezünk belőle. Erre szórjuk a reszelt ré
pát, egy evőkanálnyi zellert, újhagymát és a szeletelt gombát, majd az
egészet nyakon öntjük a forró levessel és frissen tépett korianderrel megszórjuk.
Limemal, szójaszósszal, friss chilivel kínáljuk.

Ázsiai zöldségleves rizs-
tésztával, zöld korianderrel

KELETI ÍZEK
nem csak vegetáriánusoknak

Alaplé: 1 fél zeller, 2‐3 szál sárgarépa, 1 kisebb darab gyömbér, 1 db vöröshagyma, 
3 db szegfűszeg, 1 db fahéj, 1 db csillagánizs, 1 ek. halszósz, 3 ek. szójaszósz, 5‐6 szem bors
Levesbetét: 2 szál sárgarépa reszelve, 1 db szárzeller apróra vágva, 1 cs. újhagyma 
aprítva, rizstészta, friss koriander, lime, néhány szem shitakee gomba
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A keleti mitológiában sok minden van másként, mint a nyu
gatiban. Így van ez a patkányok megítélésében is. A nyugati
megközelítésben a tisztátalanság, a betegségek, a gonosz élős
ködők megtestesítője, keleten azonban inkább a nyugodt gya
rapodás, az életben való boldogulás jelképének tekintik. A Pat
kány éve tehát eszerint nyugodt, kiegyensúlyozott gyarapodást,
békés időket, általános jólét ígéretét hozza a világnak. 

A csuklyás patkány a vándorpatkány laboratóriumi célokra kite
nyésztett változata. Fiatal korában könnyen kézhez szoktatható, ide
ális társállattá nevelhető. Így vált üldözöttből cuki házi kedvenccé.

Sokan azt hiszik, hogy a patkány ostoba, magának való és ag
resszív jószág. Pedig ez nem így van. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint hogy képesek a legnehezebb körülményekhez is remekül al
kalmazkodni. Kíváncsiságuk és problémamegoldó képességük pe
dig messze felülmúlja a legtöbb hobbiállatét. Játékos, erős szociális
érzékkel megáldott, intelligens és tanulékony jószágok. Felismerik
a nevüket, előjönnek, ha hívjuk őket és taníthatók trükkökre is.
Könnyen megismerik, családtagnak tekintik gondozóikat. Kiváló a
helyismeretük, azt az utat, amit egyszer bejártak, elraktározzák
emlékezetükben, és amíg élnek, nem felejtik el. 

Minden pozitív tulajdonságuk ellenére mégis meg kell küzde
niük a hozzájuk kapcsolódó negatív érzésekkel, az emberek rág
csálófóbiájával és a hiedelmekkel, miszerint fertőző betegségek
terjesztői. Nos, a patkányok rendkívül tiszta állatok, sok időt tölte
nek tisztálkodással, és ha nincsenek olyan, számukra is veszélyes
környezetben, ahol megfertőződhetnek, akkor szinte semmi esé
lye, hogy fertőző betegséget kapjanak és adjanak át gazdijuknak. 

A Füles Bástyában egy aranyos patkánnyal is megismerkedhetnek
a látogatók. A kedves albínó kislányt Miminek hívják. Imádja a pocakját,
kedvenc időtöltése napraforgómag majszolgatása. Mimi különböző
trükköket is bemutat egy kis finomságért cserébe, például csettintésre
forog. Ha ügyes volt, akkor megjutalmazzuk egy kis lisztkukaccal.

Január 18án ismét Családi napot tartunk! Ha szeretnéd Mimit
közelebbről megismerni, megsimogatni, látogass el hozzánk, a Füles
Bástyába! 

A Győr+ Mancsok rovatunkkal ed
dig 36 menhelylakónak segítettünk
otthont találni. Tavaly utoljára a cso
daszép, fehér Ottót ismerhették meg
a hetilap olvasói, a 2015ös születé
sű, kuvaszpireneusi hegyikutyake
verék, ivartalanított kan kutyus azóta
is a kennelben várja, hogy felfigyelje
nek rá. 

A Győr+ Mancsok 2020ban foly
tatódik, most újabb kutyát és cicát
mutatunk be a gazdára találás remé
nyében. Apolló egy hétéves, ivartala
nított kan. 2018 októberében került
a Győri Állatmenhelyre, előtte hóna
pokig a gyepmesteri telepen élt.
Nagytermetű, de jámbor kutya, aki
szereti a gyerekeket és más kutyu
sokkal is szoktatható. Apolló alapve
tően nyugodt természetű, de a men
helyi élet nagyon megviseli őt, volt,
hogy rettenetesen lefogyott – a vizs
gálatok nem mutattak bajt, így a súly
vesztésének lelki okai lehettek. Sze
rencsére a kutyus már kezd erőre

Csodákra képes a törődés és egy végleges otthon, az állatok többnyire
csak ilyen körülmények között tudják megmutatni valódi személyiségü
ket. A menhelyen, ahogy telik az idő, sokan befordulnak, összeomlanak
lelkileg. Apollónál ezt a folyama
tot szeretnénk megakadá
lyozni, és egy kö
lyökcicának, Má
ténak is keressük
befogadóit, hogy
családban nő
hessen fel.

kapni, de mihamarabb befogadóra
lenne szüksége, aki segíti őt a bol
dogságra találás útján.

