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KREATÍV ÖTLETGYÁR 

„A gyermekek beszéd és nyelvi
fejlődése egy hosszú folyamat,
amely már magzati korban elkezdő
dik” – mondta a Győr+ Estében Ro
hár Alexandra logopédus, okleveles,
szakvizsgázott gyógypedagógus, a
Széchenyi István Egyetem Gyógype
dagógia Tanszék oktatója. Születés
után 1–4 hónapos kor között megin
dul a spontán gőgicsélés, majd ezt
követően a 6. hónaptól kezd el diffe

A Budapesti Gazdasági Egyetem négy éve indította pálya 
orientációs programját, amelynek fontos eleme a kreatív ver
seny, amit régiós szinten bonyolítanak le. A diákok új üzleti gon
dolkodásmóddal ismerkedhettek meg és beleáshatták magukat
az üzleti tervek világába, és kipróbálhatták prezentációs kész
ségeiket. A rendezvény célja az volt, hogy minél inkább felszínre
hozzák a fiatalok kreativitását. Telekes Annamária, a Révai Mik
lós Gimnázium és Kollégium intézményvezetőhelyettese, egy
ben a BGE iskolai projektkoordinátora örült annak, hogy idén
a Révai adhat otthont az eseménynek. A kezdetektől, 2017
szeptemberétől részt vesznek a pályaorientációs projektben.

A házigazda révaisok két csapata jutott be a győri döntőbe, kö
zülük a „Tajgetosz túlélői” a második helyen végzett, a „Tuti tutor”
nevű tudásmegosztó weboldal ötletével. Ez egy olyan internetre
és telefonos applikációra épülő szolgáltatás, amely segíti a diákok
és a tanárok közvetlen kommunikációját, így a tanulók hatékonyab
ban és gyorsabban tudnak felkészülni az adott tantárgyból.

A KEVIN versenyeken eddig több mint félezer középiskolás diák
mérte össze tudását az elmúlt év során az ország minden szögleté
ből. Az idei kihívás újdonsága volt, hogy az induló csapatok kipró
bálhatták magukat LEGO játékok programozásában, így is bizonyít
hatták kreativitásukat és problémamegoldó képességeiket.

Harminc diák hét csapatban mérte össze tudását a Révai Miklós Gimnázium
ban megrendezett Középiskolások Egyetemi Innovatív Versenyének (KEVIN)
győri döntőjén a múlt hétvégén. Az innovációs versenyen a diákok saját öt
letüket dolgozták ki.

ajánló

ajánló

A RÉVAIBAN

Aggódjak? ajánló

ajánló

Szerencsére egyre többen teszik fel a címben szereplő kérdést
mostanában a szakembereknek. Ez persze nem azt jelenti,
hogy minden esetben gond lenne, de az mindenképpen jó do
log, hogy a szülők odafigyelnek a gyermekeik beszédfejlődésé
re, és mernek segítséget kérni, hogyha úgy érzik, indokolt.

renciálódni a hangadás. Ebben a kor
ban már figyelemfelhívó lehet, ha ez
nem történik meg. Nagyjából egy 
éves korban jelennek meg az első
szavak, mire pedig a gyermek óvodá
ba kerül, több szavas mondatokban
kellene beszélnie.

Sok hátráltató tényező jelent meg
manapság, mint például a nagyfokú
„háttérzaj”, ami a túlzott elektronikus
médiafogyasztás miatt alakult ki, és

ami elveszi az időt az élőszótól, me
seolvasástól, amelyre a gyerekeknek
a sikeres anyanyelvelsajátításhoz a
legnagyobb szükségük lenne.

Persze segíteni is tudjuk gyer
mekünk beszédfejlődését, például
azzal, hogy amikor sír, gőgicsél, ga
gyog, akkor reagálunk rá. Ezzel is
azt mutatjuk neki, hogy fontos,
hogy kommunikáljon velünk. Na
gyon hatékonyak a mondókák, és

az is, ha hallja a szavainkat. Feltéve,
ha nincs szervi gond, hiszen a hallás
egészséges működése elengedhe
tetlen a normál beszédfejlődéshez.
„Ma már minden megszületett gyer
mekről objektív módszerrel meg
tudjuk állapítani, hogy épe a hallá
sa” – mondta el dr. Vasvári Gergely
Pál fülorrgégész, foniáter szakor
vos. Hangsúlyozta a korai diagnózis
fontosságát, mert a gyermek fejlő
désében az idő nem visszafordítha
tó, tehát egy egyéves gyermek ese
tében sokkal nagyobb az esélye a
teljes gyógyulásnak, mint egy 34
éves korban felismert esetben.

A hallás nem csak születési rend
ellenességgel, hanem betegségek
hatására is sérülhet. Ha a gyermek
például sokat szenved légúti megbe
tegedéstől, akkor is érdemes a fülét
is megvizsgáltatni szakorvosnál.

Mindkét szakértő vendég hangsú
lyozta, hogy ha észleljük, hogy nincs
minden rendben a gyermekünk be
szédfejlődésével vagy hallásával, ak
kor forduljunk hiteles segítő szakem
berhez. Nagyon sok „csodamódszer”
is terjedőben van, melyek hatásossá
ga a legnagyobb jóindulattal is meg
kérdőjelezhető. Nem érdemes koc
káztatni.

Még nem beszél 
A GYERMEKEM!

Fotó: Pixabay
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Ma már kevesebb stresszel jár a
bevallási időszak, mivel ha a magán
személy nem tesz semmit, akkor is
lesz bevallása. Ha mégis van tenniva
lója, akkor arról a NAV értesíti – érzé
keltette dr. Horváth Szabolcs, miért
előnyös az állampolgárok számára,
hogy a NAV készíti el a tervezetet. Az
igazgató elmondta: a magánszemé
lyeknek és azoknak a tavaly egész év
ben katás vagy evás egyéni vállalko
zóknak, akiknek volt főállásuk és kap
tak szjaköteles bért, a tervezet auto
matikusan bevallássá válik, amennyi
ben önállóan nem nyújtanak be szja
bevallást. Ha azonban valamilyen
kedvezményre jogosultak, és azt év
közben nem, vagy nem teljes körűen
érvényesítették, vagy volt olyan jöve
delmük, amiről a NAV nem tudhat
(például ingatlanbérbeadás, ingatlan 
eladás), akkor a tervezetet kiegészí
tés után be kell küldeniük.

Biztos, hogy nem válik automatiku
san bevallássá a főállású egyéni vállal
kozók, az őstermelők és az áfás magán
személyek tervezete, nekik minden
képpen ki kell egészíteniük azt a tavaly
szerzett jövedelmi adatokkal.

A személyijövedelemadóbevallá
si és befizetési határidő egységesen,
valamennyi adózóra vonatkozóan
május 20. – hívta fel a figyelmet dr.
Horváth Szabolcs.

Saját adóbevallási tervezetét már
cius 15től az ügyfélkapus azonosí
tást követően bárki megnézheti a
nav.gov.huról és a magyarorszag.hu
ról elérhető eSZJA oldalon (legegy
szerűbb elérés: eszja.nav.gov.hu). So
kan tévesen az ügyfélkapujuk értesí
tési tárhelyén keresik, de oda csak
egy értesítés érkezik a tervezet elké
szültéről, ami – hacsak nem helyezik
tartós tárba – az érkezést követő 30
nap után törlődik. Ettől függetlenül
a tervezet a NAV honlapján vagy a
magyarorszag.hu oldalon keresztül
elérhető marad.

Akinek nincs ügyfélkapuja, az kér
heti a tervezet postázását is a NAV
tól adóazonosító jele és születési dá
tuma megadásával smsben, a 06

30/3444304es telefonszámon, a
NAV honlapján elérhető űrlapon, le
vélben, formanyomtatványon (BEV
TERVK), telefonon, a 1819es hívó
számon és személyesen az ügyfél
szolgálaton.

Annak a magánszemélynek, aki
egyetért az adóbevallási tervezettel,
további teendője nincs, a tervezete ér
vényes személyijövedelemadóbeval
lássá válik május 20. után. Aki nem ért
egyet a tervezettel vagy olyan jövedel
met is szerzett tavaly, amely nem mun
káltatótól vagy kifizetőtől származott,
annak a tervezet adatait a beküldés
előtt ki kell egészítenie.

Megkérdeztük az igazgatót, mi
ként érinti az 1+1 százalékokat az,
hogy a NAV készíti el a bevallás ter
vezetét. Megtudtuk, hogy az 1 száza
lékok sorsáról külön rendel
kezni kell, mégpedig
legkésőbb május
20ig. Az eddigi
tapasztalatok
szerint a leg
többen gyer
mekek fejlő
désére és
gyógyítására
vagy állat
m e n h e l y e k
nek ajánlják fel
adójuk 1 százalé
kát, ismertette az
igazgató. A támogatott
szervezeteknek óriási segítsé
get jelenthetnek az adóforintok, mi
közben a felajánlás csak néhány perc
figyelmet igényel az adózóktól.
Ügyfélkapuval, elektronikusan a leg 
egyszerűbb a kitöltés és a beküldés
is. Akinek azonban nincs ügyfélkapuja,

több lehetőség közül választhat. A
nyilatkozat papíralapú, postai úton
vagy lezárt borítékban a NAV ügyfél
szolgálatain személyesen, illetve
meghatalmazott útján is benyújtha
tó. Ezenkívül a személyijövedelem 
adóbevallással együtt, annak EGY
SZA lapját kitöltve, vagy az eSZJA fe
lületen megtalálható kitöltő program
segítségével elkészített, majd ki
nyomtatott nyilatkozati lapon, a
19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy
annak adattartalmával egyező nyilat
kozati lapon, továbbá, ha a munkál
tató vállalja a nyilatkozatok össze

gyűjtését, május 10ig lezárt boríték
ban leadva a munkáltatónak.

2018 óta a bevett egyház technikai
számára szóló, formailag érvényes nyi
latkozatot a NAV mindaddig automati
kusan figyelembe veszi, amíg a felaján
ló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg
másik technikai számos vallási közös
séget, vagy a korábbi nyilatkozatát
nem vonja vissza. A civil kedvezménye
zett és a kiemelt költségvetési elő
irányzat számára viszont – a korábbi
évekhez hasonlóan – továbbra is éven
te kell megtenni a felajánlást, figyel
meztetett az igazgató.

A NAV idén is automatikusan, külön ké
rés nélkül elkészíti azok szjabevallási
tervezetét, akikről munkáltatói, kifize
tői adattal rendelkezik – tájékoztatta la
punkat dr. Horváth Szabolcs, a NAV
GyőrMosonSopron Megyei Adó és
Vámigazgatóságának igazgatója.

Ma már
kevesebb

stresszel jár
a bevallási

idôszak

A NAV-tól kérni sem kell, elkészíti az szja-bevallás tervezetét

az 1 százalékokkal?
MI LESZ

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Pixabay



JÖN A TAVASZ,
kezdődik a fesztivál!
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„Az idei Tavaszi Fesztivál program
jai március 15. és 31. között várják a
kultúraszeretőket” – közölte az ese
mény sajtótájékoztatóján dr. Dézsi
Csaba András. A polgármester kifej
tette, nemzeti ünnepünkön a város
méltóképp emlékezik az 1848as for
radalomra és annak nagy alakjaira.
„A városi koszorúzási ünnepséget
március 15én 10 órától tartjuk a
Honvéd ligetben, majd a díszalegység
felvonulása következik a Szent István
úton. Az ünnepi díszközgyűlés délben
kezdődik, amelyen átadjuk a város
Díszpolgára címeket, a Pro Urbe Győr
díjakat, valamint a városi sajtódíja
kat.” A polgármester kiemelte, 9:30
tól délig a Karzat Színház játéksorát is
kipróbálhatják az érdeklődők a Me
gyeháza téren. Itt szituációs játékok,
és 1848as forradalmi életképek vár
nak kicsiket és nagyokat egyaránt.

„Igazi kuriózumok várhatók, össz
hangban a fesztivál küldetésével,
hogy a város gazdag kulturális kínála
tát kiegészítve, olyan rendezvénye
ket kínáljon a látogatók számára,
amelyek a maguk nemében kulturá
lis csemegék, Győrben ritkán látható
előadások gyermekeknek és felnőt

teknek egyaránt” – foglalta össze
Tóthné dr. Kardos Krisztina, a Győri
Művészeti és Fesztiválközpont igaz
gatója, hogy mire is számíthatunk a
Tavaszi Fesztiválon.

Az évkezdő fesztiválra a műfaji
sokszínűség lesz a jellemző, amelyen
olyan különleges programokat talá
lunk, mint Babicsek Bernát harmoni
kaművész koncertjét (március 16. –
Zichypalota), az új arculattal és új
szerkesztőséggel jelentkező Műhely
folyóirat estjét (március 19. – Zichy
palota), a Spontárlat képzőművészei 
nek street galleryét (március 28. –
Arany János utca, művészgaléria),
vagy éppen Fekete János
Jammal beatbox szín
házát (március 18. –
Zichypalota).

A beatbox
virtuóz egyéb
ként szemé
lyesen is
részt vett a
fesztivál saj
tótájékozta
tóján, és ízelí
tőt is adott ab
ból, hogyan le

het hangszerek nélkül zenélni. „Sok
szor járok Győrben, legutóbb az ad
venti időszakban léptem fel Király
Viktorral. A Győrújbaráti Gyermektá
borban egy időben rendszeresen lá
togattam a gyerekeket, akiknek tör
téneteket meséltem, például egy au
tós utazásról, utánozva az autózás
hangjait, amikor pedig a képzeletbeli
jármű lerobbant, együtt javítottuk
meg azt” – mesélte Jammal, aki el
mondta, előadásának lényege, hogy
a különböző effekteket utánozva,
kedveltesse meg a zenét, a ritmust a
legkisebbekkel. Rögtönzött előadásá
ból azonban hamar kitűnt, művésze

te nem csak a gyerekeket ra
gadja magával.

A győri művésze
ti intézmények

jóvoltából szá
mos izgalmas,
í z i g  v é r i g
győri esemé
nyen is részt
vehetünk. A
Győri Filhar

monikus Ze
nekar Amade

us Live koncertje

igazi zenei kuriózum lesz. Összefogás,
innováció és virtuozitás. Ezekkel a
szavakkal jellemezte Fűke Géza, a
Győri Filharmonikus Zenekar igazga
tója azt a produkciót, amelynek kere
tében Milos Forman nyolc Oscardí
jas filmjét, az Amadeust élő zenekari
kísérettel láthatjuk. Mint mondta, az
est a Győri Nemzeti Színházzal össze
fogva valósul meg, és igen nagy pre
cizitást igényel, hiszen a zenének
pontos szinkronban kell lennie a film
mel. Éppen ezért az este Jessica Cot
tis vezényel, aki a film minden moz
zanatát ismeri. Az igazgató felhívta a
figyelmet arra is, hogy már csak kor
látozott számban kaphatóak jegyek
az Egyetemi Csarnokban március 26
án 18 órától kezdődő előadásra.

A Generációk Házában már ha
gyományosan rendezik meg a hímes
tojás napját. Ezzel kapcsolatban Ko
kas Éva igazgató kiemelte, március
29én az ország számos pontjáról ér
kező népi iparművészekkel találkoz
hatunk, akik patkolt, festett és a leg
különbözőbb eljárásokkal hímzett to
jásokat mutatnak be, miközben ma
gunk is készíthetünk hímes tojásokat,
de játszóházakban és kirakodó vásár

Nemzeti
ünnepünkön

indul
a program-

sorozat 

Március 15én, vagyis nemzeti ünnepünkön kezdődik városunk
szezonnyitó összművészeti fesztiválja, a Győri Tavaszi Fesztivál.
A jó idő mellé koncerteket, előadásokat, gyermekprogramokat
kapunk, és többek között az is kiderül, hogyan lehet hangszer
nélkül zenélni.

