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„Szigorú szabályoknak kellett megfelelni annak
idején, hiszen minden a közösség szeme előtt tör
tént, és akit szájára vett a falu, annak később nem
sok babér termett” – fogalmazott a néprajzkutató,
akinek Rábaközi paraszt dekameron címmel könyve
is megjelent a témához kapcsolódóan. A gyűjtő
munkája során Lívia sok történettel találkozott,
olyannal is, ahol a kiegyensúlyozott élet ellenére,
elég szomorú volt az utóíz. „Tudja aranyos, megvó
tunk mi a férjemmel... szépen éltünk... De amikor
megláttam azt a legényt, mindég feldobogott a szí
vem. A férjem miatt sose” – mesélte az egyik adat

„A hallgatói normatíva emelése a szoci
ális és tanulmányi ösztöndíjak fokozatos
növekedését teszi lehetővé. Összesen 40
százalékkal bővült a felsőoktatási ösztön
díjakra fordítható keret, amelyre a kor
mány 2020ban 3,5 milliárd forint többlet
forrást fordít. Az emelés megkönnyíti a
győri egyetemisták életét is” – mondta
Máté Eszter, a Széchenyi Egyetem HÖKel
nöke, bár szerinte az ösztöndíjsávok eddig
is jól alakultak, ráadásul a győri felsőokta
tási intézménybe járó hallgatók közül leg
alább ötezren jogosultak a havi járadékra.
Arról is beszélt, hogy szakonként különbö
zőek az ösztöndíjak, egy mérnöki képzést
például nem lehet összehasonlítani az ag
rárképzéssel, így hatezertől, egészen 50
60 ezer forintig alakulhatnak az összegek.
Az állami ösztöndíjak mellett a Széchenyi
István Egyetemen tanulók egyéb támoga
táshoz is juthatnak az Universitas Győr Ala
pítvány jóvoltából. A hallgatók felkészült
ségét mutatja, hogy évről évre egyre na
gyobb a túljelentkezés a pályázatokra. Az
alapítvány a tavaszi ösztöndíj kiírásait a na
pokban jelenteti meg honlapján.

A legény egy faluban nőtt fel a leánnyal. Ki
nézte a szüreti bálon, felkérte táncolni, és mi
után céhlegénnyé avatták, elkezdett udvarol
ni neki. Kedden, csütörtökön és szombaton a
családfő engedélyével ellátogatott hozzá, pár
hétre rá a keresztapja segítségével megkérte
a kezét, és az igen válasz után hamarosan egy
be is keltek. Boldogan éltek, amíg meg nem
haltak. Ilyen volt egy átlagos szerelmi törté
net a Rábaközben százötven évvel ezelőtt.
Szép, ám sokszor fájdalmas – mondta S. Ba
lázs Lívia néprajzkutató, aki a Győr+ Estében
mesélt párkapcsolati hagyományainkról.

közlő. Szerencsés esetben azonban egymásra talál
tak a fiatalok, és habár mai szemmel gyorsnak tűn
het az udvarlás és az egybekelés, fontos megjegyez
ni, az akkori emberek szűk közösségben éltek.

„Azt hiszem, az akkori világban a tisztelet, és a
hagyományok szépen körbeölelték az udvarlást,
és más értékek számítottak párválasztáskor. Az is
különbség, hogy akkor valahogy fontosabb volt
megjavítani a dolgokat, mintsem eldobni és újat
keresni” – fogalmazott a néprajzkutató, akinek a
Valentinnap kapcsán is voltak gondolatai.

A szerelmesek napját a kilencvenes években

kezdték el Magyarországon is ünnepelni, ám a Bá
lintnaphoz kapcsolódva már jóval korábban is vol
tak tradíciók hazánkban. Leginkább az állatvilág
ban figyelhetünk meg hagyományokat, ilyenkor
kezdődött a párosodás és a párosítás.

Ha a korábban olyan sokszor használt, és alkal
mazott virágnyelvre fordítjuk ezeket a szimbólu
mokat, talán elmondhatjuk, a szerelem ünneplése
nem egy nap feladata. Ha a jó galambot választot
tuk a miénk mellé társnak, akkor egy életen át
örülhetünk a boldogságuknak. Bonbon és virág
csokrok nélkül is.

ajánló

ajánló

Február elsejétől emelkedett a hallgatói normatíva, ennek következtében a felsőoktatási ösztöndí
jakra fordítható keret is növekszik. A Széchenyi István Egyetemen 53005400 hallgató vesz rész az
államilag támogatott nappali képzésben, az arra jogosultak ebben a hónapban már 30 százalékkal
magasabb ösztöndíjat kapnak. Az állami ösztöndíjak mellett a Széchenyi István Egyetemen tanulók
egyéb támogatáshoz is juthatnak az Universitas Győr Alapítvány jóvoltából. 
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EMELKEDNEK
az állami ösztöndíjak
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Ill
us

zt
rá

ci
ó:

 g
al

er
ia

sa
va

ria
.h

u

Fotó: Marcali Gábor
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A Győr+ Média lehetőséget ka
pott rá, hogy elkísérje a rendőröket
egy civil autós akcióra, így belülről él
hettük át: tényleg sokan fittyet hány
nak a szabályokra. A csekken lévő
összegből talán tanulnak, s nem lesz
nek többé pofátlanok. Ám ne szalad
junk még ennyire előre. 

A GyőrMosonSopron Megyei
Közlekedésrendészeti Osztály bázi
sán, a Szövetség utcában találkoz
tunk két közlekedési járőrrel és Varga
Richárd rendőr őrnaggyal, a forga
lomellenőrzési alosztály vezetőjével.
Az őrnagy elmondta, a rendőrség
már régóta végez olyan ellenőrzése
ket, amikor nem felmatricázott rend
őrautóval figyelik a forgalmat, ha
nem például éppen azzal a fehér Sko
dával, amellyel mi is útra keltünk. A
különbség talán tényleg csak az,
hogy nem „csíkos” és nincsen rajta a
megszokott fény és hanghíd. Ezeket
a belső térben alakították ki: az első
szélvédő mögött a piroskék villogó
található, a hátsó ablaknál pedig egy
LED világítású tábla, amelyen szük
ség esetén például felvillan, hogy
„Kövessen”, ha kell, németül vagy ép
pen angolul. A kocsi elejére és hátul
jára is profi rögzítő kamerát szereltek

a szakemberek, amely dokumentálja
az eseményeket. A további szüksé
ges belső felszereltsége teljesen
megfelel matricás társaiéval.

„Ezzel a módszerrel azokat a sofőrö
ket tudjuk hatékonyabban kiemelni a
forgalomból, akik a szabályokat szán
dékosan és durván megszegik – kezdte
Varga Richárd őrnagy. – Ha egy messzi
ről jól látható rendőrségi járművet
vesznek észre, akkor érthető, hogy
azonnal jogkövetőbbek lesznek.
Persze résen vannak, s mára már
sokan megjegyezték a civil autónk
rendszámát, de a segítségével így
is napi szinten több durva szabály
talankodót észlelünk.”

Varga őrnagy arról is beszélt,
hogy a leggyakoribb szabályszegés a
közúti tilos jelzésen való áthaladás,
azaz ha átmegyünk a piroson. Ám
sok a meg nem adott elsőbbség, a
szabálytalan előzés és a kötelező ha
ladási irány megszegése is.

A civil rendőrautóval megcéloztuk
Győr forgalmasabb csomópontjait,
általában itt hamar belefutni valami
hajmeresztő mutatványba. Nem is
kellett sokat várni, míg egy autós át
hajtott a piroson, így a járőrök fel
kapcsolták a megkülönböztető jel

zést, a sofőrt kivezették a forgalom
ból és megkezdődött az intézkedés.
Vitának helye nem volt, az 50 ezer
forintos bírságot kiszabták, a vezető
pedig gondolkozhatott, megértee a
sietség...

„Ez egy hosszabb folyamat, nem
napokon belül fog megváltozni a köz
lekedési morál – folytatta Varga őr
nagy. – A célunk itt is ugyanaz: a köz
lekedésben részt vevőket jogkövető
magatartásra ösztönözzük. Ez nem fe
nyegetés a rendőrségtől, nem kell ret
tegve a volán mögé ülni. Azt szeret
nénk elérni, hogy a szabályokat betar

tó sofőrök biztonságban érezzék ma
gukat, másrészt pedig azt lássák, hogy
azokat a vezetőket, akik durva szabály
sértést követnek el, azonnal kiszűrjük
a forgalomból, s vállalniuk kell tettü
kért a felelősséget” – zárta az őrnagy.

Mindeközben a 81es számú fő
úton Rosta Roland őrnagy, a Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság titkára

várta a Győr+ munkatársait. Ez az az
útszakasz, ahol 2019ben közleke
dési balesetben 13 ember vesztet
te életét. A szakemberek igyekez
nek minden tőlük telhetőt meg
tenni a balesetek megelőzésére,
most éppen egy villogó, a 90es

sebesség betartására figyelmezte
tő táblát szereltek fel.
„Több projektet is beindítottunk,

hogy emlékeztessük a közlekedőket
a sebességi határok betartására” –
kezdte Rosta Roland őrnagy. – Ez a
mostani tábla napkollektorról műkö
dik, s aki a 90 km/ht átlépi, azt fi
gyelmezteti, tartsa be a sebességet.
Látványos megoldás, és a tapasztala
tok korábbról azt mutatják, hogy ha
tására csökkennek a sérüléses bal
esetek. Reméljük, hogy idén itt is így
lesz” – zárta bizakodva a baleset
megelőzési bizottság titkára.  

Több hónapja végez a GyőrMosonSopron Megyei Rendőr
főkapitányság civil autós forgalomellenőrzéseket városunk
ban, melynek elterjedtebb neve: pofátlan(TAN)ítás. Találó,
hiszen ezzel a módszerrel hatékonyabban tudják kiszűrni a
szabályokat durván, tudatosan megszegő autósokat. 

Nem
lesbôl figyelnek,

csak
civil kocsiból 

A POFÁTLANSÁGGAL IS
felvették a harcot a rendőrök

Szerző: Havassy Anna Katalin–Ficsór Dávid
Fotó: Marcali Gábor
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Február 18ig kell leadni az általá
nos iskola végzős diákjainak a to
vábbtanulási jelentkezési lapokat.
Azok, akik bizonytalanok a döntésük
meghozatala előtt, segítséget kap
hatnak az osztályfőnöküktől és a ka
marai tanácsadóktól.

A pályaorientáció nem egy egy
szeri esemény, hanem egy folyamat,
ami a megfelelő döntést készíti elő.
Ebben a tanácsadó feladata, hogy se
gítse a tanulókat egyéni igényeik fi
gyelembevételével a megfelelő pá
lya, szakma kiválasztásában a lehető
legszélesebb információadással.

Csánó Krisztina, a GyőrMoson
Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar
kamara pályaorientációs tanácsadója
szerint a pályaorientációs szakember
feladata elsősorban az iránymutatás.
Ez azért fontos, hogy a diáknak ne le
gyenek kétségei afelől, hogy jól válasz
tott, és hogy alkalmas az adott szakma
megtanulására és gyakorlására. Ehhez
pedig elengedhetetlen a megfelelő
önismeret, hogy reális képet kapjon a
tanuló önmagáról. Azoknak a tulajdon

ságoknak és képességeknek, készsé
geknek a feltérképezése fontos, ame
lyek a későbbi pálya betöltéséhez
szükségesek. A kamara pályaorientáci
ós tevékenységében szerepet kapnak
a 7. és a 8. osztályos tanulóknak tar
tott önismereti órák külsős szakember
együttműködésével. Hogy olyan fog
lalkozást válasszon a pályaválasztás
előtt álló diák, amelyben sikeres lehet,
és amely később a mindennapok so
rán is örömet okoz, figyelembe kell
vennie a saját tulajdonságait és az
egyes foglalkozások, szakmacsoportok
jellemzőit is. 

A mai munkaerőhiányos világra
egyre inkább ráillik a régi mondás:
„Egy jó szakma felér egy diplomával.”
A munkáltatók több állást kínálnak a
szakmai végzettséggel rendelkezők
nek, mint az egyetemi diplomások
számára. Igaz az is, hogy számottevő
en javul az elhelyezkedés esélye, ha
a szakoktatás vagy a szakképzés mel
lett dönt a diák, fel tud készülni a glo
bális munkaerőpiac kihívásaira, és
olyan ismereteket és képességeket

sajátíthat el, amelyeknek birtokában
könnyebben tud majd boldogulni.

Csánó Krisztina kiemelte, a pálya
orientációban a szülők szerepe a leg
nagyobb, hiszen 14 éves kor
ban a gyermek még
nem érett ahhoz,
hogy meghozza
egyedül a meg
felelő döntést.
A szülő és a
pedagógus
ismeri leg
jobban a
g y e r m e k
kompetenciá
it: erősségeit,
gyengeségeit, ez
az, ami segít a dön
tésben. A pályaorien
táció sikerességét erősít
hetik az egyes munkatevékenységek
megismerését segítő tanórák, iskolai
foglalkozások, és hasznos, ha az isko
la támogatja az interaktív pályavá
lasztási rendezvényeken való részvé
telt, nyári táborokat, szervezett

üzemlátogatásokat, önismereti tré
ningeket. 

Fontos felhívni a szülők figyelmét ar
ra, hogy ne a saját álmaikat erőltessék
a gyerekükre. A jól megválasztott szak
ma azt jelenti, szívesen végezzük a
munkánkat, képezzük magunkat az
adott területen és mindez sikeres élet
hez vezet. „Minden alkalommal meg
kérdezem a gyerekeket, hogy milyen
életet szeretnének élni a jövőben: átla
gosat vagy minőségit? A tanulók termé
szetesen a minőségi mellett voksolnak,
ezután átbeszéljük, hogyan érheti el a
választott szakma által a kívánt életmi
nőséget. És ha nem sikerül elsőre a
megfelelő szakma vagy iskolaválasztás?
Diákoknak és szülőknek is megnyugta
tó, ha tudják, van lehetőség menet köz
ben is iskolát váltani, új szakmát tanulni,
új szakterületet választani” – mutatott
rá a szakember, és hozzátette: „Csak ne
ragadjon benne a gyerek abban, amit
nem szeret! Váltani kell, mindegy hány
éves az ember, ezt hangsúlyozom a di
ákoknak és szüleiknek is.”

A kamara pályaorientációs tevé
kenységébe az egyéni tanácsadás is
beletartozik, egyre többen élnek ez
zel a lehetőséggel. Főleg azok a gye
rekek és szüleik, akik nagyon bizony
talanok, még az irányt sem tudják.
Szakképzési tanácsadókat is bevonva
adnak lehetőséget egyegy ágazat,
szakma vagy szakmacsoport bővebb
megismertetésében.

A kamara már évek óta a pályavá
lasztás előtt álló diákoknak, szüleik
nek és pedagógusoknak készíti pálya
orientációs kiadványát, a Szakmakíná

lót. Az idei kiadványban bemu
tatják az új iskolai struk

túrát is, ami a szülők
nek és a diákok

nak nagy segít
séget nyújt,
mivel a követ
kező tanév
ben már a
m e g v á l t o 
zott iskola

rendszer lép
érvénybe. A

pályaorientációs
tevékenység be

mutatása mellett
megtalálhatók benne a

megyénkre vonatkozó keresett szak
mák, olvashatnak az interaktív pálya
orientációs rendezvényekről, partner
szervezetekről, ösztöndíjlehetőségek
ről is, mindez további segítség lehet a
legjobb döntés meghozatalában.

Egy jó szakma
felérhet

egy diplomával

Önismeret kell a jó döntéshez, hogy a számunkra legmegfelelőbb szakmát válasszuk. Tudnunk kell,
milyen képességeink, készségeink és tulajdonságaink vannak, amelyek a későbbi életpályánkon se
gítenek abban, hogy örömmel végezzük a munkánkat és sikeresek legyünk benne. 

JÓ DÖNTÉS IS KELL 
a sikeres életpályához

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor
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Az ingolstadti anyacég győri leányvállalatá
nak munkatársai az egész világon megtalálha
tók, ahol a Volkswagen csoporthoz tartozó gyá
rak vannak. Németországtól Mexikón át Kínáig
mindenhol dolgoznak magyarok. Érthető okok
ból a figyelem most a Kínában dolgozó győriek
re összpontosul.

Czechmeister Mónikától megtudtuk, a koro
navírus szempontjából leginkább érintett Hu
bei tartományban a konszernnek nincsen gyára.
A magyarok a Wuhantól jóval távolabb fekvő
Changchunban és Dalianban dolgoznak. Egye
lőre otthonról, úgynevezett home office mód
ban. Mindez azt is jelenti, hogy a kinn levő győ
riek nem a termelésben dolgoznak közvetlenül,
ezt a munkát ugyanis otthonról nem lehetne
végezni.