Máté cica szintén a Győri Állat
menhely lakója, de szeretnénk, ha
már nem sokáig lenne az. Huncut te
kintet, játékos kedv, rengeteg energia
és végtelen szeretet: ha egy kicsi cicá
val bővül a család, az biztosan fene
kestül felforgat mindent. Aki fiatal
kandúr cicust szeretne befogadni, an
nak Máté tökéletes választás lehet,
ugyanis 2019 májusában született. A
kölyök egy igazi szeretetgombolyag:
hízelgő, dorombolós, barátságos cica,
aki nem riad vissza az emberi társa
ságtól, sőt, igényli is a közelséget és a
kényeztetést. Gyönyörű cica, puha,
fekete szmokingját még előkelőbbé,
különlegesebbé teszi fehér gallérja.

Akinek megtetszett Ottó, Apolló
vagy Máté, a Győri Állatmenhely
Facebookoldalán érdeklődhet, illet
ve személyesen a menhelyen (Tégla
gyári út 2.), nyitvatartási időben. 

A GYŐR+ MANCSOK GAZDIKERESŐI

NEKIK IS SZÜKSÉGÜK VAN OTTHONRA

Január 25én kezdődik a következő kínai esztendő, amely
a patkány éve lesz, és 2021. február 11ig tart. A Patkány
a kínai horoszkópban az első a 12 jegy közül, így mindig
egy új korszak kezdetét, a megújulás évét jelenti.

Támogatott tartalom

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

ÜLDÖZÖTTBŐL
cuki házi kedvenc

Szerző: 
Bodrogi Sára
Fotó: 
MekliZ Fotóstúdió
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Azon jogosultak, akik az előző
évben rendelkeztek lakossági par
kolóbérlettel, és a korábbiakhoz
képest semmilyen változás nem
történt az adataikban, csupán a
társaság által korábban kiküldött
bérletigénylő adatlapot kell aláír
niuk és az aláírt igénylőlappal be
fáradniuk a GyőrSzol Zrt. Jókai ut
cai vagy Orgona utcai irodájába,
pénztári nyitvatartási időben.
Nem szükséges a korábban bemu
tatott igazolásokat sem újra be
nyújtaniuk azoknak, akiknek ada
taiban nem történt változás. Aki
jogosult a lakossági parkolási bér
letre, de nem kapott igénylőlapot,
letöltheti a gyorszol.hu weboldal
ról vagy beszerezheti a GyőrSzol
Zrt. Jókai utcai és Orgona utcai
ügyfélszolgálati irodájában.

Az ügyfélszolgálati irodák nyitva
tartása a gyorszol.hu weboldalon
olvasható. Az ügyintézéshez szemé
lyes megjelenés szükséges, megha
talmazás útján lakossági bérlet nem
váltható.

Azok, akik korábban nem rendel
keztek lakossági parkolóbérlettel,
vagy időközben valamely adatuk
ban változás történt, továbbra is
csak a szükséges igazolások bemu
tatásával intézhetik a lakossági par
kolóbérlet kiváltását. A bérletigény
léssel kapcsolatos részletes infor
mációk megtalálhatóak a gyor
szol.hu oldalon.

A korábbi évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy a lakossági parkolási
bérletek értékesítésének időszaká
ban a GyőrSzol Zrt. Orgona utcai
ügyfélszolgálati irodájában általában
rövidebb a várakozási idő. 
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A GYHG Gyõri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

FLOTTAKEZELÕ

Szakmai önéletrajzát a bérigény megjelölésével következõ címre várjuk: GYHG Gyõri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9028 Gyõr-Sashegy, 
Külsõ Fehérvári út 1., vagy munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, szíveskedjen a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni: „Flottakezelõ” pozíció.

Fõbb feladatok: Társaságunk gépjármûveinek, eszközeinek szükség szerinti javíttatása, szervizeltetése, mûszaki vizs-
gáztatása, közremûködés a beszerzésekben, a jármûvek állagmegóvásának felügyelete, figyelemmel kísérése • a
gépjármûvek, eszközök dokumentumainak teljes körû nyilvántartása, az ezzel kapcsolatos teendõk ügyintézése, admi-
nisztrálása • technológiai és mûszaki színvonal folyamatos ellenõrzése, a fejlesztések elõsegítése, költséghatékony mun-
kavégzés betartatása • kimutatások, beszámolók, jelentések készítése • kapcsolattartás  a Társaság társszerveivel,
ügyfeleivel, önkormányzatokkal, kollégákkal • beosztott munkavállalók irányítása, munkájuk szervezése • károkozással
kapcsolatos események dokumentálása. Feltétel: felsõfokú (mûszaki) szakirányú végzettség • magas szintû számító-
gépes ismeret • „B” kategóriás jogosítvány. Elõnyt jelent: tehergépjármûvek mûszaki ismerete • hasonló területen
szerzett szakmai tapasztalat • gazdasági ismeretek, esetlegesen gazdasági végzettség is

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

Január 6án volt vízkereszt, a ha
gyományok szerint sokan ekkor sze
dik le a karácsonyfáról a díszeket.
Nem volt ez másképp idén sem, a hé
ten egyre több fenyő került a Győr
Szol Zrt. által Győrben kijelölt 103
közterületi fenyőgyűjtő helyre. Az
igényeket figyelembe véve, idén is
bővült a depók listája, új helyszín
ként szerepel Ménfőcsanakon a Hár
mashatár út 20. házszám melletti te
rületen lévő fenyőgyűjtő hely. A janu
ár végéig működtetett, rendszeresen
ürített, ingyenesen használható fe
nyőgyűjtők helyét a szokásos módon
tábla jelzi.