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter



Nyolcvan százalékban már elkészült a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház melletti parkolólemez. A Mo
dern Városok Program keretében a magyar állam 2
milliárd 402 millió forinttal támogatta a beruházást.
A kivitelező West Hungária Bau tavaly áprilisban vette
át a munkaterületet. Az építkezéssel párhuzamosan
41 új parkolóhelyet alakítottak ki a kórház területén.
A parkolólemezen 359 autó fér el, így összesen, min
den férőhelyet beleszámítva, egy időben 601 autóval
tudnak parkolni a kórházba érkezők. Ez 180nal több,
mint amennyi parkolóhely korábban volt. 

Sárkány Péter hangsúlyozta: a beruházás a kór
házba érkező betegeknek épült, az önkormányzat
a 3., tehát a legolcsóbb övezetbe sorolta be, így a
használata nappal és éjszaka is óránként 100 fo
rintba kerül. Két lépcsőházat alakítottak ki, a hozzá
tartozó liftek már működnek. A mosdókat a par
kolójeggyel, de aprópénzzel is használni lehet
majd. Az első szintet már befedték műgyantával,
a másik két emelet műgyanta burkolása még hát
ravan, a száradási időt az időjárás befolyásolhatja. 

A parkolólemez minden helyisége, valamint a fel
és lehajtó rámpák is fűthetőek lesznek, a téli időben
is biztonságos közlekedés érdekében. A tetőtérben
már felszerelték a napelemeket. Kialakítottak négy
elektromos töltőállomást, ezek számát igény szerint
növelni tudják. Márciusban különválasztják a parko
lólemez és a kórházi autóbehajtási lehetőséget. 

Ruisz Zoltán, a WHB építésvezetője elmondta: a
parkolók mérete szabvány szerinti, illetve szélessé
gük valamivel még nagyobb is. A mozgássérültek szá
mára öt parkolóhelyet alakítottak ki. A homlokzata
fénycsíkot kap a látványossága érdekében. 

ÁPRILISBAN ÁTADJÁK
a kórházi parkolólemezt

Ha az időjárás is úgy akarja, akkor már április közepén megnyílik a háromszintes kórházi
parkolólemez, amelyben 359 autó fér el – jelentette be a csütörtöki helyszíni bejáráson Sár
kány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

ban is részt vehetünk. A győri művé
szeti intézményeknél maradva, meg
tekinthetjük a Vaskakas Bábszínház
előadásait (vaskakas.hu), vagy épp a
Győri Nemzeti Színház Elisabeth cí
mű musicaljét is (március 20.). A Ró
mer Flóris Történeti Múzeumban
LUZ & SOMBRA – „Meglátni az ár
nyékot, mint a fényt.” címmel Juan
Gyenes fotóművészetében gyönyör
ködhetünk (március 12.– június 28. –
Esterházypalota). 

Különleges programnak ígérkezik
Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchest
ra közös fellépése is. Nevük már önma
gában is garanciát jelent a minőségi
zenére, ám vendégeik, Pásztor Anna
és Vitáris Iván még egyedibb színt visz
nek a műsorba (március 22. – Richter
Terem). A fesztiválon fellép Grecsó
Krisztián és Szabó Balázs is egy rend
hagyó esten (március 25. – Zichypalo
ta), az Operabeavató művészei pedig
közel hozzák számunkra az opera mű
faját, hiszen nem állítanak kevesebbet,
minthogy a zene és a színház egyesü
lése, az opera bárki számára érthető
vé és élvezetessé tud válni (március

23. – Vaskakas Művészeti Központ). Az
olasz Denis Biancucci zongoraművész
és Gentjan Llukaci hegedűművész ta
valyi telt házas koncertjük után egy új
műsorral és másik tenorral, Domenico
Meninivel tér vissza hozzánk, hogy Ná
polyba és Velencébe kalauzolják a kö
zönséget (március 28. – zsinagóga).

A győri bazilika egyik legfonto
sabb szakrális kincse az Írországból
származó Könnyező Szűzanya kegy
kép. Ez 300 éve összekötő kapocs a
két nemzet között, és ezért rendezik

meg városunkban az ír–magyar na
pokat is, ahol egy cseppnyi ír kultú 
rába kóstolhatunk bele. Az egyházi
programok mellett az ír zenéből,
táncból és gasztronómiából is ízelítőt
kapunk (március 20–21. – Egyházme
gyei Kincstár és Könyvtár, Generáci
ók Művelődési Háza). A gyermekek

számára ígér nagyszerű kikapcsoló
dást a fesztivál záró rendezvénye, a
Csukás István: Utazás a szempillám
mögött című művét feldolgozó zenés
mesejáték (március 31. – Vaskakas
Művészeti Központ). A fesztivált szá
mos izgalmas tematikus idegenveze
tés teszi még érdekesebbé.

További információk programokról a mufegyor.hu vagy a hellogyor.hu olda‐
lakon található. Jegyek elérhetőek a Látogatóközpontban, a Győr+ Média
Pavilonban, a Richter Teremben és a Vaskakas Művészeti Központban vagy
online a Tixa.hu‐n.
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Ha jól tippelek, ez ma már a so
kadik kávéja lehet, hiszen új mun
kakör, új polgármester, és ahogy ő
fogalmazott: új tempó városszerte.
Hogyan indult a közös munka?

Régóta foglalkozom a győri köz 
élettel, kellően motivált voltam kép
viselőként, szeretettel és tisztelet
tel végeztem a munkám. Ez a fel
adat óriási megtiszteltetés, hiszen
számomra Győr a mindent jelenti,
ezer elválaszthatatlan kapocs fűz az
itt élő családomhoz, szeretteimhez
– a szülővárosomhoz. Aki ismeri dr.
Dézsi Csaba András habitusát, pon
tosan tudja, illetve látható jelei is
vannak városszerte, hogy egy olyan
munkamorált és tempót hozott,
amire sokaknak fel kell készülnie.
Már a kampány idején is magasra
tette a lécet. S valóban, most egy
két kávéval tényleg többet iszom,
de 2010 óta vagyok önkormányzati
képviselő, ami mellett természete
sen mindig volt főállásom. Hosszú
szakmai út van mögöttem, karriere
met az OTP Banknál kezdtem az

A január végi közgyűlésen Győr frissen beiktatott
polgármestere, dr. Dézsi Csaba András javaslatára
a közgyűlés két új alpolgármestert is választott
Radnóti Ákos mellé, aki második ciklusát kezdte
meg: Pergel Elza ügyvédet és Szeles Szabolcs köz
gazdászt, Sziget, Pinnyéd és Újváros egy részének
önkormányzati képviselőjét. Utóbbi a pénzügyi te
rületért felel, ezen a héten őt kérdeztük. 

1990es évek közepén, majd a Ha
lászi Takarékszövetkezethez kerül
tem, és 18 évet töltöttem ott. Az
egész szakmai ranglétrát végigjár
tam, ügyintézőtől, pénztároson ke
resztül voltam területi igazgató,
majd elnöki tanácsadó is, sok szem
pontból láthattam a pénzintézet
működését. Ezt követően az Exim
banknál dolgoztam két éven keresz
tül exportért felelős munkatársként,

majd egy építőipari cégnél a pénz
ügyi osztályon, és végül a Győr–Pér
Repülőtér gazdasági vezetését
hagytam ott, hogy alpolgármester
ként szolgálhassam a várost. Mindig
is szerettem a szakmám, minden
munkahelyemen motivált a renge
teg feladat. Az alpolgármesterség
ben sem a pozíciót látom, hanem a
megtisztelő feladatokat és az óriási
felelősséget.

Egy egész város pénzügyeiért fe
lel. Mi minden tartozik önhöz?

A pénzügyekért, vagyongazdálko
dásért felelek. Hozzám tartozik a vá
rosstratégiai osztály, a tervezési fel
adatok összefogása, a GyőrMoson
Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával való kapcsolattartás,
az önkormányzati cégekkel kapcso
latos pénzügyi tevékenységek koor
dinálása.

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor

Szeles Szabolcsot alpolgármesternek választották

FONTOS
döntésekkel indult a ciklus
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„Nem elég szavakkal ösztönözni a
kerékpáros közlekedést, meg is kell
teremteni annak feltételeit” – fogal
mazott a Győr+ Televíziónak Radnóti
Ákos alpolgármester, aki hangsúlyoz
ta, Győr folyamatosan tesz is ezért,
és évről évre olyan fejlesztéseket
hajt végre, amely a kerékpáros inf
rastruktúra színvonalát emeli. Az al
polgármester ezek között említette
az új kerékpárutak építését és a meg
lévők felújítását, valamint a GyőrBike
közösségi kerékpárkölcsönző rend
szert is. „Az állomások bővítésével új
városrészeket is becsatoltunk a rend
szerbe, miközben a járművek számát
is növeltük, többek között elektro
mos kerékpárokkal, így akár az idő
sebbek is igénybe tudják venni a szol
gáltatást.” A GyőrBoxok a biciklik biz
tonságos tárolásának lehetőségét kí
nálják több helyütt a Belvárosban: a
vidéki buszpályaudvarnál, a Zechme
ister utcában és a Dunakapu térnél. 

Az alpolgármester elmondta,
nemcsak a város, hanem a hivatal is
kerékpárosbarát, amely a közelmúlt
ban elnyerte a „Kerékpárosbarát
munkahely 2019” címet. A pályázat
szempontjainak megfelelően, a Vá
rosháza munkatársait a bringával va

Nemcsak a város, a hivatal is 
KERÉKPÁROSBARÁT

Győr már több ízben elnyerte a „Kerékpárosbarát település” címet, ez
úttal pedig a polgármesteri hivatal kapta meg a „Kerékpárosbarát mun
kahely 2019” elismerést. A város tovább fejleszti az infrastruktúrát.

ló munkába járás feltételeinek meg
teremtésével is ösztönözték arra,
hogy válasszák ezt az alternatív köz
lekedési módot. Ilyen például az a
zárt kerékpártároló, amelyet a dolgo
zók használhatnak, de lehetőség van
tisztálkodásra, sőt, munkahelyi kerék
pár használatára is.

„Nemcsak hivatali osztályvezető
ként, hanem a kerékpáros életmód el
kötelezett híveként is büszke vagyok ar
ra, hogy el tudtuk nyerni ezt a címet.
Kollégáimmal mindent megteszünk an
nak érdekében, hogy a munkatársak
körében népszerűsítsük a munkába já
rás ezen formáját, valamint biztosítsuk
az ehhez szükséges feltételeket” – fo
galmazott dr. Csele Balázs, a munka
ügyi osztály vezetője.

A kerékpárosbarát cím erkölcsi el
ismerés, amelyet azok a munkahe
lyek nyerhetnek el, amelyek konkrét
és kiemelkedő lépésekkel igyekeznek
növelni a kerékpáros életmód elfoga
dottságát szűkebb és tágabb környe
zetükben egyaránt. Az Innovációs és
Technológiai Minisztérium, valamint
a Közlekedéstudományi Intézet által
kiírt pályázaton a hivatal a lépcsőze
tes díjazás részeként első ízben a kez
dő fokozatot szerezte meg.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A pénzügyek terén is lényeges,
hogy a folyamatok legyenek megter
vezettek, jól irányítottak és megfele
lően végrehajtottak. Ez egy kevésbé
innovatív terület, hiszen kötött sza
bályok mentén kell haladni, ellenőr
zött elszámolási renddel.

Minden év egyik legfontosabb
önkormányzati feladata a költség
vetés tervezése és elfogadása, ami
éppen ebben az időszakban zajlik.
A 2019es főösszeg 56 milliárd fo
rint volt, elöljáróban mit lehet tud
ni, idén milyen fő szempontokkal
és számokkal terveznek?

A mérlegfőösszeg tekintetében
idén is hasonlóval gazdálkodhat a vá
ros. Ahogy az elmúlt években, a leg
fontosabb feladat most is az intéz
ményhálózat színvonalas, fenntartha
tó működésének biztosítása. Szintén
fontos, hogy fejlesztésekre legyen
forrás. A bizottságok a héten tárgyal
ják a tervezetet, amiről aztán a feb
ruár végi közgyűlésen szavaz a testü
let. Előzetesen elmondható, hogy a
város működése továbbra is stabil
lesz, ami a legfontosabb. Január 31
én történt meg polgármester úr be
iktatása, és azon a napon fogadta el
a közgyűlés az új alpolgármesterek
személyét. Ez azt jelentette, hogy ne
kem február 3án, hétfőn reggel már
költségvetési megbeszélésem volt, a
munkatempó azóta folyamatosan
adott, késő estébe nyúló egyezteté
sek folynak a különböző területekhez
tartozó szakemberekkel. Valamilyen
szintű előkészítés történt persze a
szakma és a korábbi döntéshozók ré
széről, de ez az ismert okok miatt
nem egy megszokott ösvényen tör
tént. A mostani költségvetés
ben már olyan új fóku
szok is megjelen
nek, amiket pol
gármester úr is
mertetett a
k a m p á n y a
során. A ter
vezet elfoga
dását köve
tően pedig a
p r i o r i t á s ,
hogy végre
hajtsuk a rende
letet, másrészt pe
dig, hogy előkészítsük
a városvezetés által megfo
galmazott elképzelések hátterét,
hogy azok megjelenhessenek a kö
vetkező évi költségvetésben. Hiszen

egy év nagyon gyorsan elrepül, s bár
a munkatempó feszített, de ezzel
együtt sok dologhoz idő kell.

Jövőre lehetséges, hogy ennél
még mélyebb vízben kell teljesíte
nie, ha valóban változnak a helyi
iparűzési adó feltételei, és az ösz
szeg egy részétől elesik a város. Bu
dapest után a tavalyi 22 milliárd fo
rinttal Győr rendelkezik az ország
ban a második legnagyobb iparűzé
siadóbevétellel. Kaptak már tájé
koztatást az ügyben?

Az újsághíreket olvastam és per
sze részt vettem a kamara múlt heti
évköszöntő konferenciáján (erről bő
vebben múlt heti számunkban olvas
hattak – a szerk.), ahol elhangzottak
ehhez kapcsolódó elképzelések, hi
vatalos anyagot azonban még nem
láttam. Tény, hogy Győr bevételei
nek mintegy 31 százalékát teszi ki az
iparűzésiadóbevétel, amely jelen
tős bevételi forrást jelent az önkor
mányzat számára, de amíg a konkrét
szabályozási környezetváltozási ja
vaslata nem ismert, érdemben nem
tudunk róla nyilatkozni, így vitatni
sem tudjuk azt. Gyakran tapaszta
lom, hogy az ország más pontjain
bezzegvárosnak is tartanak bennün
ket, de nem véletlen, hogy ilyen
mértékű itt a fejlődés. Annak idején
a városalapító elődeink jó helyre tet
ték le a település alapjait, és Győr
nek mindig is olyan polgárai voltak,
akik a város érdekében tenni akar
tak. Ennek köszönhető, hogy az év
századok során ez a város mindig is
egy erős bástya volt, akár a kereske
delemben, akár az iparban. Napja
inkban is egy innovatív városról be

szélünk, tenni akaró lakókkal.
A város azért is lehet

ilyen erős, mert a
gazdaság, az ok

tatás szereplői,
a polgárok és
az önkor
mányzat ösz
sze tudtak
fogni. A le
hetőségeket

pedig jól kell
tudni beválta

ni. Hiszen önma
gában a pénz csak

egy előfeltétel, de
nem feltétlenül jelenti a

boldogulást. Arra törekszünk, hogy
a lehető legtöbb eredményt hozzuk
ki az adottságainkból. 

A város
mûködése
továbbra is
stabil lesz



Az egész szökőnap dolog a csilla
gászati és a naptári év különbözősé
géből adódik. Míg a naptárunkban
365 nap szerepel, addig valójában
egy (csillagászati) év 365,2422 nap,
vagyis körülbelül 5 óra 50 perccel
hosszabb, mint a naptári. Az nyilván
való, hogy az időszámításban nem tu
dunk 365,2422 napot tartani, ezért
helyette négyévente egy plusz napot,
úgynevezett szökőnapot iktatunk be.
Persze, hogy ne legyen ilyen egysze
rű, ez sem teljesen igaz, mert a ma
tek úgy jön ki, hogy ugyan szökőév
minden néggyel osztható év, de kivé
telek ez alól a százzal is oszthatók, így
az idei, 2020as év szökőév, de példá
ul 2200 nem lesz az, bár ez minket
kevésbé érint.

