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A kor előrehaladásával az emberek többsége elkezd küzdeni a ráncok
kal. Krémek tömkelegét próbáljuk ki, időt és pénzt nem spórolva az
eredményért. Ám, amikor nem jön a várt siker, sokan kétségbeesnek.
Annak, aki hosszú távon szeretné frissen és fiatalon tartani az arcát,
jó választás lehet az arctorna, amely már városunkban is elérhető, és
mint megtudtuk, reneszánszát éli.

dig három hónapon belül garantál
tan észrevehető lesz.

Mivel az arctorna a jóga egyik
válfaja, ezért a stresszoldásban is

segíthet nekünk, ám a teljes ered
ményességhez itt is szükséges az
egészséges életmód és a megfelelő
folyadékbevitel. 

Mi az arctorna? 
Utánajártunk!

ajánló

ajánló

Az intézkedés csak a sertéshúsra vonatkozik, a ba
romfi, a marha és más húsoknál nem kell jelölni a ter
mék származását. A zászlókat csak a 200 négyzetmé
ternél nagyobb, húspulttal rendelkező boltokban kell
használni, azaz a hiper és szupermarketekben. Azokat
az üzleteket, ahol előre csomagolt húst árulnak csak,
azokat nem érinti a módosítás, hiszen a csomagoláson
eleve feltüntetik a származást. Egy sertéskarajon akár
kétféle zászló lehet, mert például, ha a tartás és a vágás
helye nem azonos országban volt, akkor mindkét orszá
got meg kell jelölni. A zászlós megjelöléssel a kormány
a magyar sertés fogyasztásának növekedését erősítené,
álláspontjuk szerint ugyanis, ha a vevő választhat,
mondjuk, az ugyanolyan minőségű, illetve árú holland
és magyar színekben „futó” sertéscomb közül, akkor a
tudatos vásárló biztosan a pirosfehérzöld zászlóval dí
szített húst választja. „Számunkra nem újdonság, hogy
fel kell tüntetnünk az általunk forgalmazott sertéshú
sok származását, ezt eddig is megtettük, igaz, zászlóval
csak most, január közepétől jelöljük a húsféleségeket”
– mondta a Győr+ Televíziónak Széles Zoltán, a Széles
Hús tulajdonosa, és hozzátette, tapasztalataik szerint
a győri vásárlók egyre tudatosabban választják a hazai
húsokat a pultból, ezt pedig tovább erősítheti a most
bevezetett zászlós megjelölés.

ajánló

ajánló

Január 15től a húspultban
lévő csomagolatlan sértéshú
sokra jól láthatóan ki kell írni
a termék származását, sőt a
nagyobb boltokban még
nemzeti színű zászlókat is ki
kell tenni a szöveg mellé.

A SERTÉSHÚSON
Nemzeti színű zászlók 

„Már az 1920as évekből találha
tunk feljegyzéseket az arcjóga alap
jairól, ám igazán a '80as években
kapta fel a köztudat ezt a hosszan tar
tó természetes lehetőséget” – me
sélte Kátai Csilla a Győr+ Estében. Az
arctornatréner egy véletlen folytán,
három évvel ezelőtt hobbikeresés
közben ismerkedett meg ezzel a
módszerrel, és annyira megtetszett
neki, hogy ma már ő maga is oktatja.
„Mint mindennek, ennek is több vál
tozata létezik, én egy olyan technikát
képviselek, aminél fontos a helyes
kéztartás elsajátítása is” – fogalma
zott a szakértő.

Az arcjóga sok mindenre megol
dást jelenthet. Segítségével formál

ható és fejleszthető az arc tartása, se
gíthet az ödémás szemeken, a fogcsi
korgatáson, megszüntetheti az állka
pocs diszkomfort érzését, és sokak
örömére, a horkolást, valamint a to
kát is csökkenthetjük általa. Utóbbi
kettő egy hosszabb folyamat ered
ménye lehet, de a szakértő szerint
megéri a fáradozást.

Vannak azonban kizáró tényezők.
Nem végezhetnek ilyen gyakorlatot
a 70 éven felüliek, és akiknek vérnyo
más vagy állkapocsproblémái van
nak, illetve arra is érdemes odafigyel
ni, hogy ne vigyük túlzásba. Heti há
romszor 15 perc elégséges a javulás
eléréséhez, vagy éppen az állapotok
szinten tartásához, az eredmény pe
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Bizonytalanságot és közfelháboro
dást okozott Győrben a szocialista
országgyűlési képviselő rémhíre. A
betegek nagy része nem értette, mi
történt, hova lettek orvosaik, s ezen
túl ki kezeli őket. Többen persze az
zal vigasztalták magukat, hogy kam
pány van, ilyenkor szoktak marhasá
gokat beszélni a politikusok, de sú
lyosan beteg emberek érzéseivel ed
dig azért nem nagyon mertek játsza
dozni. Az a valószínűbb persze, hogy
a parlament népjóléti bizottságának
elnöke teljes mértékben tájékozat
lan a győri egészségügyről, s a kór
ház működéséről. 

„Új épületben, kiváló szakem
bergárdával és korszerű
felszereléssel dol
gozik az onkora
diológia” –
összegezte
a rákbete
geket gyó
gyító osz
tály tevé
kenységét dr.
Tamás László János, a
győri Petz Aladár Megyei Oktató Kór
ház főigazgató főorvosa. Hozzátette:
ellátási területükön félmillió ember él.
Évente 2500 új, összességében mint 
egy kilencezer embert kezelnek itt. A
rákbetegségek diagnosztikájában is
élen jár a kórház, az előírások adta ha

táridőn belül elvégzik a betegség kide
rítéséhez szükséges képalkotó és
egyéb vizsgálatokat. A diagnosztiká
ban kiemelten fontos patológiai osz
tály létszámát megduplázták. A kórhá
zi gyógyszerkeret mintegy 60 százalé
kát közvetlenül az onkológiai betegek
re költik.

A főigazgató hangsúlyozta: az onko
radiológia mellett szinte minden osztá
lyon – az urológiától a fülorrgégésze
ten át a bőrgyógyászatig – kezelnek
rákbetegeket. Győrben található Ma
gyarország legnagyobb onkológiai se
bészete is, hasnyálmirigyműtétekre
például az ország minden részéből,

másfél milliós körzet
ből jönnek a bete

gek. A kórház
ban az on
kológusok
m e l l e t t
legalább
száz szak

orvos gyó
gyít rákbetege

ket a különböző
osztályokon.

A három szakvizsgával rendelkező
dr. Pintér Tamás osztályvezető főor
vos arról tájékoztatott: orvosaik kö
zül többen háromnégy szakvizsgával
gyógyítanak, a szakorvosok mellett
négy rezidens is dolgozik, egyikük jö
vőre már szakvizsgázik, a másikuk pa

tológus, aki most szerzi meg a klini
kai onkológusi képesítését is. Április
tól érkezik egy olyan kollégájuk, aki
tizenkét éven át Németországban ve
zetett szakintézményt, de gyerekeit
itt akarja iskolába járatni, ezért haza
tért Magyarországra a család.

„Szó sincs tehát arról, hogy nincs
elegendő, jól képzett szakorvos. Min
den szempontból Európaszintű a rá
kosok győri ellátása” – nyugtatta meg
betegeiket dr. Pintér Tamás főorvos. 

Magyarországon egyébként nem a
daganatos betegségek követelik a leg
több emberéletet. Első helyen a szív
és érrendszeri betegségek állnak a ha
lálokok között. Száz emberből ötven
ebben a betegségben, tehát infarktus
ban, sztrókban, magas vérnyomásban
hal meg. Rákban százból 25en veszítik
életüket, országosan összességében
évente mintegy 32 ezer ember. 

Megnéztük a Nemzeti Rákregisz
tert, amely szerint GyőrMosonSop
ron megyében a hörgő és tüdődaga

natok száma a legmagasabb. Ezt köve
ti, a bőr, az emlő, a vastagbél és a
prosztata daganata. Az újonnan diag
nosztizált rákosok száma országszerte
folyamatosan nő, de az igazsághoz tar
tozik, hogy ebben az egyre pontosabb,
korszerűbb diagnosztikai eszközök,
szűrőprogramok is szerepet játszanak. 

Sajnálatos módon a rákot provokáló
önpusztító életmód visszaszorításában
túl nagy eredményeket nem értünk el.
A fiatalok körében ugyan már közel
sem annyira divatos szokás a dohány
zás, mint régebben volt, s ez a korosz
tály az egészségesebb táplálkozásra is
jobban ügyel. A középkorosztály és az
idősebb nemzedék viszont kevesebbet
törődik az elfogyasztott ételek hatásá
val, minőségével, és a mozgás sem tar
tozik hozzá szervesen az életükhöz. A
genetikai hozomány persze sok beteg
ségben játszik meghatározó szerepet,
de ha jobban figyelnénk önmagunkra,
nagyobb eséllyel tudnánk megelőzni a
súlyos betegségek kialakulását.

Tizennégy doktor, közülük tíz szakorvos, összesen huszonöt szakvizsgával, dolgozik a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház onkológiai
osztályán – mondta el érdeklődésünkre dr. Pintér Tamás osztályvezető főorvos. A kérdés azért vált aktuálissá, mert Korózs Lajos szo
cialista országgyűlési képviselő, a parlament népjóléti bizottságának elnöke egy sajtótájékoztatón azt állította: összesen két szakorvosa
van a győri onkológiának, ráadásul egyikük maga is rákos, tehát ő sem tud mindig a betegei rendelkezésére állni.

Európa-szintű a győri ONKOLÓGIASzerző: Hajba Ferenc

Fotó: Marcali Gábor

A rákbetegségek
diagnosztikájában is

élen jár a kórház

Dr. Pintér Tamás
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„Bízom benne, hogy magas részvé
tel lesz, és sok szavazatot kapunk –
kezdte Balla Jenő. – A helyzet kiszá
míthatatlan, nem lehet tudni, hogy az
emberek kire fognak szavazni. Azt vi
szont látjuk, hogy a pártokból elegük
van” – fogalmazott. Balla Jenő  azt
már többször is hangsúlyozta, hogy ő
hidat szeretne képezni a kormánypárt

„Géber József rendpárti, rendszere
tő, tisztességes ember, néprajzkutató,
önálló gazdálkodó, és mint sokan tud
ják, vőfély is” – ezekkel a szavakkal
ajánlotta Apáti István polgármester
nek a jelöltet. Hozzátette, kiváló erdő
gazdálkodó, a való világból érkezik és
nem egy elvarázsolt kastélyból. „Közös
tulajdonú erdőkben tisztességesen és
felelősen tud bánni a közös vagyonnal,
nem úgy, mint a Fidesz és a balliberá
lisok” – folytatta Géber József dicsére
tét a képviselő, majd hozzáfűzte, ellen
tud állni a mézes bödön kísértésének.

„Győr határában a nádas részt le
csapolták, de a politikai mocsár itt
maradt” – fogalmazott Géber József,
majd arról beszélt, hogy gondolatvál
tásra van szükség Győrben, nem
csak a városházán, különben a rend

„A győriek vissza akarják venni a
város becsületét” – fogalmazott a je
lölt. A lakók szerinte változást akar
nak a város közéletében. Sajtótájé
koztatójuk címe, a Tiszta város! Tisz
ta jövő! is ezt az igényt fogalmazza
meg. Az ellenzéki jelölt szólt arról is,
hogy őt különböző támadások érték,
de ez csak erősítette szándékaiban,
programja megvalósításában. „Ren
geteg emberrel beszéltünk a város
minden részén, s ezáltal valós képet
alkothattunk arról, milyen Győrt kép
zelnek el maguknak az itt lakók” –
hangsúlyozta.

Pollreisz Balázs azt is bejelentette:
az ellenzéki erők a helyi választási bi
zottsághoz fordulnak az érintetteket

A független jelölt múlt szombati
sajtótájékoztatóján nem fukarkodott
az ígéretekkel, bár azt nem tudtuk
meg, honnan lesz pénz ezek betartá
sára. Azonnal megduplázná az orvo
sok és az ápolók számát. Három na
pon belül mindenki bejuthatna az
MRI, a CT és az ultrahangvizsgála
tokra. A város területére ingyenes
parkolást ígért, az önkormányzat pe
dig köteles lenne minden devizahite
lesnek könnyűszerkezetes házat épí
teni. Tíz százalékkal növelné a foglal
koztatottak számát győri lakosokból.
Az önkormányzat tőkéjéből alapítana
a városban egy gyárat, ahol az éppen
aktuális piaci igények döntenék el,
mit gyártsanak. Most például drónt.

Helyi népszavazást tartana, többek
között arról, hogy migránsok és letele
pedési kötvényesek még csak át se uta z   
hassanak Győrön, és ne lehessen me
csetet építeni a városban. A legnehe

Ahogy októberben, most is arra buzdít Balla Jenő, az Összefogás Győ
rért Egyesület polgármesterjelöltje, hogy mindenki menjen el szavazni,
s voksoljon arra a jelöltre, akiről úgy érzi, a legtöbbet tehet a városért. 

Balla Jenő: Mindenkinek el
kell mennie szavazni

Géber József:  A rend és
a tisztesség útján Győrben is
Ezzel a címmel tartott sajtótájé
koztatót Apáti István, a Mi Ha
zánk országgyűlési képviselője és
Géber József, a párt polgármester
jelöltje szerdán a kamarában.