A fenyőfák újrahasznosíthatósága
érdekében kéri a szolgáltató, hogy a
volt karácsonyfáról kidobás előtt le
hetőség szerint mindenki szedje le a
díszeket és a dekorációt. Ugyancsak

újraváltása

A január a lakossági parkolóbér
letek megvásárlásának időszaka
az arra jogosult győriek köré
ben. Az árak nem változtak, az
éves lakossági parkolási bérlet
a 2020as évre is 3900 forintba
kerül. A tavaly megváltott lakos
sági bérletek ez év január 31ig
érvényesek.

Lakossági
parkolóbérletek

Szöveg: GyőrSzol Zrt.

fontos, hogy a fenyőfák a kijelölt he
lyekre kerüljenek, illetve hogy a de
pókba más hulladékot ne rakjon sen
ki. A gyűjtőhelyek teljes listája a gyor
szol.hu weboldalon olvasható.

A GYHG Győri Hulladékgazdálko
dási Nonprofit Kft. közszolgáltatási
hulladékszállítási működési területén
a családi házas övezetekben, illetve a
bio hulladékgyűjtővel rendelkező in
gatlanok esetében a díszek nélküli fe
nyőfa apróra aprítva a barna fedeles
kukában is elhelyezhető. A volt kará
csonyfák a díszek nélkül, a jogosult
ság igazolása után a hulladékudvarok
ba is beszállíthatóak. A győri hulla
dékudvarok nyitvatartása a gyhg.hu
weboldalon olvasható. A vidéki hulla
dékudvarok jelenleg zárva tartanak,
nyitásuk időpontjait a közszolgáltató
január közepén teszi közzé.

FOLYTATÓDIK A a fenyőgyűjtés Szöveg és fotó: 
GyőrSzol Zrt.

ÁLLÁSHIRDETÉS A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési üzletága felvételt hirdet 
az alábbi munkakör betöltésére:

VÍZGÉPÉSZ

Fényképes szakmai önéletrajzát a következő címre várjuk: Győr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 Győr, Orgona utca 10.,
vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra, kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „vízgépész” jeligét.

Feladat: A Magyar Vilmos Uszodában a víztechnológiai berendezések üzemel-
tetése, kezelése, javítása, felügyelete. Feltétel: műszaki végzettség. Előnyt
jelent: gépész vagy vízgépész, illetve csőszerelő végzettség • Fenti végzett-
séggel nem rendelkező jelentkezőknek társaságunk biztosítja az állás betölté-
séhez szükséges képzést. Jelentkezési határidő: 2020. január 17.
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Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Va-
gyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján érté-
kesíti 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 ingatlan két bejáratról is megközelíthető,
összkomfort fokozatú, az üzlettereken kívül, mos-
dóhelyiségekkel és egyéb tárolóhelyiségekkel ren-
delkezik. A zrt. jelenleg az ingatlant bérlet útján
hasznosítja. A kisebb alapterületű üzletrészre vo-
natkozóan 2019. december 31. napjáig tartó ha-
tározott, míg a 110 m2 alapterületű ingatlanrész-
re határozatlan időtartamú bérleti szerződés van
hatályban. Pályázó benyújtandó pályázatában nyi-
latkozni köteles, hogy a bérleti jogviszonyok fenn-
tartásával 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 szemé-
lyesen leadni a következők 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
tekinthetŐ meg. További információ a GYŐ R-SZOL Zrt.
Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Orgo-
na u. 10., tel.: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkeze-
les@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben 8 és 16
óra között.

FOGADÓÓRA

Bárány István önkormányzati képviselő január 13-
án az Audi Hungaria Iskolában (Körtöltés utca felől
megközelíthetően), 14-én a bácsai nyugdíjasklub
helyiségében (Vámosi u. 2.), 15-én a Tulipános Is-
kola Kisbácsai Tagiskolájában (Sövény u. 15.) 17
órától FOGADÓÓRÁRA VÁRJA az érdeklődőket.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pá-
lyázatot hirdet KULTURÁLIS ÜGYINTÉZŐ munka-
kör betöltésére. A pályázattal kapcsolatban további
információ az onkormanyzat.gyor.hu honlapon, a
Pályázatok menüpont alatt érhető el.

JAVASLATTÉTELI  FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
által elfogadandó GAZDASÁGI PROGRAM összeállításá
hoz vélemények, javaslatok megtételére vonatkozó FEL-
HÍVÁS ELÉRHETŐ a www.gyor.hu honlapon.