Hogy az otthonról végzett munka meddig tart,
azt egyelőre nehéz megmondani. A helyzettől
függ, amelyet nem csak a győri Audiban, hanem
a Volkswagen központban is figyelemmel kísérnek.

A kint levő győriek egy része a családdal tartóz
kodik Kínában. Férjek, feleségek, gyerekek egy 
aránt vannak. Egyelőre a tanítás is szünetel, az is
kolák, óvodák zárva tartanak.

A Volkswagen konszern gyárai a kínai újév kap
csán tartott szabadságolást meghosszabbították,
illetőleg gyártási szünetet rendeltek el. Mostani
állapot szerint a termelés csak a február 24gyel

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
új részlegének kórtermei és a felújított
szülészet mellett több budapesti, a sze
gedi vagy éppen a székesfehérvári kór
házban is megtalálható a Grabo Silver
Knight névre keresztelt padló. A koro
navírus az utóbbi hetekben egyre több

kezdődő héten indulhat el. A helyzetet nem csak
a koronavírus nehezíti, hanem az is, hogy a beszál
lítók nem minden esetben tudják eljuttatni termé
küket a gyárakba.

„Biztonsági okokból az Audi Hungaria felfüg
gesztette a kínai szolgálati utakat. Sem oda, sem
pedig onnan nem érkeznek munkatársak” – fogal
mazott kérdésünkre a kommunikációs vezető.

„A koronavírus kitörésekor a győri Audi Hungaria tizenöt munkatársa tartózkodott Kí
nában, közülük kettőnek januárban lejárt a szerződése, így ők hazatértek. A Kínában
dolgozó győriek jól vannak, napi kapcsolatban vagyunk velük” – mondta el érdeklődé
sünkre Czechmeister Mónika, az Audi Hungaria kommunikációs vezetője.

JÓL VANNAK KÍNÁBAN
A GYŐRI AUDISOK Szerző: Koloszár Tamás

Fotó: Audi

ember halálát okozza, így folyamatosan
nő a piaci érdeklődés a győri Grabo 
plast által kifejlesztett speciális padló
és falburkolat termékek iránt, amely
szabadalmaztatott technológia segítsé
gével, egyedülálló módon eltünteti a
kórházakban terjedő kórokozókat. 

A Graboplast által kifejlesztett
Grabo Silver Knight névre keresztelt
speciális padló fertőtlenítő hatását
egyedülálló kettős védelmi rendszer
biztosítja. Az antibakteriális hatás
mindenféle vegyszer használata nél
kül érhető el, így a baktériumok nem

tudnak rezisztenssé válni, mint az an
tibiotikumokkal szemben. 

„A speciális padló teljesen új utat
nyithat a legyengült immunrendszerű
betegek kórokozók elleni harca során,
hiszen már több hazai és külföldi kór
ház is pozitív tapasztalatokról számolt
be, ahol ilyen padlót fektettek le. Azt
el kell mondani, hogy a Silver Knight
koronavírusteszten még nem esett
át, de nem zárható ki, hogy erre is sor
kerülhet” – mondta el Málik Zsolt, a
Graboplast marketing és értékesítési
vezérigazgatóhelyettese. A Grabo Sil
ver Knight öntisztító tulajdonsága kö
vetkeztében az egészségügyi intézmé
nyek takarítási ciklusai jelentősen
meghosszabbodnak, kevesebb tisztí
tószer használata mellett a padlóbur
kolatok is kevésbé használódnak el. A
szakember hozzátette, hogy a termék
a chicagói Neocon szakkiállításon ko
rábban innovációs nagydíjat is kapott. 

„Kevesebb betegekre és higiéniára
fordítandó költség mellett, rövidebb
kórházi tartózkodással, alacsonyabb
kórházi megbetegedési kockázatot,
vagyis biztonságosabb kórházi környe
zetet tudunk teremteni” – fogalma
zott a Graboplast marketing és érté
kesítési vezérigazgatóhelyettese.

A padlóval érintkező kórokozók
több mint 99 százalékát 6–8 óra
alatt elpusztítja a Graboplast spe
ciális padlója, amelyet már több
hazai és külföldi egészségügyi in
tézményben használnak.

GYŐRI FEJLESZTÉSŰ
padló- és falburkolat segítheti a kórokozók
terjedésének megállítását

Nő a piaci érdeklődés a Graboplast terméke iránt

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor
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Dr. Dézsi Csaba András a gyors
munkatempójából, határozott el
képzeléseiből adott már ízelítőt.
Hogyan indult a közös munka?

Gyorsabb intézkedéseket, beavat
kozásokat és számos további fejlesz
tést kért tőlem a polgármester úr. Ez
nekem is nagyon bejön, nem szere
tem én sem az állóvizet és körülmé
nyeskedést, mindig jó, ha tudunk
előrelépni, ez óriási motivációt ad
számomra is. Véleményem szerint
Győr jól teljesít a városüzemeltetés
ben, de ezt még javítani fogjuk. A la
kosság elvárása nagyon magas, ami
egyrészről jó, másrészről viszont oly
kor irreális. Sajnos vannak olyanok
is, akik szándékosan hergelnek má
sokat, viszont nem az alapján kell
megítélni a városüzemeltetést, hogy
egyes oldalakon ki mit kommentel
vagy fotóz kamuprofilokkal. Legyünk
korrektek, Győr nyugateurópai szin
tű város, és hazánkban rengeteg do
logban élen jár. A fejlesztésén dolgo
zom továbbra is, ezúton is köszö
nöm dr. Dézsi Csaba András megtisz
telő felkérését.

Szemléletváltás

A városüzemeltetés egy olyan kényes terület, amit mindig lehet jobbá és még jobbá tenni. Második alpolgármesteri ciklusát kezdi
meg Radnóti Ákos, aki Adyváros egy részének önkormányzati képviselője tíz éve, háromszor választották meg. A korábbi meglévő
feladatkörei, mint a városüzemeltetés és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás mellé két új feladatot is kapott: a nem
zetközi kapcsolatok, illetve a környezetvédelem ügyeit. 

Miben lesz határozottabb?
Mindenképpen előre kell lép

nünk a köztisztaság ügyében, a kör
nyezetvédelem területén szintén,
ezért jött létre a bizottság is. A pol
gármester határozott kérése volt,
hogy a fásítás, zöld területek meg
óvása érdekében további lépések
történjenek. A legutóbbi közgyűlé
sen a kiserdő és a Püspökerdő meg
védését szavaztuk meg polgármes
ter úr javaslatára, előtte pedig szin
tén ő kezdeményezte, hogy minden
újszülött kaphasson egy fát. 2014
óta tartjuk az évi ezer fa ültetését, a
klímavészhelyzetet hirdető, nálunk
tizennégyszer nagyobb lakosságszá
mú fővárosban az utóbbi négy év
alatt tízezer fát ültettek, tehát nincs
miért szégyenkeznünk. Az elkorhadt
fákat viszont ki kell vágni, még mi
előtt életveszélyessé válnának, az
utóbbi viharos napokban is láttuk,
hogy ez nem játék. De nincs fakivá
gás pótlás nélkül, sokkal több fát ül
tettünk, mint amit ki kellett vág
nunk. A számok ellen nem érdemes
küzdeni, persze mindig vannak, akik

megpróbálnak hisztériát kelteni.
Számos zöldterületet is fejlesztet
tünk, sok helyen már öntözőrend
szer működik, évi százezer egynyári
virágot ültetünk ki, valamint a lakos
ságnak is adunk közel tízezer palán
tát évente, térítésmentesen. Fenn
tartásra is sokat költünk, és tovább
kell racionalizálni a folyamatokat,
amit lehet, automatizálunk, ilyenek
az öntözőrendszerek, az illemhe
lyek, illetve korszerű gépeket vásá
rolunk, hogy kiváltsuk a kézi erőt. 

A nemzetközi kapcsolatokért is
felel. Ez mit jelent pontosan, és mi
lyen előrelépésekre lehet számítani
ezen a téren?

Győrnek számos testvérvárosával
folyamatos a kapcsolattartás. A kínai
Wuhannal 25 éves a kapcsolatunk, a
koronavírus epicentrumaként szá
mon tartott várost hárommillió fo
rinttal támogattuk polgármester úr
kezdeményezésére. Sokszor jönnek
delegációk hozzánk, és győriek is uta
znak, hogy tapasztalatokat szerezze
nek, például a két autóipari fellegvár

ba, Ingolstadtba és Sindelfingenbe.
Ezeken túl a gazdasági kapcsolatok
szélesítésén is dolgozni fogok, itt is
dinamikusabb együttműködés indul,
nem fogjuk a nemzetközi kapcsolato
kat csak szavak erejében használni,
ma is egyeztettem kollégáimmal,
hogy egy sokkal erőteljesebb munka
induljon el.

Nézzük meg a városüzemelte
tés egyik legkritikusabb területét.
A héten a szélvihar több helyen
felkapta a szemetet, ami ismét rá
mutatott a szelektív szigetek körüli
anomáliákra. Sokan szemetelnek,
illetve nem használják jól a közös
ségi lehetőségeket. Mit tesznek
még a hatékonyság, vagyis a tisz
taság érdekében?

Lakossági együttműködés nélkül
nincs köztisztaság. Bármennyi kukát
kitehetünk, bármennyi gépet bevet
hetünk, bármennyi munkást kiküld
hetünk, ha a lakosság egy része sze
metel, és a meglévő infrastruktúrát
sem használja. Sok helyen a spórolás
jegyében kisebb kukát használnak,

Radnóti Ákos továbbra is felel 
a városüzemeltetésért

nélkül nincs fejlődés
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor
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„Fontos gazdasági kihívások előtt
állunk” – vetítette előre a jövőt Győr
polgármestere. A dr. Dézsi Csaba And
rás köszöntője után felszólaló moson
magyaróvári polgármester, dr. Árvay
István már utalt arra: azok a hírek, me
lyek az ipar űzési adó átalakításával
kapcsolatban láttak napvilágot, kedve
zőtlen helyzetbe hozhatják az önkor
mányzatokat. Dr. Földesi Péter, a Szé
chenyi István Egyetem rektora arról is
beszélt, hogy ismerik a gazdasági szfé
rából érkező oktatási igényeket, s kép
zési struktúrájukat ezek tudatában
alakítják ki. PintérPéntek Imre, a me
gyei kereskedelmi és iparkamara elnö
ke (fotónkon) a tavalyi megyei kon
junktúrafelmérés eredményeit foglal
ta össze. A megyei GDP 75 százalékát
adó 100 legnagyobb cégnek csupán a
3,8 százaléka nyilatkozott úgy, hogy
nem értékeli jónak üzleti helyzetét. A
fejlődést leginkább a munkaerőhiány
akadályozza. Ez a bérkülönbség miatt
van így, a kamara ezért is javasolja az
államnak, hogy Magyarországon a 13.
havi jövedelem járulékmentes legyen. 

Parragh László, a Magyar Kereske
delmi és Iparkamara elnöke ismerte
tett két olyan, várhatóan nagy vihart
kavaró témát, melyet a Versenyké

pességi Tanács tárgyal. Az egyik a ka
ta, mint adózási forma módosítása,
mert az elnök szerint sokan visszaél
nek vele, s alkalmazotti státuszt vál
tanak ki a kedvezőbb adózási formá
val, melyet már a nyáron terveznek
megváltoztatni.

A másik viszont Győrt közvetlenül
is érintő elképzelés, az iparűzési adó
elosztásáról. Parragh szerint az elosz
tást igazságossá kell tenni, Magyaror
szágon csak 300 olyan település van,
amelyik jelentős haszonélvezője egy
egy nagy cég ottani bejegyzésének, de
a többi 2700nak is színvonalasan meg
kell élnie. Nem igazságos, mondta Par
ragh, hogy például az Audi iparűzési
adójából csak Győr részesül, de példá
ul Pannonhalma nem. Szavaiból kide
rült: az is csökkenti majd a bevételi for
rást, hogy a cégek adójukból az érték
csökkenés ötszörösét írhatják le, s a
kutatásfejlesztésre fordított összeg
nek is a többszörösét. 

Az elosztás megváltoztatását Pin
térPéntek Imre nem tartotta jó öt
letnek, mint fogalmazott, a nagy vál
lalkozásoknak otthont adó városok
sokat tettek azért, hogy a cégek ná
luk telepedjenek le, ott működjenek
és fejlődjenek. (x)

az ürítési napokon a túlpakolt kuká
kat kiteszik az utcára, így viszont ki
potyoghat belőle a szemét. Sokan
nem gyűjtik szelektíven a hulladékot,
pedig akkor a kisebb kuka is elég len
ne. Minden tiszteletem azoké, akik
szétválogatják a háztartási szemetet,
de sokan a gyűjtőszigetek funkcióját
úgy értelmezik, hogy oda beledobál
hatnak mindenfélét és mellé is tehe
tik a szemetet. Tegyük fel magunk
nak a kérdéseket: összezsugorítjuk a
flakonokat vagy összehajtogatjuk a
háztartási gépek, televíziók karton
dobozait? Tartottunk kihelyezett hul
ladékudvarokat, de mit ér az egész,
ha napokkal később ismét utcára ke
rülnek lomok? Sok vendégmunkás is
ideköltözött, és nem ismerik, vagy
nem akarják megismerni az itteni
rendet. Bosszantó, hogy gyakran
Győrön kívüli településekről is be
hordják a szemetet, sőt vállalkozások
is nagy mennyiségben beleszemetel
nek, noha ez a lehetőség lakossági
célú. Több helyet bekameráztunk, a
közeljövőben pedig már használha
tók lesznek az újfajta, földbe süllyesz
tett hulladékgyűjtők. Tesztüzemben
már működik ilyen a Tompa utcánál
és a Zsinagógánál, és beváltak. De a
szelektív gyűjtés megoldásában Győr
nem egyedül dönt, mivel városunk,
sok más településsel együtt, egy hul
ladékgazdálkodási társulás tagja, itt
is szükség lesz tehát a hatékonyabb
munkára. Én is találkoz
tam a neten az elmúlt
napokban a szélvi
harban készült
fotókkal, hi
szen felborult
néhány kuka,
és vitte a sze
metet a szél,
de ez alapján
nem korrekt
általánosítani
a hely zetet. Azt
is el kell monda
nom, hogy a belváro
si sétálóutcákon néhány
méterenként találkozhatunk sze
metessel, pár év alatt az összeset ki
cseréltük és újakat raktunk ki, nagy
bravúr, hogy valaki mellészemetel
jen, de sajnos sikerül. Szintén itt, öt
év alatt, sziszifuszi munkával kétszer
vakartunk fel nagyjából kétszázezer
eldobott rágógumit. És persze a csik
keket is folyamatosan szedik az utca
seprők. Nagyon összetett tehát a
probléma, amit munkaerőhiány is

nehezít. Nagyon tisztelem azokat,
akik ebben a munkában dolgoznak
és igyekeznek tisztán tartani a váro
sunkat. Öt éve működik a hulladék
komandó is, előtte kevesebb, mint
évi száz esetet sikerült feltárni, holott
már akkor is ennek a tízszerese tör
tént, csak nem volt ellenőrzés. Akkor
kézbe vettem az ügyet és azóta a ki
bővített létszámú közterületfelügye
let 0–24 órában ellenőriz. 2019ben
már közel ezer eljárás indult. Zéró to
lerancia van a szemetelőkkel. Nem
örülök a szigornak, de másképp nem
megy, sőt úgy tűnik, még ez is kevés.
Hozzá fogunk nyúlni az egész rend
szerhez, hogy megoldást találjunk az
elmondottakra.  

Adyváros kapcsán is előkerülnek
a parkolási problémák, hiszen a la
kótelepeket nem ennyi gépjárműre
tervezték, ahogy a Belvárosban is
visszatérő a kérdés. Hogyan lehet
ésszerűen tovább enyhíteni a par
kolási gondokat?

Felépült a vásárcsarnok melletti
parkolólemez, készül a Petzkórház
melletti, ez így rövid idő alatt nem
semmi. De ebben a ciklusban Adyvá
rosban további parkolólemezt épí
tünk, ahogy megígértük. A Belváros
ban legutóbb az Árpád parkolóház
készült el, ezzel ott is jelentősen elő
reléptünk. Ám azt tudomásul kell
venni, ahol kéthárom autó is van

egy családban, ők nem
biztos, hogy mind

annyian a lakásuk
közelében tud

nak parkolni.
Nem fogunk
parkokat ir
tani azért,
hogy autó
álljon helyet
te. Alternatív

megoldáso
kon is dolgo

zunk, nem vélet
lenül fejlesztettük a

kerékpáros infrastruktú
rát. Új utakat építettünk, illetve

meglévőket újítottunk fel. A Győr 
Bike is folyamatosan bővül, és a ke
rékpárosok rendelkezésére áll a
GyőrBox is, ahol a biciklit biztonság
ban lezárhatjuk. Új Mercedes buszok
is érkeztek, amelyeket nyáron továb
biak követnek. Minden erőnkkel dol
gozni fogunk a még élhetőbb Győ
rért, hiszen valljuk polgármester úr
jelmondatát: Szívügyünk Győr!