A szökőév eredete egyébként a
Gergelynaptár bevezetéséig nyúlik
vissza, amely a Juliánnaptárt váltotta.
Erre többek között azért volt szükség,
mert addigra a régi naptár tíznapos ké
sést szedett össze a csillagászati idő

Írországban a hagyományok sze
rint négyévente, szökőnapon a
nők is megkérhetik a férfiak kezét.
Ez az alapja a Szökőhév című ame
rikai romantikus vígjátéknak is.

A világon nagyjából négymillió
ember él, akik február 29én szü
lettek. Február 29én született a
vértanú Apor Vilmos győri püs
pök, Gioacchino Rossini olasz ze
neszerző, Michéle Morgan szí
nésznő, Dennis Farina amerikai
színész, III. Pál, az utolsó rene
szánsz pápa, az olimpiai bajnok
kajakozó, Kovács Katalin is.

Az átlag magyar ember életében
tizennyolcszor virrad fel ez a nap. 

2016. február 29. a magyar fil
mesek és filmrajongók számára
ünnepnap lett. Ekkor nyerte el
ugyanis Nemes Jeles László film
je, a Saul fia a legjobb idegen
nyelvű filmnek járó Oscardíjat. 

Furcsa világnapok is jutnak feb
ruár 29re. Stílszerűen négy 
évente ezen a napon tartják a rit
ka betegségek napját, és erre a
napra esik a művészeti alkotás
tól távolmaradás világnapja. Ez
az a nap, amikor a művészek
nem terhelik a bolygót további
műalkotások létrehozásával. 

A kínai és a héber naptár holdhó
napokban méri az időt, és így a
szökőévnek egy külön hónapja
van, a szökőhónap, amelyet „em
bolizmikus hónapnak” neveznek.

számításhoz képest, vagyis ha így
ment volna tovább, egy idő után janu
árban lett volna nyár, és augusztusban
hóesés. Bár mindettől így sem járunk
túl messze, február 16án egy francia
városban 28,3 fokot mértek, s Győr
ben is roppant enyhe februári napokat
élünk. Visszatérve a naptári anomáliá
hoz: a késést behozandó, 1582 októ
berében 4. után 15. következett. Ha
zánkban 1587től használják az új nap
társzámítást, ezért nálunk ebben az
évben kellett behozni a lemaradást,
így következett 433 évvel ezelőtt Ma
gyarországon október 21. után no
vember 1je. A szökőév bevezetése te
hát a további csúszások elkerülése mi
att volt szükséges.

Ha mindezzel megvagyunk, már
nagyjából tudjuk is, hogy mi az a szö
kőév. Ám van itt még egy rejtély. Logi
kusan ugyanis azt gondolnánk, hogy
február 29. a szökőnap, ám ez sem
igaz, mert hivatalosan február 24. az.
Hogy miért? Történelmünk és hagyo

mányaink tisztelete okán. A rómaiak
ugyanis a szökőnapot február 23. meg
duplázásával képezték, vagyis a szökő
nap nem egy toldalék a 28. nap után,
hanem beékelődik a napok közé 23át
követően. És így értjük meg, mi is az a
Mátyásugrás! Mivel február 24. a szö
kőnap, így minden szökőévben ezen a
napon egyetlen névnapot sem ünnep
lünk. Az amúgy február 24re eső Má
tyás névnap egyet ugrik a naptárban,
ahogy a többi, ezt követő februári név
nap is. Ez az oka, hogy február 24re
nem, február 29re viszont jut névnap
az idén is. 

Felvetődik a kérdés, hogy mi van
azokkal, akik éppen február 29én
születnek. Ha négyévente van csak
születésnapjuk, akkor húsz év múlva,
2040ben csak ötévesek lesznek?
Sajnos, nem ez a hosszú élet titka, ők
is ugyanabban az ütemben öregsze
nek, mint bárki más. Azért persze né
hány kedves tréfára okot adhat a szü
letésnapjuk. 

Jövő héten olyan nap következik, amelyre csak négyévente van példa! De vajon azt tudta, hogy nem
is 29., hanem 24. a szökőnap? És azt tudja, hogy 433 évvel ezelőtt hazánkban október 21. után no
vember 1je következett? Ha kíváncsi, hogy miért, és mi is az a szökőnap, illetve, hogy hova ugrik
Mátyás, olvasson tovább!

HOVA UGRIK MÁTYÁS?

Szerző: Papp Zsolt–Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Mikor szökik az a nap, és
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Jelenleg kilenc olyan töltőoszlop ta
lálható a győri Audiban és a gyár előtt,
ahol az elektromos autóval rendelkezők
áramot tankolhatnak. A jövőben ez a
szám százzal növekszik.  Az Audi AG
több mint 4500 töltőpontot alakít ki az
akkumulátorhajtású járművek számára
a telephelyein, így járulva hozzá az egyé
ni közlekedés energiaátalakulásához. 

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor

„Egy ilyen kiterjedt töltési infrast
ruktúra kiépítése teljesen újszerű ki
hívás” – jellemzi feladatát Maximili
an Huber projektfelelős. A termelési
helyszínek töltőprojektmenedzsere
nemcsak a töltőpontok telepítését
vezeti, hanem az autógyártó telephe
lyei átfogó töltési megoldásának
energiamenedzsere és szoftverszol

gáltatója is egyben. Egyedül az in
golstadti főüzemnél 3500, míg Nec
karsulmban ezer, Brüsszelben és
Győrben pedig közel százszáz töltő
pont áll majd rendelkezésre a teljes
bővítés végére. Ugyancsak töltőinf
rastruktúra épül a mexikói San José
Chiapa gyárában is, miközben a mün
cheni repülőtéren működő oktatási

központokban már most is széles kö
rű töltőkapacitás vehető igénybe. A
teljes projektre összesen akár száz
millió euró áll rendelkezésre.

„Feltétlenül szükséges az előké
szítő időszak, mivel egy ilyen nagy
ságrendű energiaellátás puszta
megtervezése és kiépítése is eltart
hat több évig” – hangsúlyozta Ma
ximilian Huber. Különös kihívást je
lent a beruházás az egyes helyszíne
ken zajló folyamatos termelés mel
letti végrehajtása.

Saját termelési helyszínein is
intenzíven halad az Audi teljes
egészében széndioxidsemle
ges prémiummobilitást kínáló
szolgáltatóvá alakulása. 2022
közepéig a prémiummárka
minden tizedik parkolóhelyét
az elektromos autók számára
kialakított töltőberendezéssel
kívánja ellátni, amelyek több
sége nyilvánosan működik
majd – jelentették be Ingols
tadban, az anyavállalat köz
pontjában. Győrben is jelentős
fejlesztés lesz.

MINTEGY SZÁZMILLIÓ EURÓT INVESZTÁL AZ AUDI

SZÁZAT KAP
Győr a meglévő
KILENC MELLÉ 
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Ez azt jelenti, hogy ingyen nyitha
tunk egy bankszámlát, amiről ingyen
utalhatunk és vehetünk fel készpénzt,
valamint középárfolyamon tudjuk át
váltani pénzünket másik devizára.
Nem csoda, hogy itthon is egyre nép
szerűbbek a fintech szolgáltatások, hi
szen a felmérések szerint az uniós or
szágok közül Magyarországon a legdrá
gábbak a banki szolgáltatások.

Több fintech szolgáltató is megjelent
a piacon, és a szolgáltatásaikhoz csak
egy online regisztrációra van szükség. A
működés egyszerű: feltöltjük a szám
lánkra a forintot, de akár a fizetésünket
is kérhetjük erre a számlánkra, és bank
kártyával fizethetünk a boltban, utalha
tunk vele. Azonban érdemes górcső alá
venni ezeket a szolgáltatásokat, ugyanis
ingyen ebéd soha nincs! A határon át
nyúló fintech szolgáltatás esetében a
számlavezetés ingyenes is lehet, de a
hazai ingyenes készpénzfelvételi szabá
lyok itt nem élnek, és a szolgáltatók jel
lemzően alacsonyabb összeghatárt álla
pítanak meg a díjmentes készpénzfelvé
telnél. Továbbá a devizaváltás is csak
egy bizonyos összeghatárig díjmentes,
utána díjat számolhat fel a szolgáltató.
Az olcsó szolgáltatásnak megvan az ára:
a fintech cégek nem tartanak fenn fiók

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

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

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

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

csütörtök: 11–17 óráig

Magyarországon is egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az úgynevezett fintech cégek szol
gáltatásai iránt (a FinTech az angol „Financial Technology” kifejezés rövidítése, ami pénzügyi
technológiákat jelent). Ezen startup vállalkozások hasonló szolgáltatásokat kínálnak, mint a
nagy bankok, de akár ingyen.

hálózatot, nincs kellően fejlett ügyfél
szolgálatuk. A kötelező adategyeztetés
nél is megbuktak, aminek következté
ben tömegesen zárolták a felhasználók
számláit és tiltották le kártyáikat. Talán
a legnagyobb probléma a biztonság. Az
Országos Betétbiztosítási Alap egy hazai
bank csődje esetén a meghatározott
szabályok szerint kártalanítja az ügyfele

ket. Viszont egy fintech cég csődje ese
tén jó eséllyel csak futhatunk a pénzünk
után. Azt is meg kell jegyezni, hogy a leg
több fintech cég külföldi bankfelügyelet
alá tartozik, amelyek szabályozása eny
hébb, mint a hazai pénzintézeteké.

Azt tanácsoljuk, először tájékozód
janak a cég honlapján! Ezután ellen
őrizzék a céget a Magyar Nemzeti

Utat mutat a pénzügyekben.
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SZAKKÉPZÉS 
a gyõri Audi Hungaria ÁMK-ban

DUÁLIS KERESKEDELMI SZAKKÉPZÉS

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

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

Jelentkezési határidõ: 2020. február 28. • Az oktatás kezdete: 2020. szeptember 1.

Felvételi követelmények
• Érettségi
• Igazolt B2/C1 szintû (közös európai nyelvi referenciakeret) német nyelvtudás (pl. DSD II német nyelvvizsga)

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

Kapcsolattartó: Anja Schmiedel-Paul, Szakképzésért felelõs vezetõ E-Mail: berufliche.bildung@audischule.hu 

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

Bank intézménykereső oldalán! Végül
pedig, tanácsos a szolgáltatást először
kisebb összeggel kipróbálni, és a tranz 
akciókról mindig bizonylatot kérni.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó
Irodahálózat győri irodájában a pénz
ügyi szolgáltatások teljes spektrumát
érintő kérdés vagy panasz esetén in
gyenes segítséget kérhet.

a pénzügyi szolgáltatások jövője?
FinTech-forradalom:
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„Napjainkban a vendégség fogalma azért is fontos,
mert tudatosítani kell, hogy nem tulajdonba kaptuk
a bolygót, hanem vendégek vagyunk itt. Ahogy Isten
megteremtette a paradicsomi kertet az ember szá
mára, és ott sétál benne vendégeként, az embernek
észre kell vennie, hogy Isten vendége a paradicsomi
kertben. A vendégség egy mély emberi tapasztalat,
megmutatja az egyháznak, a szerzetesközösségnek
a világhoz való viszonyát, és azt is, hogyan fogadjuk
azokat, akik a monostor kapuján kopogtatnak. Mi is
megajándékozottak vagyunk, amikor kilépünk a vi
lágba, és befogadó közösség szeretnénk lenni, ha va
laki hozzánk érkezik” – kezdte bevezetőjében Konrád
atya. A főapátság ezzel a témaválasztásával kíván be
kapcsolódni az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong
resszusba és előkészületeibe, körbe szeretné járni az
eucharisztikus vendégség, az emberi vendégség
megtapasztalását.  

Kormos Gyula szerint a szent hegy ezer éve a
vendégség, a vendéglátás helye, ahol ma is külön
leges dolog vendégnek lenni, ahová érdemes
megérkezni. Idén még inkább nyitni kívánnak a
vendégek felé, azt szeretnék, hogy egyre hosz

VENDÉGSÉGBEN PANNONHALMÁN 

Több mint száz
kulturális és spirituális 

ÉLMÉNY
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Pannonhalmi Főapátság 

szabb időt töltsenek a látogatók az apátságban és
környékén, ehhez az elképzeléshez alakítják prog
ramjaikat, turisztikai és gasztronómiai kínálatukat. 

A kulturális programok sorát a hagyományos
Nagyböjti Hangversenysorozat nyitja. Február 28án
a Magyar Rádió Gyermekkórusa azt az 51. zsoltárt
adja elő, amelyet hagyományosan a szerzetesközös
ség szokott énekelni nagyböjtben. Nishat Khan indiai
szitárművész és a Szent Efrém Férfikar a különféle
vallások és kultúrák hagyományát összekötő koncert
je március 13án várja a vendégeket. Varga Tamás
nak, a Bécsi Filharmonikusok szólócsellistájának kon
certje meditatívnak ígérkezik, hiszen három Bach
művet szólaltat meg egyetlen szólóhangszeren, már
cius 27én. „A hangversenysorozatot a nyitottság jel
lemzi, a koncertre való ráhangolódás jegyében vár
juk az érdeklődőket a 18 órakor kezdődő vesperásra
is” – emelte ki a kulturális igazgató.

A másik nagyobb lélegzetű programsorozat au
gusztus 21–23. között a XVI. Arcus Temporum Mű
vészeti Fesztivál, amely különböző korokat és stíluso
kat szeretne összekötni, a négy alappillére a zene, az
irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás. A ven

dég ezúttal Jevgenyij Koroljov zongoraművész, Tolnai
Ottó író, költő és Mácsai Pál színművész lesz. Három
nagyszabású kiállítást szervez idén az apátság. Első
ként öt kortárs fotós mutatja be a képeit Vendég
meglátás címmel. A második tárlat egy együttműkö
dés az apátság és a Néprajzi Múzeum között: a ven
dégség tapasztalatait mutatják be műtárgyak, kor
társ műalkotások és a múzeum gyűjteményeinek se
gítségével. Harmadikként Meinrad Dufner német
szerzetes életművét tárják közönség elé, Vendégség
ben testnélléleknél címmel. 

Egyedülálló eseménynek ígérkezik, hogy ham
vazószerdán, február 26án ökumenikus imádsá
got tartanak Pannonhalmán, ahol Fabiny Tamás,
a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspö
ke és Hortobágyi T. Ciril pannonhalmi főapát közö
sen végzi a bűnbánati liturgiát, a régió evangéli
kus, református lelkészei és hívei részvételével. Áp
rilisban pedig Vendégségben az Ige asztalánál cím
mel ökumenikus konferenciát rendeznek Kurt
Koch bíborossal. „Így a vendégség évében a vallá
sok és felekezetek közötti találkozások is megvaló
sulnak” – zárta gondolatait Dejcsics  Konrád.

„Vendégségben” a 2020as év hívószava
a Pannonhalmi Főapátságban, így e té
ma köré szerveződnek a kulturális és spi
rituális rendezvények. A részletekről Dej
csics Konrád atya, kulturális igazgató és
Kormos Gyula PRkommunikációs vezető
számolt be lapunknak. 
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A magyar kultúra napja alkal
mából Ősz Gábor, a Győri Filhar
monikus Zenekar igazgatóhe
lyettese, fagottszólamvezetője
Győr Művészetéért díjat vehe
tett át, a város kulturális éle 
tében végzett kimagaslóan ered
ményes művészeti tevékenysé
gének elismeréséül. A társulat
szakmai fejlődésében meghatá
rozó szerepet tölt be, munkájá
nak is köszönhetően, az együt
tes mára az ország egyik vezető
szimfonikus zenekara lett. „Ami
kor a sikereinkről kérdeznek
bennünket, mindig első helyen
említjük, hogy bármilyen szituá
cióban a tőlünk elvárható leg
magasabb minőséget tűzzük ki
célul, irreális követeléseket so
hasem támasztunk magunkkal
szemben” – vallja a díjazott. Kö
zönségük legnagyobb megelé
gedésére, a Győri Filharmonikus
Zenekar teljes társulata tudása
legjavát nyújtja estéről estére, a
szakmaiságon túl, az emberi té
nyezőben rejlik az együttes
egyik fő erénye.