A SZEMETELŐK

Az elmúlt évben is jelentős erőfeszítéseket tett a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékén,
illetve a közterületeken szemetelő szabálysértők tettenérésére és megbüntetésére a Győr
Szol Zrt. biztonsági csoportja, a közterületfelügyelet és a rendőrség munkatársaiból szerve
ződött csoport, amely Radnóti Ákos alpolgármester kezdeményezésére alakult 2015ben.

Többmilliós bírságot kaptak

A GyőrSzol Zrt. biztonsági
csoportja 2019ben több mint
1703 helyszíni ellenőrzést vég
zett, 1528 esetben szelektív szi
getet, 146 alkalommal közterü
letet, 29 esetben egyéb terüle
tet tartottak szemmel. Több
mint 1400 esetben regisztrálták,
hogy illegálisan helyeztek el hul
ladékot, a szemetet 1124 alka
lommal át is vizsgálták. Ennek
eredményeképpen 139 szabály
szegőt azonosítottak és össze
sen 154 esetben kezdeményez
tek hatósági intézkedést.   

A biztonsági csoport munka
társai 95 helyszínen, 36 akcióban
vettek részt a közterületfelügye
let dolgozóival, az ellenőrzések
hez többször a városi kapitány
ság rendőrei is csatlakoztak. A
csoport munkáját 62 alkalommal
lakossági bejelentések segítet
ték. A városban élőktől érke
ző információknak utána
jártak a kommandó tag
jai. A biztonsági csoport
nak lopást és rongálást
is sikerült megakadályoz
niuk. A gyűjtögetésből
élők előszeretettel fosztogat
ják a fémdobozokat tartalmazó
edényeket. A gyűjtőkbe bedo
bott fémhulladék jogilag az
NHKV Zrt. tulajdona, így annak
eltulajdonítása lopásnak minő
sül. Ráadásul, hogy a dobozok
hoz hozzájussanak, az elkövetők
megrongálják az edényt is, ami
vel jelentős kárt okoznak. 

Több kirívó eset végére a köz
területfelügyelet munkatársai
tettek pontot. Például ősszel zsá

kokban elhelyezett gyógyszereket
találtak közterületen. Gyógysze
rektől csak az előírások szerint le
het megszabadulni, azok kidobá
sa a környezetszennyezés mellett
balesetveszélyes, az illegális köz
területi elhelyezés pedig különö
sen felelőtlen magatartás. A hul
ladékban talált nyomok alapján si
került az elkövetőt azonosítani, a
közterületfelügyelet pénzbírság
kiszabásával büntette a tettest.

Az elmúlt években a szabály
talankodók a korábbiaknál gyak
rabban kapták meg büntetésü
ket. A hatóság munkatársi létszá
mának bővítése is szerepet ját
szott abban, hogy míg 2014ben
csak 63 esetben indult szabály
sértési eljárás, 2015ben  212

esetben, 2016ban már 405 eset
ben indult illegális hulladéklera
kással kapcsolatban szabálysérté
si eljárás. Ez a tendencia 2019
ben is folytatódott. Az ellenőrzé
sek és az azt követő szankciók in
tenzitását jól mutatja, hogy míg a
győri közterületfelügyelet 2017
ben 805 esetben indított szabály
sértési eljárást illegális hulladék
lerakással kapcsolatban, 2018

ban ez a szám 907re emelkedett,
tavaly pedig 924re nőtt. 2017
ben 735 alkalommal szabtak ki
helyszíni bírságot és 70 alkalom
mal tettek feljelentést, 2018ban
már a feljelentések száma 90re,
a helyszíni bírságok mennyisége
817re emelkedett. 2019ben
már 845 esetben szabtak ki hely
színi bírságot, és 79 ügyben éltek
szabálysértési feljelentés eszközé
vel. A kiszabott bírságok összege
tavaly meghaladta a négy és fél
millió forintot.

Az intenzív ellenőrzések és a ki
szabott büntetések ellenére még
mindig sokan és sokszor megsze
gik a hulladéklerakás szabályait. A
szelektív hulladékgyűjtő szigetek
re sokan vegyes háztartási hulla
dékot visznek, a kukák mellett ha

gyott műanyag táskákban, vala
mint az edényekben pedig

jócskán található oda
nem való hulladék. Az il
legális hulladék elha
gyott ingatlanokon, tel
keken is megjelenik. A

köztisztaság fenntartása ér
dekében a GyőrSzol Zrt. a

szemetet innen is rendszeresen
elszállítja, ami éves szinten több
száz köbméter hulladék fuvarozá
sát jelenti és több tízmilliós ki 
adással jár. A munkát akadályozza,
hogy az ingatlanok sokszor ma
gántulajdonban vannak. Ilyen
esetben a lerakás megakadályozá
sa, illetve az elszállítás megszerve
zése és finanszírozása a tulajdo
nos vagy használó feladata.

A hulladékkommandó idén is
folytatja az ellenőrzéseket.

Szöveg és fotó: GyőrSzol Zrt.

A
hulladékkommandó

folytatja 
az ellenôrzéseket
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kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok.
Akár egész lakás ürítését is vál
lalom. Tel.: 0670/8826590.