„A fejlődést leginkább a munkaerőhiány akadályozza. Ez a bér
különbség miatt van így, a kamara ezért is javasolja az állam
nak, hogy Magyarországon a 13. havi jövedelem járulékmentes
legyen” – fogalmazott PintérPéntek Imre elnök, a GyőrMo
sonSopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Évköszöntő
Gazdasági Konferenciáján.

Elôrelépést
sürget

a köztisztaság
ügyében is 

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS
és képzés lehet a válasz
a gazdasági kihívásokra
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A KSH február elején tette közzé a
2019es év decemberi adatait, így
most már teljes egészében láthatók
a tavalyi statisztikák.  Az elmúlt év
ben összesen 31 millió 261 ezer ven
dégéjszakát töltöttek hazánk kereske
delmi szálláshelyein a turisták. Ezen
adatok alapján továbbra is Budapest
a leglátogatottabb magyarországi te
lepülés, míg 2018ban 10.370.479,
addig 2019ben már 10.636.638 ven
dégéjszakával büszkélkedhet a fővá
ros. Győr a 452.142 vendégéjszaká
val megőrizte az összetettbeli kilen
cedik helyét (ez 5 százalékos csökke
nés a 2018as, mintegy 476 ezerhez
képest), és gyakorlatilag ugyanazok a
fürdővárosok előzik meg, mint egy
évvel korábban. A második Hévíz
(1.144.769), a harmadik Hajdúszo
boszló (979.169), a negyedik Bala
tonfüred (732.779), az ötödik Bük
(723.758), a hatodik Siófok (676.610),

a hetedik Zalakaros (667.959), a nyol
cadik Sárvár (532.311). A fürdővá
rosokat követi tehát Győr
(452.142), majd Eger (439.808),
Szeged (439.050), Gyula (425.536),
Debrecen (410.351), Miskolc
(407.201) és Sopron (345.125) fér
be még a leglátogatottabb 15 ma
gyarországi város közé. 

Dr. Dézsi Csaba András polgármes
ter lapunk kérdésére elmondta, a
számokból látható, hogy a város
idegenforgalma jól teljesít, de
számos olyan terület van, ame
lyet tovább fejlesztve újabb le
hetőségeket tudunk megnyitni.
Ezek között említette azokat az
elemeket, amelyeket választási prog
ramjában is szerepeltetett, köztük
Győr fesztiváléletének, rendezvényei 
nek és sportcélú turizmusának fej
lesztését. A Modern Városok Prog
ram keretében tervezett új élmény

fürdő a győrieknek és a turistáknak
is komoly vonzerő lehet, ahogy a kul
turális fejlesztések, mint a Győri
Nemzeti Színház és környezetének
átépítése, vagy éppen egy új hang
versenyterem megvalósítása is növe
li az érdeklődést városunk iránt. 

Hozzátette, az infrastrukturális fej
lesztések mellett fontos a kulturális
élet újragondolása, még lendülete
sebb, pezsgőbb és még nívósabb meg

jelenítése. „Ugyanez igaz a sportra is.
Hogy ezt mennyire fontosnak gondo
lom, talán jól mutatja, hogy egy kiváló
sportszakembert, Petrov Ivánt kértem
fel, hogy segítse munkámat ezen a té
ren.” Hangsúlyozta, az új lendület, az
új impulzusok azok, amik a jövőben
meghatározzák a város kulturális és
sportéletét, és ez az idegenforgalomra
is kedvező hatással lehet.

A polgármester mindemellett
megemlítette a vízi turizmus jövőbe
ni lehetőségeit és a vallási turizmust
is, hiszen a város jelentős szakrális
kincsekkel rendelkezik. Mint mondta,
a város a vonzáskörzetével együtt
nyújt igazán komplex turisztikai kíná
latot, hiszen például Pannonhalma,
vagy a Szigetköz felfedezése is indul
hat Győrből.

Ha a 2019es győri adatokat to
vább vizsgáljuk, megállapítható,
hogy a legerősebb hónap a város tu
rizmusában az augusztus (66.227
vendégéjszakával), míg a leggyen
gébb értelemszerűen a január
(22.945tel) volt. Érdekes adat, hogy
bár a vendégéjszakák száma összes
ségében 23.809cel csökkent, a ven
dégek száma a 2018as 211.565ről
218.861re nőtt (a belföldi vendégek
száma 88.569ről 92.140re, a külföl
dieké 122.996ről 126.721re emel
kedett). Mindez azt jelenti, hogy ta
valy több vendég érkezett városunk
ba, mint egy évvel korábban, de ke
vesebb időt töltöttek nálunk (a kül
földiek esetében nincs változás, átla
gosan 1,9 napot töltenek nálunk, a
belföldi vendégek tartózkodási ideje
viszont 2,7ről 2,3ra rövidült). Ez
azonban nem csak győri jelenség. 

2019ben a kereskedelmi szállás
helyek bevételei összességében 11
százalékkal, 6 milliárd 383 millióról 7
milliárd 77 millió forintra (ezen belül
a szállásdíj bevétele 7 százalékkal, 4
milliárd 97 millióról 4 milliárd 378

millió forintra) emelkedtek. Egy szo
ba átlagára egy év alatt szintén

11 százalékos emelkedést
mutat, 13.791ről 15.240 fo
rintra nőtt.

A győri idegenforgalom az
elmúlt évtizedben nagy fejlő

désen ment keresztül, hiszen
2008ban 212.210 vendégéjszakát

töltöttek Győrben, 2012ben ez a
szám már meghaladta a 350 ezret. A
négyszázezres határt első ízben 2017
ben léptük át, és azóta minden évben
magasan e határ felett teljesít a győri
vendéglátás.

Az új élményfürdô
komoly vonzerô

lehet 

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor

Városunk megőrizte egy évvel korábbi pozícióját, és továbbra is a nyolca
dik leglátogatottabb vidéki város, amelyet vendégéjszakák tekintetében
csak a tradicionális fürdővárosok előznek meg. Bár a vendégéjszakák szá
ma minimálisan csökkent, a vendégek száma növekedett Győrben.

TOP 10-BEN
GYŐR TOVÁBBRA IS A 

turisztikai 
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Hétfőn kezdett tombolni a Ciara
viharciklon, ekkorra főleg Győr és
Pannonhalma környéke volt érintett,
összesen húsz káreset miatt kérték a
katasztrófavédelem munkatársainak
segítségét. Az esetek felében kidőlt
fák okoztak forgalmi akadályokat, a
vezetékeket lehasadó ágak veszélyez
tették, számos épület is megrongáló
dott, s kidőlt villanyoszlopról is érke
zett bejelentés.  

Kedden már az egész megyét érin
tette az orkán erejű szél, a tűzoltók
nak harminckétszer kellett beavatkoz
niuk a különféle riasztások miatt. Me
gyeszerte útra dőlt, forgalmi akadályt
jelentő fákhoz, járdára, kerítésre ha
sadt ágakhoz, vihar által megbontott
tetőkhöz vonultak az egységek. Győr
ben a legnagyobb látványosságot a
Híd utcai kórház tetejének sérülése je
lentette, itt a vészhelyzet felszámolá
sához teljes útzárra volt szükség. A
szél által megbontott lemezborítást a
tűzoltók elbontották és biztonságo

A Ciara viharciklon Győrt és kör
nyékét sem kímélte a héten, a
tűzoltók segítségét rengeteg
esetben kérték. Szerencsére
személyi sérülésről nem szá
moltak be a hatóságok.

san rögzítették. A teljes javításra a jö
vőben kerülhet sor. 

A tűzoltók a két nap során a ve
szélyt jelentő fákat kivágták, a magas
ban lógó tetőelemeket rögzítették
vagy eltávolították. A Ciara viharcik
lon alatt a negyvenhét hivatásos tűz
oltó kárfelszámolási munkáját har
minckét önkéntes tűzoltó is segítette.
Személyi sérülés nem történt a viha
ros káresetek során.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Győre Márk és
Katasztrófavédelem

CIARA Győrön is végigsöpört
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„A játék azért indult 2014ben,
hogy a 6–7. osztályos diákok játékos,
szórakoztató formában, iskolai kere
teken kívül sok információt kapjanak
lakóhelyünkről. A játék célja, hogy
megismerjék, megszeressék és meg
becsüljék városunkat” – fejtette ki
Prédlné Németh Margit, a művelő
dési központ igazgatóhelyettese, a
vetélkedő főszervezője.

Hajtó Péter, az önkormányzat Ok
tatási, Kulturális, Sport és Turisztikai
Bizottságának elnöke köszöntőjében
elmondta: az elmúlt hat évben össze
sen 1226 diák vett részt a városisme
reti játékban, amely szerinte egyszer
re tanít, jelent élményt és szórakoz
tatást. Általa a város olyan helyeit is
megismerhetik a diákok, amik mel
lett egyébként valószínűleg csak el
mennének, s olyan folyamatot indít
el a játék, ami által a gyerekek job
ban kötődhetnek Győrhöz.

Az Arrabona évszázadait a kezde
tektől támogatja Glázer Péter, a Glá
zerTransz Kft. ügyvezető tulajdono
sa. A több mint hatszáz tagú Győri
Ipartestület elnökeként idén a fő té
mát is ő adta, a kiemelt témakör ez
úttal az Ipartestület múltja és jelene.

A több mint 130 évről a közelmúlt
ban egy átfogó kötet is megjelent,
amelyet a diákok iskolái is megkap
tak. Ezen túl Glázer Péter az első, má
sodik és harmadik helyezett csapat
nak pénzjutalmat is felajánlott.

Hetedik alkalommal indult el múlt pénteken az Arrabona évszázadai játék a Molnár Vid Bertalan Műve
lődési Központ és a Győr+ Média szervezésében. A városismereti vetélkedőre rekordszámú diák nevezett,
52 csapatban összesen 208an ismerhetik meg még jobban a következő hónapokban Győrt.

A Győr+ Hetilapban kéthetente,
összesen öt 13+1 kérdéses totó je
lenik meg, az elsőt már megtalál
hatták a múlt pénteki számban.
Ezek és az elődöntő eredményei
alapján, a legügyesebbek döntőn

mérik össze tudásukat. A játékban
élesben a nevezett csapatok játsza
nak, de arra biztatjuk olvasóinkat,
ők is oldják meg a feladványokat, hi
szen értékes tudással gazdagodhat
nak városunkról!

az Arrabona évszázadai
Rekordszámú diákkal startolt Szerző: Zoljánszky Alexandra

Fotó: MekliZ Fotóstúdió

A Rómer Ház közösségi élményében az a leg
jobb, hogy mindenféle érdeklődési körű és zenei
ízlésű ember megtalálja a neki tetszőt, sőt, nem rit
ka, hogy olyan műfajba is belekóstolnak, amely el

A RÓMER SZÍNPADÁN
ső hallásra idegennek tűnik. Győr egyik legnépsze
rűbb klubjában a hétvégi rockkoncert vagy techno
party mellett jól megfér az alternatív muzsika vagy
éppen a bárzene.

Utóbbi műfaj február 20án nyitja meg idei
évadát, amikor is két zenekar lép színpadra: a
Dzsem és a Szalai Zsófi feat Hoppáré nevű for
máció. A bárzene újra felfedezése nagy vágya
volt a szervezőknek, ez a törekvés pedig olyany
nyira jól sikerült, hogy mindig telt házasak ezek
a koncertek. Többféle formáció bemutatkozott
már a rendezvény keretében, és az is megesett,
hogy igazi Dzsem hangulat alakult ki a Rómer
Ház kerthelyiségében.

A jazz is évek óta jelen van a Rómer Ház kíná
latában. A legendás hazai formációk mellett pá
lyájuk elején járó, tehetséges fiatal jazzzené
szek és énekesek is lehetőséget kapnak a bemu
tatkozásra – mondta Csurák Erzsébet szervező.
Az évad első estjének vendége február 26án 19
órakor a Berki Tamás és Sárik Péter duó lesz, ezt
követően március 25én pedig a Nagy János Trió
koncertjére látogathatnak el az érdeklődők. Áp
rilis 29én este aztán Efe Turumtay (hegedű),
Cenk Erdoğan (gitár), Tomáš Liška (nagybőgő) és
Dés András (ütőhangszerek) lép fel a Rómerben,
a szezont pedig május 27én a Lukács Miklós
Cimbiózis trió koncertje zárja. A jazzkoncerteket
követően a résztvevőknek lehetőségük van a fel
lépő művészekkel beszélgetni, találkozni, igazi
klubélet formájában – tájékoztatott a szervező.
A szezon koncertjeiről és egyéb programjairól a
Rómer Ház Facebookoldalán értesülhetnek az
érdeklődők. (x)

Az előző évekhez hasonlóan, 2020ban is igazi kavalkád várja a közönséget a Rómer Ház
ban, hiszen a változatos programok – a filmvetítések, színházi előadások, edukációs ren
dezvények – mellett jócskán találunk zenei csemegékkel is kecsegtető estéket. A követ
kező hetekben folytatódik a nagy sikerű Rómer JazzKlub és a BárZene című sorozat is.

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

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

Hívjon: 30/936-1957

Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.

MUNKATÁRSAK
MEGBECSÜLÉSE
egészségbiztosítással
„A munkaerõhiány miatt is igyekeznek meg-
tartani a megbízható kollégákat Gyõr-Mo -
son-Sopron megyében. A fizetésemelés mel-
lett akár az egészségbiztosítás is meg felelõ
választás lehet munkájuk honorálására” — vi-
lágított rá Varga László, a Megoldások Fiókja
Kft. ügyvezetõje a Gyõr+ Rádióban.

„Ha nem az állami egészségügyi ellátást vesszük
igénybe, hanem magánorvosokat keresünk fel —
elég csak a fogorvosra, nõgyógyászra vagy uroló-
gusra gondolni —, akár százezreket is kifizethetünk
szûrõvizsgálatokra, kezelésekre évente” — vázolta fel
Varga László. Hangsúlyozta, ehhez hatalmas segít-
ség lehet a munkáltató részérõl egy jól megválasz-
tott egészségbiztosítási csomag, amellyel a kiadások
töredékére csökkenthetõk, a foglalkoztató ráadásul
kedvezõ költségeléssel tudja elszámolni.
Az elmúlt két év sikertörténet a Generali Biztosító
számára. Több pályakezdõ kollégával bõvült a csa-
patuk, akik az akadémiai képzésükrõl érkeztek. So-
kan keresik meg Varga Lászlót olyanok is, akik éve-
ket dolgoztak más biztosítónál, hogy szeretnének
váltani. A Generalinál több hetes tárgyalás elõz
meg egy-egy ilyen „átigazolást”. Akik egy évnél rö-
videbb ideig voltak más biztosítónál, azokat szinte
azonnal tudják foglalkoztatni: korrekt, írásban le-
fektetett akár három évre Szóló karrier pályát, anya-
gi biztonságot kínálnak! Szinte minden pozíció nyi-
tott, folyamatosan várják az új munkatársakat!

A Coopera és a Győri Nemze
ti Színház harmadik éve hív élet
re közösen operaelőadásokat,
hogy népszerűsítsék az opera
játszást minőségi előadások lét
rehozásával. A sevillai borbély
és a Figaro házassága után, idén
is Mozartra esett a választás. A
Szöktetés a szerájból című víg
operát február 1jén mutatták
be a Nagyszínházban, hazánk el
ső számú operaénekeseivel a fő
szerepben. Az eredetileg a XVII.
században játszódó történetet a
darab rendezője, a Kossuthdí
jas Juronics Tamás a mába ültet
te át. „A darab üzenetei ugyan
úgy igazak voltak akkor, mint
ahogy most, ezeket próbáltuk
megfejteni mai környezetben,
hangulatban. Egyrészt a rabság
valós veszélyét ábrázoljuk,
ugyanakkor a szöktetés humo
rát is, illetve fontos szál a kultu

a színházban
rális különbségekből adódó,
nőkkel való bánásmódok bemu
tatása” – mondta el a Győr+ Te
levízió Kulisszák mögött című
műsorában a táncművészként
és koreográfusként is maradan
dót alkotó rendező.

Hazánk első számú operaéne
kesei mellett a győri előadásban
közreműködik a teátrum énekka
ra, a zenekart a Kossuthdíjas
Medveczky Ádám, illetve Rajna
Martin vezényli. Mozart vígoperá
ja a singspielre jellemző eleme
ket is tartalmaz, így kiemelt sze
repet kap benne a próza, elsősor
ban Szelim pasa szerepében, ami
a daljátékban egy másik játékstí
lust követel meg.