és a tisztesség nem áll helyre. Az el
múlt évtizedekre utalva kijelentette:
Győrben volt már a baloldal, a jobb
oldal is hatalmon, változásra pedig
azért van szükség, mert mindkét ol
dal zsákutcába vitte Győrt.

Kérdésre válaszolva kifejtette: a
jobboldaltól nem vehet el szavazatot,
mert a Mi Hazánk jelenti a jobboldalt.
„Se Gyurcsány, se Orbán” – mondta
arra utalva, hogy azok szavazataira
számít, akik csalódtak. Szerinte ötven
százalék feletti győzelme már jelezné
az erőt, ami a mozgalom mögött áll.

és az ellenzéki pártok között. „Mind a
két oldalnak vannak konstruktív, jó öt
letei. Ezeket kellene összeegyeztetni
és létrehozni egy jó városvezetést. En
nek a városnak előre kell mennie!” A
jelölt úgy véli, ha bizalmat szavaznak
neki, ő lesz a garancia ennek a hídnak
a megvalósulására.

„Nekem nagyon fontos, hogy al
ternatív iparágakat alakítsunk ki, s
idevonzzuk a befektetőket: az ipar és
turisztika területén is. A delfináriu
mot is a befektetők pénzén kell meg
valósítani. Ezzel lehetne előre vinni a
várost. Jelenleg az ipar fellegvára
ként tekintenek a városra. Viszont
kell, hogy legyen más tervünk is, ha
mondjuk az Audinak nem a termelé
se, hanem az ott dolgozók száma
csökken” – zárta Balla Jenő, majd új
ra azt hangoztatta, vasárnap minden
kinek el kell mennie szavazni.

Pollreisz Balázs: legyen
változás a város közéletében
„Vasárnap, a szavazás után Győr is
beléphet a szabad városok sorába”
– mondta Pollreisz Balázs, az ellen
zéki pártok győri polgármesterje
löltje a csónakos szobornál tartott
sajtótájékoztatóján szerdán.

a garázsadó eltörléséről értesítő ön
kormányzati levél miatt, mely szerin
tük a kampányt szolgálta, s úgy szá
molták, hogy a tájékoztatás másfél
millió forintjába került az önkor
mányzatnak. 

Megszólalt a sajtótájékoztatón a
DK győri vezetője, Glázer Tímea is,
aki Borkai Zsolt ellenfele volt az októ
ber 13i választáson, de alulmaradt
a küzdelemben. „Tizenkilencezren
szavaztak rám, most azt kérem a de
mokratikusan gondolkodóktól, hogy
vasárnap közös jelöltünkre, Pollreisz
Balázsra adják le a voksukat.”

Hajnal János: Megduplázom
az orvosok és az ápolók létszámát!

A tizenhat éve Budapesten vállalkozást vezető Hajnal János is elindul
a győri polgármesteri tisztségért. Támogatja az általa létrehívott Nép
szuverenitás Mozgalom és a Turul Tanács.

zebben teljesíthető szándék valószínű
leg az lesz, hogy a patikákban csak
olyan gyógyszert árusíthassanak, me
lyeknek nincs mellékhatásuk.

Hajnal János kedden ismét sajtó
tájékoztatót tartott, amelyből kide
rült: Győrben megszüntetné a patká
nyokat, illetve hadat üzenne az 5G
nek is.
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A győri időközi polgármesterválasz
tás azt jelenti, hogy vasárnap kizárólag
polgármestert választunk, vagyis ön
kormányzati képviselőkre nem kell sza
vazni. Ennek megfelelően ezúttal
mindössze egy szavazólapot kapunk,
amin a hat nyilvántartásba vett polgár
mesterjelölt neve lesz megtalálható.

Érvényesen szavazni a jelölt neve
melletti körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal lehet. Érvénytelen a
szavazólap, amely nincs ellátva a hi
vatalos bélyegzőlenyomattal, a tör
vényben meghatározottnál több sza
vazatot tartalmaz, vagy nem tartal
maz érvényes szavazatot. Szintén ér
vénytelen, ha a szavazatot a választó
polgár nem a jelölt neve melletti kör
be tollal írt két, egymást metsző vo
nallal vagy kiesett jelöltre adta le. 

A választásra mindenképpen vi
gyünk magunkkal személyazonosítás
ra és lakcímünk azonosítására alkal
mas okmányt. Ezt megtehetjük lakcí
met tartalmazó érvényes személya
zonosító igazolvánnyal vagy lakcím
igazolvány mellett érvényes személy 
azonosító igazolvány; vagy érvényes
útlevél vagy érvényes vezetői enge
dély bemutatásával. 

A mozgásában gátolt választópolgá
rok kérhetik, hogy mozgóurnával sza
vazhassanak. Mozgóurna iránti kérel
met személyesen vagy elektronikus
azonosítással elektronikus úton január
24én 16 óráig kérhetünk, ezt követő
en elektronikus azonosítással január
26án 12 óráig, vagy az illetékes szava
zatszámláló bizottságnál, szintén a vá
lasztás napján 12 óráig.

A Helyi Választási Iroda a gyakran
ismétlődő kérdésekre csokorba gyűj
tötte a válaszokat, amelyek megtalál
hatók az onkormanyzat.gyor.hu oldal
választási menüpontjában, de továb
bi információkért érdemes felkeresni
a valasztas.hu weboldalt is.

„Ígérem, hogy amennyiben meg
tisztelnek bizalmukkal, elmennek sza
vazni és megválasztanak, akkor min
den erőmmel azon dolgozom, hogy
Győr fejlődése töretlen legyen és bé
kében, boldogan élhessünk szeretett
városunkban. Nem hagyhatjuk, hogy
örökös, véget nem érő vita és vesze
kedés költözzön a városba” – szögez
te le a polgármesterjelölt, aki jól is

A JÖVŐNK A TÉT

„Sorsdöntő választás lesz városunk számára a most vasárnapi, a jö
vőnk a tét” – nyilatkozta lapunknak dr. Dézsi Csaba András, a Fi
desz–KDNP polgármesterjelöltje, aki elmondása szerint éppen
ezért vállalta az indulást. Megválasztása esetén azon dolgozna,
hogy Győr fejlődése töretlen legyen és békében, boldogan élhes
sünk városunkban.

meri Győrt, hiszen Nádorvárosban
hét alkalommal szavaztak eddig bizal
mat számára az ott élők, így 25 éves
önkormányzati tapasztalattal rendel
kezik, egy cikluson át pedig alpolgár
mesterként is dolgozott a városért.

Ahogy arról korábban is hírt ad
tunk, kampányában húszpontos
városfejlesztő programot fogalma
zott meg, az első pontnak megfele

lően a győriek véleményét is figye
lembe véve. „Kommunikatív város
vezetést tervezünk, folyamatosan
egyeztetünk a társadalmi szerveze
tekkel, kamarákkal és egyesületek
kel. Fontos döntéseinkhez rendsze
resen kikérjük és figyelembe vesz
szük a győriek véleményét” – ol
vasható a dezsicsabaandras.hu cí
mű honlapján.

Dr. Dézsi Csaba András program
jában hangsúlyosan megjelenik a vá
rosrészek fejlesztése. „Az elmúlt idő
szakban a Fidesz–KDNP közgyűlési
többsége számos fontos fejlesztést
valósított meg. Sokat fejlődött a vá
rosunk. A továbbiakban az a célunk,
hogy minden városrészt az ott lakók
igényeinek megfelelően tovább fej
lesszünk” – ígérte a jelölt, aki beszélt
arról is: a győriek tavaly októberi sza
vazatainak megfelelően, a 22 fős vá
rosi közgyűlésben 15en Fidesz–
KDNPs önkormányzati képviselők.
Ez a biztos többség garanciát jelent
arra, hogy – a győriekkel közösen –
megvalósíthassa a programját.

„Számítok az együttműködésük
re, a bizalmukra és a szavazatukra!
Ne bízzák a véletlenre, menjenek el
szavazni! Fogjunk össze, mi, győri
ek! Vasárnap szavazzanak Győr to
vábbi fejlődésére!” – zárta a polgár
mesterjelölt.

Ötödik alkalommal kapott bizalmat
a lakóhelyén Bárány István képviselő.
Legutóbb az ellenzéki összefogás színe
iben (Demokratikus Koalíció, Jobbik,
LMP, Momentum, MSZP) mérette meg
magát, de szerződésben kötötte ki,
hogy győzelme esetén önállóan dönt
het arról, hová csatlakozik. Bárány Ist
ván függetlenként dolgozik az önkor
mányzatban. „A választóimmal kötöt
tem szövetséget, s a körzetemben élők,
valamint az egész város érdeke, hogy
városvezetői tapasztalattal bíró, gyors
intézkedésre képes, rátermett ember
irányítsa Győrt” – hangsúlyozta Bárány
István. Hozzátette: dr. Dézsi Csaba And
rás alpolgármesterként sokat segített a

BÁRÁNY ISTVÁN AZT KÉRI,
Az önkormányzati választásokon az ellenzéki összefogás színeiben induló, s közülük egyedüliként egyéni
képviselői mandátumhoz jutott Bárány István sajtótájékoztatón kérte csütörtökön, hogy a győriek dr. Dézsi
Csaba Andrást válasszák meg polgármesternek, mert egyértelműen ez a város érdeke.

városrésznek, kiemelkedő érdeme a
győri szennyvíztisztító befejezése. 

Utalt rá: október 13án eldöntöt
ték a győriek, hogy milyen politikai
irányt követnek, a testületet megha
tározó többségben Fideszes képvise
lők alkotják. Velük együtt egy olyan
polgármester tud sikereket elérni,
aki része a testületnek, kiváló orszá
gos kapcsolatokkal rendelkezik, s ere
je, képessége van érvényesíteni a
győriek érdekeit. „Az egyedül éssze
rű döntés dr. Dézsi Csaba András
megválasztása” – fogalmazott Bá
rány István. Szerinte Dézsi doktor
olyan lokálpatrióta, aki a párbeszéd
híve, ért a választók nyelvén.

dr. Dézsi Csaba Andrásra szavazzanak a győriek 

Dr. Dézsi Csaba András:

Január 26án, vasárnap reggel 6–
19 óráig voksolhatnak a győri lak
címmel rendelkező választópolgá
rok a lakcímük, illetve átjelentke
zésük esetén tartózkodási helyük
szerinti szavazókörben.

Tudnivalók
polgármester-
választáshoz
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Az elnök indoklásként elmondta: dr. Dézsi
Csaba András programjában két olyan kardiná
lis pont is szerepel, amelyet a civilek az októbe
ri választáson célként tűztek ki. Egyik a tömeg
közlekedés fejlesztése, a másik pedig a nyitott
városháza.

„Egyeztetéseket folytattunk a Fidesz–KDNP je
löltjével, aki nyitott volt, a tárgyalások eredmény
re vezettek, ezért állunk be Dézsi doktor mögé” –
indokolt az elnök. Beszélt arról is, ígéretet kaptak
arra, hogy Civil Egyeztető Fórumot hoznak létre
Győr fejlődésének érdekében.

„Dr. Dézsi Csaba András az a jelölt, aki a mö
götte álló közgyűlési támogatással képes hidat
építeni, vezetésével a város fejlődni tud és úrrá
lehet azon a megbicsakláson, ami a városban ki
alakult” – fogalmazott Kovács László. Dicsérte az
orvost is, aki elismert kardiológusként létrehoz
ta a Szívcentrumot, s szakmájából adódóan ké
pes gyors és jó döntéseket hozni, erre most
Győrnek is szüksége van.

A Civilek Győrért Egyesület az októberi önkor
mányzati választáson négyezer szavazatot kapott,
a kilencszázalékos eredménynek köszönhetően,
két képviselőjük jutott be a közgyűlésbe.

„Szociálisan érzékeny, alapvetően
baloldali érzelmű vagyok” – így mu
tatkozott be Németh Árpád szerdán,
az ETO Park Hotelben tartott sajtótá
jékoztatóján, majd elmondta, a pol
gármesterjelöltek többségét szemé
lyesen is ismeri. Közülük dr. Dézsi
Csaba Andrást szorgalmas, tehetsé
ges embernek nevezte, aki már bizo
nyította, hogy alkotó emberként ké
pes konszenzust teremteni a város
érdekében. Ő a megoldások embere,
és a közgyűlési többséget maga mö
gött tudva, képes lesz a korábbi hibá
kat korrigálva, tovább vezetni Győrt
a fejlődés útján.

Neki személy szerint megromlott
a kapcsolata egykori pártjával, mert
szerinte az MSZP neoliberális irányba
mozdult el, és eltűntek a baloldali szí
nekben induló tehetséges politiku
sok Győrben és országos szinten is,

„Arra kérjük tagjainkat és szimpatizánsainkat, hogy a vasárnapi megismételt polgármes
terválasztáson dr. Dézsi Csaba Andrást, a Fidesz–KDNP jelöltjét támogassák” – jelen
tette be sajtótájékoztatón Kovács László, a Civilek Győrért Egyesület elnöke kedden.