„Hagyománytisztelő ember
vagyok, aki fontosnak tartja a
tradíció ápolását, ez hivatásunk
ból is fakad, hiszen jellemzően
régi korok műveit játszuk. A mű
faj fennmaradása érdekében

azonban az innováció ma sokkal
fontosabb, mint valaha.”

Az idei, Felfedezések évad is
megmutatta, a megújulásra való
törekvés folyamatosan jelen van
a zenekar bérletrendszerében, a
koncerthelyszínek kiválasztásá
ban és az izgalmas programok
ban, melyeket a közönség nagy
örömmel fogad. A hagyományte
remtő évkezdés is bebizonyította,
a társulat ismét képes akár 3500
embert is megmozgatni és meg
tölteni velük az Audi Arénát. Majd
január végén újabb telt ház, mint 
egy 1200 zenekedvelő előtt
csendültek fel a népszerű
farsangi dallamok az or
szágos szinten is egye
dülálló pazar térben,
az Aqua Sportköz
pont vízi színpadán.
Pozsonyban a belvá
ros kellős közepén talál
ható vásárcsarnok alig egy
nap leforgása alatt alakul át  kon
certhelyszínné március 22én. Itt,
Szlovákia fővárosában hangzik fel
a társulat Ruralia Hungarica című
programja, Bartók Béla, Gersh
win, Bernstein és Dohnányi Ernő
műveivel. Ezt követi majd az évad
egyedülálló szuperprodukciója, az
Amadeus Live!, melyre sok fiatalt
várnak, köztük olyanokat is, akik

még nem látták a Mozart életét
szabadon feldolgozó Miloš For
man alkotását, a 8 Oscardíjas
mesterművet. A filmben eredeti
leg felhangzó zenéket, a vászon
előtt helyet foglaló Győri Filhar
monikus Zenekar élőben játssza
mintegy 2400 ember előtt az
Egyetemi Csarnokban március 26
án. „Az évad különleges helyszí
nei, programjai is megmutatták,
kinőttük a Richter Termet, az új
hangversenyterem építése el 
oldázhatatlan feladat, ennek hiá

nyát közön
ségünk is egyre jobban érzi. A be
ruházásnak nemcsak a zenekar
művészei örülhetnek majd, ha
nem reményeink szerint az a sok
százezer ember is, aki ellátogat
hozzánk az évek alatt” – összegez
te gondolatait Ősz Gábor, a Győri
Filharmonikus Zenekar igazgató
helyettese.

A társulat
tudása legjavát nyújtja 

estérôl estére

Ősz Gábor 1993ban szerzett fagotttanári, kamara
művészi diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő
iskola Budapesti Tanárképző Intézetében, ebben az
évben csatlakozott a Győri Filharmonikus Zenekar
hoz, ahol fagottszólamvezetőként, 2008 óta pedig
igazgatóhelyettesként dolgozik. Ötleteivel, elképze
léseivel, következetes célkitűzéseivel folyamatosan
a társulat fejlesztésén dolgozik, ezen keresztül a vá
ros kulturális életének fejlődésén, szem előtt tartva
a klasszikus zenei értékek megőrzését.

INNOVÁCIÓ
ÉS MÉG TÖBB 

Szerző: Farkas Mónika 
Fotó: O. Jakócs Péter  

TRADÍCIÓ



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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„Der Lenz” – Konzert der Musi
ker des Győrer Philharmonieor
chesters am 27. Februar im Rich
terSaal (Aradi vértanúk útja
16.). Das Orchester wird diri 
giert von Káli Gábor. Auf dem
Programm: B. Bartók: Ungari 
sche Bauernlieder, A. Dvořák:
Der Wassermann – symphoni 
sche Poesie,R. Schumann: I.
„Frühlings”Symphonie in BDur.

Das Konzert des Kinderchores der Rundfunkstation Magyar Rádió
und des Anima Musicae Kammerorchesters gibt es am 28. Februar
um 19 Uhr in der Szent Márton  Basilika als Eröffnungskonzert der
Pannonhalmer Grossfastenkonzertreihe zu hören. Auf dem Prog
ramm: Niccolo Jommelli: Pieta Signore (Miserere mei Domine), Mi
chael Haydn: Missa sub titulo Sancti Leopoldi in festo Innocentium.

Die Sammlung
von SzabadváriFarkas Zsuzsa ist noch bis

18. März im Bildungszentrum der Haus der Generatio
nen (Aradi vértanúk útja 23.) zu sehen. Die Bildende Künst

lerin liebt die Formsprache illustrativer Art, die auf der Aus 
stellung zu sehenden Werke zeigen jeweils Ausschnitte aus den
mit Experimenten verbrachten Phasen.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

„Kreislauf” – ein Konzert der Querflötenkünstlerin
Fehérvári Ágnes und des Percussionisten Palotás Gá
bor am 29. Februar um 18 Uhr im Konzertsaal der
Győrer Universität (Synagoge, Kossuth L. u. 5.).

Konzert des Duos Berki Tamás und Sárik Péter am 26
Februar um 19 Uhr im Rómer Ház (Teleki László utca
21.), im Rahmen des Rómer JazzKlubs.

Lackfi János író, költő, műfordító a Bencés Szabad
egyetem vendége február 27én 18.30tól a Czuczor
Gergely Bencés Kollégium dísztermében. Beszélge
tést tart arról, hogyan lehet értékközpontúan élni, a
nyilvánosságot okosan használni a 21. században.

Körforgás címmel Fehérvári Ágnes fuvolamű
vész és Palotás Gábor ütőhangszeres művész ad
koncertet február 29én 18 órától, a győri Egye
temi Hangversenyteremben (Kossuth L. u. 5.). 

A cukorbetegek konyhai praktikáit ta
nulhatják el az érdeklődők Ladocsi
Anikó dietetikustól és a megyei dia
bétesz egyesület tagjaitól a Krúdyis
kola tankonyháján, február 24én 16
órától. Jelentkezés: efiprogram.gyor@
gmail.com, tel.: 0696/507900/8575.

Nagy Sándor lelkigondozó, főiskolai oktató tart
előadást február 24én 18 órakor „Énvédő me
chanizmusaink – Ami egyszer megmentette az
életedet, az később megöl” címmel, a Jedlik
Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnázium
ban (Szent István út 7.).

A Berki Tamás és Sárik Péter duó koncertje február 26
án 19 órakor kezdődik a Rómer Házban (Teleki L. utca
21.), a Rómer JazzKlub keretében. 

Székely népmesék – interaktív meseelő
adást tart Sík Frida, a Győri Nemzeti Szín
ház színésznője február 28án 17 órakor
a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Térben (Herman Ottó Utca 22.). A mese
kuckó regisztrációs jeggyel látogatható.

Őslények a Széchenyi téren címmel
Molnár Zsolt tanár tart előadást feb
ruár 26án 14.30tól a TIT Székház
ban (Munkácsy út 6.), a Természettu
dományi Szabadegyetem keretében. 

„Thaiföld szépségei: Városok, vallás, természet...” cím
mel dr. Csóka Géza egyetemi tanár előadására várják az
érdeklődőket február 25én 18 órára, a győri VOKE
Arany János Művelődési Házba (Révai u. 5.). 

Barangolás a Mezőségben (Hepehupás Szilágy
ság) címmel Pintye Tamás tanár, a Győri Erdélyi
Kör vezetője tart előadást február 25én 17 óra
kor a TIT Pannon Egyesület székházában (Mun
kácsy M. út 6.). 
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„A GyőrMosonSopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Kereske
delmi Tagozatának Turisztikai Szak
mai Osztályán született meg az ötlet,
hogy legyen egy bál, ahol fehér asz
tal mellett találkozhatnak a régió tu
risztikai képviselői. Később kialakult
ebből egy rendezvényszervezési pro
jekt, amibe bekapcsolódtak a városi
szolgáltatók is, támogatóink lettek,
és összeállt egy komoly szakmai stáb.
Ennek folyományaként idén létrejött
a Raab 2020 Turisztikai Egyesület is,
ami magában foglalja az elmúlt tíz év
munkásságát, tapasztalatait” –
mondta érdeklődésünkre Hanczné
Mező Edina és hozzátette, a bál el
múlt tíz éve alatt az utánpótlás fon
tosságára felhívva a figyelmet, közel
egymillió forinttal támogattak tehet
séges, turizmus szakos hallgatókat.

A főszervező kifejtette, az itt meg
jelenő szolgáltatók hajlandóak tenni
azért, hogy a régióban fejlődjön az
idegenforgalom, és hogy ezzel a bál
lal ide irányítsák az ország és a szak
ma figyelmét, közelebb hozzák a la
kossághoz is a turizmust. A bál hely
színe az Olimpiai Sportpark Gálacsar
noka, tehát egy valóban impozáns

helyszínen van lehetőség életre hívni
a programot.

Az eddigi éveknek megfelelően,
idén is valamilyen tematika köré szer
veződik a bál. Hanczné Mező Edina
emlékeztetett, 2017ben az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) kap
csán a sport, 2018ban és 2019ben
pedig a megyerikumok és a natúrpar
kok adták a rendezvény vezérfonalát.
Idén a tematika a „nemzeti összetar
tozás”, hiszen az Országgyűlés és a
magyar kormány a 2020as évet a
nemzeti összetartozás évének nyilvá
nította, nem véletlen tehát, hogy a
bál fővédnöki tisztjét Semjén Zsolt
miniszterelnökhelyettes, nemzetpo
litikáért felelős miniszter vállalta, a
védnök pedig dr. Dézsi Csaba András
polgármester. A nemzeti összetarto
zásra utal a bál szlogenje is: Határta
lanul a gasztronómia hullámhosszán.

A főszervező rámutatott, a gaszt
ronómia kiemelt szerepet kap a bá
lon, az elmúlt évekhez hasonlóan,
idén is tányérszervizes négyfogásos
borvacsorával várják a vendégeket.
Az este chefje Szarka Zsófi gasztroúj
ságíró – lapunk gasztro rovatának
egyik szerzője – lesz, aki saját recept 

jei alapján, egy háttérkonyha segítsé
gével készíti majd el a különleges fo
gásokat, amelyek mindegyikéhez
egyegy passzoló bort párosít Takács
Zoltán borkereskedő. Így négy „Év
bortermelőjének”, Kamocsay Ákos
nak, Takler Ferencnek, Vida Péternek
és Szőke Mátyásnak a bora
it kóstolhatjuk az egye
di ízek mellé.

Hanczné Me
ző Edina kitért
a fellépőkre
is: az este
sztárvendé
ge Gájer Bá
lint – vagy
ahogy sokan
a The Voice
műsorából is
merhetik, a
„swing hercege” –
lesz, aki mindenkit
táncra perdít zenéjével. A
hangulatot aztán a Galaxy Táncze
nekar fokozza tovább, ők zenélnek
a hajnalig tartó mulatságban, ame
lyet éjfél körül nemcsak az éjféli va
csora, hanem Széles Zoltán is to
vább pezsdít műsorával. 

„És mivel március 7ből március 8
ba érkezünk az éjszaka, ezért készülünk
egy kis meglepetéssel is a hölgyek szá
mára nőnap alkalmából” – árulta el a
főszervező, és felhívta a figyelmet a bál
hoz kapcsolódó szakmai kiállításra is,
ahol a határon átnyúló projektek be

mutatására helyezik a szer
vezők a legnagyobb

hangsúlyt. Emellett
új trendeket is

felvillantanak,
tavaly például
bemutatták
az első elekt
romos Audit,
idén pedig a
virtuális való

ság legújabb
eszközét, a VR

szemüveget pró
bálhatják ki a vendé

gek, de lesz egy különle
ges fotófal is.

Ha tehát valaki kedvet kapott,
korlátozott számban még van lehe
tőség a jegyvásárlásra, érdeklődni
a győri Látogatóközpontban vagy a
gyor@tourinform.hu emailcímen
lehet. (x)

Négyfogásos
borvacsorával

várják
a vendégeket 

Egy bál, 10 év, 15 sztárvendég, 25 óra gourmet vacsora, 40 kiváló bor, 50 fogás, 70 óra tánc, számos üzleti kapcsolat és szám
talan élmény – így foglalta össze röviden a március 7én megrendezendő Győri Turizmus Bál történetét Hanczné Mező
Edina, a GYMSM Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozatának elnöke, a rendezvény főszervezője lapunknak. 

Még kaphatók jegyek a 10. Győri Turizmus Bálra

HATÁRTALANULa gasztronómia hullámhosszán



Az önbizalom nemcsak, hogy fon
tos, de egyben nagyon vonzó is. A
társkeresésnél jó, ha valakinek van ön
bizalma, mert a magabiztos emberek
könnyebben létesítenek kapcsolatot
másokkal, és jól érzik magukat mások
társaságában. Testbeszédünk árulko
dik rólunk, így nem árt néhány dolog
ra odafigyelni, és nem csak akkor, ami
kor beszélgetünk valakivel. 

A mosoly
Ha valaki mosolyog, akkor azt az

üzenetet közvetíti, hogy jól mennek
a dolgai, magabiztos, jól érzi magát
a bőrében, és jóban van a világgal is.
A mosoly ugyanakkor a boldogság és
elégedettség univerzális jele is.
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Szabó Csilla

Hölgy ilág
Szerkeszti: Szabó Csilla

A testbeszéd sokat elárul arról, hogy valakinek meg
felelőe az önbecsülése vagy sem. Az a mód, aho
gyan valaki beszél, mozog, sétál, ahogyan áll, sok
mindent elmond. Ha ezekre odafigyelünk, kisugárzá
sunk önbizalmat sugall majd mások számára. 

A testtartás
Aki magabiztosan áll egy tömeg

ben, arra sokan odafigyelnek. Aki vi
szont nyeglén, bizonytalanul tartja
magát, nem sok ismerőst fog szerez
ni. Az önbizalmat sugárzó testtartás
során a hátat egyenesen kell tartani,
a hasat behúzni, a mellkast pedig ki
engedni. Akinek nem ilyen a testtar

tása, az lustának, sőt, bizonytalannak
is tűnhet. A legfontosabb, hogy meg
találja az egyensúlyt, és azt a kényel
mes, magabiztos mozgást, amiben
jól érzi magát. Mindezt persze nem
szabad túlzásba vinni, ezért érdemes
a tükör előtt gyakorolni.

A kezek játéka
A megfelelő testbeszéd elsa
játításának fontos része az

is, ahogyan a kezünket
használjuk. Ne tegyük
zsebre, ne fonjuk ösz
sze a karunkat a mell
kasunk előtt. Bizalmat

és nyitottságot sugároz,
ha felfelé fordítjuk a nyi

tott tenyerünket. Ezzel azt jelezzük,
hogy megbízhatók és érdeklődők
vagyunk. Nem szabad a másikra
mutogatni, böködni – ez agressziót
sugároz. Az sem jó, ha valaki csípő
re teszi a kezét. Ez az egyébként so
kak számára népszerű pozíció való
jában arroganciát vagy türelmetlen
séget jelezhet. Ha hajlamos játszani
a hajával, erre külön figyeljen oda:
ez azt jelzi, hogy nem figyel a má
sikra, szórakozott, unja a beszélge
tést. Ne kattingassa a tollat sem: so
kakat ez őrületbe kerget.

Szemkontaktus 
Aki képes fenntartani a szemkon

taktust, miközben másokkal kommu
nikál, az azt sugározza magáról, hogy
őszinte, megközelíthető és magabiz
tos. Azok, akik nem képesek megtar
tani a szemkontaktust, vagy akik el
sőként szakítják meg, azt jelzik, hogy
rejtegetnek, titkolnak valamit, vagy
hogy kényelmetlenül érzik magukat
a szituációban. A szemkontaktusban
is meg kell találni az arany középutat,
mert a túlontúl erőltetett módja ag
resszívnak hathat. Amikor beszél hoz
zánk valaki, keressük a tekintetét, il
letve, amikor beszélünk, nézzünk a
szemébe.