Agatha Christie krimije, a Vá
ratlan vendég Forgács Péter igaz
gató rendezésében egy walesi
kúriában játszódik. Egy ködös es
tén egy idegen sétál be az ajtón,

ahol egy nőre bukkan, amint
fegyverrel a férje holtteste fölött
áll. A nő azonban zavart, a vallo
mása pedig egyáltalán nem meg
győző. Michael Starkwedder úgy
dönt, hogy segít Laurának. A
rendőrség a nyomozás során
olyan szálakat fedez fel, melyek
egy két évvel korábbi gyilkosság
hoz vezetnek. Izgalmas kirakós já
tékra hívja nézőit tehát a Győri
Nemzeti Színház társulata,
Agatha Christie darabjában
ugyanis semmi sem az, aminek
első pillanatban látszik, a tragi
kus történések igazsága a rész
letekben rejlik. Az évad egyik ki
emelkedő sikere, az Elisabeth cí
mű musical után Forgács Péter
igazgató ismét nagy örömmel
vágott bele a rendezésbe, kiváló
csapatmunkában született meg
a pontos és fegyelmezett elő
adás a Kisfaludy Teremben. 

Két bemutatóval gazdagí
totta februárban a Győri
Nemzeti Színház a Korok és
történetek évadát: első
ként Mozart Szöktetés a
szerájból című vígoperáját
tűzte műsorára a teátrum,
múlt hétvégén pedig Agatha
Christie pszichothrilleré
nek debütálását láthatta az
izgalomra vágyó közönség.

SZÖKTETÉS ÉS REJTÉLY
Szerző: Győr+
Fotó: Fehér Alexandra, 
Orosz Sándor
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A magyar kultúra napja alkal
mából Győr Művészetéért díjat
vehetett át Zádorvölgyi László, a
Győri Balett balettmestere. Fővá
rosi kisgyermekként nem gon
dolt a táncművészet erejére, a
szomszédjukban lakó kisfiú felvé
telizett a balettintézetbe, neki is
megtetszett az ötlet, így ő is be
állt a jelentkezők sorába. A 360
gyermekből 16 lett „kiválasztott”,
1982ben végzett az Állami Ba
lett Intézet klasszikus baletttánc
művész szakán. Diákként imádta
az iskolát, mesterei kiváló peda
gógusok voltak, rengeteg szép
emléket őriz abból az időből. A
csodálatos épület falai között
szerzett tudását először a Buda
pesti Operettszínházban ka
matoztatta, majd 37 éve a
Győri Baletthez felvételi
zett Markó Ivánnál. Az
egyre nagyobb hírnév
nek örvendő társulatnál
2003ig magántáncos
ként hiteles megformálója,
tolmácsolója volt a lírai szerepek
mellett a forradalmár lelkületű,
lázadó karaktereknek egyaránt.
Jön a cirkusz, a Szarvassá válto
zott fiak, Carmina Burana, Bulga
kov és a többiek, Párizs gyerme
kei, Gulliver utazásai, Korok és di
menziók, Könnyek tengere, hogy
csak a legjelentősebb darabokat
említsük, amelyekben csodálhat
tuk alakításait. „A szólista kineve
zéshez bizonyítani kellett –
mondja a díjazott balettmester –,

táncos karrieremben aztán egy
motorbaleset miatt történt
újabb változás 2003ban.”

Markó Iván távozása után fel
kérték, hogy tanítson a Győri
Tánc és Képzőművészeti Iskolá
ban. „Balettintézeti táncmeste
rem újraszervezte az iskolát, ahol
1992től 2015ig oktattam a
klasszikus balett metodikát – em
lékszik vissza Zádorvölgyi László,
aki táncpedagógusként a gimná
zium diákjaival mindig szót értett.
– Nagyon szerettem tanítani őket,
tinédzserként természetes, hogy
lázadtak néha, de mindig szót ér
tettem velük, elmagyaráztam ne
kik,

mit, miért tanulunk – mutat rá a
balettmester, és hozzáteszi: – A
technikai tudással ugyan el lehet
kápráztatni a közönséget, de a jó
baletttáncos művész és nem ar
tista. Művész, aki az előadáson,
szerepét átélve, karakterével azo
nosulva a tánc nyelvén beszél a
nézőkhöz, maradandó színházi él
ményt nyújt.” 

Büszke tanítványaira, akik kö
zött több balettművész van, töb

bek között Cserpák Szabinával
és Soóty Virággal egy társulat
ban is táncolt. A Győri Balett
Örökös tagja, 2010ben kiemel
kedő művészi tevékenységét a
város Zechmeister Károly ezüst
emlékérmével ismerte el. 

Zádorvölgyi László Győrben
talált otthonra közel negyven
éve, és boldog, hogy szeretett
városa értékeli és elismeri a
munkáját. Már tizenegy éve ba
lettmesterként a táncosok fizi
kai állapotáért és technikai tu
dásáért felel, sportnyelven szól
va, ő a játékosok edzője. A ter
mészet és az állatok nagy kedve
lője, győrszentiváni házában ker

tészkedik és horgászattal
kapcsolódik ki. A Sziget
közt páratlan szépségű
nek, a Pannonhalmi
dombságot a toszkán
tájhoz hasonlónak látja.

Pályafutásában legbüsz
kébb a Szarvassá vált fiak cí

mű darab legkisebb fiú szere
pének eltáncolására, ugyanis
bokaszalagszakadása után alig
hat hét alatt, ahogy mondja, a
nulláról kezdte és építette fel
magát és a karakterét a bemuta
tóra. „A Győri Balett az elmúlt
negyven év alatt generációkon
át arculatát megőrizve tudott
modernizálódni és mindig újra
fiatalodni. Boldogsággal tölt el,
hogy ennek részese lehettem a
munkám során” – összegez Zá
dorvölgyi László balettmester.

A jó balett-táncos
mûvész, és nem

artista

Zádorvölgyi László a jubiláló Győri
Balett elkötelezett művésze 37 éve,
aki táncosként, klasszikus balettok
tatóként és balettmesterként egy 
aránt hozzájárult városunk színvo
nalas kultúrájához. Élményt és tu
dást adott át a nézőknek és a fiatal
táncosoknak, bemutatva, hogy a
művészet mindannyiunknál lehet
közös nevező, igazodási pont és kö
zösségteremtő erő. 

ZÁDORVÖLGYI LÁSZLÓ
Győr Művészetéért díjas

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: O. Jakócs Péter



Alle Liebhaber der Barmusik sind am 20.
Februar um 19 Uhr ins Rómer Ház (Teleki L. u. 21.)

eingeladen. Die DzemBand und Szalai Zsófi feat. Hoppáré
können jeweils einzeln, als auch zusammen angehört werden.

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  
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„(B)UILD IT” – Die Ausstellung
des Győrer GrafikDesigners Sza
badvári Attila ist bis 29. Februar
täglich außer montags von 10
18 Uhr  zu sehen. Auf der Aus 
stellung ist ein Querschnitt aus
15 Jahren der Forschungsarbeit
des Künstlers und Arbeiten aus
15 Jahren, die sich auf ein The
menfeld beziehen, zu sehen.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

„WienParis” – ein Konzert des Győrer Philharmonieor
chesters am 23. Februar um 16 Uhr im Konzertsaal der
Universität (ehem. Synagoge Kossuth utca 5.). Auf dem
Programm stehen: Beethoven: „Rasumowskij” – Strei
cherquartett in FDur, Ravel: Sonate für Violine und Cel
lo. Musikalische Leitung: Berkes Kálmán.

Fachtag der Deutschen am 18. Februar um 17:30 in der Győrer
Selbstverwaltung der Deutschen im Großsaal unter der Adresse
Kazinczy utca 4. Thema des Vortrages: Nationalitäten in Győr
und Umgebung im 18. und 19. Jahrhundert.

WinterabschiedsTanzhaus am 19. Februar um
17 Uhr im József Attila Bildungshaus (Móra Park
1.), wo die Tanzbegeisterten Gelegenheit haben
Tänze aus der Rábagegend von Szita Zoltán zu
lernen. Die Musik für die Beine stammt von der
Somló Banda.

Harcolni a múlt tiszteletéért cím
mel Mónus József hagyományőr
ző íjász tart előadást február 20
án 18 órától a SZE Apáczai Karán
(Liszt Ferenc u. 42.), a Magyar
Évezredek sorozatban. 

Szíj Melinda énekesnő a vendége a Rímes Kávé
beszélgetős estnek február 19én 18 órakor, a
Kristály Étteremben (Bartók Béla út 9.). Baksa Kál
mánné művészeti vezető és Mohay Gábor újság 
író a beszélgetőtárs.

Embermentés a vészkorszakban Ma
gyarországon címmel Bácsfainé dr. Hé
vizi Józsa nemzetiségkutató, pedagó
gus tart előadást a Keresztény Értelmi
ségiek Szövetségének rendezésében
február 19én 17 órakor, a SZE Apáczai
Csere János Karán (Liszt F. u. 42.). 

A „Kárpátaljai tragédia” cí
mű dokumentumfilmet vetí
ti az Arrabona Városi Nyugdí
jas Egyesület február 21én
15 órától, a Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai
Szakgimnázium, Szakközép
iskolában (Szent István u 7.). 

Jóka ördöge címmel zenés mesekölte
ményt láthat a közönség a Csavar Színház
előadásában február 22én 18 órától, az Új
városi Művelődési Házban (Liget u. 55.). 

Barangolás Tündér
országban – A Karas
völgyi barlangok
címmel Pintye Ta
más tanár, túraveze
tő tart előadást feb
ruár 18án 17 órakor,
a TIT  Pannon Egye
sülete székházában
(Munkácsy út 6.). 

Német Nemzetiségi Szakmai Napot ren
deznek február 18án 17.30tól, a Győri Né
met Önkormányzat Kazinczy utca 4. szám
alatti nagytermében. Az előadás témája:
Nemzetiségek Győrben és környékén a 18–
19. században. 

Rábaparti Nótaestet rendeznek február 28án 18 órá
tól, a Rábaparti Étteremben (Zechmeister u. 15.). Szó
rádi Árpád előadóművész kíséretével Fellép Dóka Zsu
zsa és Bősi Szabó László énekes. A műsor után zene,
tánc. A belépő ára 2900 forint vacsorával. Előzetes asz
talfoglalás szükséges: 96/529750, 20/4078188,
info@rabaparti.tonline.hu, rabaparti.hu. (x)

Batyus családi farsangot rendez
nek a József Attila Művelődési Ház
ban (Móra F. tér 1.)  február 22én
14.30tól. A jelmezverseny mellett
játszóház, táncház és a Bóbita Zene
kar gyermekműsora szerepel a
programban.
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Kok Annamária, vagy ahogy a leg
többen ismerik, Ancsi, Budapesten
született, és gyerekkorának első éve
it a fővárosban töltötte, mielőtt szü
leivel Nagyszentjánosra költözött.
„Már akkor is nagyon fontos volt a
természet közelsége, így a Margitszi
getre jártunk ki. Gyerekként is össze
szedtem az állatokat. Nem féltem az
ízeltlábúaktól és a békáktól sem” –
meséli Kok Annamária, aki már fiata
lon sokat olvasott és tanult az álla 
tokról. 

Óvodás volt, amikor a család ma
ga mögött hagyta Budapestet, és a
Győr melletti községben telepedett
le. „Édesanyám származik Nagyszent
jánosról, ezért költöztünk ide. Itt

Nem vagyunk egyformák. Abban is különbözünk egymástól, hogy mikor lépünk rá saját
utunkra, ha egyáltalán rátalálunk. Kok Annamária, fiatal kora ellenére, határozott céllal for
dul az élet felé, amelyben az állatoknak kiemelt szerep jut. De nem csak a háziállatoknak. 

még több lehetőségem nyílt arra,
hogy az állatok közelében legyek. Így
általános iskolásként már rendszere
sen jártam az erdőket, és a vadakat
igyekeztem lencsevégre kapni” – idé
zi fel a gyerekkori emlékeit Kok Ancsi.
Az állatokhoz és a természethez fű
ződő viszonyát kezdetben a szüleinek
is el kellett fogadnia és fel kellett dol
goznia. „Egyszer egy siklót vittem ha
za, aminek édesanyám nem örült vol
na, így kénytelen voltam elrejteni.
Nagy volt a riadalom, amikor hóna
pokkal később megtalálta” – emlék

szik vissza az állatbarát. 
Ahogy az élet más területe

in, úgy az állattartás esetében
is elmondható, hogy az elméle
ti tudás mellett a tapasztalat is
meghatározó. Kok Annamária

rengeteget olvasott emlősökről,
madarakról, kétéltűekről, a közöt

tük töltött időben pedig folyamato
san figyelt és tanult. „A Xantus János
Állatkertben is dolgozhattam, ami
nagy hatással volt rám. Örömmel
gondolok vissza az ott eltöltött idő
szakra, hiszen sokkal tudatosabb let
tem az állatok nevelésével kapcsolat
ban is.” Az eltelt egy évben szüksége

is volt minden tudására, mert az ál
latok száma egyre nőtt, ezért új he
lyet kellett keresnie. Így, mint egy
népmesében, a róka, a kutyák, a ló,
a szamár, a birka, a teknősök, a kí
gyók és a tengerimalacok felkereked
tek, és BőnySzőlőhegyig meg sem
álltak. „Néhány hónapja költöztem
oda, ami a barátaim segítsége nélkül
nem sikerült volna” – mondja Kok
Annamária, aki úgy látja, mára az ál
latok is megszokták az új környezetet.
Saját bevallása szerint, a legtöbb fe
szültség még mindig benne van a ta
nyát illetően, hiszen valami „megle
petés” mindig várja, mire hazaér. 

„Az állatokat úgy kell tartani,
ahogy igénylik. Mivel egy közösség
ben élünk, ezért nekik is van lehető
ségük arra, hogy jelezzék a problé
májukat.” A közösség a barátságokról
is szól, és ez okozhat meglepetést
egy külső szemlélő számára, hiszen a
tanya talán legkülönösebb párosa, a
ló és a birka kettőse. „Iskolás korom
ban kezdtem lovagolni, és már akkor
elhatároztam, hogy egyszer lesz saját
lovam. Hat éve váltottam valóra ezt
az álmomat, de azt sosem hittem vol
na, hogy a Pörkölt nevű birka lesz a

legjobb barátja” – meséli mosolyog
va Kok Annamária.  

A fiatal állatbarát úgy látja, az ál
latok megmentésével kapcsolatban
is számos tévhit él az emberekben.
„Nem szabad elfelejtenünk, hogy a
sünök, a madarak tele vannak élős
ködőkkel. Ha valaki talál egy állatot,
tanácsos a FertőHanság Nemzeti
Parkot, vagy egy állatorvost felkeres
nie. Ha hazavisszük, nem feltétlenül
segítünk vele” – figyelmeztet a szőlő
hegyi tanya lakója. 

Kok Annamáriának számos terve
van, amelynek középpontjában ter
mészetesen az állatok állnak. „Úgy
gondolom, hogy mára elég jó szintet
értem el a tartási körülményeket ille
tően, de szeretném tovább javítani.
Jelen állás szerint pedig a madármen
tő állomásunk is megvalósulhat az el
következő időszakban, ami szintén ré
gi álmom.” Emellett a hagyományok
őrzését és ápolását is kiemelten fon
tosnak tartja, így egy barátja segítsé
gével, jövőre már iskolákba is szeret
nének eljutni. „Úgy gondolom, hogy
a természeti értékeinket, őshonos ál
latainkat nem lehet elég korán, és
elég közel hozni a tanulókhoz.”