A CIVILEK Dr. Dézsi Csaba Andrást támogatják

A vasárnapi polgármesterválasztás eredménye a következő évtizedeket is meghatározhatja, ezért döntött úgy Németh Árpád, az MSZP egykori
győri alelnöke, frakcióvezetője, önkormányzati képviselője, hogy arra buzdítsa a győri szavazókat: voksoljanak a FideszKDNP színeiben induló
dr. Dézsi Csaba Andrásra, aki Németh Árpád szerint eddig bármibe belekezdett, azt sikerre vitte.

helyettük szerencselovagok tűntek
fel. Ő két éve távozott a pártból.
„Csalódott vagyok, hiszen ez a párt
már nagyon messze áll a baloldali ér
tékektől és ideológiától” – tette hoz
zá Németh Árpád, aki a baloldali ér
zelműeket és a bizonytalanokat sze
retné meggyőzni, hogy vasárnap él
jenek szavazati jogukkal, és azzal tá
mogassák a Fidesz–KDNP jelöltjét.
„Ez a választás nem a pártokról szól,
hanem rólunk, győriekről, a munka
helyünkről, a stabil gazdaságról, gyer
mekeink jövőjéről. Azokat a jó érzésű
embereket szeretném meggyőzni,
akik tenni szeretnének Győrért. Dr.
Dézsi Csaba András személye garan
cia a város töretlen, nyugodt és ki 
egyensúlyozott fejlődésére, hiszen
amibe eddig is belekezdett, mindent
sikerre vitt” – utalt többek mellett a
győri Szívcentrum létrehozására.

AZ EGYKORI MSZP-S POLITIKUS IS
dr. Dézsi Csaba András mellé állt



72020. január 24.

A győri filmes szakember az Alzhei
merkórról szóló alkotásával szeretné
elérni, hogy többen szerezzenek tudo
mást a népbetegségről. Ne féljünk tő
le, ne tabuként kezeljük vagy stigma
ként bélyegezzük meg a betegségben
szenvedőket és hozzátartozóikat, ha

A ma már népbetegségnek számí
tó, általában idős embereket érintő,
emlékezetvesztéssel járó betegség
gel, a demenciával hazánkban kb. ne
gyedmillió ember küzd, ami nem
csak rájuk van hatással, hanem a csa
ládjukra is, így közvetve egymillió em
bert érintő problémáról van szó. 

A hozzátartozókra nagy feladatot
ró a demenciával élő ember gondo
zása, ahogy halad előre a betegség,
úgy egyre nőnek a családtagok ter
hei, ami 24 órás ápolást, gondozást
és felügyeletet vár el tőlük. 

A győri Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény konzorciumi
partnerként vesz részt a Magyar Ka
tolikus Szeretetszolgálat európai uni
ós támogatással megvalósuló INDA
(Interprofesszionális Alapprogram)

Foglalkozások demens hozzátartozót gondozó családtagoknak

projektjében. A projekt egyik eleme
a DIÓ (Demencia Információs Órák),
amely az otthonukban demenciával
élő beteget ápoló hozzátartozóknak
szóló képzés. A tavaly októberben in
dult és a jövő év szeptemberében zá
ródó, 12 alkalmas programsorozaton
2530 fős csoportok kapnak segítsé
get abban, hogyan tudják gondozni
a beteg hozzátartozójukat. 

A DIÓ elsődleges célja, hogy a
hozzátartozókat információval lássa
el arról, hogy a betegség milyen vál
tozásokkal jár a betegre és családjára
nézve. Ez azért fontos, mert a család
tagok így könnyebben el tudják fo
gadni, fel tudnak készülni a betegség
okozta személyiségváltozásból adó
dó tünetekre, feladatokra és nehéz
ségekre. A képzés során gyakorlati út

mutatásokkal segítenek a gondozási
ápolási feladatok elsajátításában a
résztvevőknek. A csoportokon belül
kipróbált módszerek, praktikák meg
osztására is lehetőség nyílik a tagok
között, és az információátadáson
túl az önsegítő jellegű csoportok
ba járó hozzátartozóknak az
is sokat jelent, hogy lát
ják, mások is hasonló
nehézségekkel küz
denek. A DIÓ fog
lalkozásai hozzá
járulnak ezál
tal ahhoz,
hogy a de
menciával
élő bete
gek méltó
s á g u k a t

megőrizve élhessenek minél to
vább a családjuk körében, és a gon
dozás során a hozzátartozók is mi
nél tovább megőrizzék testi és lelki
egészségüket. (x)

DIÓ:

nem a lehető legtöbb ismeretet sze
rezzünk meg az Alzheimerkórról,
amelynek kialakulását még nem fejtet
te meg az orvostudomány, gyógyszer
és terápia még nem létezik rá, de har
minc év múlva valószínűsíthetően a vi
lág 65 év feletti népességének harma

dát fogják diagnosztizálni ezzel a be
tegséggel.

Öt év alatt saját forrásból készült el
Kollár István filmje. Saját bevallása sze
rint filmbemutatót készített, mert a 60
percben látottak, hallottak gondolatéb
resztők, az első részét forgatta csak le
az általa elképzelt és a betegséget min
den oldalról bemutatni szándékozó,
1015 részes dokumentumfilmsoro
zatnak. A film minden témát érint, ami
az Alzheimerkórral kapcsolatban fel
merül, felvet kérdéseket, de nem
mond válaszokat, csak rávilágít
arra, amiről beszélni kellene.
Miközben sok jó ember, sok jó
dolgot tesz a demenciával élő
kért és az őket ápoló, gondozó
hozzátartozókért Magyarorszá
gon, mégis hiányzik a társadalmi ösz
szefogás és az egészségügyben az egy
séges koncepció, amit már több nyu
gateurópai országban felismertek. 

Kollár István szerint a 24. órában va
gyunk, hogy tegyünk valamit, hiszen ha
zánkban körülbelül 250 ezerre tehető
az Alzheimerbetegek száma, és ha az
őket gondozó, ápoló és érintett család
tagokat is figyelembe vesszük, akkor
milliós nagyságrendről beszélünk,
amely Magyarország népességét te
kintve meglehetősen nagy szám. A film
elindítója és egyben eszköze is lehet an

nak, hogy szakemberek, hozzátartozók
beszéljenek a betegségről úgy, hogy
mindenkihez eljusson. Jelenleg nagyon
kevés információnk van az Alzheimer
betegségről, és a kulcs a szemléletvál
tásban van, amelyhez a társadalom ér
zékenyítése a toleranciára elengedhe
tetlen. A film készítője szerint fel kell is
merni annak jelentőségét, hogy isme

retek birtokában a betegség diagnosz
tizálásától kezdve lehetőség van arra,
hogy tudatosan készüljünk rá, mert sok
kal egyszerűbb úgy megbirkózni a fel
adattal, ha tudjuk, milyen a betegség
lefolyása. És amit nem szabad elfelejte
ni: az Alzheimerkór sem válogat, bárki,
bármikor érintett lehet, akár betegként,
akár hozzátartozóként. A segítséget pe
dig már az is jelentheti, ahogy a film
ben az egyik hozzátartozó mondja meg
hatottan, hogy érzi: nincs egyedül. 

FILM KÉSZÜLT

Budapesten, hétfőn tartották
Kollár István Alzheimer című
egyórás dokumentumfilmjé
nek bemutatóját, amelyre a
betegséggel foglalkozó szak
embereken kívül az érintett
hozzátartozókat és a sajtó kép
viselőit hívták meg. 

az évezred betegségéről

Szerző: Szabó Csilla

Nincs rá gyógymód, 
csak a szeretet
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PATENT STORY
Utcai rendbontást előzött meg a hirtelen megjelent Patent autó: a civa
kodók észrevették a rutinszerű járőrözést végző autót és abbahagyták a
veszekedést. 

A Patent neve mára egyenlő a bizton
sággal, kék háromszöges logóját pedig
már mindenütt ismerik. Harmincéves
működése során a Patent olyan hírnévre
tett szert a régióban, hogy kékbe öltözött
„pajzsos” őreiről, vagy éppen megújult di
zájnnal matricázott autóikról mindenki
nek a biztonság minősége jut eszébe. 

A város egyik ismert szórakozóhelye
előtt két több fős társaság összeszólalko
zott. Már éppen tettlegességig fajult vol
na a szóváltás, amikor a szokásos esti jár 
őrözését teljesítő Patentes kocsi elgurult
a hely előtt. Mintha csak egy rendőrko
csit láttak volna meg, úgy léptek el egy
mástól a balhézó felek. A Patentes járőr

kocsi lassított, majd megállt. A bámész
kodók zavarodottan egymásra néztek,
majd jobbnak látták szétszéledni. A Pa
tent cégcsoport, mely idén tölti be har
mincadik születésnapját, markáns, mára
közismert megjelenésével, közbeavatko
zás nélkül is képes elejét venni rendbon
tásnak, bűncselekménynek. 

Büszkeséggel tölti el a Patent vala
mennyi dolgozóját, hogy az évtizedek
során belefektetett megannyi munka,
az ügyfelek érdekeit előtérbe helyező ál
landó fejlesztések, a kivételes szolgálta
tások, mind egy olyan ismert brand ki
építését szolgálta, melyet mindenki már
csak úgy ismer: Patent! (x)

A Ménfőcsanaki Bölcsőde épüle
tét szigetelték, megtörtént az ener
getikai korszerűsítés, a pályázati fel
tételként kapcsolódó akadálymente
sítési feladatokkal együtt. Az udvar
felújítása során új kültéri játszóeszkö
zöket helyeztek el, konyhai, valamint
foglalkoztató eszközöket is beszerez
tek. A cél a Ménfőcsanaki Bölcsődé
ben a modern, színvonalas, minőségi
oktatónevelő munkához szükséges

környezet kialakítása volt, az egyenlő
bánásmód és esélyegyenlőség alap
elveinek figyelembevételével.

„Az elmúlt években számos okta
tási, nevelési intézmény újult meg,
korszerűbbé, esztétikusabbá, gazda
ságosabbá váltak az intézmények” –
mondta dr. Fekete Dávid alpolgár
mester a beruházás kapcsán. Mint
fogalmazott, a több mint 120 millió
forintos TOPos pályázat mellett az

önkormányzat is hozzátette a maga
részét, sőt a fejlesztés városi forrás
ból nyáron tovább folytatódik az épü
leten belüli munkálatokkal.

Kara Ákos győri országgyűlési kép
viselő köszönetet mondott a bölcső
de munkatársainak a magas színvo
nalú szakmai munkáért. Kiemelte, a
kormányzat célja a családok széles
körű segítése, amelyben a bölcsőde
fejlesztés is kiemelt helyen szerepel.

Mint mondta, a közintézmények
energetikai korszerűsítése is fontos
feladat, amelyet a jövőben is folytat
nának.

Szabó Jenő önkormányzati képvi
selő hozzáfűzte, a városrészben szá
mos nagyszabású fejlesztés történt,
és van folyamatban ma is. Az oktatá
si, nevelési intézmények fejlesztése
mellett megemlítette a Bezerédjkas
tély felújítását is. A bölcsődével kap
csolatban elmondta, az itt élő kis
gyermekes családok számára sokat
jelent az intézmény, ahogy annak fel
újítása is. Az eseményen Laczkovits
Takács Tímea, a terület másik önkor
mányzati képviselője mondott köszö
netet mindazoknak, akik munkájuk
kal segítik a városrész folyamatos fej
lődését.

„Tulajdonképpen újjászületett a
közel negyvenéves épület” – mondta
Bartalné dr. Tóth Gyöngyi, az Egyesí
tett Bölcsődei Intézményhálózat igaz
gatója, aki kiemelte, a felújítással
komfortosabb környezetet teremtet
tek a gyermekek számára.

A pályázati támogatásból megva
lósult beruházáson túl az intézmény
ben 2019ben 5,5 millió forintos ön
kormányzati forrásból készült el a
bölcsődei csoportok festése és mű
padlózása, új bútorok beszerzése, és
udvarrendezési feladatok is megvaló
sultak. A munka 2020 nyarán folyta
tódik, amikor – szintén önkormány
zati forrásból – 23 millió forint érték
ben történhet meg a belső nyílászá
rók cseréje, a vizesblokkok felújítása
és a folyosók burkolatának cseréje is.

Pályázat révén készült el az épület energetikai korszerűsítése,
míg az önkormányzati forrásból finanszírozott belső felújítási
munkálatok tovább folytatódnak a Ménfőcsanaki Bölcsődében.

ELKÉSZÜLT 
a Ménfőcsanaki Bölcsőde
energetikai korszerűsítése

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

JÓKOR JÖTT 
A PATENT
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A deviza és deviza alapú hitelek fo
rintosításával és háttérbe szorulásával,
az árfolyamkockázat is eltűnt, azonban
a forinthiteleknek továbbra is lehet
nek kockázatai. Ezúttal nem a késede
lemmel járó törlesztési teherre térünk
ki, hanem a kamatváltozás miatti koc
kázatra. A lakossági hitelek kamatait je
lentősen befolyásolhatja a jegybanki
alapkamat, ami még történelmi mély
ponton van. Azonban egy jelzáloghitel
visszafizetése akár két évtizedre is kö
telezheti az adóst, így a futamidő alatti
kamatváltozás iránya megjósolhatat
lan. Egy kamatemelkedés pedig a hite
lek törlesztőrészleteinek drasztikus nö
vekedését okozhatja.