Tükrözve mások testbeszédét
Ha kapcsolatba akar lépni mások

kal, fontolja meg, hogy nyitásként a
másik testbeszédének tükrözését al
kalmazza. Ez megértést és elfogadást
jelez a másik felé.

A beszédtempó
A hadaró emberekről senki nem

gondolja, hogy magabiztosak lenné
nek – inkább azt, hogy idegesek, iz
gágák, nem tudnak koncentrálni. A
túl gyors beszéd zavaró, mert nehéz
a befogadónak felfogni, amit a másik
mond. Ráadásul másokat is idegessé
tehet a túl gyors beszédtempó, főleg,
ha közben még az illető a levegőt is
kapkodja.

Adjanak alkalmat
a beszélgetésre

ÁRULKODIK A SZEM, A KÉZ ÉS A MOSOLY IS 

Önbizalom-erősítés 
testbeszéddel

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: pathdoc/Shutterstock.com
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Létezike boldog házasság, amelyben folyama
tosan fejlődünk, amelyben kreativitással, akarás
sal, figyelemmel, humorral, az évek múltán is tud
juk egymást inspirálni, új célokat kitűzni és ahhoz
új utakat felfedezni? Igen, létezik, de nagyon sokat
és folyamatosan kell tenni érte.

Mindannyian holtomiglanholtodiglan esküvel
állunk a pap vagy az anyakönyvvezető elé, mert
legbensőbb szándékunk, hogy akivel házasságra
lépünk, azzal szeretnénk együtt élni és boldogság
ban megöregedni. A házasság egy életre szóló szö
vetséget jelent és kíván. A világi környezetben
nincs akadálya, illetve több vallás is elfogadja a vá
lást, a katolikus egyházban azonban megmaradt
a házasság szentségének felbonthatatlansága. Ki
vétel persze akad, a házasság érvénytelenségének
kimondására van mód a katolikusoknál is, annak
megállapítása az egyházi bíróság dolga. 

A házaspárok közös kincsét rejtheti ez az életre
szóló szövetség, kétezer éves tradíció őrzi a felbont
hatatlanság tanítását, a vágyat rá, és a benne lévő
hit erejét. Makláry Ákos szerint a jegyesség idején
fel kell tenni magunknak azt a kérdést, hogy tudjuke
vállalni a teljes elköteleződést; bármi történik, nem
fogjuk a másikat elküldeni, elhagyni. Mert a házas
ságban aknaként állnak előttünk a nehézségek,
életünk legfontosabb döntésénél tudnunk kell ró
luk, és eskünkkel azt is vállaljuk, hogy ketten küzd
jük le az akadályokat a menyegző után. Együtt köny
nyebb, mint egyedül, és hogy milyenek leszünk há
zastársként, abban nem csak mi magunknak, de a
társunknak is jelentős szerepe van. 

„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben, hiá
nyosságom váljon jósággá benned” – írja Weöres
Sándor, és a boldog házasság alapja benne van e rö
vidke sorban. Éltető tűz a házasság, amivel minden
nap törődni kell, nem hagyhatjuk magára, mert a pa
rázs kihuny, és fáradságos munka az új tűzrakás. Testi,
lelki és szellemi közösséget alkotunk társunkkal, az
eros, filia és agapé, azaz a testi, szellemi és lelki sze
retet egy háromlábú székhez hasonlít. Ha bármelyik
hiányzik a házasságból, a szék többé nem erős lába
kon áll, hanem megbillen. Ezt a hármas egységet kell
erősítenünk, ezért kell dolgoznunk a kapcsolatunk
ban, méghozzá mindennap és minden erőnkkel,
hogy ne a válóperes ügyvédnél végezzük, hanem ré

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE FELB
A házasság hetének győri rendezvénymegnyitóján Makláry Ákos görögkatolikus parókus,
a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke tartott előadást a házasság felbontha
tatlanságáról, számba véve mindazt, ami szükséges, hogy a holtomiglanholtodiglan tartó
házassági eskü értelmet nyerjen. 

holtomiglan-holtodiglan
ESKÜ 

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: pyrozhenka/Shutterstock.com
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Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!
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szesei lehessünk a holtomiglanholtodiglan tartó bol
dog házasságnak felbonthatatlanul. 

Makláry Ákos nem állított fontossági sorrendet,
amikor sorba szedte, hogyan és mivel erősíthetjük
és „könnyíthetjük” meg a társunkkal az együttélést.
Kezdjük a kályhától – mondta a parókus –, a szere
lembe esés emlékeit idézzük fel többször a minden
napokban. Újra és újra kell tanulnunk vágyakozni
az után, ami a miénk, idézte Simone Weil gondola
tát, amely kapaszkodó és segítő lehet a házasság
ban. Fontos, hogy legyenek céljaink, közös terveink,
de ne csak a gyermeknevelésre és a munkára kon
centrálva. Elfogadás és nagyvonalúság – e két dolog
fontosságát a házasságban két kaviccsal érzékelteti
az atya. Az évezredek, évszázadok során válnak
szép simává, elveszítve érdességüket, ugyanez ta
pasztalható a párkapcsolatban is, amelyben szépen
lassan csiszolódunk egymáshoz.

Ahogy az életünk változik, úgy a házasság is szaka
szokra osztható, példaként a gyermek születését, ne
velését és aztán a szülőktől elköltözést említi. Lássuk,
készüljünk a szakaszokra, mert azokat együtt, férjfe
leségként éljük meg. Nagyon fontosnak tartja, hogy
egymást segítve, átbeszélve a dolgokat, helyzeteket,
ne tragédiaként éljük meg az életszakaszokat, hanem
egyfajta dobbantóként, amelyek a következő, előt
tünk álló időszak felé segítenek. 

Őrizzük meg a gondolatok tisztaságát,
ahogy mondja: „nem a kísértő gon

dolat a bűn, hanem ha ránk tele
pül és nem tudunk szabadulni

tőle, majd engedünk a kísér
tésnek. Hasonló a hasonlót
keresi, azaz egy közös ér
tékrend, azonos hitbeli
meggyőződés mentén ha
ladva minden nehézséget
könnyebb leküzdeni.”

Mai világunk nem ked
vez a kommunikációnak, min

denki rohan, dolgozik, a felszí
nes csevegés vagy a napi „kötele

ző” beszélgetés mellett kell tudnunk
időt szakítani arra, hogy beszéljünk párunk

nak vágyainkról, félelmeinkről, céljainkról, adjunk
keretet a kettesben beszélgetésnek, mert e nélkül

kiszárad a kapcsolat, szinte biztos a lejtőre kerülése.
A humor, a nevetés szintén azok közé tartozik, ame
lyek megédesítik a kapcsolatot. „Tudjunk magun
kon is jóízűen nevetni, ráadásul a mosolygás min
denkinek jól áll, a párunkat sokkal szebbnek látjuk”
– utal az atya arra, hogy mennyivel harmonikusabb,
pozitív energiát is sugárzó az ember arca, ha mo
solyt küld felénk. 

Több ezer évig szinte alig akadt szerelemből
köttetett házasság, a pénz, a szülő döntött. Az el
múlt évszázadban a hollywoodi filmek hatása is
érzékelhető abban, hogy szerelemfüggő lett a vi
lág. Mint kezdő, a házasságot megalapozó érzés
mentén döntünk ma már a frigy mellett. A házas
ság felbonthatatlanságában különös szerep jut an
nak, hogy újra és újra fellobbantsuk a szerelmet.
A szexualitás szebbé teszi a kapcsolatot, szabadon,
nyíltan, gyermekáldásra nyitottan adhatja a bol
dogságot. „Az eros beágyazódik a filiába és az aga
péba, a testi, szellemi és lelki egység egymást erő
síti és hat egymásra – mutat rá Makláry Ákos. – A
házasságbeli nehézségek, konfliktusok mind a há
zaséleten csapódnak le. A szexualitás kincs, ami
ben a vágyat őrizni és éltetni kell. Az okos nő tudja,
hogyan vigyázzon férjére, hogyan ajándékozza
meg önmagával, az okos férfinak tudnia kell udva
rolnia és elcsábítania a feleségét. Beszélgetni kell
róla, és bizony lépéseket kell tenni érte, ez a titok,
hogy a vágy ne múló, hanem örök lehessen.”

Figyeljünk rá, hogy a párunk megtapasztalja a
szeretetünket, ebben a férfiak kicsit esetlenebbek,
mint a nők, de tanuljuk egymás szeretetnyelvét,
annak ismeretében könnyebb boldogságot okozni
és ezáltal könnyebb a nehézségeket elviselni, a
problémákat megoldani. Ugyanakkor az atya fon
tosnak tartja, hogy figyeljünk arra is, párunknak
és nekünk is jusson az énidőből, amikor saját ma
gunkkal tudunk egyedül lenni, hogy aztán feltöl
tődve visszataláljunk egymáshoz. 

Végül, de nem utolsónak említette a közös élmé
nyeket, amelyek nem önző célok, bátorság és krea
tivitás kell már a megszervezéshez is, hogy kettes
ben éljünk át párunkkal élményeket, amelyek
ugyancsak hozzájárulhatnak, hogy a holtomiglan
holtodiglan tartó házasságban merjünk és képesek
legyünk szerelmespárok maradni mindörökké.

BONTHATATLAN

„Örömöm
sokszorozódjék 

a te
örömödben”
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Sötét rúzs 
Ahogy múlnak az évek, az aj

kak elveszítik rugalmasságukat és
teltségüket. A sötét rúzs miatt
még kisebbnek, vékonyabbnak
tűnnek. Negyven év felett érde
mes világos színeket használni: a
mályva és a rózsaszín kiemeli az
ajkakat és visszaadják a teltség il
lúzióját. Csillogóvá teszi az ajka
kat a szájfény, használjuk bátran! 

Rosszul megválasztott 
alapozó
A túl világos vagy sötét alapo

zó unalmas és természetellenes,
nem pedig fiatalos és ragyogó.
Annak érdekében, hogy bizto
san a megfelelő színt válassza
vásárláskor, ne a kezére vigye
fel, hanem az arcára. A kéz és az
arc színe ugyanis nem egyezik
meg. Ha választani kell az árnya
latok között, a csukló belsejére
kenjük, annak színe hasonlít leg 
inkább az arcbőrünk színéhez. 

Nem szép szemöldök
Idővel a szemöldök egyre rit

kul, főleg, ha gyakran volt vékony
ra szedve. A szemöldök satírozá
sára, a hiányzó részek kitöltésére
világos színt válasszunk, feketét le
hetőség szerint ne használjunk,
mert nagyon öregít! A szemöldök
ceruza színe a haj eredeti színé
hez járjon közel. Ha nem szeret
nénk a szemöldököt színezni, csak
fixálni, akkor áttetsző ajakbalzsa
mot is kenhetünk rá. 

A sminkelés nem egyszerű művelet, önismeret és gyakorlás szükséges hozzá, hogy a
hölgyek a lehető legelőnyösebb összképet hozzák ki magukból. Harmincnegyven év fe
lett azért festik magukat a nők, hogy fiatalabbnak és szebbnek nézzenek ki valós koruk
nál. Néhány tippet megfogadva, elkerülhetők a gyakori sminkhibák.

Pirosító
Ha az arcpírt az arccsontok

alá visszük fel, akkor az „eltorzít
hatja” az arcot, és oda a ragyo
gó megjelenés. Ha az arccsont
fölé visszük fel, az pedig nevet
ségessé tesz bennünket. Egy
enyhe kefével igyekezzünk az
arccsont vonalát követni, belül
ről kifelé, vagyis a szem közepe
alatt kezdjük, és kifelé mozgas
suk lazán az ecsetet.

A szemceruza 
helytelen használata
Az alul kihúzott szem ki

sebbnek fog látszani, viszont
ha a szemhéjat húzzuk ki tus
sal, az nagyítja a szemet. A ke
mény vonalak és a sötét szí
nek nem állnak jól idősebb
korban, a világosabb árnyala
tok és a satírozás viszont igen.
A szempillaspirált csak a felső
szempillákra alkalmazzuk. A
most divatos 3D szempillák
felrakatásával is bánjunk óva
tosan, a saját szempillánknál

ne kérjünk jóval hosszabb szá
lakat, mert furcsa kinézetünk
lesz.

Túl sok smink 
A vastag alapozó felgyülemlik

a ráncokban, és ahelyett, hogy
eltüntetné azokat, inkább ki 
emeli. A könnyű alapozó és a szí
nezett hidratálószerek jelentik a
megoldást, nem pedig a porból
készült formulák. 

Túl világos korrektor 
A túl világos árnyalatú korrek

tor ugyanolyan mértékben eme
li ki a sötét foltokat, mintha nem
kennénk fel rá semmit. Kerülje
a zöldes árnyalatú termékeket,
inkább őszibarackszínű vagy sár
ga tónusú korrektort válasszon. 

Csillogó szemhéjfesték
A csillogó szemhéjfestékből a

csillámok gyakran összegyűlnek
a ráncokban, ami pedig nem hí
zelgő. A csillámok a tiniknek va
lók igazán!

Önismeret és gyakorlás is kell hozzá

ÖREGÍTŐ 
SMINKHIBÁK

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Vladimir Gjorgiev/Shutterstock.com

Az õsi magyar szellemiség lelkünkben él.
Bár már sokat felejtettünk, nyelvünk és
meséink õrzik ezt a tudást, miként a rá-
baközi tudók hagyatékaként fennmaradt
YOTENGRIT könyvekben összefoglalt
bölcselet is.

Időpont:
Február 26., szerda 18.30

Helyszín:
Bridge Hallgatói és Oktatói Klub

Győr, Kálóczy tér 6.

A YOTENGRIT 
ôsi bölcselete,

a felemelkedés kulcsa 

Jegyek:
Elôvételben 1.500 Ft február 25-ig

a www.ikerorveny.hu oldalon,
2.000 Ft a helyszínen, az elôadás elôtt.

„Vándorolván lelkünk negyvenkilenc lép csõ fokán”
megmutatja a felemelkedés és tudatváltás útját,
hogy szeretetteljes lénnyé váljunk és „Istenné
tisztuljunk szellemünkben”. Mellé ren delõ világké-
pével szabadságban, összefogásban, az élet
minden formájának tiszteletében kibontakozva
ébreszti fel a bennünk szunnyadó tudást, áthatva
létezésünk valamennyi színterét. (Az idézet Máté
Imre Yotengrit címû könyvébõl származik)

Dr. Darnói
Tibor
a Yotengrit
Alapítvány
elnöke

Cser Zoltán
a Tan Kapuja

Buddhista
Egyház

igazgatója
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Mielőtt azonban metszőollót ve
szünk a kezünkbe, az első lépés le
gyen a fák törzsének, vastagabb ágai 
nak tisztítása, az úgynevezett kéreg
kaparás. Tegyünk egy fóliát vagy új
ságpapírt a fák köré, és erre szórjuk
a kéregkaparékot – amit a munka vé
geztével semmisítsünk meg. Aztán
jöhet a beteg, száraz ágak eltávolítá
sa, utána pedig a precíz sebkezelés.
Ha mindez megvan, jöhet az ifjító
vagy koronaalakító metszés. A met
szés során a fán maradt mumifikáló
dott gyümölcsöt szedjük le és sem
misítsük meg, mert a moníliagomba
fertőző képleteit hordozzák. Ha na
gyon latyakos, csúszós a talaj, vár
junk egy picit a munkával. Akiknek
gyepesített a gyümölcsöse, előny
ben vannak, mert a fagyok elmúltá
val vagy az esőt követően azonnal rá
mehetnek a talajra, és végezhetik a
szükséges munkákat. A tavaszi oltás
hoz szánt oltóvesszőket még most
kell leszedni. Az oltásig ezeket hűvös
helyen tároljuk, legjobb, ha fóliába
csavarva a hűtőbe tesszük. A mun
kák megkezdése előtt a szerszámok
legyenek tiszták és élesek, a létra
vagy állvány pedig biztonságos. Leg
jobb a kitámasztós vagy kettős létra.