Mindig
várja meglepetés, 

mire hazaér

Az állatok között

Szerző: Kaszás Kornél  /  Fotó: Marcali Gábor

ÉRZI OTTHON MAGÁT

KÖZTÜNK ÉLNEK
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Honvári János hiteles szakértője a
gyár történelmének, Kis magyar ipar
történet és A győri szeszgyár története
című könyveiben tárja fel a múltját.
1884. május 28án alakult, és ma is

Győr legrégebben működő gyá
ra a szeszgyár, melyet 136 évvel
ezelőtt helyi vállalkozók alapí
tottak. A gyár történetét eleve
nítette fel dr. Honvári János gaz
daságtörténész, egyetemi do
cens a Legendás győri gyárak
címmel indított helytörténeti
sorozat első előadásaként a Kis
faludy Károly Könyvtárban.

ugyanazon a helyen működik, illet
ve ugyanazt csinálja, amit a kezde
tekkor. Ez volt a város első részvény
társasági alapon szervezett üzeme,
ugyanis akkoriban a nagy győri gyárak
családi alapon működtek és külföldi
kézben voltak. Igaz, a szeszgyár hamar
becsődölt és a cég részvénytöbbségét
az 1880as évek végén az osztrák Wie
ner Bankverein, majd 1895ben a Le
derer család szerezte meg. Lederer
Ágoston 1895–1936ig, 41 évig vezet
te a gyárat, modernizálta, fejlesztette
az üzemet. A Lederer család az Oszt
rák–Magyar Monarchia egyik legna
gyobb, leggazdagabb vállalkozói voltak,
ők alapították a győri Vagon és Gép
gyárat is. A szeszgyárat a feleség, Sere
na hozományából vásárolták, aki a Pu

136 éve működik a legendás

SZESZGYÁR
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Honvári János gyűjteménye 

gonyából is előállították. A szeszt sok
féle módon hasznosítják, a vegyipartól
a gyógyszeriparon át az élelmiszeripa
rig. Újabban pedig a bioetanol a sláger.
Illetve ez mégsem olyan nagy újdon
ság, hiszen az 1929ben kezdődő gaz
dasági világválság idején a kormány el
rendelte, hogy a benzinbe 20 százalék
alkoholt kell keverni. A rendszerváltást
követően a győri szeszgyár szeretett
volna bekerülni az üzletágba, fel is épí
tették a dehidrálót, de aztán mégsem
lett belőle semmi. A 1994. január 1jé
vel két önálló társasággá vált szét a
gyár, az alkoholgyártással foglalkozó

Győri Szeszgyár és Finomító Rt.re, va
lamint italkészítéssel foglalkozó Győ
ri Likőrgyár Rt.re. A 1992ben, a
rendszerváltás után a Győri Szesz
gyár új vezérigazgatója Folláth
György lett, aki tulajdonosa volt a
gyár irányító pakettjének. 

A szeszgyártás gazdaságos, jelen
leg a termék 80 százalékát exportál

ják, 7080 embernek adnak munkát.
Az évtizedek során többször is felme
rült, hogy elköltöztetik a gyárat. Először
a második világháború után, amikor a
90 százalékát lebombázták, és csodá
val határos módon, a ma is álló főző és
finomító gyáregységet elkerülték a ta
lálatok. Majd a rendszerváltást követő
en vizsgálták meg a gyár áttelepítését
a Mátrai Erőmű közelébe, a bioetanol
üzem létesítése kapcsán. Az eredeti fő
ző épülete még ma is áll, amelyet
1885ben adtak át, de ez ma már nem
üzemel, mellette épült meg az 1970
es években az energiatakarékos főző
és finomító.

A termék
80 százalékát
exportálják

litzer család tagja volt. Jelentős mű
gyűjtőnek számítottak, többek mellett
Gustav Klimtet támogatták.

Ez volt az első győri gyár, amelyet ál
lamosítottak 1938ban. Ezután is
szeszt gyártott, finomított, és a mellék
termékeit dolgozta fel. Eleinte a szeszt
gabonából, leginkább kukoricából ké
szítették, és a melléktermékként kelet
kező moslékot marhahizlalásra hasz
nálták. Később már melasz volt az alap
anyag, de időnként cukorrépából, bur



Röviden
Gyógyfüvek influenza ellen
Az alább felsorolt

néhány növény erősíti
az immunrendszert,
és segít leküzdeni a
betegséget. Mindig le
gyen a háznál kakukk
fűolaj vagy szárított kakukkfű, mely hatásos influ
enza és nátha esetén. A kakukkfű régóta ismert
köptető. Az édesgyökér kiváló vírusölő, influenza
ellen is jó. Ha vényre felírt gyógyszert szed valaki,
beszéljen orvosával, mielőtt édesgyökeret fo
gyaszt. A fokhagyma kiváló immunerősítő, rend
szeres szedése ellenállóvá tesz az influenzával és
a náthát okozó rhinovírussal szemben. A bodzaki
vonat szintén az influenza és a megfázás leküzdé
sét könnyíti meg, akár négy nap alatt is letudhatjuk
a náthát. A bodza több vizsgálat szerint is mintegy
tízféle influenzavírustörzs ellen hatékony. Sambu
col néven kerül forgalomba, oldat alakban.

Mi lehet a követendő 
tanács?
Mivel nem vagyunk egyfor

mák, itt is a kinek, mit és mikor
kérdése a lényeg. Átlagosan el
mondható, hogy egy egészséges
ember jobban teszi, ha az esti le
fekvés előtt körülbelül kéthárom
órával eszik utoljára. Ebben az
esetben pontos idő átlagban nem
javasolható, attól függ, hogy ki mi
kor hajtja álomra a fejét. Ezzel
együtt az is nagyon fontos, hogy
mit együnk, vagy talán még fon
tosabb, hogy mit ne együnk.

Mit ne együnk?
Este már ne együnk nehezen

emészthető ételeket és kerüljük
a puffasztó, nagyobb mennyisé
gű vacsora fogyasztását. Ez
ugyanis egyrészt az álmunkat te
heti kellemetlenné, másrést gya
kori, hogy a gyomorból a vízszin
tes testhelyzetben a táplálék egy
része visszacsoroghat a nyelőcső
be, egészen a garatig és köhö
gést, gyulladást okozhat. Szak
nyelven ezt reflux betegség
nek nevezzük, mely az orvo
si papírokon gyakran GERD
rövidítéssel is olvasható.
Természetesen a reflux nap
pal és állóülő helyzetben is
előfordulhat azoknál, akiknél
nem zár rendesen a gyomor és
nyelőcső átmenetben lévő izom
gyűrű. Többek között ezért is ja
vasolt, hogy inkább naponta

Az ételallergiáról
Nem mindegy,

hogy belső meggyő
ződéstől vagy külső
érvek miatt kezdünk
el lomtalanítani étke
zési szokásainkban. A
kettő között gyakran

nincs összefüggés: ha úgy is gondoljuk, nem biz
tos, hogy allergiásak vagyunk. Gyermekkorban a
tehéntejfehérje, a tojás, a földimogyoróallergia
a leggyakoribb, felnőttkorban sokszor a pollenal
lergiához társulva alakul ki keresztallergia. Az élet
hosszig tartó allergiákat főleg a földimogyoró, a
halak, a tenger gyümölcsei okozzák. A táplálékal
lergia általában azonnali reakcióval jár, de legké
sőbb 24 órán belülivel. Egy allergiával összefüg
gésben lévő ekcéma később is jelentkezhet, de
maximum 48 órán belül felbukkannak a tünetek.
Nem lehet kategorizálni, melyik a legveszélye
sebb: például a földimogyoró, a tejfehérje és a to
jás is okozhat anafilaxiás sokkot. Az allergiás közöl
je a környezetével a problémát, hiszen az azonnali
cselekvés életmentő lehet. Azonnali tünet a gége
ödéma, a hörgőszűkület, az asztmás roham, a hir
telen feltűnő, akut csalánkiütés is.

mert ilyenkor nem tud igazán pi
henni a szervezetünk, ha az emész
tésünkön kell dolgoznia. Természe
tesen lehetnek olyan kórállapotok,
mint például az inzulinnal kezelt
cukorbetegek esetében, ahol szok
tak késő esti, igaz kis mennyiségű
utóvacsorát is javasolni. Ez szintén
a folyamatos szénhidrát és energia 
bevitel érdekében történik.

Ihatunke este kávét?
Ez egy érdekes kérdés. A válasz

az, hogy van aki igen, van aki nem.
És az sem mindegy, hogy mennyi
re erőset. Van, akit a kávé teljesen
felpörget, van, akire nincs különö
sebb hatással, csak a hangulatáért
issza. Ennek megfelelően nyilván
az a legjobb tanács, hogy figyeljük
meg magunkon, hogy miként rea
gálunk a „feketére” és eszerint ala
kítsuk az életmódunkat, táplálko
zási szokásainkat, beleértve a kávé

fogyasztását is. Érdekes megfi
gyelés ugyanakkor, hogy azok

az idős emberek, akik éj
szaka nehezen alsza
nak el vagy a család éj
jeli zavartságot észlel
az esetükben, azoknál
egy feketekávé elfo

gyasztása nyugodt ál
mot biztosíthat. Szóval,

nem vagyunk egyformák ezen
a téren sem. Alkalmazkodnunk
kell, nem csak egymáshoz, ahogy
azt az illem megköveteli, hanem a
saját biológiai szükségleteinkhez is.

többször és keveset együnk,
mint délután a munkából haza
térve egyszerre jó sokat. Más
részt a szervezetünk is könnyeb
ben feldolgozza így a bevitt
„üzemanyagot” és folyamatos
lesz a tápanyagellátásunk. Gyako
ri hibája a fogyókúrás diétáknak,
hogy kampányszerűen ritkán
eszünk és akkor is keveset. Hi
szen ilyenkor a szervezetünk au
tomatikusan energiatakarékos
üzemmódba kapcsol, így az éhe
zés során valójában többet szen
vedünk a kelleténél. S ha időn
ként mégiscsak relatíve többet
eszünk, akkor azonnal raktározni
kezd a szervezetünk.

Fontos a folyadékbevitel
Fontos, hogy napi 2,53 liter fo

lyadékot is megigyunk. Este már
nem nagyon javasolt a tejtermé
kek fogyasztása sem, kerülendők
a szénsavas

üdítőitalok és a rendszeres alko
holfogyasztás is. Részben a reflux
hajlam miatt, másrészt azért,
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Naponta többször
és keveset együnk

Szerző:
Prof. dr. Dézsi Csaba András 
belgyógyász, kardiológus, 
osztályvezető főorvos

ESTE?

Este már semmit nem szabad enni. De, még jobb, ha már hat óra után nem
eszünk semmit! – szól a legelterjedtebb étkezési utasítás. Persze vannak meg
engedőbb tanácsok is, melyek este 10ig is engedik a vacsorát.

MIKOR
EHETÜNK
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Az álmatlanság 
figyelmeztető jel
Alig van olyan szerencsés ember,

akit nem gyötörtek volna hosszabb
vagy rövidebb ideig álmatlan éjsza
kák. Az álmatlanság figyelmeztető
jel: arra utal, hogy a testi vagy a lelki
egészség megbillent, a szervezet
működésének egyensúlya  felborult,
és lappangó, felderítésre szoruló
testi vagy lelki kórállapot állhat fenn.
Statisztikai adatok szerint az idősza
kosan előforduló álmatlanság (in
szomnia) a nők 47,9 százalékánál,
míg a férfiaknál 38,5 százalékánál
fordul elő. A tartósan fennálló ál
matlanság előfordulási gyakorisága
nők körében 24,8 százalék, férfiak
esetében 18,1 százalékos gyakorisá
gú. Az 55 év feletti korosztály ebből
a szempontból még inkább fokozot
tan veszélyeztetett, az alvászavarok
előfordulási gyakorisága náluk 67
százalékos. 

lenség és koncentrációzavar emelen
dő ki. Inszomnia betegségről beszé
lünk, ha az álmatlanság hetente leg
alább három alkalommal jelentkezik,
és három hónapon keresztül fennáll,
annak ellenére, hogy az alvás lehető
sége adott volna. Az inszomnia diag
nózisának felállítása egyrészről a jelen
lévő tüneteken, másrészről a vizsgálati
eredményeken alapul.

A felnőttkori inszomnia
általános kritériumai 
A Nemzetközi Alvástársaság diag

nosztikus rendszere szerint: 
A) Az elalvásnak vagy az alvás

fenntartásának zavara, vagy korai éb
redés, vagy rendszeresen nem pihen
tető, gyenge minőségű alvás.

B) A fenti alvási nehézségek a
megfelelő alvási lehetőség és megfe
lelő alvási körülmények ellenére is
fennállnak.

C) Az éjszakai alvási nehézségek
mellett legalább egy fennáll az alábbi
nappali tünetekből:

• Fáradtság vagy rossz közérzet
• A figyelem, a koncentrálóképes

ség, vagy a memória romlása
• Szociális, munkahelyi vagy isko

lai teljesítményromlás
• Hangulatzavar vagy irritábilitás
• Nappali álmosság
• Az energiaszint, a motiváció

vagy a kezdeményezőkészség
csökkenése

• Hibák és/vagy balesetek a mun
kahelyen vagy vezetés közben

• Feszültség, fejfájás vagy gaszt
rointesztinális tünetek az alvás 
zavarral kapcsolatban

Mikor beszélhetünk
kóros álmatlanságról? 
Inszomnia betegség fennállása ese

tén nem csupán az el vagy átalvás za
varával, illetőleg túl korai felébredés
sel kell számolnunk, hanem az alváshi
ány másnapi következményeivel  is.
Éppen ezért használatos az alváséb
renlét zavar kifejezés. A másnapi kö
vetkezmények közül az ingerlékeny
ség, az irritábilitás, a hangulati labilitás,
a reakcióidő megnyúlása, a figyelmet

• Aggodalmak és félelmek az al
vással kapcsolatban

Az álmatlanság
pszichoszomatikus tünetei
Az inszomnia hátterében 50–50

százalékos megoszlással fordulhat
elő testi vagy pszichés eltérés, meg
betegedés. Elsőként is fontos meg
határozó tényező (etiológiai faktor)
az életmód szerepe. A XXI. század
felgyorsult élettempója már önma
gában sem kedvez a nyugodt alvás

nak. Az időhiány és az idő nyomasz
tó szorítása kedvez a serkentő
anyagok (mint a koffein) fogyasztá
sának, melyek hatása kedvezőtlen
a pihentető alvásra, de a számító
gép/mobiltelefon kijelzők vagy az
éjszakai fényszennyezés önmagá
ban is kóroki faktor lehet. Az álmat
lanság kényszerű életmódbeli oka
lehet a shiftwork, a váltott műsza
kos munkarend is.

Míg az elmúlt évtizedekben a civilizációs betegségek között
csupán testi betegségek szerepeltek – mint például az elhí
zás, a magasvérnyomás, a cukorbetegség, a magas vérzsír
szintek vagy az allergia –, mostanra már az álmatlanság (in
szomnia) is ezen, életmóddal jelentős összefüggést mutató
betegségek sorába emelkedett.

Kovács Gábor 
táplálkozásterapeuta

Dr. Radics Judit 
pszichiáter, pszichoterapeuta, 

alvásszakértő főorvos

JÓ TUDNI

Az inszomnia 
megjelenési formái
Az álmatlanság jelentkezhet
az elalvás zavaraként,  ne
hézséget jelenthet a folya
matos alvás (átalvási zavar),
amikor gyakori felébredé
sek és tartósan ébren töl
tött időszakok zavarják meg
az alvásperiódust, vagy lerö
vidülhet az alvásidő, a túl
korai felébredéssel.

Alig van
olyan ember, 

akit
nem gyötörtek 

álmatlan
éjszakák

A hét orvosi témája

TESTI ÉS LELKI OKOK
az álmatlanság hátterében 1.
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kal több beteg fordult orvoshoz inf
luenzaszerű tünetekkel. 100 ezer la
kos közül 357 fő kereste fel orvosát
influenzás panaszok miatt.

Három terület (Budapest, továb
bá GyőrMosonSopron és Pest me
gye) kivételével valamennyi közigaz
gatási területen emelkedett az influ
enzás panaszokkal orvoshoz fordulók
gyakorisága az előző héthez viszo
nyítva. A 100 ezer lakosra jutó orvos
hoz fordult betegek száma Pest
(536), KomáromEsztergom (533),
GyőrMosonSopron (483) és Heves
megyében (443) volt a legmagasabb.

Koronavírus
Az Egészségügyi Világszervezet

február 10i adatai alapján 40.553 la
boratóriumi vizsgálattal igazolt új ko
ronavírusmegbetegedést regisztrál
tak világszerte, közülük 910 beteg
halt meg. Kínából 40.170 megbete
gedést jelentettek (a hongkongi és
makaói eseteken kívül), közülük 908
beteg meghalt. 871 beteg hunyt el a
járvány epicentrumának tekintett
Hubei tartományban. Egyegy halál 
esetet jelentettek a Fülöpszigetek
ről és Hongkongból. Az értékelés sze
rint Kína kontinentális részén feltehe
tően folyamatos az új koronavírus kö
zösségi terjedése. Hubei tartomány
ban a többi tartományhoz képest ki
emelkedő a megbetegedések száma
és aránya. Az igazolt új koronavírus
megbetegedések körülbelül 16 szá
zalékában volt a kórkép súlyos lefo
lyású. Kínán kívüli területekről 25 or
szágból összesen 337 igazolt megbe
tegedést jelentettek. A súlyos állapo
tú megbetegedés az alapján állítható
fel, ha tapasztalható légszomj, 30 fe

letti légzésszám, a vér oxigéntartal
mának csökkent mértéke és mell
kasröntgenen látható, több le
benyt érintő beszűrődés vagy a
beszűrődés 24–48 óra leforgása
alatti több mint 50 százalékos
romlása észlelhető.