Az áttekinthetőbb feltételrendszerű
és gyorsabb ügyintézés mellett felvehe
tő lakáshitelek elterjedése érdekében
a Magyar Nemzeti Bank bevezette a
Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
besorolást, amit a hitelintézetek termé
kei pályázat útján nyerhetnek el. Ezen
konstrukciók számos előnye mellett a
kamatkockázat is minimálisra csökkent
hető, hiszen a kamatperiódus hossza –
ami alatt a kölcsön törlesztőrészlete
nem változik – 5, 10 vagy 15 év lehet,
vagy a futamidő végéig fix kamat alkal

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

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

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

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

csütörtök: 11–17 óráig

A lakáshitelezés felfutása következtében a lakáshitelállomány is megnövekedett, és az alacsony
kamatkörnyezetnek köszönhetően, a hitelintézetek is kedvező kamatozás mellett tudtak lakás
hitelt nyújtani. Azonban ezúttal is felmerül a kérdés, hogy mindig az olcsóbb a jobb?

mazható. Hogy minél inkább elkerüljük
a kamatváltozás kockázatát, legyen szó
lakáshitelről, személyi kölcsönről, áru
hitelről, keressük a futamidő végéig fix
kamatozású konstrukciókat, melyek né
mileg drágábbak lehetnek, azonban
tudhatjuk, hogy a szerződéskötéskor
vállalt törlesztőrészletünk nem változik.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó
Irodahálózat megyeszékhelyeken
működő irodáiban ingyenes tanács 
adáson szakértők részletes tájékozta
tást adnak a szolgáltatások jellemző
iről, az egyes konstrukciók előnyeiről
és kockázatairól, értelmezik az egye
di szerződéseket.

További információk:
mnb.hu/penzugyinavigator

Forinthitelem van, most már 
BIZTONSÁGBAN VAGYOK.
Ugye?

Tám
ogatott tartalom



Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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Úgy hallottam, szívesen jár Győrbe.
Két nagyon szép emlékem van

Győrről, ahányszor idejövök, mindig el
érzékenyülök. Feleségem, Kanyó Éva
olimpiai és világbajnok tornász nem
zetközi karrierje innen indult. Győrben
nyerte meg gerendán az Ifjúsági Barát
ság Versenyt, amely ma ifjúsági világ
bajnokságnak felel meg, melyet a régi
sportcsarnokban rendeztek. Ezért is
örültem, hogy tavaly, Magyar Zoltán,
a tornaszövetségben az utódom, meg
hívott az Audi Arénában rendezett ju
nior tornászvilágbajnokságra. A másik
szép emlékem konkrétan ehhez a szín
házhoz kötődik, Csilla lányom itt nyer
te élete első balettversenyét. Kiss Já
nos igazgató barátom meghívására, a
Győri Balett előadásait is gyakran láto
gatom. A város fekvése miatt tetszik,
folyók ölelik körbe, én otthon is állan
dóan a Dunaparton sétálok. Azt írtam
elő magamnak, hogy ha megöreg
szem – most még csak 72 éves vagyok
– eladom a házamat és a Dunaparton
veszek lakást. 

Hogyan csöppent bele az újévi
operettgálába?

Tavaly felkértek, hogy szerepeljek
a Nagy Duettben, gondolkodtam,
hogy elvállaljame, mert feleségem
hirtelen halála óta nem szerepeltem
szórakoztató műsorokban, inkább
kulturális, dokumentum és ismeret
terjesztő filmeket készítek producer
ként. Aztán én magam is kíváncsi vol
tam arra, hogy 71 évesen tudoke
még embereket szórakoztatni, így el
vállaltam. Csobot Adél volt a partne
rem és bejutottunk a szuperdöntőbe.
Ennek kapcsán hívott fel később
Szél Mária, a Monarchia
Operett producere,
hogy szerepeljek
az újévi gálamű
sorban. Jól ér
zem magam,
53 éve szere
tem és szol
gálom a kö
zönséget, így
kipróbáltam
magam ebben
a szerepben is. 

Sztárvendégként mi a szerepe?
Az előadás első felében van egy

„rózsablokk”, melynek a végén e l 
éneklem az Egy rózsaszál szebben be
szél című dalt. Sztárvendégként szín
padra lépek még Gats Évával, a társu
lat szubrettjével, akivel először egy tré
fás kettőst énekelünk és táncolunk,
majd a második felvonásban a Csár
dáskirálynőből a Te rongyos életet is

közösen énekeljük és a fináléban
is láthatnak a nézők. Az

előadásban az összes
nagy operettslá

ger felcsendül,
mintegy há
romszáz cso
dálatos kosz
tümöt láthat
a közönség a
fiatal, tehet

séges éneke
seken, tánco

sokon. 

Mivel foglalkozik mostanában,
milyen tervei vannak?

A produkciós irodámmal sokat pá
lyázunk filmekre. Ha nyerünk, el is ké
szítjük. Újra írok, a Nem kapcsoltam
című könyvem után ezúttal az első
magyar királynőről, Máriáról és test
véréről, Jadvigáról. Azért is foglalkoz
tat az életük, mert Mária a budai er
dőben ott halt meg, ahol én lakom. 

Aztán szeretnék készíteni egy filmet,
Piramis a Gellért hegyen címmel. Azok
ról a füstbe ment tervekről szólna, ame
lyek Budapestet naggyá tehették volna.

Sok tervem van, pedig minden bará
tom azt mondja, te már minden voltál
ebben az országban, te ennek az ország
nak a „Rózsagyurija” vagy, mit akarsz
még, pihenj! Én abba meghalok, én az
a hülye színész vagyok, aki a színpadon
akar meghalni. És van egy lányom, aki
nagyon inspirál engem, azt akarom,
hogy ne egy lepukkant öregembert lás
son, hanem egy aktív apukát. 

Ma milyen tévéműsort csinálna
szívesen?

Felújítanám a Leg… leg... leg... so
rozatot, ez volt az első bulvárműsor,
17 évig ment. Szerintem erre nagy
igény van, hiszen mindenki be akar
kerülni a Guinness rekordok könyvé
be, persze egy 21. századi tempójú
műsor lenne fogadással egybekötve.

Egyébként a fiókomban 11 kész mű
sorterv vár, számomra a legizgalmasabb
rész a kitalálás és nem a megvalósítás.
Összesen 48 sorozatot készítettem, sen
ki nem csinált ennyit az országban. 

Visszatérve az operettre, szabad 
idejében hallgatja a műfajt? 

Sráckoromtól kezdve szeretem, ked
vencem a Csárdáskirálynő. Még volt sze
rencsém együtt dolgozni Feleki Kamillal,
Rátonyi Róberttel, Latabár Kálmánnal is,
és Operett.hu címmel készítettünk egy
nyolcrészes sorozatot, amelyben a leg
jobb operetténekeseket mutattuk be. 

A Monarchia Operett újévi operettgálájának sztárja egy igazi humorbomba,
Rózsa György volt, az ország „Rózsagyurija”, aki ezúttal különleges szerep
ben tűnt fel. A tévés személyiséggel a Vaskakas Művészeti Központban, a
közelmúltbeli előadás előtt beszélgettünk. 

Akárhányszor
Gyôrben jár, 
elérzékenyül

ÖTVENHÁROM ÉVE
szereti és szolgálja a közönséget
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A sziget mesterségesen jött létre, a
16. századi győri vár ostromát ábrázo
ló metszeteken még nyoma sincs.
Földhányásokból alakították ki, s egy
kor rövidebb és szélesebb volt a mai
nál. A források szerint 1754ben a sé
tatéren már állt a Máriaszobor, amely
ma a karmelita templom melletti fül
kében látható. Több legenda is kapcso
lódik „Hab Máriához”, az egyik szerint
a megáradt folyón érkezett a kőszobor,
egy másik szerint pedig az emberek
könyörgésére megállította a folyók
áradását. A két Rábahíd között elő
ször 1768ban épített fából nyári szín
házat Berner Félix, majd 1798ban Re
inpacher József kőszínháza nyílt meg,
amit 1809ben a franciák tönkretettek,
kaszárnyának és istállónak használták.
1833ban Ecker János felújította a szín
házat, 1928. március 1jén tartották
benne az utolsó előadást, később le
bontották. A színház mellett 1835ben
nyílt meg a sörcsarnok, amit Csapszék
vagy Sétatéri Söröde néven emleget
tek. Az Iparos és Polgári Kör 1908ban
építette át, népszerű vendéglőként
üzemelt 1935ig, amikor lebontották.

A Kioszk 1867 pünkösdjén nyílt
meg Vierzigmann Károly üzemelteté
sével. Árusítottak fagylaltot, jegeská
vét, üdítő italokat, hetente kétszer pe

a győri Margit-sziget

dig katona és cigányzenével szórakoz
tatták a közönséget. Az új Kioszk és Ka
szinó épületét 1917ben adták át,
majd két évvel később a Tanácsköztár
saság intézményei kaptak benne he
lyet. Az épületben működött a katonai
direktórium, az ifjú munkások oktatási
központja és a munkáskaszinó. Ké
sőbb étterem, kávéház lett, majd lu
xus szórakozóhely. 1945ben német
tábori kórházként működött. 1948
ban a szociáldemokrata párt új székhá
zát avatták fel a Kioszkban, majd a Ma
gyar Dolgozók Pártja létrejötte után a

városi szervezet székhelye lett, később
a néphadsereg tiszti klubja vette birto
kába. 1970ben robbantással bontot
ták le az épületet, helyébe 1977re
épült fel az Aranyszarvas fogadó.

A Rába felett átívelő hidak történe
téről is esett szó: kezdetben felhúzha
tó volt, tekintettel a hajóforgalomra,
melyet a győri gabonaforgalom nagy
sága indokolt. A háború ezt a műtár
gyat sem kímélte, ekkor készítették a
ma is használatos RábaKettős hidat.

Az 1885ös folyószabályozást kö
vetően a sziget hossza háromezer

négyszögölnyi nyelv alakú feltöltött
területtel növekedett. A sziget déli ré
szét Radó Kálmánról nevezték el, mi
vel az ő közbenjárásának köszönhető
en a Szépítő Egylet a sziget újonnan
létrehozott területét Győr városának
és a Csónakázó Egyletnek ajándékoz
ta. 1887 májusában szökőkúttal gaz
dagodott a sziget, 1899ben pedig
felállították a nagy népszerűségnek
örvendő Zenepavilont. A Csónakázó
Egylet csónakházának avatóünnepsé
ge 1897ben volt, a „regattaház” ma,
2020ban feltámadására vár.

A Radósziget kialakulásáról, közkedvelt sétatérré válásáról, az évszázadok során ott lévő
épületekről, szökőkutakról, szobrokról mesélt Antaliné Hujter Szilvia helyismereti könyvtá
ros az Életünk terei, utcái helytörténeti sorozat előadásán, a Kisfaludy Károly Könyvtárban.

A közgyönyörködtető sétatér,

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér képeslaparchívuma 

Dr. Fekete Dávid alpolgármester ki
emelte: a kultúra közösségteremtő
erővel rendelkezik, de szüksége van ar
ra, hogy az évszázadok alatt kialakult
és formált értékeit ápoljuk és óvjuk.
Kosztolányi Dezső szerint a magyar köl
tészet legszebb sorát Petőfi írta: „el
hull a virág, eliramlik az élet”. „Büszkék
lehetünk a magyar kultúrára, amely
olyan csodás kert, amely ma is kincse
ket érő gyümölcsöket terem” – fogal
mazott az alpolgármester. „A kultúra
Győrben is kiemelkedő jelentőségű, ki
váló alkotók, elkötelezett művészek és
nemzetközi színvonalú társulatok ott
hona. Városunkban egész évben szín
vonalas kulturális élményekben lehet
részünk, és ezeket az élményeket ad
juk tovább a fiatalabbaknak, hogy a
magyar kultúra a jövőben is közös ne
vező, igazodási pont és közösségte
remtő erő lehessen” – zárta beszédét
dr. Fekete Dávid, majd Szeles Szabolcs 
csal, az Oktatási, Kulturális, Sport és
Turisztikai Bizottság elnökével átadta
a kitüntetéseket.

Győr Művészetéért díjban része
sült Ősz Gábor fagottművész, a Győ
ri Filharmonikus Zenekar igazgatóhe

Január 22t – Himnuszunk születése napját – legújabb kori történelmünk
avatta a magyar kultúra napjává, amikor megemlékezünk legfontosabb
közös kincsünkről. A győri önkormányzat díjátadással és műsorral köszön
tötte a jeles napot a Vaskakas Művészeti Központban, szerdán este. 

lyettese. Munkájának is köszönhető
en a zenekar mára az ország egyik
vezető szimfonikus zenekara lett. Zá
dorvölgyi László, a Győri Balett ba
lettmestere szintén a Győr Művésze
téért kitüntetést vehette át. 1983
ban csatlakozott a Győri Baletthez
táncművészként, 2009től balett
mester. A Győr Közművelődéséért
elismerést Radicsné Csőre Andrea,
az Újvárosi Művelődési Ház igazga
tója kapta, 2008tól dolgozik az Új
városi Művelődési Házban, először
kulturális szervezőként, 2012től
igazgatóként.

Villányi László költő, aki több mint
négy évtizedes munkájával kötődik
Győr irodalmi életéhez, a Műhely fo
lyóirat volt főszerkesztője Győr Város
Ezüst Emlékérmét érdemelte ki. A
költő egy későbbi időpontban veszi
át a kitüntetést. Az ünnepségen elis
merésben részesítették az önkor
mányzati fenntartású kulturális intéz
mények kiemelkedő teljesítményt
nyújtó munkatársait is.