Lomtalanítást vállalnék, laká 
sok, pincék ürítését, takarítá
sát, megegyezés szerint. Tel.:
0670/6750654.

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól a
pincéig. Tel.: 0670/2657643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere, re
dőnyjavítás. Ingyenes felmé
rés! Tel.: 0670/2339213.

Szobafestést, mázolást, tapétá
zást, tisztasági festést, laminált
padlók lerakását vállaljuk. Tele
fonszám: 0670/2458931.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, herendi por
celánt, Zsolnayt, kristályokat,
ezüsttárgyakat, ékszert, régi órá
kat, könyveket, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! Tel.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát,
Ceragem ágyat vásárolok! 06
20/5299861

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satukat,
műhelyberendezéseket, kerti
szerszámokat vásárolnék. Tel.:
0620/4153873.

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás. Ná
dorvárosban garázst vennék.
Tel.: 0670/5642280.

KIADÓ

Ikva utca 2. emeleti lakás szobá
ja kiadó. A lakás felszerelt, WiFi
van. Kaució: 1 hó. Jelenleg 2
lány és 1 fiú lakik a lakásban. El
sősorban lányok jelentkezését
várjuk. A szoba 45.000 Ft/hó +
rezsi (max. 10.500 Ft/hó/fő).
Érd.: 0670/4194222.

LAKÁSCSERE

96/505050

Nádorvárosi 2 szobás, 59 nmes,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 35–
45 nmes, 1 szobás, határozat
lan idejű, gázfűtéses, nádorváro
si bérleményre. Panelépület ki
zárva. (Hirdetésszám: 716)

Belvárosi 2 szobás, 72 nmes,
komfortos, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cserélne
100 nmtől, min. 3 szobás, ha
tározatlan idejű, Belváros, Ná
dorváros, Gyárváros, Szabad
hegyi bérleményre. Panel ki
zárva. (Hirdetésszám: 717) 

Adyvárosi 2 szobás, 49 nmes,
összkomfortos, határozott, bér
leti szerződéses lakást cserélne
55–100 nmes, 34 szobás, ha
tározotthatározatlan idejű, bér
leményre. Sziget, Újváros, kizár
va. (Hirdetésszám: 661) 

Újvárosi 1 szobás, 34 nmes,
összkomfortos, felújított, határo
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 35–45 nmes,
határozatlanhatározott idejű
bérleményre. Bán A. utca kizár
va. (Hirdetésszám: 662)

Szigeti 1 szobás, 40 nmes, fél
komfortos, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cserélne
50–90 nmes, 2–1+2 fél szo
bás, határozatlan bérlemény
re. (Hirdetésszám: 663) 

Szigeti 1 szobás, 26 nmes, össz
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 55–
70 nmes, 2+fél 3 szobás, határo
zatlan bérleményre. Kizárólag Szi
get, Marcal I–II, Szabadhegy vá
rosrészben. (Hirdetésszám: 664) 

Adyvárosi 2 szobás, 54 nmes,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 54–65
nmes, 3 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű, nádorvárosi, Mar
calváros I, adyvárosi bérleményre.
Lift nélküli házban maximum a 2.
emeletig. (Hirdetésszám: 665)

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

A Szent Anna Otthon felvételt hirdet
győri telephelyeire

belgyógyász orvos,

győri és győrújbaráti telephelyeire
szakképzett ápoló, gondozó
és szakképzetlen gondozó

munkakörökben.

Jelentkezni lehet:
Bene Orsolya intézményvezetőnél
9024 Győr, Öveges József u. 7.

telefon: 96/440-540

A Generációk Háza Mûvelôdési Központ, Gyôr

EFOP 3.3.2.-16-2016-00092 Kulturális intézmények 
a köznevelés eredményességéért pályázat, 
Élménymozaik program

A támogatás összege: 23.772.540 Ft
A megvalósítás idôszaka: 2018. január 1—2019. december 31. (24 hónap)

Fejlesztô foglalkozások, mûhelyek, történelmi és kulturális interaktív foglalkozások,
témanapok és élménytúrák, zeneterápiás és drámapedagógiai foglalkozások,
összmûvészeti fesztiválok.

9 partnerintézmény — 11 programsorozat, 
452 foglalkozás, 1121 fô részvételével.

ÁLLÁS

Nyugdíjas munkavállalók jelent
kezését várjuk rész és folyamatos
munkavégzésre: asztalos, sza
kács, takarító, csomagoló, köny
nyű fizikai feladatok. Jelentkezni:
0620/3357312, 96/822514
vagy személyesen Győr, Bartók B.
út 8. sz. Északi Szomszédok Nyug
díjas Szövetkezet irodájában.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanybojlerek
javítását vállalok Győrben és kör
nyékén. Tel.: 0670/3846557.

Ajtók javítása! Kültéri és beltéri aj
tók javítása, vasalatzár csere, zár
javítás. Tel.: 0670/2237957.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbútorok
javítása, áthúzása anyagválasz
tással. Ingyenes felmérés, szál
lítás. Autók, robogók kárpitjai
nak javítása, áthúzása. Érdek
lődés: 0670/8846838.