Meddig él a vírus a tárgyakon?
Egyelőre nincs biztos adat arra,

hogy különböző, nem élő környezet
ben, tárgyakon meddig él a vírus. A
szakértők szerint a Kínából rendelt
csomagokkal igen nagy valószínűség
gel nem juthat be Magyarországra. A
veszélyeztetett kínai városokból
egyébként csomagot sem lehet külde
ni, de ha be is jutna valahogy hazánk
ba, a távolságból eredő utazási időt bi
zonyára nem élné túl a kórokozó.

Kétfajta vírus is félelmet okoz
most a világon. Közülük a legújabb a
koronavírus, mely Kínából indult el.
Ellentmondóak a hírek arról, hogy
melyik állatról terjedhetett az em
berre, de az is fölvetődött: esetleg
egy különösen veszélyes vírusokkal
foglalkozó kutatóintézetből szaba
dult el. Ezt az elméletet azonban
egyelőre nem bizonyították. 

„Az tény, hogy Kína titkolta a kiala
kult helyzetet, így az európai és ame
rikai orvosok, járványügyi intézetek
szerint az onnan származó adatok
nem megbízhatóak, nehezen ellen
őrizhetők.

A koronavírust leginkább repülő
gépeken utazó emberek hozzák be
Kínából, ezért is fontos, hogy a légi
társaságok nagy része már beszün
tette, vagy a lehető legkisebbre csök
kentette a Kínából induló légi forgal
mat – állapította meg dr. Süle János.
– Ezzel az intézkedéssel még ebben a
nyitott, felgyorsult világban is jó
eséllyel – ha nem is teljesen –, de el
lehet szigetelni a fertőzés forrásait.”

A szakember szerint a koronavírus
ellen oltóanyag még nincs, a vírussal
szemben egyelőre gyógyszer sem lé
tezik. Az orvostudomány a kialakult
tüneteket enyhíti, illetve átsegíti a be
tegeket a krízishelyzeteken. A kiala
kult légzési elégtelenséget például gé
pi lélegeztetéssel kompenzálják. Saj

nos így is előfordulnak halálesetek, a
fertőzöttek két százaléka életét veszti.
Az életesélyek függnek a beteg korá
tól, állapotától, társbetegségeitől.

Dr. Süle János hozzátette: az influ
enzások körében ennél nagyobb a
halálozási arány. Ezért is volna fontos,
hogy az emberek még a járvány előtt
beoltassák magukat, de még mindig
nem késő. A főorvos érthetetlennek
nevezte, hogy a rendelkezésre álló in
gyenes influenza elleni oltóanyagnak
eddig csak a felét használta fel a la
kosság.

Az oltás akkor sem árt, ha valaki
már megfertőződött az influenzaví
russal, a beteg állapotát ez nem
rontja. Annak ellenére sem, hogy
többen állítják: az oltás után pár
nappal nagyon rosszul lettek. Ez
csak azt jelenti, hogy már fertő
zöttek voltak a vírussal, s az oltás
nem tudta kifejteni védő hatását,
de semmiképpen sem váltotta ki,
vagy súlyosbították a beteg rossz ál
lapotát. Ráadásul, fogalmazott a
szakember, ilyenkor, amikor többet
vagyunk benn, összezárva, keveseb
bet a szabad levegőn, a két említett
víruson kívül még sok más kórokozót
is elkaphatunk, ami nem az influen
zavírus jelenlétét mutatja.

Az eddigi vizsgálatok szerint az inf
luenzavírusok közül különösen az A
típusú támad, de jelen van a B is.

Minden esetben nem azonosítják a
vírust, mert az hosszadalmas, költsé
ges eljárás, viszont bármelyiket mu
tatják ki, mindegyiknek ugyanaz a ke
zelése.

Dr. Oláh Attila sebész professzor,
a kórház orvosigazgatója arról adott
tájékoztatást, hogy a kórház más osz
tályain, így az intenzíven sem kezel
nek jelen pillanatban sem influenzás,
sem koronavírusos beteget.

Friss adatok
A Nemzeti Népegészségügyi Köz

pont influenzafigyelőszolgálatának
legfrissebb statisztikája azt mutatja,
hogy február 3. és 9. között 34 ezer
900 fő, az előző hetinél 16,3 százalék

„Jelen pillanatban egyetlen influenzás fekvőbeteget sem kezelünk a kórház fertőző osztályán” – mond
ta el a biztató hírt dr. Süle János belgyógyász, infektológus, osztályvezető főorvos. Egy esetben Dél
KeletÁzsiából érkező beteg koronavírusra gyanakodott a tünetei alapján, de ezt a kórt teljesen kizárták,
a laborvizsgálatok az influenzavírus „A” típusát mutatták ki, őt pár napig benntartották, de már gyó
gyultan távozott. 

Szerző Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

nem kezelnek sem influenzás, 
sem koronavírusos beteget

A GYŐRI KÓRHÁZBAN

Az
ingyenes

influenza elleni
oltóanyagnak eddig

csak a felét
használták fel



Az „Idegennyelvű ipari és kereske
delmi ügyintéző“ elnevezésű kétéves
duális képzés keretében a szakmai ok
tatás két helyszínen, túlnyomórészt
német nyelven zajlik. A diákok az el

méleti alapismereteket heti két napon
az Audi Hungaria ÁMKban sajátíthat
ják el, a gyakorlati képzés pedig heti
három napon az egyes szakképző vál
lalatoknál – Audi Hungaria, BOS, Du
venbeck, KACO, Knüppel, MAN, Mol,
Rehau – történik. Az iskolai oktatást a
szakképzési követelményeknek, vala
mint a későbbi szakmai tevékenység
igényeinek megfelelően végzik.

Ez a Magyarországon teljesen új
szakképzés 2016ban az Audi Hunga
ria Intézményfenntartó és Működte
tő Közalapítvány kezdeményezésére
kapott OKJakkreditációt. A képzésre
érettségivel és kitűnő német nyelv
tudással, valamint különös elhiva
tottsággal rendelkező fiatalok jelent
kezhetnek. Az itt szerzett képesítés

németországi elismertetésére is le
hetőség nyílik. A diákok ezen felül a
németországi kultuszminiszteri kon
ferencia szakmai angol nyelvvizsgáját
is megszerezhetik.

Ezen képesítés továbbá ideális fel
készítést nyújt későbbi duális gazda
sági tanulmányokra – akár németor
szági egyetemeken is.

2019 nyarán az első évfolyam végzős
diákjai sikeres vizsgát tettek és megkezd
hették szakmai pályafutásukat.

Pályázatok benyújtására az Audi
Hungaria ÁMK honlapján található
online jelentkezési felületen keresz
tül február 28ig van lehetőség.

További információ az Audi Hun
garia Általános Művelődési Központ
honlapján (audischule.hu) a „Szak
képzés/Kereskedelmi szakképzés–Át
tekintés“ címszó alatt, valamint a
szakképzési tagozat hivatalos Facebook
oldalán található (facebook.com/
Industriekaufleute/). (x)

192020. február 14.
A győri Audi Hungaria Általános Művelődési Központ képzési kíná
lata a 20172018as tanév kezdetével szakképzési tagozattal bővült,
amellyel az intézmény a régióban működő vállalatok jövőbeni mun
kaerőigényének biztosításához kíván hozzájárulni.

NEGYEDSZER indul
duális szakképzés
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Révfalu (9026) –  2. rész

Áldozat utca
1908–48ig a Torkos utca nevet viselte, amikor

is az akkori Városi Tanács megváltoztatta az utca ne
vét a maira. A név, az „Áldozat”, azoknak az emlékét
őrzi, akik a II. világháborúban, a Torkoskerti kastély
ban, az óvóhelyen, bombázás során életüket vesz
tették. Torkos Móric (1825–1906) ügyvéd, akit a
kisemberek prókátoraként is emlegettek. Nevéhez
fűződik Révfalu fásítása és gyümölcsöse, a „Torkos
kert”. Az utcában, a kastély helyén, és részben a
kert területén áll ma a Széchenyi István Egyetem
Állam és Jogtudományi Karának épülete, ahol em
léktábla is van a bombatámadás áldozatairól.

Árvíz utca
A néhány házból álló, körülbelül 70 méter

hosszúságú utcát 1960ban nevezték el az 1954
es árvíz emlékére. Az árvízről a Szövetség utca
és a Hédervári út találkozásánál dombormű, va

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

lamint több utcában árvízi tábla a vízszintmagasság
megjelölésével is emléket állít az árvíznek.

Bácsai út
Az úgynevezett iránymutató utak egyike, már

az 1800as évek térképein is szerepel, győr–bácsai
közút néven, így Révfalu egyik legrégibb utcája. 

Báthori út, Báthori köz
Báthori István (1533–1586) erdélyi fejedelem,

lengyel király, litván nagyfejedelem. Az utat 1908
ban, a közt 1996ban nevezték el. 

Binge köz
Az aprócska közterület, igazi mostohagyerek a

város több mint ezer, nevesített utcája között: ha
tározat nincs az elnevezéséről, sőt, utcanevet je
lölő tábla sincs, ráadásul lakcímmel sem rendelke
zik senki. Valószínűleg egy családnév után maradt
az elnevezése az Ady Endre utcát a Dózsa György
rakparttal összekötő kis köznek. 

Damjanich utca
Damjanich János (1804–1849) honvéd tábor

nok, aradi vértanú. 1913 óta hívják így az akkor
még pár házból álló utcát. Az 1954es árvíz után
épült ki teljes hosszában. A Tulipános iskola mel
letti, platánfákkal övezett árnyas utca, Révfalu ta
lán egyik legjellegzetesebb és legszebb utcája.
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asztalok mellett latolgatják a helyiek
a másnapi esélyeket.

A versenyre a negyedik nap dél
utánján kerül sor, és ekkorra hatvan 
ezres tömeg zsúfolódik össze az
amúgy tágas Campón. A homokkal,
agyaggal és tufakővel felszórt pályán
három kört kell megtenni, a versenyt

pedig a célvonalon elsőként áthala
dó ló nyeri, függetlenül attól, hogy
épp üle a hátán lovas. A küzdelem
ádáz, a kanyarok pedig szűkek, ezért
egyáltalán nem ritka a Palión a sérü
lés. A zsokék ráadásul nem csak saját
lovuk ösztönzésére, de a többi ver
senyző hátráltatására is használhat
ják az ostorukat. A győzelem persze
feledtet minden nehézséget: a sike
res ló és zsoké bekerül a város króni
káiba, a nyertes contrada pedig jó
egy hónapon át ünnepli a diadalt.

A versenyhelyszín
A Paliót évente két alkalommal, jú

lius 2án és augusztus 16án rende
zik, Siena viszont izgalmas úti cél az
év többi időszakában is. A nagy múl
tú egyetemi város vonzó, megkapó,
fiatalos, a belvárosi utcák pedig a
mai napig megőrizték gótikus jellegü
ket. A Piazza del Campo a világ talán
leghangulatosabb főtere, az embe 
rek épp ezért lelkesen ücsörögnek és
heverésznek a halszálkamintás tér
burkolaton – pont úgy, mint ahogy
nálunk egy parkban vagy ligetben
szokás. Bátran rúgjuk hát le mi is a ci
pőt, és nyújtóztassuk meg az elfáradt
lábakat. Később pedig elkortyolha
tunk egy Aperol spritzet a térmenti
teraszok valamelyikén. 

A reneszánsz főváros, Firenze és a
ferde harangtornyáról elhíresült Pisa
mellett viszonylag kevesebb figyelmet
kap Toszkána harmadik legfontosabb
turisztikai célpontja, Siena. Holott szé
kesegyháza lélegzetelállító, városházá
ja a legszebb a hasonló korú középü
letek között, a keskeny utcákat szegé
lyező középkori házak meleg, vöröses
barna tónusa pedig annyira egyedi,
hogy arról külön festékszínt neveztek
el („égetett sziena”). Emellett Siena
ad otthont egy olyan sportesemény
nek is, amelyre minden évben több
százezren kíváncsiak.

Négynapos örömünnep
Korabeli források szerint a főtér, a

Piazza del Campo már az ezerötszázas
években is jelentős rendezvények
helyszíne volt, akkoriban azonban
még a lovagi torna, illetve a laza sza
bályok mellett lebonyolított csopor
tos ökölvívás (lásd: tömegverekedés)
volt a legnépszerűbb. Ezt váltotta fel
később a bikaviadal, a jelenlegi szabá

lyok szerint lebonyolított első lovas
Paliót pedig 1729ben rendezték. Ek
kor dőlt el az is, hogy a tizenhét törté
nelmi városnegyedből mindig 10 vesz
részt az adott versenyen.

Maga a futam bő egy perc alatt
véget ér, a kapcsolódó rendezvények
viszont négy teljes napig tartanak. A
sienaiak ugyanis nagyon komolyan

veszik a kerületek, azaz a contradák
közti vetélkedést. Az előre kiválasz
tott versenylovakat sorsolás útján
osztják el a városnegyedek között, ló
nak és lovasának pedig hat próbafu
tam áll a rendelkezésére, hogy a ver
seny napjára összehangoldódjanak.
Mindeközben kosztümös felvonulá
sok és különféle mutatványosok, pél
dául zászlódobálók tartják folyama
tos izgalomban a turistákat és a he
lyieket. A városrészt képviselő lovast
és lovat ünnepélyesen megáldják az
adott kerület templomában, a futam
előtti este pedig mindegyik városne
gyedben a szabadban megterített

Lóverseny 

Hetvenöt másodperc tömény adrenalin. Amikor zsoké, paripa
nem számít... Csak a győzelem! A nyertesre dicsőség, megbe
csülés, hősnek járó fogadtatás vár. A vesztesnek pedig marad
a csalódás, a várakozás meg a remény, hogy jövőre talán min
den másképp alakul...

Siena fôtere
zsúfolásig telik
emberekkel

ÉLETRE-HALÁLRA
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PATENT STORY

212020. február 14.

Az év leghidegebb hónapja már elmúlt, azonban a
fűtési szezon még mindig tart. Nem csak a besurranó
tolvajok ellen kell védekezni. A csendes gyilkosnak ne
vezett, színtelen, szagtalan gáz, a szénmonoxid min
den évben szedi áldozatait, sajnos Magyarországon is.
A rosszul funkcionáló fűtőberendezések által termelt
szénmonoxid mérgező hatású! Nem csak télen, de
az év bármely napján használt gáztűzhely meghibáso
dása is könnyen tragédiához vezethet. 

A Patent számára az ügyfél biztonsága az első,
évtizedek óta. Vagyontárgyaink biztonságban tu
dásánál, csak az egészségünk fontosabb. 

Rendelkezik riasztórendszerrel, ám az nincs távfelügyeleti szolgáltatáshoz bekötve? Be-
törés esetén nincs, aki megakadályozza a károkozást? A Patent most két problémakört
old meg egy csapásra!

A bevizsgált és minősített COérzékelő és riasztó
életeket menthet. Ha van riasztó rendszere, de
nincs bekötve a Patenthoz, jelentkezzen, és aján
dékba adjuk a CObiztonságot.

A Patent szezonális akció keretében, hatósági
lag elismert szénmonoxidérzékelőt ad ajándékba
abban az esetben, amennyiben riasztó rendszerét
beköti a Patent távfelügyelethez. Riasztás esetén
fegyveres elfogók biztosítják otthonát, szénmo
noxidszivárgás esetén pedig elejét veheti a készü
lék vészjelzése a komolyabb bajnak. A teljes biz
tonság megteremtésére itt a lehetőség!

Az akció igénybevételére keresse üzletkötőin
ket, vagy kérje ajánlatunkat! (x)

www.securitypatent.hu

PATENT-AKCIÓ: NEM CSAK A BETÖRŐKTŐL, 
a szén-monoxidtól is megvédjük!

Bár a győriek előszeretettel utaz 
nak osztrák és szlovák síterepekre, az
eplényi pálya legalább ennyire vonzó.
Igaz, méreteiben nem hasonlítható
Ausztria és Szlovákia sípályáihoz, a
Dunántúl egyetlen téli sportolásra al
kalmas helyeként azonban szép for
galmat bonyolít. Idén eddig harminc 
ezer látogatót fogadtak, ez a szám to
vább emelkedhet, sportolásra ugyan
is kitűnően alkalmas az eplényi pálya.
Ráadásul a Győrből érkező gyorsan
otthon érezheti magát, mert az
egyes pályákat az Audi modelljeiről
nevezték el, az A3as és a Q3as ép
pen a győri Audinál készülő autók ne
veit viseli.