A magyar kultúra napi műsort ez
úttal a Vaskakas Bábszínház művé
szei adták.

kincseit ünnepeltük
KULTÚRÁNK
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
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A Győri Filharmonikus Zenekar hagyományos
farsangi koncertjét az előző évhez hasonlóan idén
is az Aqua Sportközpontban tartja szombaton 19
órától. A műsor most is meglepetés lesz, annyit
azonban elárultak, nem lesz hiány vidámságban,
humorban.

A zenekar a medence fölé épített 140 négyzet
méteres színpadon foglal helyet, külön érdekessége
a projektnek, hogy az uszoda viszonylag jó akuszti
kájú, így csak minimális erősítésre lesz szüksége a

zenekarnak. Az est műsorvezetője Bősze Ádám, a
farsangi koncert karmestere Berkes Kálmán. 

A Győri Filharmonikus Zenekar felhívja a kon
certre érkezők figyelmét, hogy az Aqua Sportköz
pont kapuit 18 órától nyitják meg. Az uszoda és a
szomszédos Olimpiai Sportpark korlátozott számú
parkolókkal rendelkezik. A kényelmetlenség elke
rülése érdekében, ajánlják a Bercsényiiskola par
kolóit, illetve az Aqua Sportközponthoz érkező 8
as és 14es buszjáratokat.

INFORMÁCIÓK a farsangi koncerthez

Minden nap egy új alkotással lepjük meg a világot – árul
ta el Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
vezérigazgatója a Herend ölelésében című tárlat múlt
pénteki megnyitóján, a győri Triangulum Galériában.

Szent László és a sárkány

porcelánok Győrben
HERENDI 

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Pintér Ádám

A Herendi Porcelánmanufak
túra Zrt. által rendezett kiállítá
son összesen 400 tárgyat mutat
nak be, a dísztárgyaktól a hasz
nálati eszközökig.

A megnyitót óriási érdeklő
dés kísérte. Simon Attila, a He
rendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
vezérigazgatója felidézte a gyár
múltját. A világ az első, 1851es
londoni világkiállításon ismerte
meg Herend nevét, ahol Viktória
királynő egy egész herendi kész
letet rendelt a Windsorikastély
számára. Az ő tiszteletére neve
zik azóta ezt a lepkésvirágos
mintát Viktóriamintának. Aztán
a diadalmenet folytatódott Bécs
ben, Szentpéterváron, Párizsban
és folytatódik ma is. A vezérigaz
gató hangsúlyozta: a herendi
porcelánok nem csak használati
tárgyak, hanem műalkotások is,
amelyekbe a négy őselem, a víz,
a tűz, a föld és a levegő révén az
egész világot bezárják. Sok té
nyező együttes hatása kell ah
hoz, ahogy a herendi a világ min
den pontján ismert és elismert
márka legyen. Ezek a porcelánok

az alapanyagok titkos receptúrá
it őrzik. Herend 16 ezer fehér
formával, 4 ezer festett mintával,
64 millió különböző termékkel
rendelkezik és évente 300–400
új termék születik a manufaktú
rában. Simon Attila a győri kiállí
tásból két tárgyat ajánlott a láto
gatók figyelmébe, az egyik a
szakrális alkotások kiemelkedő
darabja, a dísztál a magyarság
egyik legfontosabb történelmi
ereklyéjének festett képével, a
Szent Lászlóhermával, Farkasré
ti György alkotása, a honfoglalás
1100. évfordulójára készült. A
másik a herendi sárkány, amely
a keleti gondolkodás szerint csu
pa jó tulajdonságokkal rendelke
ző állatoknak az összevegyítésé
ből ered. A sárkány orra teve, a
füle bivaly, a szeme démon, az
agancsa szarvas, a hasa kagyló, a
farka kígyó, a tappancsa tigris és
a körme sas. 

Veres András győri megyés
püspök köszöntőjében kiemel
te: „A porcelán képzőművészeti
alkotás. Visszatükrözi a szépsé
get, ami körülöttünk van a világ

ban. A teremtő Isten szépségét,
nagyságát, hatalmát jeleníti
meg. Az alkotó vissza tud adni
valamit az általa átélt szépség
ből, és ezzel ámulatba tud ejteni
bennünket, befogadókat.” 

A Triangulum Galéria első
termében egy időszalag mutatja
a közel kétszáz év történetének
kiemelkedő eseményeit, a világ
történelmébe helyezve. A máso
dik teremben szakrális műtár
gyakat láthatunk. A herendi elő
ször az 1920as években készí
tett vallásos tárgyú kisplasztiká
kat. A Szent Lászlótál mellett itt
található például egy sakkkész
let, melynek figuráiban felismer
hetjük többek mellett István ki
rályt és Gizella királynét vagy
Mindszenty bíborost. A harma
dik terem használati és dísztár
gyakat mutat be, míg a negye
dikben egy terített asztalon is
merhetjük meg a herendi ét
készletek múltját és jelenét. 

A tárlat március 8ig min
dennap 10–18 óráig látogatha
tó a Triangulum Galériában
(Gutenberg tér 2.). 
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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  

„Handanalyse” – Ausstellung der Grafiken von Kovács Kálmán
(19272017) im EsterházyPalast zum Anlass des 3. Jahrestages
des Todes des Künstlers. Nach Wien und Rom können die Werke
aus den 60ern, 70ern und 80ern nun in Győr besichtigt werden
 in der Mehrzahl Siebdrucke und Lithographien. Die Sammlung
kann bis 20. Februar besichtigt werden.

Die RadnaiSammlung bewahrt bedeu
tende Werke ungarischer Bildender Künst

ler aus der Zeit zwischen den beiden Welt
kriegen. In der Sammlung befinden sich unter
anderem Werke von Egry József, Szőnyi István,
MedgyessyFerenc, Derkovits Gyula, Nagy István,
Barcsay Jenő, RipplRónai József, Bernáth
Aurél,Gulácsy Lajos und Borsos Miklós. Einen
Auswahl aus der Sammlung kannbis 21. Feb

ruar im EsterházyPalast (Király u. 17.) ein
gesehen werden.

Partylauf, Nordicing und Radfahren
am 2. Februar im Faschingskostüm.
Treffpunkt und Nominierung am
Fuss der  SzéchenyiBrücke auf dem
Damm (Dózsa Gy. rkp 51.) Start um
10 Uhr. Die Strecke verläuft begin
nend von der SzéchenyiBrücke auf
dem Damm entlang bis zur neuen,
bei Vámosszabadi erbauten Brücke,
die Entfernung beträgt 7, bzw. 14
km. Eine zuvorige Anmeldung ist
obligatorisch: gyorisport.hu

Zwei BeethovenKompositionen: die PrometheusOuvertüre
und die II.Symphonie Eroica in EsDur II. erklingen beim belieb
ten 17:18 Konzert des Győrer Philharmonieorchesters am 29.
Januar um 17:18 Uhr im Richter Saal (Aradi vértanúk útja 16.).
Dirigent des Abends ist der musikalische Leiter Berkes Kálmán,
Gastgeber ist der Musikhistoriker Dr. Szabó Balázs.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Az Aranykapu Zenekar interaktív
gyermekkoncertjére várják az érdek
lődőket január 31én 17 órától a Dr.
Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Központi Könyvtárának Klubjába
(Herman Ottó utca 22.). A mesekuc
kó regisztrációs jeggyel látogatható,
amely január 27től 14 és 18 óra kö
zött a klubban megvásárolható.

Hamvadó cigarettavég címmel ze
nés drámát láthat a közönség Ka
rády Katalinról február 1jén 18
órától, az Újvárosi Művelődési Ház
ban (Liget u. 51.) a Magyarországi
Szerb Színház előadásában. A dara
bot írta és rendezte: Rusz Milán,
Karády Katalint Varga Klári alakítja.

Szlovénia térben és időben címmel Horváth
Gábor hadtörténésztechnikus tart előadást
január 27én 17.30tól a Bezerédjkastélyban
(Győri út 90.). 

Újra indul a kismamaklub az Egészségfejlesztési Iroda szervezésé
ben. Január 28án 16 órakor a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
nagy előadójában (Vasvári P. u. 2–4.) Bognár Bianka védőnő várja
az érdeklődőket. A klub vendége Ladocsi Anikó dietetikus. Téma a
szoptatás és a hozzátáplálás kérdései. Jelentkezni emailben: efi
program.gyor@gmail.com lehet.

Konok Tamás: Emlékkövek – Fejezetek egy önéletrajzból című
könyvbemutatójára kerül sor február 1jén 17 órakor, az Esterházy
palotában (Király utca 17.). Beszélgetőtárs: Martos Gábor, művé
szeti író.

Dr. Bagi Zoltán Péter főlevéltáros Győr a
Rákócziszabadságharcban címmel tart elő
adást január 28án 17 órakor, a Kisfaludy
Károly Könyvtárban (Baross út 4.). 

Körtealanyok és  fajták, és a körtefák met
szése címmel tart előadást dr. Varga József
kertészmérnök január 28án 16.30tól, a
GYMSMK Iparkamara székházában (Szent Ist
ván út 10/A.).
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Két és fél éve Fülöp kutya tragé 
diája sokakat megrendített, felhábo
rított: a kutyus nyakába belenőtt a
lánc és végül elpusztult, gazdái pedig
letöltendő börtönbüntetést kaptak.
Ezen felbuzdulva alakult egy csoport
– amely országos mozgalommá nőtte
ki magát, s jelenleg nonprofit kft.
ként működik – azzal a szlogennel:
Szurkolók az állatkínzás ellen. Ahogy
arra a mottó is utal, azok az emberek
fogtak össze, akik ellenzik az állatkín
zást, és szeretnének tenni ellene – a
győri Szurkolók az Állatokért is közé
jük tartoznak.

Nevük összecseng a futballszurko
lókéval, hiszen focidrukkerekből és ci
vilekből áll a csapat, s annyi hasonló
ságot biztosan felfedezhetünk közöt
tük, hogy a tagok összetartanak, rá 
adásul sokan vannak. Kocsis Balázs
kifejtette, nagyon változóan zajlanak
náluk a mentések, nem mindig van
idejük felkészülni, néha azonnal be
kell avatkozniuk. Ez persze a bejelen
tés pontosságától is függ, hiszen elő
fordul, hogy csak fényképeket kap

KÜZDENEK
nak az állatról, a címet viszont nekik
kell kinyomozniuk, például a közössé
gi média felületein. Hozzátette, ha
baj van, akár tíz autóval is kivonul
nak, de mindig ügyelnek arra, hogy
törvényes keretek között oldják meg
a problémákat, amelyekben a meg
felelő hatósági szervek is segítségük
re vannak. Ennek ellenére sajnos
nem mindig tudják azonnal megnyer
ni a csatát, de mindent megtesznek
azokért az állatokért, amiket megkí
noztak. Balázs elárulta, ha ott kell
hagyni egy kutyát, nagyon megviseli
a Szurkolókat, csak az lebeg a sze
mük előtt, hogy vissza kell menni és
megmenteni – néha háromszor,
négyszer is megpróbálják.

Mészáros Brigitta mesélt egy rét 
alapi ügyről, amelyen épp dolgoztak:
állatelhagyás történt, magára ma
radt két kutya, miután az albérlők au
gusztusban elköltöztek. Ivaros kanról
és szukáról van szó, akiknek kölykei
is születtek – mivel a szülők járták az
utcákat élelemszerzés reményében,
a kicsik elpusztultak. Kiemelte, az

ilyen esetek elkerülése érdekében is
fontos az ivartalanítás. Brigitta arról
is beszélt, sokszor előfordul, hogy
olyan helyzetekbe avatkoznak be,
amikor a gazda megélhetési nehézsé
gei miatt nem tudja meg
felelően ellátni álla 
tát. Elmondta,
nem kizárólagos
céljuk, hogy ki
mozdítsák az
állatot saját
közegéből ,
ilyenkor, ha
a tulajdonos
hajlandó köz
reműködni, a
Szurkolók segí
tenek táppal, ku
tyaházzal, kerítésépí
téssel vagy akár az orvo
si költségekhez, ivartalanításhoz
is hozzájárulnak.

A Szurkolók egyébként a Győri Ál
latmenhellyel is szeretnének együtt
működést kialakítani a közeljövő
ben, hogy kölcsönösen támogathas

sák egymás munkáját. Több állatot
helyeztek már el ott, illetve csopor
tos sétáltatásra is vállalkoztak. Mé
száros Brigitta négy éve – a csoport
ügyei miatt kisebbnagyobb kiha

gyásokkal – rendszere
sen jár a menhelyre,

két kutyát is örök
be fogadott

azóta, akikért
nem tud
eléggé hálás
lenni. Őt fel
tölti, hogy a
séták alkal
mával segít

het az árva
kutyusoknak,

boldog perceket
szerezhet nekik. Er

re bárkinek lehetősége
van, úgyhogy aki kedvet érez,

látogasson ki a Győri Állatmenhely
re, ahol a Győr+ Mancsok gazdikere
ső kutyusaival, Ottóval és Apollóval,
valamint cicusával, Mátéval is meg
ismerkedhet.

Bár az állatkínzás bűncselekménynek minősül,
még sincs minden négylábú biztonságban. Ér
tük dolgoznak a Szurkolók az Állatokért cso
port tagjai, akik közül ketten – Mészáros Bri
gitta és Kocsis Balázs – a Győr+ Rádióban me
séltek tevékenységükről.