Ne feledjük, hogy a helyes met
szés a rügy felett 0,5–1 centiméterre
lévő ferde metszlap, ugyanis ez rege
nerálódik a leggyorsabban. Ha egy
komplett fát szeretnénk átoltani, ak
kor már most készítsük elő hozzá az
alanyfát, méghozzá úgy, hogy a
korona tengelyének a
közepe legyen a há
romszög csúcsa,
és a két oldalát
hozzuk vissza
a talaj felé. A
beoltandó
ágak 1520
centire lóg
janak ki eb
ből a három
szögből, és az
ágak vastagsága
se legyen 10 centi
méternél vastagabb.
Ha idős, beteg fát ki aka

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

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

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

runk vágni, azt se halogassuk tava
szig. A legjobb megoldás, ha a

gyökerét is eltávolítjuk
úgy, hogy a törzset

meghagyjuk a
visszavágásnál,

és ennél fogva,
mint egy
emelőkart ,
kidöntjük a
fát. A bokros
gyümölcsö

ket is ritkítani
kell 23 évente.

A legöregebb és
a beteg részeket tá

volítsuk el teljesen tő
ből. Ha a mogyoróbokor

túl sok gyökérsarjat hozott, ezeket tő
ből távolítsuk el, mert így bővebben
terem a növényünk. A fűrésszel ej
tett sebek szélét éles kés, vagy kacor
segítségével tisztítsuk meg, és sebke
zelővel kenjük be a fertőzések elke
rülése végett, segítve ezzel a gyors
gyógyulást is. Ha télen a széltől, eset
leg a vadaktól megsérültek a fáink,
akkor a sebeket tisztázzuk le éles kés
sel, és kenjük be oltóviasszal vagy
sebkezelővel. Az ősszel telepített fák
karóhoz való kötözését ellenőrizzük,
és ha kell, pótoljuk, ne feledjük el,
hogy a legjobb a 8as alakban való
rögzítés.

Ha tavasszal szeretnénk gyümölcs
fát telepíteni, és a talaj már felenge

dett, készítsük elő az ültetőgödröt. A
feltalaj kerül alulra az érett komposzt
tal vagy istállótrágyával keverve, az al
talaj pedig felülre kerül vissza a fa ülte
tésekor. A gyümölcstárolót ne feledjük
el ellenőrizni, ha jó az idő, érdemes ki
csit szellőztetni. A beteg gyümölcsöt
folyamatosan távolítsuk el. Ha ősszel
hernyófogó öveket helyeztünk fel a
fák tövére, akkor ezeket már távolítsuk
el, és semmisítsük meg. Érdemes a ké
regrepedéseket, odúkat jól átnézni, és
kitisztítani. Ha beteg, sérült kéregrészt
találunk, éles késsel távolítsuk el, és a
sebeket jól kenjük le.

A tavaszi lemosó permetezésre is
készüljünk fel, legyen működőképes
a permetezőnk. Vegyük meg a lemo
só permetezőszert, de a művelettel
várjunk a rügyek „megmozdulásáig”.
Szerencsére hazánkban is kezd elter
jedni a kiskertészeknél, kertbarátok
nál az integrált növénytermesztés,
ami azt jelenti, hogy a növényvédő
szerekkel tudatosan és takarékosan
bánunk, kímélve ezzel a hasznos élő
szervezeteket (például fürkészdara
zsakat, katicákat, rablódarazsakat,
rablóatkákat). Lehetőleg biológiai
vagy „zöld szereket” használjunk. Ke
mikáliát csak a kártevők tömeges túl
szaporodásánál vessünk be, de akkor
is olyanokat, amelyek a hasznos ro
varokat kímélik.

Ha a gyümölcsfa kihajtását szeret
nénk késleltetni – főleg fagyzugos he
lyeken van ennek jelentősége –, a fák
körül a talajt mulccsal vagy lombbal ta
karjuk le, így a talaj később melegszik
fel, és a növényünk később hajt ki. De
jó megoldás csonthéjasoknál a fáink
törzsének és vastagabb vázágainak fe
hérre meszelése is. Nem csak a met
széssel, hanem a fák vesszeinek lekö
tözésével (közel vízszinteshez vagy a
vezérághoz mintegy 30°ba) elérhet
jük, hogy azok nem hajtó, hanem ter
mőrügyeket képezzenek.

(Folytatjuk!)

Nagykutasi Viktor
kertészszakíró 
Kertészek és Kertbarátok 
Győr Városi Egyesületének 
elnöke

Csak a naptárból tudjuk, hogy február van, mert ha ránézünk a
hőmérőre, akár március vagy április is lehetne. És amint kikisüt
a nap, illetve nem fúj az erős szél, a kiskertekben már hallani le
het a metszőollók csattogását. Félek, hogy kicsit korán van a met
széshez, de én sem bírom, én is elkezdek metszeni, igaz még
nem a gyümölcsfákat, hanem a díszcserjéket.

Márciusban
a metszés

szabályairól
olvashatnak

hetilapunkban

a metszésre
Készülődés 

a kiskertekben

1. ré
sz

Februári
munkák
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ÍZBOMBÁK
Amióta világ a világ, az emberek mindig követtek valamilyen divatirányzatot, le
gyen szó öltözködésről vagy akár a táplálkozásról. Bár arról lehet vitatkozni, hogy
az ételek tekintetében divatról vagy inkább elővigyázatosságról, egészségmeg 
óvásról vane szó. Egy biztos, minden egészséges ember szeret jót enni, ugyanak
kor nem szívesen hanyagolja el a külsejét sem. Nagy Eszter creative chef ezúttal
a vegetariánusokra gondolt, ízletes levesét és rendhagyó desszertjét a különleges
ízharmóniák miatt azonban a húsevőknek is jó szívvel ajánlja. 

creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter

HÚS NÉLKÜL

Hozzávalók: 2 ek. kókuszzsír • 100 g vöröshagyma
500 g csiperkegomba • 2 gerezd fokhagyma
só, bors • 3 dl kókuszjoghurt • Habszifon 2 patronnal

A gombákat vastag szeletekre vágjuk, majd egy
evőkanál kókuszzsíron addig pirítjuk, amíg nagyjából
a felére összemegy, aranybarna lesz és már nem gő
zölög. Mindaddig, amíg gőz jön belőle, nem pirul és
nem jönnek ki azok az értékes pörzsölt ízanyagok,
amelyek igazán „erdei” ízűvé tudnak varázsolni egy
közönséges csiperkegombát is. Amikor a szeletek

aranybarnára pirultak, hozzáadjuk az apróra vágott
fokhagymát, majd felöntjük annyi vízzel, hogy az egé
szet ellepje. Sóvalborssal 5 percig forraljuk, majd az
egészet egy evőkanál kókuszzsírral összeturmixoljuk.
A levest utólag hígítjuk, és ha kell, sózzuk. A joghurtot
jól elkeverve, habszifonba töltjük, két patront bele
engedünk és a levest a joghurthabbal kínáljuk.

SÓS-KARAMELLÁS 
panna cotta

Hozzávalók: 2 dl kókusztej • 2 dl kókusztejszín
8 dkg cukor • 3 db lapzselatin • egy kk. só

A cukrot serpenyőben megolvasztjuk, majd amikor
aranybarna, felengedjük a tejjel és a tejszínnel. Az egé
szet addig forraljuk, amíg a karamell el nem olvad. (Az
elpárolgott folyadékot a végén pótoljuk.) Amíg a „tej 
karamell” készül, a lapzselatinokat hideg vízbe áztatjuk,
majd kicsavarva, a forró krémalaphoz rakjuk. A tejkara
mellát a végén megsózzuk, majd amikor kihűlt, tányér
ba vagy poharakba töltjük.  Naranccsal és pirított ka
lácskockákkal tehetjük még pikánsabbá.

Vegán gombakrémleves 
kókuszjoghurt-habbal
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Készítette: Antaliné Hujter Szilvia helyismereti osztály
vezető, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

Újra indult az Arrabona évszázadai című mű
veltségi játék a Molnár Vid Bertalan Művelő
dési Központ és a Győr+ Média szervezésében.
Élesben a regisztrált csapatok játszanak, de
mindenki velünk tarthat, hogy még jobban
megismerhessék városunkat!

CSAPATNÉV: ............................................................................

..................................................................................................................

ISKOLA: ........................................................................................

..................................................................................................................

1. A „folyók városának” nevezett Győrben a vízszabá
lyozásoknak köszönhetően, 1908 óta már csak két fo
lyó találkozik a történelmi várfalak közelében. Me
lyek ezek?

1 Rába – Rábca
2 MosoniDuna – Rába
X Marcal – Rába

2. A Répce a Hanság területén felveszi a KisRábát, a
folyó neve ettől a ponttól kezdve megváltozik. Me
lyikkel azonos a Répce?

1 Rábca
2 Marcal
X Rába

3. Az 1980as években a „püspökerdei átmetszéssel”
egy egyenes, új folyómedret alakítottak ki a Mosoni
Dunának. A zsilippel lezárt régi szakasz lassú folyású
holtág lett, mely a győriek kedvelt strandolóhelye.
Hogy nevezik?

1 Aranyhomok
2 Ezüstpart
X Aranypart

4. Az Iparcsatornát mesterségesen hozták létre, 1915
ben kezdték építeni azzal a céllal, hogy a gyáraknak
ipari vizet biztosítson és az áruszállítást megkönnyít
se. Mely városrészben található?

1 Győrsziget
2 Gyárváros 
X Révfalu

5. 1954ben a megáradt Duna több helyen áttörte a
gátat, elöntötte a Szigetközt és Révfalut is. Melyik hó
napban volt a hatalmas pusztítást okozó árvíz?
1 Márciusban
2 Májusban
X Júliusban

6. Győrben elsőként 1892ben a Rába felett épült vas
szerkezetű híd a Bécs–Budapest országúton. A forgalom

növekedése miatt 1933ban a helyére építettek egy új,
102 méter hosszú, hegesztett vasszerkezetű hidat, ez
lett a Petőfi híd. Mely városrészeket köti össze?

1 Újvárost és Győr déli részét
2 Győrszigetet és Győr belvárosát
X Révfalut és Győr belvárosát

7. A város gazdasági fejlődését a középkortól kezdő
dően földrajzi helyzete is segítette. A 17. században
virágzó kereskedelmi központ, a hódoltságból érkező
mezőgazdasági termékek gyűjtőhelye és továbbítója.
Mely árunak volt ekkor a legnagyobb forgalma?

1 Gabonaféle
2 Élő állat, szarvasmarha
X Iparcikkek

8. A győri várban állomásozó katonáknak kézműve
sekre is szüksége volt. A 16. században a szíjgyártók,
a nyereggyártók, a tímárok és a csiszárok egy céhbe
tömörültek. Milyen anyaggal dolgoztak a csiszárok?

1 Fémmel
2 Bőrrel
X Fával

9. A Kereskedelmi Gyülde, Győr gabonakereskedői
nek testülete 1856ban alakult. Székházuk, a később
Lloydként emlegetett épület a Széchenyi téren áll. Ko
rábban melyik művelődési ház működött benne?

1 Bartók Béla Művelődési Központ
2 Petőfi Sándor Ifjúsági Ház
X Győri Rába Városi Művelődési Központ

10. Győrben a XIX. század végétől a kereskedelem hát
térbe szorult, az ipar viszont erőteljesen fejlődött. A Győ
ri Szeszgyár és Finomító Rt. volt városunk első, részvény
társasági formában alakult ipari vállalkozása, 1884ben
helyi vállalkozók, túlnyomórészt kereskedők alapították.
Napjainkban is eredeti helyén működik. Hol?

1 Kandó Kálmán úton
2 Budai úton 
X József Attila úton

11. A Duna és a MosoniDuna összefolyásánál, több
kiemelt jelentőségű országos vasútvonal, valamint a
gyorsforgalmi úthálózat találkozásában alakították ki
a GyőrGönyű kikötőt, így a szállított áruk könnyen
átrakhatók más típusú közlekedési eszközre is. Mióta
működik a GyőrGönyű kikötő?

1 1990 óta
2 1992 óta
X 2000 óta

12. Melyik győri gyárban készültek az 1960as és
1970es évek kedvelt játékai: a fém kutyás persely, a
rugós csibe, a lendkerekes fémautók és a holdjáró?

1 Győri Lemezárugyárban
2 Győri Célgépgyárban
X Kisalföldi Gépgyárban

13. Melyik gyár helyén található ma bevásárlóköz
pont? 

1 Győri Keksz és Ostyagyár
2 Győri Növényolajgyár
X Gardénia Csipkefüggönygyár

13+1. Győrtől 15 kilométerre működik a GyőrPér repü
lőtér. A létesítmény fejlesztéséhez egy német tulajdonú
győri cég is hozzájárult. A szilárd burkolatú futópályán
mikor fogadták az első nemzetközi járatot?

1 2000
2 2003
X 2015

Természeti környezet,

GAZDASÁG

A február 7‐én megjelent első forduló megoldókulcsa: 
1. 2; 2. 1; 3. X; 4. X; 5. 2; 6. 2; 7. X; 8. 1; 9. X; 10. 2; 11. 2; 
12. 1; 13. 1; 13+1. 2
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Értékesítési hirdetmény

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet (110 m2

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

Várjuk önéletrajzát:

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

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

a munkakör megnevezését.

A GYOR-SZOL-NÁL!
VÁRJUK 

´́

GÉPI 
parkgondozó

CSOSZERELÓ́

AMIT KÍNÁLUNK:

ÖNT KERESSÜK:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ

szakirányú végzettséggel:

(C kategóriás jogosítvánnyal)

(B kategóriás jogosítvánnyal)

GÉPKOCSIVEZETO

TETOFEDO–BÁDOGOS´́ ´́

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos

munkarend

NYUGDÍJASOK
jelentkezését is várjuk!

bejelentett munkaviszony,
folyamatos munkavégzés

versenyképes fizetés
+ cafeteria

vidékieknek bejárási 
költségtérítés

szakmai képzések támogatása

hosszú távú munkalehetőség

munkavédelmi eszközöket,
kéziszerszámokat, gépeket

biztosítunk











´́

KONTÉNERES
GÉPKOCSIVEZETÓ́

´́

pályázatában nyilatkozni köteles, hogy a bérleti jogviszo-
nyok fenntartásával vagy anélkül kívánja-e az ingatlant
megvásárolni.

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

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

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

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

„A klímaváltozás mindig  jelen volt a
Föld légkörében, a klíma folyamatosan
változik. A mostani változások azonban
a Föld egyes részein nagyon gyorsak és
erőteljesek. Mindig is voltak hidegebb
melegebb vagy szárazabb és csapadé
kosabb periódusok. Most a gondot az
okozza, hogy a környezetünk túlzott
használatával felgyorsítottuk a folya
matokat, megnőttek a szélsőségek, te

hát nőtt a klímaváltozás mértéke és se
bessége. Ez esetünkben például a szél
sőségesen nagy csapadékmennyisé
gekben vagy épp a magas hőmérsék
letű napok számának növekedésében
mutatkozik meg” – kezdte a beszélge
tést dr. Kozma Katalin.

„A tömeges fogyasztással jelentő
sen befolyásoltuk a folyamatok mér
tékét és sebességét” – vette át a szót
Csongrádi Zoltán, aki elmondta, ne
csak a megvásárolt és elfogyasztott
javakra, hanem az épített környezet
re is gondoljunk. A burkolt felületek
növekedésére, a zöldterületek csök
kenésére. A klasszikus családi házas
beépítésű lakónegyedekben gomba
mód nőnek a társasházak.