Áruházi, lapra szerelt bútorok,
eszközök, összeszerelése! Ház kö
rüli férfimunkák (számlaképes)!
0630/4036810; 96/826322.

Villanyszerelés Győr és környé
kén. Kis munkák is. Rövid ha
táridővel. 0620/4026657

Bontás és ablakcsere nélkül is
feljavíthatja régi faablakainak
szigetelő képességét, ha dupla
falú hőszigetelő üvegeket épít
tet be. Fele költség. További in
fó: 0620/9245185.

Vállalom limlomjának elszállí
tását, megbízható csapat va
gyunk. Hívjon bizalommal, ár
megegyezés szerint. 06
70/5146990

Lomtalanítást vállalok padlás
tól pincéig, épületbontást is
megegyezés szerint. Hívjon bi
zalommal! 0670/7075812

Lomtalanítást vállalok, eltakarí
tom limlomját, ingyen elszállí
tom felesleges holmiját.
0620/9967268

Lomtalanítást vállalok. Ingyen

• 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!
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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  •

Képünkön balról: Németh József
(kockás ingben takarva, Győri Vízháló
zat), Horváth Gábor (Győri Szennyvíz
tisztító), Kürti Attila (Szennyvízáteme
lők), Tolnai Tibor (Szennyvízátemelők),
Tapolcsányi István (Szennyvízáteme
lők), Grúber Csaba (Győri Csatornahá
lózat), Csányi Tibor (Szennyvízáteme
lők), Makkos Zoltán (Győri Szennyvíz
tisztító), Füsi Lajos (Győri Csatornahá
lózat), Czefernek Ferenc (Szőgyei Víz

Régi hagyományt felelevenítve,
a PannonVíz Zrt. vezetősége a
napokban köszöntötte munká
ba állásuk kerek évfordulóját
ünneplő dolgozóit. Az ünnepsé
gen azok vettek rész, akik 10,
15, 20, 25, 30, 35 vagy 40 éve
dolgoznak a társaságnál.

mű), Oláh Tamás (Győri Csatornaháló
zat), Ritz Ferenc (Szőgyei Vízmű), Zalka
Csaba (Győr Szennyvízágazat), Takács
László (Győri Vízhálózat), Takács Gá
bor (Szőgyei Vízmű), Kovács Attila (Öt
tevényi Vízmű) és Csongrádi Zoltán
műszaki igazgató. 

Szintén kerek évfordulót ünnepel
nek, de nem tudtak jelen lenni az ün
nepélyes átadáson: Szalánczi József
(Lébényi Vízmű), Horváth Csaba (Öt

tevényi Vízmű), Kovács Sándor (Győ
ri Vízhálózat), Sallai Tamás (Lébényi
Vízmű), Süttő Roland (Győri Vízháló
zat), Tóth László (Révfalui Vízmű), Ve
nesz István (Révfalui Vízmű).

Érsekné Schőberl Magdolna (Rév
falui Vízmű) és Bacskó Lajos (Szőgyei
Vízmű) a negyvenéves szolgálatért já
ró elismerést vehette át, róluk rövi
desen bővebben olvashatnak. 

Gratulálunk! 

A rohamosan fejlődő, egyre több
országban ismert és elismert magyar
fejlesztésű sportág, a teqball harma
dik világbajnokságán 58 ország csak
nem 150 sportolója vett részt egyéni,
páros és vegyes páros kategóriákban.
A teqball világát jelenleg a magyarok
uralják, de egyre sűrűbb a mezőny.

„Gyorsan népszerű lett a sportág,
köszönhetően annak, hogy technikás,
látványos, és hogy olyan futballlegen
dák népszerűsítették, akik a valaha volt
legjobb játékosok közé tartoznak. Mint
ha a pingpong és a lábtenisz keveréke
lenne: egy hajlított asztalon játsszuk fo
cilabdával. Szerencsére egyre több he
lyen elérhető ilyen asztal, Győrben a
Barátság Sportparkban is. A vbcsapat
ba úgy kerültem be, hogy jól szerepel
tem az országos bajnokságon, az volt
a kvalifikáció a válogatottságért” – me
séli a 23 éves vbezüstérmes.

A Vasas sportcsarnokában rende
zett világbajnokságon az aranylabdás
brazil Ronaldinho mellett a világ és
Európabajnok, BLgyőztes Carles
Puyol, az egyaránt Ebezüstérmes
portugál Nuno Gomes és Simao Sab
rosa, valamint a világbajnoki ezüstér

Ronaldinho is 

mes francia William Gallas mutatta
meg tudását a közönségnek. „Örök
élmény marad számomra, hogy ami
kor az elveszített döntő után nagyon
csalódottan mentem be az öltöző fo
lyosójára, Ronaldinho odajött hoz

zám és gratulált a játékunkhoz. Fel se
tudtam fogni, hogy mi történik, any
nyira meghatódtam, és megöleltem
a brazil sztárt. Az ezüstérmet pedig a
Barcelona ikonjától, Puyoltól vettem
át” – tette hozzá Janicsek Zsanett,

aki tizenkét éve nagypályán kezdett
el futballozni, majd három éve vál
tott a futsalra és ezzel párhuzamo
san a teqballra. Tervei között szere
pel, hogy a következő vbn is ott le
gyen, és aranyérmet szerezzen. 