Foci-
drukkerekbôl 

és civilekbôl áll
a csapat

Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: O. Jakócs Péter

Az állatkínzás ellen 
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Gyõr-Nádorvárosban, a felújított
vásárcsarnok közelében eladó 56
nm-es, kétszobás, második emeleti
lakás. Az ingatlan az 1970-es évek-
ben épült. Elosztása: 2 nagy szoba,
fürdõszoba, konyha, éléskamra.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Ménfõcsanakon eladó ez a
45 nm-es, tégla, külön bejárattal
rendelkezõ, 1. emeleti lakás, 15 nm-
es saját udvarrésszel, 3 lakásos tár-
sasházban. Elosztása: nappali+1 há-
lószoba. Közös költség nincs.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Ménfõcsanak és Gyõrújbarát hatá -
rán, a Százszorszép lakóparkban el-
adó egy 92 nm-es, nappali+3 szo-
bás, új építésû ikerház 18 nm terasz-
szal, kamrával, háztartási helyiséggel.
A házhoz tartozó telekrész 1038 nm.

Budai Mónika:
30/640-8794

Nagyszentpálon kínálom eladásra
ezt a 92 nm-es, új építésû ikerházat.
A telek mérete: 420 nm. Elosztása:
nappali+3 szoba+háztartási helyi-
ség. A nappaliból egy hatalmas
(18,5 nm) teraszra léphetünk ki.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Ár: 23,5 M Ft Ár: 36,9 M Ft 

Gyõrtõl pár percre, Péren új
építésû, 76,42 nm-es, nappali+3
szobás ikerház eladó 332 nm-es te-
lekrésszel, 14 nm terasszal, minõ ségi
megoldásokkal. További házak is
elérhetõk, különbözõ méretû telekkel. 

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 28,573 M Ft 

Eladó telek Koroncón, csendes
utcában, 1600 nm-es, össz köz mû -
ves telek eladó. Be építhetõség:
30%-os. Ikerház épít hetõ rá, a tulaj-
donos a kész tervet és a kivitelezést
is tudja biztosítani.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 6,9 M Ft 

Gyõr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a 2. emeleti, 46
nm-es, nappali+1 szobás lakás 5
nm-es erkéllyel. Várható átadás:
2020. nyár. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 24 M Ft 

Gyõr-Marcalváros II-n 75 nm-es,
elsõ emeleti, erkélyes téglalakás el-
adó. Elosztása: nappali+2 szobás. A
lakás felújított, a konyha gépesített.
A faablakok redõnnyel és szúnyoghá-
lóval felszereltek.

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

Gyõr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a 2. emeleti, 62
nm-es, nappali+2 szobás lakás 7
nm-es erkéllyel. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik. Vár-
ható átadás: 2020. nyár.

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

Keszthelyen, a Helikon strandtól
150 m-re eladó ez a 21 nm-es, 3.
emeleti, panorámás apartmanlakás.
A lakást 2017-ben teljesen felújítot-
ták. Közös költség: 14.500 Ft.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 16,9 M Ft 

Ár: 23,9 M Ft Ár: 32,690 M Ft

Gyõr-Ménfõcsanak és Gyõrújbarát
határán eladó ez a 82 nm-es, új
építésû ikerház, 951 nm-es telken.
Elosztása: nappali+3 szoba, háztar-
tási helyiség, 16 nm-es terasz. A
HÁZNAK KÖZÖS FALA NINCS!

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 33,9 M Ft

Gyõr-Révfalu új építésû részén, egy
éve átadott társasházban eladó föld-
szinti, 63 nm-es, amerikai konyhás
nappali+2 hálószobás lakás. A nap-
pali terasz kapcsolatos, 89 nm-es
kertkapcsolat tartozik az ingatlanhoz. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 39,9 M Ft

Bízza meg cégünket ingatlana érté-
kesítésével és mi garantáltan 1—3
hónap alatt eladjuk, ráadásul
100.000 Ft-ot elengedünk a jutalék-
ból. Az akció 2020. február 29-ig tart.

HOZZA MAGÁVAL
EZT A KUPONT!
100 000 Ft-ot ÉR!

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu
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A kínai kelt apróra vágjuk és a re
szelt répával együtt pár másod
percre forró sós vízbe rakjuk, majd
azonnal leszűrjük. A csirkemellet
nagyon apróra, szinte daráltszerű
re vágjuk, majd a póréhagymával
együtt kevés olajon egy serpenyő
ben átpirítjuk és a répás kelhez ke
verjük. A rizslapokat langyos vizes
ruhán kisimogatjuk és töltelékkel
megtöltve feltekerjük. Tekeréskor
ügyeljünk arra, hogy a hortobágyi
palacsintához hasonlóan, a rizslap
szélét hajtsuk be, így a töltelék
nem potyog ki. A natúr rizsbatyu
kat szójaszósszal kínáljuk.

Nagy Eszter creative chef a
magyaros ételek mellett
nagy kedvelője a távolkele
ti, azon belül a vietnami
konyhának. A keleti gasztro
nómiára éhes olvasóknak
most két különlegességet
ajánl, a hozzávalók a hazai
boltokban már beszerezhe
tők, így a húst kedvelők és a
vegetáriánusok is részesei
lehetnek az ízutazásnak.    

NEM CSAK ÍNYENCEKNEK
Távol-keleti falatok

Húsos-szójasajtos sült rizsbatyu,
édeskömény-salátával

Hozzávalók: 4 db rizslap, 15 dkg darált sertéshús,
5 dkg tofu, 5 dkg aprított salotta hagyma, csipet só,
(olaj a sütéshez), 1 db édeskömény, 1 db paradicsom,
1 db kaliforniai paprika, 2 szál újhagyma,
kevés friss koriander, 2 ek. halszósz, 1 ek. cukor,
2 ek. rizsecet vagy fehérborecet, 4‐5 ek. víz

A darált húst a reszelt tofuval és az aprított
hagymával összegyúrjuk és enyhén megsóz
zuk. A rizslapokat langyos vizes konyharuhára
helyezzük, és kicsit megsimogatjuk, hogy a víz
től megpuhuljanak, majd a darált húsos keve
réket elosztva beletesszük, és a batyukat ösz
szecsomagoljuk. Forró olajban 23 percig süt
jük. A salátához az édesköményt hajszálvé
konyra vágjuk, a többi hozzávalót tetszőlege
sen aprítjuk, majd az összes zöldséget alapo

san összeforgatjuk. Salátaöntetnek az ecetet
a cukorral elkeverjük, majd a halszósszal, víz
zel elegyítve, a salátával összeforgatjuk.

(Vegetáriánusok is fogyaszthatják a sa
látát vagy a batyut, amihez a darált húst
zöldségekre, a halszószt pedig szójaszószra
cseréljék.)

A tavaszi tekercset többnyire inkább sütve ismerjük a különböző kínai éttermekből, 
pedig legalább olyan izgalmas és egészséges frissen (nyersen) is.

creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter

Hozzávalók: 10‐15 rizslap, 
1 kisebb kínai kel, 1 szál sárgarépa, 
2 szál póréhagyma,
12‐15 dkg csirkemell

Tavaszi tekercs másképp
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A MI

UTCÁNK
Pinnyéd (9025)

A MosoniDuna és a Rábca folyók közelsége
miatt az ott lakók annak idején halászattal fog
lalkoztak. Az iratok 1494ben már említést tesz
nek a faluról, Pinnyédről, amit 1950ben csatol
ták Győrhöz. Festői, nyugodt környezete miatt
egyre többen választják lakhelyüknek. Területét

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

északon és keleten a MosoniDuna, délről és nyu
gatról a Rábca régi és új medre fogja közre.

Erdész utca
Az utca közelében állt erdészházról kapta a ne

vét 1953ban.

Erdőtelep utca
Mint az Erdész, így ennek az utcának a helyén

is erdő volt, innen az elnevezés 1953tól.

Jávor Pál utca
Jávor Pál (1902–1959) színészt színházi és film

szerepei halhatatlanná tették. Több mint 70 filmben
játszott, és vele indult meg Magyarországon a han
gosfilmgyártás. Mára klasszikus filmjei közül néhány:

Csak egy kislány van a világon; Hyppolit, a lakáj;
Egy tál lencse. Az utca 2015 óta viseli a nevét.

Szent Vendel utca
Szent Vendel (kb. 554–617) Pinnyéd védőszent

je. Tiszteletére Pinnyéden 1899ben kápolnát
szenteltek és aranykeretes szentképe ma is meg
található a Jézus Szíve kápolnában. Szent Vendel
a jószágtartó gazdák, a pásztorok, de főleg a juhá
szok védőszentje. Legendája szerint Skóciában szü
letett a VI. század közepén. Rómába zarándokolt,
hazafelé a Rajna vidékén telepedett meg, ahol elő
kelő származása ellenére remeteként koldulásból,
illetve egy uraság nyája legeltetéséből élt. 2017
ben nevezték át az Új sor észak–déli részét, az
újonnan kialakított közterülettel együtt.

ÁLLATKERTBEN?

Tavaly több mint 190 ezren látogat
tak meg minket, és 30 százalékuk ha
táron túli régiókból érkezett. Az állat
kertezést nevezhetjük a legjobb csalá
di programnak, hiszen jegyeladásunk
30 százalékát a családi belépők alkot
ták, mely anya, apa és legalább két
gyermek együttes belépését jelenti az
állatkertbe. Célcsoportunk valóban 0–
99 éves korig terjed, hiszen látogató
ink között több mint 8 ezer kétéves kor
alatti gyerkőc és jelentős létszámú
nyugdíjas képviseltette magát. Emel
lett számos esemény, osztálykirándu
lás, születésnap, lánykérés és még es
küvő helyszíne is volt az állatkert.

Az állatkert lakói ebben az évben
több mint 60 ezer kilogramm zöldsé
get és gyümölcsöt, 18.200 darab to
jást, 10.950 kilogramm húst, 23.700
kilogramm szemes takarmányt és
2200 bála szálas takarmányt fogyasz
tottak el. Támogatásból sem volt hi
ány tavaly, a park lakóinak több mint
100 örökbefogadó szülője volt és 13
kilogramm aprópénzt mérlegeltünk
a bejárati vízesésben.

Nyáron 9 héten keresztül közel 500
gyerek kacajától volt hangos a Zootá
bor. Közel 12 ezer látogató nyert bete
kintést az állatok reggeli, ebéd és va
csoraszokásaiba a „KalandoZOO” lát
ványetetés programban. A „Zoo 
Show” programunkon 23.300an tud
hattak meg érdekességeket és talál
koztak személyesen az állatkert né

A park területe jelenleg 13 hektár,
melyen 144 állatfaj 1316 egyede él.
2019ben az állatkertben 63 kis lakó
látta meg a napvilágot, és 58 csere tör
tént más állatkertekkel, köztük Ma
gyarországon először Győrben mutat
hattunk be 3 keskenyszájú orrszarvút.

A Modern Városok Program kere
tében megvalósult a zsiráfház bővíté
se orrszarvúházzá, illetve új főbejárat
és fogadóépület létesült, melyben
négy pénztár és jegykiadó automata
a rövid időn belüli belépést teszi le
hetővé, látogatóink kényelmét szol
gálva, emellett vendégeink belépője
gyüket már online is megválthatják.

Egy gazdasági társaságnál az év vége a leltárok elkészültével zárul,
ilyenkor jólesik kicsit visszatekinteni és számba venni, mi is történt
az elmúlt 365 nap során. A Xantus János Állatkert fennállása óta 2019
ben a legsikeresebb évet zárta. De beszéljenek a számok helyettünk.

hány lakójával az állatbemutató kere
tében. 107 alkalommal gyújtottunk
meg gyertyát az állatkerti szülinapo
kon, és több mint 500an gondolják
úgy, hogy állatkertre akár az év min
den napján szükségük van, ezért éves
bérletet váltottak a parkba. 

Igazán egyedülálló és sikeres évet
tudhatunk magunk mögött, rengeteg
új élménnyel, ismerettel, programmal,
találkozással gazdagítva. A 2019es esz
tendőről szóló összefoglaló legfonto
sabb része, hogy ebben az évben is
mennyi szeretetet és figyelmet kaptunk
a látogatóinktól, követőinktől, támoga
tóinktól, melyet ezúton köszönünk. 

Bízunk benne, hogy 2020 is ha
sonló sikereket hoz számunkra.
Minden kedves látogatót szeretet
tel várunk!Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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Mi történt 2019-ben a győri 
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Várjuk önéletrajzát:

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

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

a munkakör megnevezését.

A GYOR-SZOL-NÁL!
VÁRJUK 

´́

GÉPI 
parkgondozó

CSOSZERELÓ́

AMIT KÍNÁLUNK:

ÖNT KERESSÜK:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ

szakirányú végzettséggel:

(C kategóriás jogosítvánnyal)

(B kategóriás jogosítvánnyal)

GÉPKOCSIVEZETO

TETOFEDO–BÁDOGOS´́ ´́

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos

munkarend

NYUGDÍJASOK
jelentkezését is várjuk!

bejelentett munkaviszony,
folyamatos munkavégzés

versenyképes fizetés
+ cafeteria

vidékieknek bejárási 
költségtérítés

szakmai képzések támogatása

hosszú távú munkalehetőség

munkavédelmi eszközöket,
kéziszerszámokat, gépeket

biztosítunk











´́

KONTÉNERES
GÉPKOCSIVEZETÓ́

´́

Azon jogosultaknak, akik az elő
ző évben rendelkeztek lakossági
parkolóbérlettel, és a korábbiakhoz
képest semmilyen változás nem
történt az adataikban, csupán a zrt.
által korábban kiküldött bérlet

A GyőrSzol Zrt. felhívja a figyel
met, hogy a tavaly megváltott la
kossági bérletek január 31ig ér
vényesek. Az árak nem változtak,
az éves lakossági parkolási bér
let 2020as évre is 3900 forintba
kerül. 