„Az egyetem és a PannonVíz Zrt.
együttműködése során az utóbbi húsz
év adataiból tanszékünk összeállított
egy veszélyeztetettségi térképet, mely
felkeltette a tervező szakemberek ér
deklődését is. A környezetmérnöki

munka komplex látásmódját nem nél
külözhetik a döntéshozói feladatokban.
A mérési adatgyűjtő rendszerek terüle
tén egy fejlesztést készítünk elő” – tette
hozzá dr. Kozma Katalin, aki szerint köz
vetlen lakókörnyezetünk kialakítása so
rán a leendő telek vagy háztulajdono
soknak is számos döntést kell meghoz
niuk. Ahol csak lehet, használjunk víz 
áteresztő burkolatokat. Gyűjtsük össze
a csapadékvizet, tartalékoljuk öntözés
re, a szárazabb időszakokra. Kiváló pél
da a zöldtetők használata, a zöldterüle
tek növelése. „A víztakarékosság terüle
tén jóval többet tehetünk annál, hogy

fogmosás közben elzárjuk a vízcsapot –
tette hozzá a műszaki igazgató. – Válasz
szunk olyan termékeket, melyek előállí
tásához kevesebb vízre van szükség. Egy
ásványvizes műanyag palack előállításá
hoz legalább 1,5 litert használnak fel. Az
élelmiszerek előállítása is vízigényes,
ezért igyekezzünk annyit vásárolni,
amennyit elfogyasztunk. Vízellátás
szempontjából itt, a Duna mellett rend
kívül jók a lehetőségeink. Vízbázisaink
európai mértékkel mérve is kimagasló
értéket képviselnek. Vigyázzunk rájuk és
a környezetünkre!” – foglalta össze
Csongrádi Zoltán. 

Víz és klímaváltozás a víz világnapjának idei jelmondata. Nehezen ta
láltak volna ennél aktuálisabb témát a szervezők. És hogy ez ne csupán
hangzatos frázis legyen, a „mindenkinek van  feladata” jelmondattal
próbálják cselekvésre sarkallni a közönséget. Tényleg mindenkinek van
feladata? Cikkünkben dr. Kozma Katalin, az Audi Hungaria Járműmér
nöki Kar Környezetvédelmi Tanszékének docense és Csongrádi Zoltán,
a PannonVíz Zrt. műszaki igazgatója osztja meg gondolatait.

Vigyázzunk vizeinkre, környezetünkre!

Szöveg és fotó: 
PannonVíz Zrt.
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A GYŐR-SZOL ZRT. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGA ÖNT KERESI!

BÉREZÉS:
m

egegyezés szerint

hegeszto
cso-

vagy futés-
szerelo

betanított
munkás

villany-
szerelo

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

feltétel: szakmunkás-
bizonyítvány, előnyt jelent: 

hegesztő szaktudás

előnyt jelent: 
csőszerelői végzettség

előnyt jelent: 
elektrikusi végzettség

Fényképes szakmai
önéletrajzát várjuk: 

Győr-Szol Zrt. 
Munka-Bérügyi Osztály

9024 Győr, Orgona utca 10.
vagy

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

megnevezését!

´´
´´
´´

´´ ´´

Honnan indult
zenekarunk?
Kik alapították? 
Kik voltak a tagok 
16 éve?

Fenti, Téged is régóta izgató 
kérdésekre végre választ kaphatsz

Jegyek: 
• tixa.hu
• Elixír Bár

(Gyõr, Egyetem tér 1)
• Roxy Discount 

(McDonalds CD Bolt)

február 28-án pénteken 
20 órától a Bridge Klubban! 

Az este elsõ felében a legendás
régi idõket elevenítjük fel 
az alapító tagokkal, majd

a második részben 
a jelenlegi 

Esti Egyenleg
zenél!

Médiatámogató:

Az érintett ingatlanhasználók
a közszolgáltatásról szóló számlát
továbbra is utólag, negyedéven
te kapják. A rendelkezésre állási
díj korábban hat hónapra kifize
tett összege (bruttó 5.025 forint)
változatlan marad, az egész évre
kiterjesztett szolgáltatásra azon
ban negyedévente számlázza ki
azt a közszolgáltató. A cég nyil
vántartásában szereplő ingatlan
használók a rendelkezésre állási
díj terhére az egész éves szolgál
tatáshoz 26 darab, egyenként 60
literes GYHG logóval ellátott zsák
felvételére jogosultak. Az egész
éves zsákmennyiség már egy
szerre is felvehető az Orgona ut
cai vagy a Jókai úti ügyfélszolgá
lati irodában. Amennyiben a köz
szolgáltató által rendelkezésre
bocsátott 26 darab zsák kevés

nek bizonyul, térítés ellenében
(bruttó 237 forint/darab) továb
bi zsákok vásárlására van lehető
ség.  A korábbról megmaradt
GYHG logós zsákok folyamatosan
felhasználhatók és kihelyezhető
ek elszállításra.

Zártkertben hétfőn történik a
járatútvonalra kihelyezett, GYHG
logóval ellátott zsákok gyűjtése
Sashegyen, a Banai úti kerteknél,
a Rabkertben, a Góré dűlőben, a
Pós dombon, a Borsóhelyi dűlőn,
Újmajorban, GyőrszentivánKert
városban és Gyirmóton a horgász
tanyáknál. Kedden van az elszállí
tás Győrszentivánon a Nagyhe
gyen és a Pósa úti kerteknél. Csü
törtökön kell kitenni a zsákokat Sá
rás Ien és Sárás IIn, szombaton
pedig a Fehérvári úti kerteknél. A
Fehérvári úti kertek esetében,

ahol az ügyfelek egy része 120 li
teres hulladékgyűjtő edénnyel
rendelkezik, marad a kukás meg
oldás, szombati ürítési nappal. A
zártkerti hulladékszállítás egész
évesre történő kiterjesztésével
megszűnt a zártkerti hulladék
gyűjtő zsákok hulladékudvarokba
történő beszállítási lehetősége.

Fontos tudni, hogy a zártker
tekből a járatok csak abban az
esetben tudják hetente elszállíta
ni a hulladékot, ha az időjárás mi
att az útviszonyok azt lehetővé te
szik. Amennyiben az időjárás a
hulladékszállítást nem teszi lehe
tővé, úgy a zsákok elszállítása a
legközelebbi járatnapon történik.

A GYHG Nonprofit Kft. a zárt
kerti hulladékszállításban érin
tett ügyfeleket levélben is tájé
koztatta a változásokról.

A GYHG Nonprofit Kft. korábban szezonálisan tavasztól őszig szállította el meghatározott napokon
a szabvány zsákokban kihelyezett hulladékot a zártkertekben. 2020ban a cég a szolgáltatást egész
évesre bővítette. A kezdeményezés fő célja a szelektív hulladékgyűjtő szigetek részbeni tehermen
tesítése, a zugszemetelés csökkentése és az általános köztisztaság hatékonyabb fenntarthatósága. 

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

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

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

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

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

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

Bérezés:
megegyezés 
szerint.

Jelentkezési határidő:
2020. március 16.
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Fogászati asszisztenst kere
sek, nyugdíjasok előnyben.
Érdeklődni lehet az alábbi
telefonszámon:
0620/3540965

Autópálya mellett üzemelő
benzinkútra kútkezelő, illet
ve shopeladó kollégákat ke
resünk. Érdeklődni lehet: 06
30/8134495

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

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érd.: 06
20/2399198.

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

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

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

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

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

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

Lomtalanítást vállalok. In
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Érdeklő
dés telefonon: 0670/882
6590.

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

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

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Érdeklődés telefonon:
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!
7.700–8.500Ft/gramm. Régi
ségfelvásárlás! Győr, Hotel Rá
ba! Február 26án, március 4
én, március 11én, március
18án. Minden szerdán!  9–
14 óráig. Fazon arany: brili
ánssal díszítve 9.000–30.000
Ft/gramm. Festmények, régi
pénzek, kitüntetések, képesla
pok, Zsolnay, herendi porcelá
nok, karórák. 0670/381
6345. www.dunagaleria.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.

24 2020. február 21.

SZOLGÁLTATÁS

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

Ajtók javítása! Kültéri és bel
téri ajtók javítása, vasalatzár
csere, zárjavítás.
Tel.: 0670/2237957.

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

Költöztetés, lomtalanítás, te

herszállítás. Bútor és műsza
ki termékek szállítása. 06
30/5420720

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

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

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

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 vála
szolunk levelére!

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!

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

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

Bôvebb információ:
www.jogpontok.hu

A szolgáltatás anonim. 
Személyesen, online, e-mailes, 
chates formában és telefonon
vehetô igénybe.
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

OKTATÁS

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

ELADÓ

Győr, Corvin utcában csen
des, napos, 2,5 szobás tető
téri lakás eladó. Parkolás
zárt udvarban. Irányár: 26,9
millió Ft. Tel.: 0670/277
0992.

GyőrFazekas vermek 1309
nm zártkert eladó. Irányár: 4

millió Ft. Tel.: 0670/277
0992.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 40 nm
es, komfortos, teljesen fel
újított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne,
45–80 nmes, 23 szobás,
határozotthatározatlan ide
jű bérleményre. Újváros,
Bán A. u. kizárva. (Hirde
tésszám: 666)

Nádorvárosi 2 szobás, 52
nmes, komfortos, felújított,
határozatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne tégla
építésű, 34 szobás, határo
zatlan idejű, nádorvárosi,
belvárosi, bérleményre. (Hir
detésszám: 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 Aladár
u. kizárva. (Hirdetésszám:
669)

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 • Gázkészülékszerviz 
TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉS GARANCIÁVAL!

MÁR

230.000

Ft-tó
l!2–5 ÉV GARANCIÁVAL!

KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOK

Szigeti 1 szobás, 33 nmes,
félkomfortos, szilárd tüzelésű,
teljesen felújított, határozat
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 50 nmes,
határozatlan idejű bérlemény
re. Tartozás átvállalása lehet
séges. Adyvárosi és belvárosi
bérleményre. Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 670)

Adyvárosi 2 szobás, 54 nmes,
összkomfortos, felújított, ha
tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne 36–55 nmes,
2 kisebb lakású, határozott
határozatlan idejű bérlemény
re. (Hirdetésszám: 671) 
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. 
A szerencsés megfejtő nyereménye a Gusto Delicate két főre szóló, 5.000 forint értékű ajándékutalványa, amely szendvics
menüre érvényes. Előző rejtvényünk nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.

Csodálatos zöld színekben pompázik a tollazata, kobakja te
tején sárga bukósisakot visel, hasonló színű pofafoltjaival min
denkit elvarázsol. Emellett játékos állatról van szó, szívesen szed
szét mindent, ami a csőre ügyébe kerül: nálunk már pár füzet,
dokumentum és a számítógépünk egerének görgője bánta Car
los csintevéseit, de szívesen fodrászkodik is, ha úgy véli, hogy
nem megfelelő gondozóink frizurája. 

A mindössze 30 centis papagáj DélAmerikából származik,
de hangjával meghazudtolja méretét, ezt a Füles Bástyába lá
togatók meg is tapasztalhatják sétájuk során. 

Ki hallott már idegen nyelveket beszélő papagájról? Azt
szinte mindenki tudja, hogy egyes madarak képesek a hang
utánzásra, de Carlos ezt a képességet is magas szinten mű
veli: nagyon hamar megtanulta utánozni a csimpánzok vesze
kedését, a rózsás kakaduk veszélyjelző rikoltását, a tengeri
malacok ujjongását, a gyermekek vidám sikongatását és a kis
babák sírását is. Gyakran hallható, ahogy Carlos magában
folytat párbeszédet, megkérdezi, hogy telik a napunk, illetve
énekelgetni is szokott. Az egója is rendben van, néha azon
lehet kapni, hogy önmagát dicséri szépen csendben: „Szép
madár, ügyes madár!”

Látogatóink nagy örömére hangos köszönéssel fogad min
den belépőt, de jobb, ha ezt mindenki saját maga tapasztalja
meg! Látogasson el hozzánk a Füles Bástyába, találkozzon Car
lossal és a többi érdekes lakóval! Kalandra le!

CARLOS, 

Tá
m

og
at

ot
t t

ar
ta

lo
m

A vidám színekben pompázó madárkánk december
ben költözött be a Füles Bástyába, azóta pedig min
denki szívébe belopta magát – nem esett nehezére,
hiszen igazi szívtipróról van szó.

Szöveg és fotó: 
Xantus János Állatkert

az amazonpapagáj
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Gyõr-Révfaluban elsõ emeleti, 63
nm-es, nappali+2 szobás, új építésû
téglalakás eladó 7 nm erkéllyel. A 38
lakásos társasház 30 cm-es téglából
épül, 15 cm-es homlokzati hõszi ge -
teléssel. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Azonnal birtokba vehetõ ikerház
fûtéskészen! Gyõrújbaráton eladó
nappali+3 szobás, 94 nm-es, kiváló
elosztású ikerház garázzsal. Terasz:
18 nm, saját kertrész: 500 nm.
Kulcsrakész befejezés megoldható.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban garázsos családi ház eladó.
A 100 nm-es ház 1054 nm-es tel-
ken kerül felépítésre, az amerikai
konyhás nappali mellett 3 hálószoba
kapott helyet. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyõr-Szabadhegy új, kedvelt la-
kóparkjában eladó ez a 2. emeleti,
42 nm-es, nappali+1 szobás, 10
nm erkéllyel rendelkezõ lakás. Az
ár emelt szintû fûtéskész állapotra
vonatkozik.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ár: 27,885 M Ft Ár: 49,9 M Ft 

Gyõr-Pinnyéden, új építésû környe-
zetben eladó amerikai konyhás nap-
pali+1+fél szobás, földszinti, kert-
kapcsolatos lakás. Az ingatlan 47
nm-es, 15 nm-es terasza és 75 nm
saját kertkapcsolata van.

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

Gyõr-Adyvárosban eladó fiatalosan
felújított, 2 szobás, erkélyes panella-
kás szigetelt házban. Mérete: 44 nm.
A felújítás során az ablakok, a villany-
vezetékek, a csõvezetékek, radiáto-
rok is cserére kerültek.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 20,9 M Ft 

Gyõr-Pinnyéden eladó amerikai
konyhás nappali+4 szobás, elsõ
emeleti lakás. Az ingatlan hasznos
alapterülete 95 nm, 16 nm-es er-
kély és 150 nm saját padlástér tar-
tozik hozzá. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 38,999 M Ft 

Marcalváros II-n eladó ez a 62 nm-
es, 2 szoba+nappalis lakás. Az in-
gatlan kulcsrakész, konyhája teljesen
felszerelt. A lakás vadonatúj, kivi te le -
zõtõl megvásárolható.

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

Költözzön családjával jó le ve gõjû
zöld környezetbe, Ausztriához kö-
zel! Gyõr mellett, Kunszigeten új
építésû lakóövezetben, eladók össz -
közmûves építési telkek 760—815
nm közötti méretben. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Szabadhegy kedvelt lakópark-
jában 42 és 100 nm közötti lakások
még leköthetõk. A 43 nm-es ingat-
lan a 2. emeleten található, 10 nm-
es erkélye van. Elosztása: amerikai
konyhás nappali+1 szoba.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 24,5 M Ft 

Ár: 42,9 M Ft Ár: 23,5 M Ft

Gyõr Belvárosában, Rába-partra
nézõ, Bauhaus stílusban épült tár-
sasházban eladó 89 nm-es, elsõ eme-
leti lakás. Elosztása: amerikai konyhás
nappali+2 szoba. 2010-ben felújítot-
ták: víz- és villanyvezeték-csere.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Nagyszentpálon 90 nm-es, nappa-
li+3 szobás ikerház eladó. A nappa-
liból nyílik a 20 nm-es terasz. A ház-
hoz tartozó telekrész 1050 nm.
Nincs közös fal a szomszéddal. Vár-
ható átadás: 2020 tavasz.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 29,9 M Ft
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Ár: 43,5 M Ft

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

Horváth Csilla:
70/321-7759

Kertkapcsolatos lakás Szabad-
hegyen! A földszinti lakás nappa-
li+2 szobás, 60 nm-es, 21 nm te-
rasz és 92 nm saját kertkapcsolat-
tal rendelkezik. Kulcsrakész befeje-
zés is kérhetõ.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Pinnyéden, új építésû kör-
nyezetben eladó amerikai konyhás
nappali+1 szobás, elsõ emeleti la-
kás. Az ingatlan 34 nm-es, 8 nm-
es erkélye van. Kulcsrakész kivitel
is kérhetõ!