De hogyan van enyhe télen negy
vencentis hó? Amit a természet elfe
lejt a földre juttatni, azt a hóágyúk
pótolják. Ha ideális a hőmérséklet,
akkor akár óránként 600 köbméter
havat is tudnak gyártani a pályákra.
„Negyvenkilenc hóágyúnk van, ezek
kel az idei télen eddig 170 ezer köb
méter havat gyártottunk” – magya
rázza László Márk. Műhóban kevés

Miközben Győrben plusz tíz fo
kot mutatnak a hőmérők, a kö
zeli Eplényben negyvencentis
hó várja a síelőket. Tél végi
helyzetértékelésre kértük Lász
ló Márkot, az eplényi Inter
sport Síaréna marketingveze
tőjét, aki rögtön korrigált is:
korai még a tél végéről beszél
ni, a síszezon nem ért véget.

bé járatosak számára hozzáfűzi, hogy
a technikai hó, ahogy ők nevezik, sok
kal nehezebben olvad, mint a termé
szetes hó. Van egy másik titka is a Ba
konyban fekvő eplényi pályának. A
fagyzugos helyen könnyebben alakul
ki hidegpárna, ami ugyancsak lassítja
a hó olvadását, és ennek köszönhe

tően néhány fokkal mindig hidegebb
van ezen a területen, tehát akkor is
tudnak havat gyártani, ha máshol
plusz fokok vannak.

„A síelést sosem késő elkezdeni” –
mondja a marketingvezető, s felidézi,
hogy volt már 75 éves kezdő látoga
tójuk, akinek bakancslistáján szere

pelt, hogy az életben egyszer leg
alább lesiklik a havon. A bácsi azóta
visszajár, s kezdőből haladóvá vált.

Ami pedig a hómentes teleket illeti:
Eplényben automata hóágyúk beszer
zését tervezik, hogy amit a természet
elmulaszt, gépekkel lehessen pótolni.
Hó nélkül ugyanis nem lehet síelni. 

SÍELÉS GYŐRTŐL EGYÓRÁNYIRA

A TERMÉSZET HELYETT 
Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Intersport Síaréna 

a hóágyúk adják a havat



Bevásárlólista
500 g rögös túró • 50 g búzadara • 3 db tojás
3 csomag vaníliás cukor • csipet só
Köret: 500 g piros gyümölcs, 
2 csomag vaníliás cukor, 1 kk. fahéj
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#szarkazsófi

A házasság hetén belül most pénteken 
a Valentinnapot is ünnepelhetjük. A legfontosabb 
azonban, hogy humorral és édességgel
tegyük mindezt. 

Több megítélése van a szerelme
sek napjaként jelölt Valentinnapnak,
vagy a februárban ünnepelt házas
ság hetének. Sokan egy újabb üzleti
fogást érzékelnek e mögött, mások
szerint viszont szükséges egy napot
állítani mindannak, ami fontos ne
künk. Mindenki eldönti magában,
melyikre voksol, de én amondó va
gyok, hogy ha apropónk van, ünne
peljünk, vigadjunk és együnk jókat!
Főként egy okból kifolyólag: akik jó
dolgukban kételkednek akár párkap
csolatban, akár egyedülállóként, azt
javaslom, tekintsenek egy kicsit visz

sza a múlt századba! Kacagjanak na
gyokat, hogy is volt ez akkoriban, és
mennyivel barátságosabb a férfi–női
viszony a 21. században.

Nem olyan régen fedeztem fel
egy igen népszerű Asszonyi tízparan
csolatot, amit most közhírré teszek
itt is. Véleményem szerint a kapcso
lataink egyik fő mozgatóeleme és
megoldókulcsa a humor, így bátran
olvassuk fel hangosan egymásnak
ezen a héten, milyen is volt a 19. szá
zadi „Asszonyi idol”! A legélvezete
sebb rész a cikk felolvasásánál a fér
fiarcok szemlélése. 

IDOL
ASSZONYI 

Elkészítés: A túrógombóchoz a túrót szitán áttöröm, hozzákeve
rem a tojások sárgáját, a búzadarát, a cukrot és a sót, majd hagyom
egy órán át pihenni. Óvatosan hozzákeverem a tojások felvert fehér
habját, ezután beleszaggatom forrásban lévő, enyhén sós vízbe két
evőkanállal megformázva. Három percig főzöm, majd tányérra sze
dem. A gyömölcsragut összeforralom 56 perc alatt és tálalok.

Habkönnyű

TÚRÓGOMBÓC

Asszonyok tízparancsolata
A férjednek mindig a kedvencz ételét készítsd!
Ne járj a szomszédba nyelveskedni, hanem ülj otthon a háztartásodban!
Járj mindig egyszerűen, és ne dobd ki a pénzt pucczos ruhákra!
Ne kívánj férjedtől sokat, mert sok a jóból is megárt!
Légy mindig engedelmes, szófogadó férjed irányában!
Ha a férj beszél, az asszony hallgasson!
Ne nézz más férfiakra, elégedjél meg a férjeddel!
Ne duzzogj, ha férjed néha elmulat egy kicsit, mert az erősíti az idegeit!
Férjedet tiszteld és becsüld, mert Ő a te parancsolód!
Ha férjed néha megver, ne haragudj reá, mert te is tudni fogod, 
hogy az asszony verve jó!
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A Vándorbölcső mozgalmat id. Czotter Ferenc
által 1978ban alapított Ágymester Manufaktúra
indította 2012ben, hogy felelevenítse azt a régi
hagyományt, amikor a kisbabákat még bölcsők
ben ringatták és a kiságyak több nemzedéken ke
resztül családról családra jártak. 

Az ötlethez a kezdetekkor csatlakozott a Három
Királyfi, Három Királylány Mozgalom, akik mint
egy nagy család, a világot egy kicsit szerethetőbbé,
élhetőbbé és jobbá szeretnék tenni. A megoldást
abban látják, ha minél több gyermek jön a világra,
mert övék a jövő, amihez az alapokat a jelenben
kell lerakni. Először hat vándorbölcsőt adományoz
tak különböző közösségeket képviselő szervezetek
nek, amelyek vállalták, hogy gondoskodnak a kis 

ágyak vándoroltatásáról. A bölcsők minden család
nál pár hónapot töltenek, amíg az a kisbabának
kényelmes, majd továbbadják egy másik család
nak, ahova épp újszülött érkezik. 2015ben útjára
indultak bölcsők a határokon túl is, már több mint
kilencven bölcső vándorol szerte Európában. 

Idén új helyre került a győri bölcső is, a Mészá
ros család kislánya, Médi Hanga ugyanis szépen
fejlődik és kinőtte azt. A Házasság Hetében a Há
rom Királyfi Három Királylány Mozgalom egyik ren
dezvényén vándorolt a bölcső új „lakójához”, a két
hetes Bella Sebestyénhez. A győrújbaráti Bella Pé
ter és Violetta református lelkészek újszülött kis 
fiúkat ezentúl már a gyönyörűen faragott diófa
bölcsőben ringathatják édes álomba.

MÉDI KINŐTTE,
most Sebestyént 
ringatják benne

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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Értékesítési hirdetmény

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

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

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet
(110 m2 és 69 m2) üzemel (szépségszalon, ABC). A
tárgyi ingatlan két bejáratról is megközelíthető, össz-
komfort fokozatú, az üzlettereken kívül, mosdóhe-
lyiségekkel és egyéb tárolóhelyiségekkel rendelkezik.
A zrt. jelenleg az ingatlant bérlet útján hasznosítja.
A kisebb alapterületű üzletrészre vonatkozóan 2019.
december 31. napjáig tartó határozott, míg a 110
m2 alapterületű ingatlanrészre határozatlan időtar-
tamú bérleti szerződés van hatályban. Pályázó be-
nyújtandó pályázatában nyilatkozni köteles, hogy a
bérleti jogviszonyok fenntartásával vagy anélkül kí-
vánja-e az ingatlant megvásárolni.

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot
tenni, mely ajánlatot zárt borítékban, postai úton
kell megküldeni, vagy a Társaság székhelyén szemé-
lyesen leadni a következők szerint: Sági Géza Elnök-
vezérigazgató Úr részére, Győr, Lajta u. 1–3. vételi
ajánlat. Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10. 

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

FOGADÓÓRA

Rózsavölgyi László önkormányzati képvise-
lő február 17-én 16 órakor fogadóórát tart
az Arany János Általános Iskola könyvtárá-
ban. (Örkény István u. 6.)

Három hónapja nyitott ki a
felújított vásárcsarnok, az azóta
eltelt időszakban a létesítményt
üzemeltető GyőrSzol Zrt. szá
mos, az üzemeltetést érintő in
tézkedést hozott az eladók és a
vásárlók jelzései alapján. Meg
történt a távfűtött vásárcsarnok
belső hőmérsékletének optima
lizálása, így télen is kellemes a
benttartózkodás, egyben a túl
meleg nem tesz kárt a napi fo
gyasztási cikkekben.  Az óriáspi
ac belső felső homlokzatán már
üzemelnek azok a nagy, színes
LED panelek, amelyeken az üze
meltetői információk mellett
igény szerint az árusok jelentet
hetnek meg hirdetéseket. Az el
adók és a vásárlók észrevételei
nek figyelembevételével jelen
tősen bővültek a vásárcsarnok
ban és a vele egybeépült parko

a vásárcsarnok
nyitvatartása

Szöveg: GyőrSzol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

lóházban a közlekedést segítő
jelzések. Nagy segítség ez a ve
vőknek a parkolóház és a vásár
csarnok közti átjárásában, illet
ve többek között a mozgólép
csők, a lépcsőház, a lift és a
mosdó használatában. Immár
egységes és rendezett képet
mutat a Kereskedők utcája is,
ahol a napokban kihelyezték az
itt értékesítőkkel közösen kifej
lesztett új elárusító standokat.

Az elmúlt negyedév aktualitá
sa volt a vásárcsarnok nyitvatar
tása. A GyőrSzol Zrt. e témában
is rendre egyeztetett az őster
melőkkel, a kereskedőkkel és a
büfét üzemeltetőkkel. Az első
három hónap kereskedelmi ta
pasztalata és a vásárlói szokások
azt mutatják, hogy a vásárcsar
nok esetében a 14 óra utáni
nyitvatartás nem indokolt. Az el

adói kérések figyelembevételé
vel és a tapasztalt vásárlói szo
kások alapján február 15től
megváltozik a vásárcsarnok nyit
vatartása. A hétfői szünnapot
követően, keddtől szombatig 6
és 14 óra között, vasárnap 6 és
11 óra között lesz nyitva a vásár
csarnok. Az aktuális nyitvatartás
a létesítmény mind a hat bejára
ta mellett és a gyorszol.hu web
oldalon olvasható.

A GyőrSzol Zrt. folyamatosan
vizsgálja a vásárlás körülményei
nek javítási lehetőségeit, az üze
meltetés kérdéseit pedig egyezte
ti az árusokkal. Az előttünk álló
időszak feladata lehet egy esetle
ges tavaszi nyitvatartás előkészíté
se, illetve a büfék nyitvatartásá
nak finomítása. A változásokról a
cég többek között a Győr+ Heti
lapban is beszámol.

VÁLTOZIK



A GYŐR-SZOL ZRT. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGA ÖNT KERESI!

BÉREZÉS:
m

egegyezés szerint

hegeszto
cso-

vagy futés-
szerelo

betanított
munkás

villany-
szerelo

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

feltétel: szakmunkás-
bizonyítvány, előnyt jelent: 

hegesztő szaktudás

előnyt jelent: 
csőszerelői végzettség

előnyt jelent: 
elektrikusi végzettség

Fényképes szakmai
önéletrajzát várjuk: 

Győr-Szol Zrt. 
Munka-Bérügyi Osztály

9024 Győr, Orgona utca 10.
vagy

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

megnevezését!

´´
´´
´´

´´ ´´
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Nyeremények: értékes ajándékok, családi állatkerti belépők 
Téma: Víz és klímaváltozás – Mindenkinek van feladata!

Rajzold le, te magad mit tudsz tenni! Mivel tudsz segíteni? 
Ötleteket a pannonviz.hu oldalon találsz. 

Korcsoportok: óvodások, alsó és felső tagozatos iskolások.

A pályázatra bármilyen technikával elkészített, A3 vagy A4‐es méretű alkotáso‐
kat várunk. Kérjük, a pályaműveket egyénileg készítsétek el. Egy pályázó akár
több rajzot is küldhet. 

VÍZ-VILÁGNAPI
A Pannon-Víz Zrt.

pályázatai
RAJZPÁLYÁZAT 

VÍZ-VILÁGNAPI SÉTA 
Nyeremények: harmincfős, csoportos állatkerti belépő három csoport
részére

Látogassatok meg egy közeli vízműtelepet, kérdezzetek, fényképezze
tek, rajzoljatok! A programhoz előzetes egyeztetés szükséges a 06
96/522600/160as telefonszámon, de kérhetitek bármelyik kollégánk
segítségét is. Egy látogató csoport maximális létszáma 30 fő lehet. A lá
togatásról készítsetek bármilyen technikával A3 méretű pályaművet.

A pályaműveket személyesen ügyfélszolgálatainkon vagy a Győr, Országút út
4. címen adhatjátok le. Határidő: március 18., szerda 12 óra. Egyéb tudnivalók
és részletes pályázati kiírás a pannon‐viz.hu oldalon található. 

Rajzoljatok, fényképezzetek, pályázzatok és nyerjetek!

18530021-1-08

Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!



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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Adásvé
telivel, azonnal készpénzfize
téssel! Öreg, sérült, műszaki
hibás, feleslegessé vált autó
ját megvásároljuk hivatalos
szerződéssel! 0630/527
5563, email:
dcarkft81@gmail.com 1
órán belül válaszolunk leve
lére!

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdeklő
dés telefonon: 0620/239
9198.

Társasházkezelés, közös kép
viselet teljes szakiparral. Ér
deklődni lehet az alábbi tele
fonszámon: 0630/520
8875, 0630/6007190.

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

Villanyszerelés Győr és környé

kén. Kis munkák is. Rövid ha
táridővel. 0620/4026657.

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

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

Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbontást
is megegyezés szerint. Hív
jon bizalommal! Igény sze
rint számlát biztosítok. Tele
fonszám: 0670/7075812.

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen el
szállítom felesleges holmiját.
0620/9967268

Lomtalanítást vállalok pincétől
padlásig. 0670/2777947

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

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! Tel.: 0670/2339213.

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

EGYÉB

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

Felment a tört arany ára!
7.500–8.500 Ft/gramm. Ré
giségfelvásárlás! Győr, Hotel
Rába! Február 19én, szer
dán! Fazon arany 9.000–
25.000 Ft/gramm. Festmé
nyek, régi pénzek, kitünteté
sek, képeslapok, Zsolnay, he
rendi porcelánok, karórák.
0670/3816345, www.duna
galeria.hu

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

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Telefonszám: 06
20/4153873.

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

OKTATÁS

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

KIADÓ

Ikva utcai 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

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

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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ÁLLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalok Győr
ben és környékén. Tel.: 06
70/3846557.

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, kertásás, famet
szés, faültetés, fűnyírás, ka
szálás! Érdeklődni lehet tele
fonon: 0630/4036810;
96/826322.

Lakásfelújítások, átalakítások
(járólapozás, csempézés, la
minált parketta lerakása,
gipszkartonozás, festés, la
káson belüli vízszerelések, ki
sebb házak homlokzat szige
telése). Tel.: 0630/997
0282.

Duguláselhárítás, víz
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csap
telepek cseréje. Kül és bel
téri burkolatok javítása. 06
70/3636633

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

nmes, 23 szobás, határozott
határozatlan idejű bérlemény
re. Újváros, Bán A. u. kizárva.
(Hirdetésszám: 666) 

Nádorvárosi 2 szobás, 52 nm
es, komfortos, felújított, hatá
rozatlan bérleti szerződéses la
kást cserélne téglaépítésű, 34
szobás, határozatlan idejű, ná
dorvárosi, belvárosi bérle
ményre. (Hirdetésszám: 667)

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

Szigeti 1 szobás, 33 nmes, fél
komfortos, szilárd tüzelésű,
teljesen felújított, határozat
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 50 nmes
határozatlan idejű bérlemény
re. Tartozás átvállalása lehet
séges. Adyvárosi, belvárosi
bérleményre. Bán Aladár u. ki
zárva. (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)

MELEGE VAN A GÁZSZÁMLÁTÓL?

MESTER-GÁZ SZERVIZ Gyôr, Új kapu u. 3. • h–p 7.30–16 óráig
20/239-9898, 96/335-443 • mestergaz.hu • mestergaz.kft@gmail.com

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA, FÛTÉSI RENDSZERE?
KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOK BEÉPÍTÉSÉVEL
20–40% ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉRHETÔ EL.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Gázkészülékcsere egyszerûsített engedélyezési eljárással

• Fûtés-korszerûsítés, helyszíni felmérés • Gázkészülék szerviz 
TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉS GARANCIÁVAL!

MÁR

230.000

Ft-tó
l!2–5 ÉV GARANCIÁVAL!