Az ügyfélszolgálati irodák nyitva
tartása szintén a gyorszol.hu webol
dalon olvasható. Az ügyintézéshez
személyes megjelenés szükséges,
meghatalmazás útján lakossági bér
let nem váltható.

Azok, akik korábban nem rendel
keztek lakossági parkolóbérlettel,
vagy időközben valamely adatukban
változás történt, továbbra is csak a
szükséges igazolások bemutatásával
intézhetik a lakossági parkolóbérlet
kiváltását. A bérletigényléssel kap
csolatos részletes információk meg
találhatóak a gyorszol.hun.

igénylő adatlapot kell aláírniuk és
az aláírt igénylőlappal befáradniuk
személyesen a GyőrSzol Zrt. Jókai
utcai vagy Orgona utcai irodájába,
pénztári nyitvatartási időben. Nem
szükséges a korábban bemutatott
igazolásokat sem újra benyújtaniuk
azoknak, akiknek adataiban nem
történt változás. Aki jogosult a la
kossági parkolási bérletre, de nem
kapott igénylőlapot, letöltheti a
gyorszol.hu weboldalról vagy be
szerezheti a GyőrSzol Zrt. Jókai ut
cai és Orgona utcai ügyfélszolgálati
irodájában.

ÚJRAVÁLTÁSALakossági parkolóbérletek 

A GyőrSzol Zrt. koordinálásában karácsonyt kö
vetően kezdődött a kidobott karácsonyfák elszállítá
sa a városban kijelölt 103 fenyőgyűjtő helyről. A ja
nuár végéig működtetett, rendszeresen ürített, in
gyenes fenyőgyűjtők helyét tábla jelzi. 

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
közszolgáltatási hulladékszállítási működési területén
a családi házas övezetekben, illetve a bio hulladék
gyűjtővel rendelkező ingatlanoknál a fenyőfa apróra
aprítva a barna fedeles kukában is elhelyezhető. A
volt karácsonyfák a díszek nélkül, a jogosultság iga
zolása után a hulladékudvarokba is beszállíthatóak. 

A fenyőfák újrahasznosíthatósága érdekében
kéri a szolgáltató, hogy a volt karácsonyfáról kido
bás előtt mindenki szedje le a díszeket és a deko
rációt. Ugyancsak fontos, hogy a fenyőfák az utcai
hulladékgyűjtők és szelektív szigetek helyett a ki
jelölt gyűjtőhelyekre kerüljenek, illetve, hogy a de
pókba más hulladékot ne rakjon senki.

Január végéig folytatódik 

A FENYŐGYŰJTÉS

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

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint
a végzettséget igazoló bizonyítványokat bérigény megjelöléssel

az alábbi e-mail-címre várjuk: munkaugy@gyhg.hu.
Kérjük,szíveskedjen az e-mail tárgyaként feltüntetni:

„Ügyintézô” pozíció

ÜGYINTÉZÔ

Feltétel: min. középfokú végzettség • felhasználói szintû számító-
gépes ismeret • rugalmasság • logikus gondolkodás • munkabí-
rás, terhelhetôség • precizitás, pontosság • jó kommunikációs és
kiváló problémamegoldó készség • „B” kategóriás jogosítvány

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

Fôbb feladatok: lakossági és közületi ügyfelek részére hulladéktároló edények kiszállítása •
hulladékgyûjtô edények ismeretlen használóinak felkutatása, szükség esetén edény beszállítása
• zsákos közületi ügyfelek részére zsákok kihelyezése • hulladékgyûjtô edények ellenôrzése •
számlareklamáció miatti ellenôrzés, helyszíni kivizsgálás • lakatlan ingatlanok közszolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos ellenôrzése • új partnerek közszolgáltatásba történô bevonása •
méltányossági kérelmek elbírálásához helyszíni ellenôrzés • adminisztráció, pénzkezelés
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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,
mosdóhelyiségekkel és egyéb tárolóhelyiségekkel
rendelkezik. A zrt. jelenleg az ingatlant bérlet út-
ján hasznosítja. A kisebb alapterületű üzletrészre
vonatkozóan 2019. december 31. napjáig tartó
határozott, míg a 110 m2 alapterületű ingatlan-
részre határozatlan időtartamú bérleti szerződés
van hatályban. Pályázó benyújtandó pályázatá-
ban nyilatkozni köteles, hogy a bérleti jogviszo-
nyok fenntartásával vagy anélkül kívánja-e az in-
gatlant megvásárolni.

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot
tenni, mely ajánlatot zárt borítékban, postai úton
kell megküldeni, vagy a Társaság székhelyén sze-
mélyesen 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, Or-
gona u. 10., tel.: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@
gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben 8 és 16 óra
között.

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.

A GYŐR-SZOL ZRT. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGA ÖNT KERESI!

BÉREZÉS:
m

egegyezés szerint

hegeszto
cso-

vagy futés-
szerelo

betanított
munkás

villany-
szerelo

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

feltétel: szakmunkás-
bizonyítvány, előnyt jelent: 

hegesztő szaktudás

előnyt jelent: 
csőszerelői végzettség

előnyt jelent: 
elektrikusi végzettség

Fényképes szakmai
önéletrajzát várjuk: 

Győr-Szol Zrt. 
Munka-Bérügyi Osztály

9024 Győr, Orgona utca 10.
vagy

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

megnevezését!

´´
´´
´´

´´ ´´

A GyőrSzol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. tájékoz
tatja ügyfeleit, hogy közös, Orgona utcai ügyfélszolgá
lati irodájuk január 26án, vasárnap szavazóhelyiség
ként működik. Ezért az Orgona utcai ügyfélszolgálat

január 24én, pénteken 8 és 12 óra között, január 27
én, hétfőn pedig 9 és 16 óra között tart nyitva. A pénz
tár fél órával előbb bezár. A szolgáltatók ezúton is kö
szönik ügyfeleik megértését és türelmét. 

MÓDOSÍTOTT ügyfélfogadási idő 

Bacskó Lajos 1979ben érett
ségizett a mára legendássá vált
győri Mayer Lajos Vízügyi Szak
középiskolában. Első, és máig
egyetlen munkahelye a Győr és
Környéke Vízmű és Fürdő Válla
lat, a PannonVíz Zrt. jogelődje.

Kezdetektől részt vett a
Győrt ellátó Szőgye Vízműte
lep üzemelésének, technológi

ájának kialakításában. „Amikor
idekerültem, a környező falvak
ban, Kisbajcson, Nagybajcson
és Vámosszabadin ásott vagy
vert kutakból jutott vízhez a la
kosság” – emlékezett vissza a
díjazott és hozzátette, a nyolc
vanas évek elején az ivóvíz
még a telepet kikerülve, köz
vetlen a parti szűrésű kutakból

jutott el a megyeszékhelyre.
Munkatársaival együtt alakítot
ták ki és üzemelték be a Sző
gyei Vízműtelepet.

Bacskó Lajos a Szőgyei Víz
műtelep műszakvezető gépé
sze, jelenleg Győr és az agglo
meráció, közel 160 ezer ember
vízellátásának üzemirányításá
ért felelős.

A PannonVíz Zrt. két munka
társa kapott elismerést a közel
múltban, mindketten negyven
éve dolgoznak a vízszolgáltató
nál. Másodikként Bacskó Lajost
ismerhetik meg az olvasók.

Közel 160 ezer ember 
vízellátásáért felel

Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.
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Villanyszerelést és villanybojle
rek javítását vállalok Győrben
és környékén. Tel.: 0670/384
6557.

Társasházkezelés, közös képvise
let teljes szakiparral. 0630/520
8875, 0630/6007190.

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

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
körüli férfimunkák (számlaké
pes)! 0630/4036810; 06
96/826322.

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

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

Lomtalanítást vállalok pincétől
padlásig. 0670/2777947

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

ÁLLÁS

ViolaHús Kft. sertéscsontozót
felvesz. Érdeklődni: tel: 06
96/511720, email: info@vio
lahus.hu

Nyugdíjas munkavállalók je
lentkezését várjuk rész és fo
lyamatos munkavégzésre:
asztalos, szakács, takarító,
udvaros, könnyű fizikai fel
adatok. Jelentkezni 96/822
514 vagy személyesen Győr,
Bartók B. u. 8. sz. Északi
Szomszédok Nyugdíjas Szö
vetkezet irodájában.

Márvány Óvoda udvari mun
kást keres! +3696/317977

porcelánt, Zsolnayt, kristályo
kat, ezüsttárgyakat, ékszert, ré
gi órákat, könyveket, dísztár
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06
70/6405101. Díjtalan érték
becslés!

Felment a tört arany ára!
7.500–8.500Ft/gramm. Régi
ségfelvásárlás! Győr, Hotel Rá
ba! Január 29én, február 5én,
február 12én, február 19én.
Minden szerdán! Fazon arany
9.000–25.000Ft/gramm. Fest
mények, régi pénzek, kitünteté
sek, képeslapok, Zsolnay, he
rendi, karórák. 0670/3816345
www.dunagaleria.hu

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

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

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás. Ná
dorvárosban garázst vennék.
Érdeklődés telefonon: 06
70/5642280.

KIADÓ

Munkásoknak. GyőrRévfalu
ban, 10 fő részére, kulturált

Lomtalanítást vállalok, eltakarí
tom limlomját, ingyen elszállí
tom felesleges holmiját. 06
20/9967268

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok.
Akár egész lakás ürítését is vál
lalom. Tel.: 0670/8826590.

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! Telefonszám: 0670/233
9213.

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron an
tik bútort, festményt, herendi
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

szállás azonnal kiadó. 06
20/9780539

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

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

Nádorvárosi 2 szobás, 52 nm
es, komfortos, felújított, ha
tározatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne téglaépí
tésű, 34 szobás, határozat
lan idejű, nádorvárosi, belvá
rosi, bérleményre. (Hirde
tésszám: 667)

Belvárosi 2 szobás, 44 nmes,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, 45–
68 nmes, 3 szobás, határozat
lan idejű bérleményre. Újváros,
Sziget, Gyárváros, Bán A. u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 669) 

Szigeti 1 szobás, 33 nmes, fél
komfortos, szilárd tüzelésű,
teljesen felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 2 szobás, 50 nmes hatá
rozatlan idejű bérleményre.
Tartozás átvállalása lehetséges.
Adyvárosi, belvárosi bérle
ményre. Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 670)

Adyvárosi 2 szobás, 54 nmes,
összkomfortos, felújított, hatá
rozott, bérleti szerződéses la
kást cserélne 36–55 nmes, 2
kisebb lakású, határozotthatá
rozatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 671) 

35 órás számítógép-kezelôi
tanfolyamok indulnak Uniós
támogatással kezdôknek (IKER 1) 
február 3-án, hétfôn és
nem teljesen kezdôknek (IKER 2)
február 4-én, kedden.

16 és 65 év közöttiek
jelentkezését várjuk.

Információ és jelentkezés: 
30/157-9447, 30/831-2315

Gyôri SzC Pálffy Miklós Kereskedelmi
és Logisztikai Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája (Gyôr, Földes G. u. 34-36.)

GINOP-6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése”

INGYENES számítógép-kezelői tanfolyamok indulnak Győrben



vára is díszkivilágítást kap. Az útvonalon lévő te
lepülések közül Olaszországban, és természete
sen Magyarországon is, sok város bekapcsolódik
a kezdeményezésbe, így Budapesten kívül ha
zánkban még 17 város egyegy emblematikus
épülete pompázik majd rózsaszínben, amely a Gi
ro d’Italia hivatalos színe.

A kezdeményezéshez a második nap befutójá
nak otthont adó Győr is csatlakozott, így városunk
ban január 30án 17 órától a Jedlik híd kap rózsa
szín megvilágítást.

#GIRO
#GIROHUNGARY2020

első három szakaszát hazánkban rendezik Eszter
gom, Győr, Székesfehérvár, Keszthely és Nagyka
nizsa érintésével. A mezőny már május 7én dél
után bemutatkozik a budapesti Hősök terén, a csa
patbemutató alkalmával.

A Nagy Rajt, vagyis a Grande Partenza felveze
tő eseményei közül ebben az esztendőben az el

ső jelentősebbet január 30án tartják a Városli
geti Műjégpályán, a Nemzeti Sportügynökség
szervezésében, olimpiai bajnokok, sportolók rész
vételével. Kovács Ágnes, Kiss Gergely, Kovács Ist
ván és Szávay Ágnes is ott lesz a Műjégen, a ma
gyarországi központi rendezvényen, amely kap
csán a Puskás Ferenc Stadion és a Vajdahunyad
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Száz nappal a Giro d’Italia magyarországi rajt
ja előtt, január 30án hazánkban és Olaszor
szágban is számos ikonikus épület burkolózik
a kerékpáros körverseny színébe. A Rózsaszín
Fények éjszakáján Győrben a Jedlik híd tündö
köl majd pinkben.