gratulált Zsanettnek

Egyéniben és pá
rosban is aranyér
met szereztek a
magyarok a tavaly
év végén Budapes
ten megrendezett
harmadik teqball
világbajnokságon,
vegyes párosban
pedig ezüstéremig
jutott a magyar
duó. Utóbbi tagja
volt a győri Jani
csek Zsanett, aki
Bányik Csabával
szerezte meg a má
sodik helyet.
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A magyar válogatott Lukács Viktóriával három 
éves szerződést kötött az ETO. „Fiatal, tehetséges,
ugyanakkor rendkívül tapasztalt játékosról van szó,
aki ráadásul alapembere a magyar válogatottnak
is” – mondta Bartha Csaba klubelnök. Hozzátette,
örül, hogy a szélső őket választotta, hiszi, hogy
nagy értéke lesz az ETOnak.

„Megtisztelő, hogy a világ jelenlegi legerősebb
csapatában játszhatok nyártól. A szezon hátralévő
részén mindent megteszek a jelenlegi klubom si
keréért, de várom már, hogy a következő szezontól
az új kihívásoknak is megfeleljek. Tudom, hogy a
legmagasabb célokért küzdenek mindig Győrben,
ez számomra is szimpatikus. Szeretném én is ki
venni a részem teljesítményemmel a sikerekből”
– nyilatkozta Lukács Viktória.

A 24 éves kézilabdázó 2011ben mutatkozott
be a magyar bajnokságban, a Ferencváros csapa
tában, azóta 232 felnőtt bajnoki és kupamérkőzé
sen, valamint 96 nemzetközi találkozón szerepelt,
illetve a magyar válogatottnak is alapembere. Az
Audi ETO nem most igazol először jobbszélsőt a
Ferencvárostól: 2019 nyarán Faluvégi Dorottya ér
kezett a győriekhez a fővárosból. 

Négy játékossal erősítette meg ke
retét az ETO FC Győr. Az MTKtól érke
ző csatár, Simon András és az előző két
szezonban Zalaegerszegen játszó kö
zéppályás, Kiss Máté egyaránt két és
fél évre írt alá. A Szombathelyi Haladás
támadója, Gaál Bálint másfél éves szer
ződést kötött a klubbal, míg Tömösvári
Bálint fél évre, kölcsönbe igazolt a zöld
fehérekhez a Honvédtól.

Simon András korábban már ját
szott az ETOban, bajnoki címet is
nyert a csapattal, és volt a Gyirmót já
tékosa is. Kiss Máté és Simon András
pályafutásában több közös pont is
van. Mindketten tagjai voltak a 2009
ben világbajnoki bronzérmes U20as
magyar válogatottnak, és játszottak

ERŐSÍT A GYŐR

Decemberben és év elején két válogatott
játékos szerződtetését jelentette be a Baj
nokok Ligájacímvédő Audi ETO KC női ké
zilabdacsapata. Nyártól az olimpiai ezüst 
érmes és Európabajnok francia kapus La
ura Glauser, és a Ferencváros jobbszélsője,
Lukács Viktória is Győrben folytatja pálya
futását. 

A 26 éves francia kapus, Laura Glauser is
nyártól csatlakozik az ETO keretéhez, és Lukács
hoz hasonlóan, ő is hároméves szerződést írt
alá. Glauserrel már márciusban megállapodott
a klub, ám ezt csak most hozták nyilvánosságra.
„Időben el kellett kezdeniük a tárgyalásokat Ka
ri Aalvik Grimsbö pótlásával kapcsolatban, a
norvég kapus ugyanis úgy döntött, hogy az
idény végén visszavonul. Laura a francia válo
gatottban folyamatosan szerephez jut Amandi
ne Leynaud mellett, és aktívan kivette a részét

a válogatott sikerekből” – mondta Bartha Csa
ba klubelnök.

A csapat az év elején komoly elismerést kapott.
Az ötödik helyen végzett az Audi ETO a Nemzetközi
Sportújságíró Szövetség hagyományos év végi szava
zásán, amelyen 102 ország 331 sportújságírója vett
részt. A győrieket a csapatok mezőnyében választot
ták be az elitbe, főként a sorozatban harmadszor, ösz
szességében ötödször megnyert BL címüknek kö
szönhetően. A vetélkedésben a szintén BL győztes
FC Liverpool labdarúgócsapata lett az első.

Elkezdték a felkészülést a baj
nokság tavaszi folytatására az
NB IIes győri labdarúgócsapa
tok, a Gyirmót Csertői Aurél, az
ETO Kondás Elemér vezetőed
ző irányításával. 

együtt az ETOban, illetve Gyirmóton
is. „Itt kezdtem a pályafutásomat, itt
nevelkedtem, nagyon örülök, hogy új
ra Győrben lehetek. Célom, hogy el
érjük az NB Iet, akár már ebben az
idényben” – mondta a középpályás.
Többen távoztak is a játékoskeretből.
Szánthó Regő a Ferencvárosba igazolt.
Az ETO egyik legnagyobb tehetségé
nek tartott 19 éves csatár összesen 59

mérkőzésen lépett pályára a másod
osztályban. A mostani idényben hat
gólt szerzett, az U21es válogatottban
szeptemberben mutatkozott be. Tar
Zsolt az NB IIes Ajka, Hidi M. Sándor
a szintén másodosztályú Vasasnál
folytatja pályafutását.