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

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Révfaluban elsõ emeleti,
74,03 nm-es, nappali+3 szobás tég la -
lakás eladó, dupla terasszal. A 38 la-
kásos társasház 30 cm-es téglából
épül, 15 cm-es homlokzati hõszi ge te -
léssel. Az ár emelt szintû fûtéskész.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyõrzámoly új építésû részén meg-
újuló energiával rendelkezõ, garázsos
családi ház eladó. A 90 nm-es gará-
zsos ház 750 nm telken kerül felépí-
tésre. Elosztása: amerikai konyhás
nappali+3 hálószoba+terasz.

Budai Mónika:
30/640-8794

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

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 43,5 M Ft Ár: 49,9 M Ft 

Pinnyéden eladó amerikai konyhás
nappali+1+fél szobás, földszinti la-
kás. Az ingatlan hasznos alapterülete
46 nm, 15 nm terasszal és 75 nm
saját kertkapcsolattal rendelkezik. A
belsõ kialakítás variálható.

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

Gyõr-Ménfõcsanak és Gyõr új -
barát 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 há -
zaknak közös fala nincs. 

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 33,9 M Ft 

Gyõrújfalu új építésû részén eladó
idei átadású, 121 nm-es, teraszos,
amerikai konyhás nappali+4 szobás,
önálló családi ház, széles telken. A
látványtervek tájékoztató jellegûek, íz-
lés szerint módosíthatók.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 59,9 M Ft 

Gyõr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a 2. emeleti, 80
nm-es, nappali+3 szobás, erkélyes
lakás. Az ár emelt szintû fûtéskész ál-
lapotra vonatkozik. Várható átadás:
2020. õsz.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 37 M Ft 

Gyõr-Marcalváros II-n 68 nm-es, 6
nm-es erkéllyel rendelkezõ, harma-
dik emeleti lakás kiadó. Elosztása:
nappali+2 hálószoba. Az ingatlan tel-
jes felújításon esett át, a társasház
szigetelt, fûtés-korszerûsített.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 120 E Ft/hó

+rezsi 

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

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

Ár: 33,931 M Ft Ár: 27,9 M Ft

Pinnyéden eladó amerikai konyhás
nappali+1 szobás, elsõ emeleti, er-
kélyes lakás. Az ingatlan hasznos
alapterülete 47 nm, plusz 4,4 nm er-
kély tartozik hozzá. A lakás belsõ el-
osztása igény szerint variálható.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ménfõcsanakon egyszintes, 90 nm-
es, négyszobás családi ház eladó
nagy terasszal, 1050 nm-es telken.
A házat 2013-ban felújították, 2017-
ben kapott 10 cm szigetelést. A füve-
sített kertben fúrt kút, játszótér van.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 39,990 M Ft

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

Ár: 19,999 M Ft

Gyõrújbaráton eladó új építésû, nap-
pali+3 szobás, 94 nm-es ikerház ga-
rázzsal. Terasz: 18 nm, saját kertrész:
500 nm. Átadás: azonnal, emelt szin -
tû fûtéskész készültségi szinten.
Kulcsrakész befejezés megoldható.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Pannonhalmán, az Apátság szom-
szédságában, új építésû, 72,69 nm-
es, nappali+3 szobás, földszinti, kert-
kapcsolatos, panorámás lakás eladó.
A házban földszinti kertes és emeleti
erkélyes lakások közül választhat.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyõr-Belvárosban, az Árkád közelé-
ben földszinti, utcafronttal ren del -
kezõ, 36 nm-es üzlethelyiség eladó.
Az üzlet kiválóan alkalmas könyve lõ -
irodának, fodrászatnak, kozmetiká-
nak vagy masszázsszalonnak.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Nettó ár: 24,79 M Ft 

Ide azonnal költözhet! Marcalváros
II-n eladó ez a 62 nm-es, 2 szo -
ba+nappalis lakás. Az ingatlan kulcs-
rakész, konyhája teljesen felszerelt. A
lakás vadonatúj, kivitelezõtõl megvá-
sárolható.

Búza Tímea: 
70/425-5590 Ár: 36,9 M Ft Ár: 25,9 M Ft Ár: 42,9 M Ft

KIADÓ



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

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu
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Miközben a felnőtt férfi jégko
rongválogatott olimpiai selejte
zőn játszott, és legyőzte az észte
ket, majd a románokat és a brite
ket is, az utánpótlás sem pihent.
A 17 évesek válogatottja csütör
töktől szombatig Győrben vett
részt egy négycsapatos tornán,
ahol Japánnal, Ukrajnával és Len
gyelországgal mérkőzött meg. A
torna ugyan tét nélküli volt, a ba
rátságos meccsek mégis kiválóan
szolgálták a felkészülést a világ
versenyekre, hiszen a részt vevő
csapatok mindannyian hasonló
játékerőt képviseltek. 

„Nehéz felvenni a versenyt a
közvetlen elittel, azzal a Kanadá
val, ahol több százezren jégkoron
goznak, vagy Svédországgal, ahol
majdhogynem korcsolyával a lá
bon és bottal a kézben születnek
a gyerekek. Magyarországon hat 
ezer körül van az igazolt hokisok
száma, többségében az utánpót
lásban, ehhez képest közvetlenül
a klasszikus hokinemzetek mö

A GyőrSzol TC ifjúsági és felnőtt tekecsapata
egyaránt győzött a teke szuperligában a február 8
án Kaposváron megrendezett bajnoki mérkőzésen.
Az ifjúságiak a 0:4es eredménnyel nyerték pár
harcukat, ezzel megerősítették első helyüket a ta
bellán, előnyük immár négy pont.

Szoros eredményt hozott a felnőttek mérkőzé
se. A kevés fát adó, nehéz pályán vesztésre állt a
GyőrSzol TC, az utolsó sor előtt 39 fás hátrányban
volt a Rábaparti alakulat. A GyőrSzol TC utolsó
két játékosa, Koller Dániel és Pete László bravúros
teljesítménnyel megfordította a mérkőzést, ame
lyet végül 18 fás előnnyel, 3:5 arányban megnyert
a győri csapat.

A GyőrSzol TC következő hazai szuperligás mér
kőzése az Ajka vendégjátékával február 22én 13
órakor kezdődik Győrben, az Orgona utcai tekepá
lyán. A belépés díjtalan.

BRAVÚROS
fordítás Kaposváron

Két győri nevelésű játékost, a
jelenleg a Szegedben játszó Bán
hidi Bencét és a Ferencváros vá
logatott szélsőjét, Schatzl Nadi
net választották a 2019es év
legjobb kézilabdázójának. Mind
ketten első alkalommal lettek az
esztendő legjobbjai. A junior fér

fiaknál Szita Zoltán, a junior nők
nél pedig Vámos Petra kapta ezt
az elismerést. A serdülő korosz
tályban a győri Farkas Júlia volt
a legjobb. A védőjátékosok kö
zött Sipos Adrián és Tomori Zsu
zsanna, a kapusoknál Mikler Ro
land és Bíró Blanka, a Magyaror

szágon játszó külföldi kézilabdá
zók között pedig a szerb Petar
Nenadicot, valamint az Audi
ETO norvég légiósát, Stine Ofte
dalt díjazták. Strandkézilabdá
ban a férfiaknál Melnyicsuk Vik
tor, míg a nőknél Kretz Fruzsina
lett 2019 legjobbja.

is az év
legjobbjai
között

gött járunk. A top kategória alatti
mezőnyben nagy a harc, és mi ott
vagyunk ebben a csoportban szin
te minden korosztályban” –
mondta Boros Péter, a NemakDa
na ETO HC kommunikációs és
marketingmenedzsere.

A 17–20 éveseknek már komoly
versenyeket ír ki a nemzetközi szö
vetség, mert ezek a korosztályok
közvetlenül a felnőtt mezőny elő
szobájának számítanak. A győri
Négy Nemzet Tornán a magyar vá
logatott az első helyet megszerző
Japántól és Ukrajnától kikapott,
Lengyelországot legyőzte.

A meccseket nem az új, 1700
főt befogadó csarnokban rendez
ték, hiszen az a létesítmény még
nem készült el, bár a munkálatok
már a finisben vannak. A jövőben
komoly nemzetközi viadaloknak
is otthont adhat Győr, és tervben
van az is, hogy rövid időn belül
felnőtt csapata is legyen az ETO
nak, amely a legmagasabb osz
tályban szerepelhet. AZ ELIT MÖGÖTT

Nagy a HARC 

OFTEDAL

Fotó: O. Jakócs Péter

Fotó: Audi ETO KC
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Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• UDVARI MUNKÁS •

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •
• ÁPOLÓ • SZAKÁCS •
• VILLANYSZERELŐ •

• FESTŐ •
• KARBANTARTÓ •

• TERÁPIÁS MUNKATÁRS •
munkakörökben.

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

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

hr@eeszi.hu

A tabella negyedik helyéről várja a férfi
kézilabda NB I/B Nyugati csoportjában a
bajnokság tavaszi idényét az Agrofeed
ETOSZESE. Deáki István vezetőedző
együttese hét mérkőzést nyert és négyet
vesztett el a szezon első felében, és 14
pontot szerzett. A tabellát a 19 pontos
Veszprém KKFT Felsőörs vezeti, a 16–16
pontos Tata és Balatonfüred U21 előtt. 

„A csapat egyik fele munkából érke
zik edzésekre, a másik fele pedig az
egyetemről. A csapatok, akik előttünk
vannak, mindannyian többet tudnak
edzeni, ennyi az előnyük velünk szem
ben. Sajnos a négy vereségből hármat
hazai pályán szedtünk össze, szeret
nénk ezen javítani tavasszal. Örülünk
annak, hogy egyre több néző jön ki a
meccseinkre a Magvassycsarnokba, és
akkor is mellettünk állnak, ha éppen
nem megy jól a játék, az ETOcsalád
szerencsére ilyen. A cél továbbra is az
NB I, hiszünk abban, hogy ha sikerül ezt
elérni, akkor azok a tehetségek, akiket
elvisznek nagy klubok, itt maradnának,
és az ETOt segítenék, sőt, ha stabil él
vonalbeli klub lennénk, akkor a „zöld
szívű” fiatalok, akár vissza is térhetnek
hozzánk. Büszkék vagyunk, hogy a fel
nőtt válogatottal az Ebt is megjárt, és

az év játékosának választott Bánhidi
Bence, a szintén válogatott Rosta Mik
lós, és Hornyák Péter is Győrből indult,
valamint a junior nemzeti csapatból Vaj
da Huba is győri” – mondta Auer Károly,
az ETOSZESE elnöke. 

A játékoskeretben nincs változás a
bajnokság első feléhez képest, több sé
rült visszatérhet a pályára, így ott lehet
a többiekkel Mátés István, Nagy Martin
és Lakosy Máté is.

„A bajnokság első fele sikerülhetett
volna jobban is, de igyekszünk javítani.
Játékosként és utánpótlás edzőként is
segítem a klubot, és a fiatalok miatt is
remélem, hogy a közeljövőben újra él
vonalbeli csapata lesz Győrnek, hiszen
a tehetségek akkor egy NB Ies csapat
ba kerülhetnének be. Már most tudnék
olyan neveket mondani az utánpótlás
bázisunkból, akiknél biztos vagyok ab
ban, hogy a válogatottságig viszik” –
mondta Kovácsovics László, az ETOSZE
SE csapatkapitánya.

Az Agrofeed ETOSZESE idegenben
kezdi a tavaszt, a Budai Farkasok csapa
ta ellen vasárnap, majd február 23án
18 órakor bemutatkozik hazai pályán is,
a Magvassy Mihály Sportcsarnokban a
Pécs ellen. 

IRÁNY 
A DOBOGÓ

A repülőtereken, bevásárlóközpontokban és edzőtermekben felszerelt, könnyen kezelhető automata külső
defibrillátorok életet menthetnek. Gyorsan reagáló, a készüléket korábban nem ismerők is sok ezer szívmeg 
állást fordítottak már vissza ezeknek az eszközöknek a segítségével. Ilyen automata defibrillátor került a
győri Speedfit fitneszstúdióba is. „Egyik vendégünk ötlete volt, amit mi is támogattunk. Az eszköz árának
felét olyan emberek adták össze, akik nálunk edzenek, így köszönet jár Herold Tamásnak, Kerner Zsoltnak,
Muraközi Rolandnak, Somogyi Jánosnak és Védenyi Attilának, a fennmaradó részt a Speedfit fizette. Fontos
tudni, hogy a defibrillátort vészhelyzetben bárki könnyen tudja kezelni, de természetesen a terem személy
zete, az edzők megkapták a szükséges képzést” – mondta a győri Speedfit vezetője, Kovács Péter.

Fotó: Rózsa Tamás

Fotó: Marcali Gábor
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Az EYOFgyőztes Sipőcz a korosz
tályos világversenyeken mindig a leg
jobbak között volt, rendre éremmel
tért haza ezekről a viadalokról, tavaly
pedig első felnőtt világkupáján súly
csoportjában harmadik lett Budapes
ten, és azóta magyar bajnoki címet
is nyert a felnőtt mezőnyben. Gyi
mes Nikolett edző tanítványa olyan
pozícióba lépett előre a világranglis
tán, hogy elérhető közelségbe került
a tokiói olimpia. A ranglista pontgyűj
tés fontos állomása volt a párizsi ver
seny, azonban a sorsolás az első for
dulóban rögtön a tíz éve veretlen
francia legendát sodorta Ricsi útjába.

„Már indulás előtt ismertük a sor
solás eredményét, megtehettük vol

Több volt ez, mint tisztes helytállás

Gyerekkori álma vált valóra
a SZESE 18 éves cselgáncso
zójának, Sipőcz Richárdnak
azzal, hogy példaképével, a
sportág ikonjával, a tízsze
res világbajnok, kétszeres
olimpiai aranyérmes Teddy
Rinerrel mérkőzhetett meg
a párizsi Grand Slam tornán.

Sipőcz Richárd

na, amit mások talán meglépnek,
hogy el sem megyünk a versenyre.
Ricsivel azonban úgy fogtuk fel, hogy
ez egy óriási lehetőség, megküzdeni
a valaha volt egyik legjobb judóssal,
megtisztelő feladat. Hatalmasat har
colt, sokkal aktívabb volt a 204 cen
tis, 136 kilós Rinernél, nem hogy
nem ijedt meg, vagányan nekiment
a francia óriásnak. Én azt gondolom,
amit sokan a szakmából meg is osz
tottak velem, Ricsi harmadik intése,
ezzel Teddy győzelme a névnek szólt.
Nagyítóval keresték a bírók a hibát,
amiért leléptethetik, végül ez sike
rült is. Elégedett vagyok a teljesítmé
nyével, közel vagyunk a világ élvona
lához” – mondta Gyimes Nikolett. Si
pőcz úgy kapott ki a francia olimpiai
bajnoktól, hogy Riner nem tudott ér
tékelhető akciót végrehajtani rajta,
sőt a győri fiú volt kezdeményezőbb.
A három perc letelte után következő
„golden score”, vagyis a hosszabbítás
sem hozott eredményt, mindkét ju
dós két figyelmeztetéssel állt, a har
madik pedig Sipőcznek jött előbb
össze, így őt léptették le.

„Tizenötezer néző volt a helyszí
nen, és csak annyit hallottam, hogy
mindenki kiabál „Teddy! Teddy! Érez
tem, ahogy rezeg az egész csarnok.
Engem feldobott a hangulat. Megfo
gadtam, hogy történjen bármi, úgy
akarok lejönni a tatamiról, hogy min
dent kiadtam magamból. Úgy érzem,
ez sikerült, sajnos nem volt korrekt a
végső döntés, az, hogy engem intet
tek harmadszor, de tisztában vagyok
vele, hogy ez a névnek járt. Nehéz
lesz az olimpiai részvételt kiharcolni,
hiszen az addig hátralévő versenye
ken szinte mindenki elindul, így na
gyon erős a mezőny” – mondta Si
pőcz Richárd. Teddy Riner egyébként
később kikapott egy japán judóstól,
így 10 év és 154 győztes meccs után
szenvedett vereséget.

A SZESE versenyzője már a düssel
dorfi Grand Slam viadalra készül,
ahol kedvező sorsolással sok kvalifi
kációs pontot gyűjthet, később egy
marokkói, majd egy törökországi
Nagydíj vár Sipőczre, és elképzelhető,
hogy ott lesz a felnőtt Európabaj
nokságon is.

PÉLDAKÉPÉVEL mérkőzött

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.

Sertéslapocka

kartonos ár

169 Ft/db

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

Marhalábszár

1799 Ft/kg

Akció: február 14—20.

229 Ft/db

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

Magyar piros alma

279 Ft/kg

Marhacomb 2.500 Ft

S.karaj csont nélkül 1.399 Ft
Sertéscomb 1.399 Ft

1200 Ft/kg

1499 Ft/db helyett

Narancs

299 Ft/kg

Fotó: ijf.org 
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