Évekkel ezelőtt óriási népszerűség
nek örvendett a Móra Kupa Győrben,
amely több mint húsz tanéven keresz
tül biztosított versenyzési lehetőséget
a focistapalántáknak, akkoriban fiúk
nak. Ahogy a rendező intézményben,
a Móra Ferenc Sportiskolai Általános
Iskola és Szakgimnáziumban háttérbe
szorult a labdarúgás, a kispályás fut
balltornát sem rendezték meg jó ide
ig. Ezt a megszakadt hagyományt
élesztette újra az ETO FC utánpótlás
edzője, Szabó Tibor, aki tíz győri álta
lános iskolát hívott meg a kupára,
amelyen most lányok léptek pályára,
összesen hetvenen. 

„A szándék az, hogy minél több
lány kedvet kapjon a focihoz, így az
ETO utánpótlásának létszáma is nö
vekedne, nagyobb lehet a merítési
lehetőség a későbbiekben a tehetsé
gek körül. A legfontosabb azonban
az, hogy mindenki jól érezze magát
egy ilyen tornán a pályán” – mondta
Szabó Tibor.

Az ETOban négy korosztályban
nagyjából ötven lány ismerkedik a lab
darúgás alapjaival, az U13asok közül

a legtöbben a Móra Kupán is játszottak
valamelyik iskola színeiben. A rendező
intézményben újra előtérbe került a fo
ci, egyéb más sportágak mellett.

„A gyermekek harmada tudja álta
lános iskola elsőben, hogy mit szeret
ne sportolni, kétharmaduknál pedig
a szülők akarják megvalósítani a kicsi
ken keresztül a saját elképzeléseiket.

Van, amikor ez a kettő köszönő vi
szonyban sincs egymással. Tíztizen
egy éves korra legkésőbb szerencsés
eldönteni, hogy ki mit sportoljon, ha
azt komolyan szeretné csinálni. Ná
lunk a focira is van lehetőség, de a
tornába, úszásba és az atlétikába is
jó, ha mindegyikük belekóstol, mert
a megfelelő alapokat ezek adják
meg” – mondta Fekete Szabolcs tag
intézményvezetőhelyettes.

A visszaszámlálás során tradíció az épületek
megvilágítása. Ilyenkor az útvonal városai közül
számos helyszínen egyegy város, település jelen
tős épületét világítják meg rózsaszínűre. Mint az
köztudott, a Giro d’Italia idén május 9–11. között
Magyarországról rajtol. A versenyzők Budapestről
indulnak és a háromhetes kerékpáros körverseny

Móra Kupa
újratöltve

Giro tiszteletére
Rózsaszín fények a



Solberg 29 éves, 2014ben a ma
gyar–horvát rendezésű Európabaj
nokságon aranyérmet, 2015ben Dá
niában világbajnoki címet, majd
2016ban Svédországban ismét Eb
aranyat ünnepelhetett a norvég vá
logatott tagjaként. 2012ben Szerbiá 
ban Európabajnoki, 2017ben Né
metországban világbajnoki ezüstér
met nyert. Juniorvilágversenyről is
van egy Ebaranyérme, 2009ben
tagja volt a magyar juniorválogatot

tat legyőző norvég csapatnak, majd
2010ben DélKoreában juniorvilág
bajnoki aranyérmet szerzett. A jelen
leg a Siófokot erősítő kapus három
évre szóló megállapodást írt alá a
klubbal.

„Silje a norvég válogatott első szá
mú kapusa, és jól ismeri a magyar vi
szonyokat, hiszen már második éve
hazánkban kézilabdázik. Néhány hét
tel ezelőtt, Laura Glauser bejelenté 
sekor is utaltam arra, hogy kapus

poszton hosszú távú megoldásra tö
rekszünk, vagyis két fiatal, ugyanak
kor rendkívül rutinos kapussal tervez
zük megerősíteni keretünket. Ebbe a
koncepcióba tökéletesen illeszkedik
Silje Solberg, igazi sportember, rend
kívül pozitív személyiség, aki minden
bizonnyal hosszú időre remekül meg
oldja Laura Glauserrel a kapusposzt
feladatait csapatunkban” – kommen
tálta az átigazolást Bartha Csaba
klubelnök. 

„Nagyon örülök, hogy nyártól csat
lakozhatok a Győri Audi ETO KChoz. A
világ legjobb csapatáról van szó, s ez iz
gatottá tesz. Szeretnék megfelelni az it
teni magas elvárásoknak, és szeret
ném, ha ki tudnám venni a részem a si
kerekből a jövőben is. Az, hogy Győr
ben folyamatosan a legjobbat kell nyúj
tani, csak még inkább motivált a váltás
ra, hiszen maximalista vagyok, és sze
retném kihozni mindig a legjobbat ma
gamból. Bízom benne, hogy sok szép
siker részese lehetek, de addig is igyek
szem jelenlegi csapatomat segíteni” –
mondta Silje Solberg.

A Győr jelenlegi kapusai közül a
sérülésből lábadozó norvég Kari Aal
vik Grimsbö a nyáron befejezi a profi
kézilabdát. Kiss Éva és a francia
Amandine Leynaud szerződése is le
jár az idény végén, és még nem érke
zett hír a jövőjükről. 

Közben a Magyar Sportújságírók
Szövetsége által szervezett M4 Sport –
Az Év Sportolója Gála 2019es szavazá
sán a csapatok között az Audi ETO a
második helyen végzett a Ferencváros
vízilabdacsapata mögött. Az év edzője
kategóriában Danyi Gábor is ott volt a
jelöltek között a legjobb háromban. A
handballplanet.com kézilabda szak
portál szokásos, éves álomcsapatában
ezúttal három Győri Audi ETOjátékos
szerepel. A szavazatok alapján Stine Of
tedal, Kari Brattset és Eduarda Amorim
került be a legjobbak közé.
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„Szervezői munka áll előttem, ki kell
alakítani a keretet, a különböző elveket
el kell fogadtatni az edzőkkel, vezetők
kel, a lényeg, hogy az olimpia után a
2021es évet már úgy tudjuk kezdeni,
hogy összeállt a csapat. Mostantól egy
új szisztéma van érvényben, párban
dolgozunk, közvetlen segítőm Szűcs
Róbert, aki vezetőedzőként támogat
engem és irányítja az edzőtáborokat is”
– mondta Kovács István.

Szűcs Róbert a GYACban a férfi
tornáért felel, ahonnan már saját
nevelésű sportoló is bekerült a vá
logatottba, most pedig három győ
ri fiú készülhet a nemzeti csapat ke
retében.

A magyar tornasport jelenleg egyetlen olimpiai kvótával rendelkezik
a nyári játékokra, mégpedig a női mezőnyben. Valószínűleg férfi tor
nászunk nem lesz ott Tokióban, ami egyértelműen a sportág kudarca.
Az újjáépítés egy átalakult válogatott kerettel, és szakmai stábbal már
elkezdődött. A szövetségi kapitány az a Kovács István lett, aki közel tíz
évig már betöltötte ezt a szerepet, de 2017 óta csak Berki Krisztiánnal
foglalkozott. Őt egyéb címei mellett olimpiai aranyéremhez segítette.

„Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Be
nedek jelenleg is velünk edz, Kardos
Botond is kerettag, de ő még nem
épült fel a sérüléséből. A tizenkét fős
válogatott csapat nagy része fiatal tor
nász, a jövő emberei, rájuk számítunk
a későbbiekben is. Bízom benne, hogy
2024ben Párizsban újra lesznek, akik
Magyarországot képviselik az olimpián.
A feltételek adottak az eredményes
munkához” – vélekedett Szűcs Róbert.

A közös felkészülés az első váloga
tott edzőtáborral hétfőn kezdődött
az Olimpiai Sportparkban. A tokiói
olimpiai kvóta megszerzéséről még
nem mondtak le teljesen az edzők, a
májusi bakui Európabajnokságon
van erre lehetőség, de nagyon kicsi
az esély, hogy magyar férfi tornász
olimpikon legyen idén. 

Világbajnok norvég kapust igazolt a Bajnokok
Ligájacímvédő Győri Audi ETO KC női kézilab
dacsapata – jelentette be a klub hétfőn. Silje
Solberg nyáron csatlakozik a zöldfehérekhez.

A RÉGI HÍRNÉVÉRT
Győri edzővel 

ÚJABB VILÁGBAJNOK
kapust igazolt az ETO



232020. január 24.

Az olimpiai kvalifikációs tornán
március 20án, 21én és 22én az Au
di Arénában sorrendben Kína, Szer
bia és az ötkarikás játékokon címvé
dő Oroszország lesz a magyarok el
lenfele, és a csoport első két helye
zettje jut ki a tokiói olimpiára.

„Úgy érzem, nagyon erős lesz a
szakmai stáb, jó csapatot fognak al
kotni, hiszen különkülön is alkalmas
nak tartom mindkét szakembert szö
vetségi kapitánynak” – mondta Pálin

Danyi Gábor és Elek Gábor irányít
ja a magyar női kézilabdaváloga
tottat március végéig. Az Audi
ETO KC és a Ferencváros vezetőed
zőjének társszövetségi kapitányi
megbízatása a márciusi győri
olimpiai selejtezőtornára, vala
mint a Montenegró elleni hazai és
idegenbeli Európabajnoki selejte
zőkre szól.

ger Katalin, az MKSZ alelnöke, aki
hozzátette, Danyi Gábor és Elek Gá
bor is első szóra elvállalta a megbíza
tást, és klubjaik is támogatták a kine
vezésüket. A szövetség módosítani
szeretné azokat az időpontokat, ame
lyek a válogatott játékosok klubcsa
patainak bajnoki mérkőzéseit érintik,
hogy a nemzeti csapat a hivatalos
időszakhoz képest korábban, már a
március 9i héten megkezdhesse a
felkészülést a győri tornára.

„Óriási megtiszteltetés, hogy rám,
ránk gondolt a magyar szövetség a
jelenlegi helyzetben, éppen ezért
egy pillanatig nem gondolkoztam a
felkérésen, de talán mondhatom ezt
Elek Gábor nevében is. Az olimpiai
selejtező olyan lehetőség a sportág
számára, amely most minden mást
felülír a magyar kézilabdázásban.
Összefogásra, őszinteségre van szük
ség, ez szükséges ahhoz, hogy
együtt kivívjuk az olimpiai részvételt.

Hamarosan kialakul a felkészülés
menetrendje is, folyamatosan egyez
tetünk a közös munkáról” – emelte
ki Danyi Gábor.

Elek Gábor azt mondta, nagyon
kevés idő áll a rendelkezésükre ah
hoz, hogy nagy átalakításokba kezd
jenek. A támadójátékra kiemelt fi
gyelmet kell fordítaniuk, és a klub
munkára is támaszkodniuk kell. „Fon
tos tényező lesz, hogy a célkitűzések
miatti nyomást kezelni tudjunk, erre
külön figyelnünk kell a szakmai stáb
ban. Felszabadult, mentálisan is jó ál
lapotban lévő válogatottat szeret
nénk” – nyilatkozta.

A magyar válogatott a tervek szerint
februárban már közös összetartáson
vesz részt, majd március 10én kezde
né meg a közvetlen felkészülést a győri
olimpiai selejtezőre. A Montenegró el
leni Európabajnoki selejtező hazai
meccse március 25én, az idegenbeli
találkozó 28án lesz.

Danyi és Elek 

A VÁLOGATOTT ÉLÉN

A hazai Szuperligamérkőzése
ken a GYAC színeiben szereplő Ba
lázs Attila megnyerte a Bangkokban
rendezett, 54 ezer dollár összdíjazá
sú keménypályás férfi challenger
tenisztornát.

A világranglistán karriercsúccsal a
112. helyre előrelépő játékos ötödik
thaiföldi mérkőzésén, szombaton az
orosz Aszlan Karacevvel csapott ösz
sze, a meccs 2 óra 52 percig tartott.

BALÁZS ATTILA
„Év elején az volt a cél, hogy felke

rüljek a Roland Garros főtáblájára.
Most előrébb lépek a világranglistán,
szóval karnyújtásnyira van az álmom
beteljesülése, de nem szabad leen
gedni” – mondta, és a játékot nehe
zítő körülmények között a hőségről
is beszélt. „Brutális hőség van itt,
amikor kiérkeztünk, edzőmmel,
Szendrei Danival megfogadtuk, hogy
beülünk az első fodrászhoz, és ha

nem is kopaszra, de jó rövidre le 
nyíratjuk a hajunkat. Azóta már elég
sok fotó készült rólam, úgyhogy lá
tom és érzem, ezt talán egy kicsit el
kapkodtam.” 

A 31 éves Balázs negyedik challen
gerdöntőjében második diadalát arat
ta, eddigi legnagyobb sikere tavaly jú
liusban az umagi ATPfinálé volt. Bang
koki trófeája mellé 7200 dollárt, mint 
egy 2,1 millió forintot kapott.

RANGOS TORNÁT NYERT 

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 24—30.

Császárzsemle

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

29 Ft/db

Füstölt szívsonka
sertéscombból

2999 Ft/kg

Formázott 
bôrös 
sertéscomb

999 Ft/kg

279 Ft/kg

Magyar alma
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