A Gyirmót FC Győr a csapat egyik
védőjével, Szilvási Péterrel bontott
szerződést. Szilvási 2018 elején Deb

recenből igazolt Gyirmótra, első sze
zonjában mind a 38 NB IIes bajnokin
pályára lépett, azonban a most futó
bajnokság őszi idényében egyetlen
meccsen sem játszott sérülés miatt. 

Az első felkészülési mérkőzését
szombaton egymás ellen játssza a
Gyirmót és az ETO az Alcufer Stadi
onban. A tavaszi szezon február 2án
rajtol és május 17ig tart.

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: január 10—16.

Füstölt kolbász 
csemege, csípôs

Hazai trappista 
sajt

Házi sertészsír,
vödrös

1 kg 720 Ft/kg

Sertésmáj

1399 Ft/kg

320 Ft/kg

229 Ft/db

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

kartonos ár

169 Ft/db

Steffl dobozos sör 4,2%-os,
0,5 l, 338 Ft/l

249 Ft/kg

Magyar
piros alma 

1450 Ft/kg

1899 Ft/db helyett

Révész Máriusz, a Giro Hungary
2020 szervezőbizottságának elnöke,
aktív Magyarországért felelős kor
mánybiztos elmondta, a Tour de
France után a világ második legran
gosabb kerékpáros versenyének
számító, május 9. és 31. között meg
rendezendő sportesemény első há
rom napja három magyarországi
szakaszon zajlik majd május 9., 10.
és 11én.

A nyitó napon a 8 kilométeres
egyéni időfutam rajtja Budapesten,
a Hősök terén lesz, majd a verseny
zők végighaladnak többek között
az Andrássy úton, a Margithídon
és a Várban fejezik be az aznapi
programot. A második napon 200
kilométeres szakasz következik a
Szentendre, Esztergom, Dunaka
nyar, Tata, Pannonhalma Győr út
vonalon, míg a harmadik napon
Székesfehérvár, Veszprém, Tihany,
Szigliget, KisBalaton és Nagykani
zsa érintésével halad a mezőny. Az
eseményt öt kontinens, 198 orszá

GIRO D'ITALIA:
májusban százmilliók

gában közvetítik majd, azaz a világ
figyelme Magyarország felé fordul,
ezért a szervezők az útvonalat igye
keztek úgy összeállítani, hogy az
látványos turisztikai célpontok
mentén haladjon el.

Sió Zoltán, a Giro Hungary 2020
projektvezetője elmondta, hogy a Gi
ro d'Italia nem csupán egy sportese
mény, hanem fesztivál is, amelyet az
érintett szakaszokon különböző kísé
rőprogramok, koncertek és egy 30
40 autóból álló látványos reklámka
raván színesít majd. Január 30án es
te, száz nappal a rajt előtt, az olasz
hagyományoknak megfelelően, Bu
dapesten és Győrben is megvilágíta
nak majd néhány ikonikus épületet a
verseny színével, a rózsaszínnel.

Az 1909 óta megrendezett verse
nyen eddig mindössze egy magyar,
Bodrogi László indult 2007ben, idén
esély van rá, hogy Valter Attila, a CCC
Team és Pelikán János, a Pannon
Cycling Team sportolója is ott legyen
a körversenyen. A sportszakmai veze

tő szerint Peter Sagan háromszoros
világbajnok szlovák sprinter is rajthoz
áll, ezért a határ közelsége miatt
Győrben kiemelten sok szlovák szur
kolóra számítanak.

Radnóti Ákos alpolgármester kö
szönetet mondott a kormánynak,
amiért a versenyt Magyarországra
hozta, és megjegyezte, jelentős tu
risztikai forgalomra számítanak. Ki
emelte, hogy Győr élen jár a kerék
páros közlekedésben, folyamato
san építi és újítja meg a kerékpáru
takat, és fejleszti a közösségi kerék
pározást is.

Sándorfi Róbert, a Polgármesteri
Hivatal Kulturális, Sport és Marke
ting Főosztályának vezetője el
mondta, a városban olyan útvona
lat jelöltek ki a kerékpárosoknak,
amely nemcsak szép, de verseny
technikai szempontból biztonságos
is. Így többek között a Rábapartot,
a Bécsi kapu teret és a Jedlik hidat
is érintik a versenyzők, mielőtt be
futnak a városháza előtti célba.

Idén Magyarországról rajtol a Giro d’Italia, a világ egyik legnagyobb kerékpáros körversenye. A má
sodik szakaszon Pannonhalmát érintve Győrbe érkezik a mezőny, a befutó pedig a városháza előtt
lesz. A szervezők szakmai előadásokkal mutatták be a rangos kerékpárverseny részleteit szerdán
az Olimpiai Sportparkban.

FIGYELNEK VÁROSUNKRA

Szerző: Nagy Roland  /  Fotó: ChiccoDodiFC/Shutterstock.com 
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