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 18,999 M Ft 

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

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 34,999 M Ft Ár: 29,950 M Ft Ár: 28,990 M Ft

Ár: 7 M Ft (800 nm)
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A vonatkozó EU s irányelveket és a
fenntarthatóságot szem előtt tartva,
rendszereink károsanyagkibocsátása
nulla. A két rendszer előnyös tulajdon
ságait kiemelve, hibrid megoldást kíná
lunk tizenöt éves tapasztalattal. Az inf

A hőszivattyús elven működő inverteres klímák meggyőző hatékonyságát ötvözzük az infrafűtés tökéletes hőkomfortjával, az elfogyasztott
villamos energia egy részét, vagy teljes egészét megtermelhetjük a tetőre telepített szolár panelekkel – mindezt megfizethető áron. A helyi
adottságok és a személyes elvárások maximális figyelembevételével megtervezzük és kivitelezzük energiatudatos hűtőfűtő rendszerét. Szak
embereink komplex szolgáltatást nyújtanak a tervezéstől a kivitelezésig, beleértve az áramszolgáltatói és a pályázati ügyintézést is.

rapanelt vagy az infraszőnyeget tempe
ráló alapfűtésként, a klímát ráfűtés
ként és a nyári hűtésre ajánljuk. A kom
fortos rendszer tervezésénél az egyéni
igények fontos szerepet játszanak. A
költségek minimalizálása az optimális

energiafelhasználással érhető el, nagy
energiaigény esetén a hőszivattyús klí
ma kerül előtérbe, temperálásra és a
hőkomfort növelésére az infrapanelt
vagy a fűtőszőnyeget alkalmazzuk. Az
áramszolgáltatók kedvezményes ta ri 
fái nak együttes igénybevétele az intel
ligens fűtésvezérlés szerves része.

Megújuló napelemes rendszerek
kitűnően illeszthetők a modern
elektromos fűtésekhez, ez esetben a
szolgáltató odavissza mérőórát sze
rel fel, és az elszámolás éves szaldós
rendszerben történik. Fontos a hosz
szú távú problémamentes működés
és a helyiségek pontos szabályozha
tósága, melyet okos eszközökről
kontrollálhatunk. Az intelligens rend
szer a hőszivattyúk hatékonyságát öt
vözi  az infrapanel kellemes hőkom
fortjával, a kevésbé kívánatos hatá
sok minimalizálása mellett. Az infra
fűtés költséghatékonysága növelhe
tő a levegőlevegő hőszivattyúkkal
való közös üzemeltetéssel, és egyút
tal megoldja a nyári hűtést. (x)

INTELLIGENS 
elektromos fűtést 
a gázfűtés helyett! DOOR SYS KFT.

Győr, Újlak u. 2.
Mobil: 06 30 245 7908

06 20 558 5677
info@doorsys.hu

www.infrapanelwebaruhaz.hu

A IV. korcsoportos Futsal Diákolimpia or
szágos döntőjét rendezték meg a hét vé
gén Gyulán. A dobogós helyezéseket győri,
felcsúti és debreceni iskolák szerezték meg.
Az országos versenyre közel 750 csapat ne
vezett, a legtöbb, összesen 79 együttes
Pest megyéből, Borsodot 73, SzabolcsSzat
márBereg megyét 59 csapat képviselte. Az
országos döntőbe a legjobb 12 csapat ke
rült, így összesen százhúsz diák lépett pá
lyára a háromnapos eseményen. A tornára
legnagyobb favoritként a többszörös győz
tes, illetve érmes felcsúti Endresz György
Általános Iskola, a Kaposvári Csokonai Vitéz
Mihály Általános Iskola és Gimnázium, illet
ve a kisvárdai Somogyi Rezső Általános Is
kola csapatai érkeztek, viszont kiemelkedő
GyőrMosonSopron és SzabolcsSzatmár
Bereg megye jelenléte, akik 2–2 csapattal
is bekerültek a legjobb 12 közé. A fináléban
a felcsútiak a Győri Labdarúgó Akadémia
utánpótlásnevelő iskolájának csapatával
szemben maradtak alul, így hozzájuk került
a kupa. A győztes győri Fekete István Álta
lános Iskola gárdájában Vingler László, Ba
logh Ákos, Huszár Marcell, Tollár Imre, Bo
kán Bence, Bokán Barnabás, Gruttó Bence
és Török Dávid lépett pályára, a fiúkat Ko
vács Béla készítette fel. 

DIÁKOLIMPIÁT

NYERTEK
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A modern műfüves pálya, va
lamint a sok nagy rangadót meg
élt centerpálya és a kiszolgáló
épületek, öltözők két éve parla
gon hevertek, úgy, hogy ott nem
sportolhattak annak az egyesület
nek a versenyzői, amelynek évti
zedekig itt volt az otthona. Az
idén negyvenéves létesítmény
hosszú huzavona után a közel
múltban a győri önkormányzat
tulajdonába került. Hogy a DAC
színeiben sportoló fiatalok ismét
birtokba vehessék a sportpályát,
az önkormányzat a DACUtánpót
lás FC működtetésébe adta azt,
így tovább él a város egyik legna
gyobb múltú klubja.

Az események a polgármes
terválasztás után gyorsultak fel.
„A választási ígéreteim között
szerepelt, hogy nyitott városhá
zát alakítunk ki, ami azt jelenti,
hogy meghallgatjuk a Győrben
élők panaszait, javaslatait. En
nek köszönhetően tudtam arról
is, hogy a DAC már évek óta pe
reskedik különböző fórumokon,
mert az állam tulajdonából nem
kerül vissza a klub használatába.
Határozott döntésre, cselekvés
re volt szükség. A probléma
még az idény kezdete előtt meg
oldódott, így nem kell bérelt pá
lyát használniuk az itt sportolók
nak” – mondta dr. Dézsi Csaba

András polgármester, miután át
adta a létesítmény jelképes kul
csait a klubigazgatónak, Arnold
Csabának. 

A DAC megyei II. osztályban
szereplő felnőtt futballcsapata
az utóbbi időben az ikrényi pá
lyát bérelte, ott játszotta mecs
cseit, ott edzett, s úgyanígy tett

a klub utánpótlás bázisához tar
tozó több korosztályos együttes
is. A DACnál bíznak abban,
hogy a visszatéréssel tovább nő
a kékfehéreknél sportoló gyere
kek létszáma.

„Dézsi doktor jó pár éve az
életemet mentette meg, most
pedig a kékfehér szívemet az
zal, hogy a DAC visszakerült az
otthonába. A klubnál jelenleg
százhúsz gyerek van, az U19es,
valamint a felnőtt csapat pedig

húszhúsz fős kerettel dolgozik.
Ez a létszám nőni fog, főleg a
gyerekeknél, hiszen sokan ép
pen azért nem tudtak nálunk
futballozni, mert a szüleik nem
vállalták azt a plusz problémát,
amit az jelentett, hogy „albérlet
be” kényszerültünk. Visszatér
tünk Győrbe, egy remélhetőleg
egyre szebb és kuturáltabb kör
nyezetbe. Úgy gondolom, hogy
rövid időn belül százhatvan gye
rek focizik majd nálunk” –
mondta Arnold Csaba.

A centerpályán korábban sok
szor volt telt ház, egyegy DAC–
Győri Dózsa derbin, vagy a má

sodosztályban a kékek Gyirmót
elleni városi rangadóin. Az elmúlt
két év nem múlt el nyomtalanul
sem a nézőtéren, sem a gyepsző
nyegen, de már készülnek a felújí
tásra, addig a tökéletes állapotú
műfüves játéktéren próbálja meg
kiharcolni a feljutást a csapat, a
több mint 300 NB Ies meccset
maga mögött tudó Jakl Antal ve
zetőedző irányításával, többségé
ben a húszas évei elején járó lab
darúgókkal.

Egyenesbe jött az egyik legnagyobb hagyományokkal ren
delkező győri sportegyesület, az 1919ben alapított DAC,
vagyis a Dunántúli Atlétikai Club sorsa. A kékfehér klub lab
darúgói, a felnőttektől a legkisebbekig, több mint százhat
vanan, visszatérhetnek a Pápai úti sporttelepre, miután a lé
tesítmény újra az önkormányzat tulajdonába került.

Hazatért
a DAC 

Szerző: Nagy Roland  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Négy mérkőzést későbbre halasztottak a női kézilabda
NB Iben, hogy a válogatott hamarabb megkezdhesse fel
készülését a hazai rendezésű olimpiai selejtezőre.

„A sportág valamennyi szereplője átérzi az olimpiai se
lejtező fontosságát, és a válogatott érdekeit többszörö
sen a klubérdekek fölé helyezve, minden érintett csapat
partner volt abban, hogy a nemzeti együttes többet ké
szülhessen együtt” – mondta Novák András, a Magyar
Kézilabda Szövetség operatív igazgatója, aki köszönetet
mondott a kluboknak, illetve vezetőiknek és edzőiknek.

Az Alba Fehérvár KC–Siófok KC, az Érd–Győri Audi
ETO, az FTCRail Cargo Hungaria–Szent István SE és a
Dunaújvárosi KKA–DVSC Schaeffler találkozókat márci
us 11. és 14. között rendezték volna, de valamennyit
április végére vagy május elejére halasztották, hogy a
válogatott az előírtnál hat nappal korábban, már már
cius 10én megkezdhesse felkészülését.

A magyarok március 20tól 22ig Győrben olimpiai
selejtezőn vesznek részt, amelyen sorrendben Kazahsz
tán, Szerbia és Oroszország csapatával találkoznak. Az
első két helyezett kijut a tokiói olimpiára.

Közben véglegessé vált két mérkőzés időpontja is. A Sió 
fok ellen idegenben április 15én, szerdán 18.15kor lép
pályára az ETO a Magyar Kupa 5. fordulójában, míg az NB
I 19. fordulójában az Érd–Győri Audi ETO KC bajnoki talál
kozót április 28án, kedden 18 órakor rendezik.

A GyőrSzol TC szuperligás te
kecsapata február 18án bekapcso
lódott a Magyar Kupa küzdelmeibe.
A győri alakulat hazai pályán 90 fás
hátrányból fordítva, végül 50 fás
előnnyel 4:2 arányban megnyerte
a Szentgotthárd elleni mérkőzést.
A magas színvonalú, izgalmas ösz
szecsapáson egyéni csúcs is szüle
tett, Tóth Áron, a GyőrSzol TC játé
kosa 656 fás kiváló eredménnyel
hívta fel magára a figyelmet. A ku
paküzdelem visszavágója március
1jén lesz Szentgotthárdon, ahol
előző nap bajnoki mérkőzést is ját
szik a Rábaparti alakulat. 

GyőrSzol TC szuperligás tekecsa
pata február 22én az Ajka csapatát
látja vendégül Győrben, az Orgona
utcai tekepályán. A 13 órakor kez
dődő bajnoki mérkőzésre a belépés
díjtalan.

EGYÉNI CSÚCS
a kupameccsen

az Audi ETO meccsét

A Magyar Evezős Szövetség díjazta az elmúlt év leg
jobbjait, az elismeréseket a Magyar Sport Házában ad
ták át. A GYAC versenyzői, edzői több kategóriában is
ott voltak a díjazottak között. Az év nevelőedzője a
2019es eredmények alapján Nagy Gábor lett. A GYAC
mesterét a paraevezősedző kategóriájában is a leg
jobbnak választották, sőt az év para egyesületei között
is a GYAC végzett az első helyen. A klub díjat kapott a
Sport XXI egyesületi pontversenyen elért 3. helyezésé

ért, Pető Zsolt az ergométer Eb és Vbaranyérméért,
Stinner Kamilla és Fehérvári Eszter az ifjúsági Európa
bajnokságon megszerzett 6. helyezéséért, és az Olim
piai Reménységek Versenyén elért aranyérméért Nagy
szokolyai Áron. Szintén díjazott volt az U23as világbaj
noki 8., és Európabajnoki 5. Szlovák Rajmund, László
Péter és Szabó Bence, valamint a felnőtt világbajnoki
4., U23as világbajnoki 3. és U23as Európabajnok
Szabó Bence és edzője, Alföldi Zoltán.

ELHALASZTOTTÁK 

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Sertéslapocka

kartonos ár

169 Ft/db

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

Marhalábszár

1799 Ft/kg

Akció: február 21—27.

229 Ft/db

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

Magyar
piros alma

279 Ft/kg

Marha vesepecsenye 7.500 Ft/kg
Marhacomb 2.500 Ft/kg
Marha Stefánia 2.500 Ft/kg
Marha puha hátszín 1.700 Ft/kg

S.karaj csont nélkül 1.399 Ft/kg
Sertéscomb 1.399 Ft/kg

1200 Ft/kg

1499 Ft/kg helyett

449 Ft/kg

Citrom
Az utóbbi időben sérülés miatt

nem játszhattál, közel van a vissza
térés?

Javul a térdem, az erőnlétem
nagyjából közepes szinten van, sokat
kell még dolgoznom, hogy jó formá
ban legyek. Jöhetnek a kézilabdás ed
zések, és meglátjuk, hogy hol is tar
tok a pályára lépéshez vezető úton
egy tétmeccsen.

Volt néhány gyengébben sike
rült mérkőzés az utóbbi időben,
végtelennek tűnő veretlenségi so
rozat szakadt meg a Siófok ellen.
Van olyan, hogy jókor jön egy ve
reség?

Nagyon hosszú ideje szen
vedtünk vereséget utoljára,
tudtuk, hogy előbbutóbb el
jön az a meccs, amikor ez újra
megtörténik. Szerintem jókor
jött, hogy a Siófoktól kikaptunk,
mert a bajnokságot nem befolyá
solta mindez. Remélem, elkezd
tünk egy újabb másfél éves győz
tes korszakot. A január–február ta
lán a legnehezebb szakasza az
idénynek, a válogatottak fáradtan
jönnek vissza a világversenyekről,
március elejére helyreáll a rend. 

Új felkérések találtak meg, játé
kos és pályaedző leszel az ETOnál, és
a válogatottnál is számít rád Danyi
Gábor és Elek Gábor. Rögtön igent
mondtál ezekre a feladatokra?

Először úgy voltam vele, hogy nem
akarok edzősködni, miért csinálnám?
Aztán gondolkodtam a dolgon, és elvál
laltam. A pályaedzőnek egyebek mel
lett hasonló szerepe is van, mint a csa
patkapitánynak, abban pedig van ruti
nom. Szeretem motiválni a csapattár
saimat, szeretek segíteni bárkinek,

nem csak a fiataloknak. Ha kérik a vé
leményemet, elmondom. Rengeteg a
tehetséges kézilabdázó, de ez még
nem elég, sokat kell dolgozni, én is így
tettem mindig. Nekik nehezebb dolguk
van, a mai játékosnak jóval összetet

tebbnek kell lennie, tökéletes fizikum
mal. Különleges, hogy játékos és edző
is leszek egyszerre, de ez majd csak a
következő szezontól vár rám. Most já
tékos vagyok, és nagyon szeretnék már
pályán lenni, nyártól jöhet az új kihívás. 

A válogatottnál a Danyi–Elek ka
pitány kettős felkérésére tanácsadó
leszel. A fontos olimpiai részvételt
pedig Győrben harcolhatja ki a
nemzeti csapat.

Fiatal a csapat, és a legutóbbi világ
bajnokság nem sikerült jól, de az olim

piára ki kell jutni, ezt Győrben hazai
pályán elérhetjük. A lányok jól

dolgoznak együtt a szakmai
stábbal, ezt magam is tapasz
taltam az összetartáson. Fura
helyzet ez is, mert néhány vá

logatott kézilabdázóval még
én is játszottam együtt, vagy el

lenfélként találkoztunk, találkozunk,
itt pedig tanácsokat adok. Nem hit
tem, hogy a visszavonulásom után sze
repem lesz a nemzeti csapatnál, de
örülök, hogy velük lehetek. A selejte
zőre tökéletesen fel kell készülnünk,
ha álmunkból felkeltenek, akkor is tud
ni kell, hogy mikor mit és hogyan csi
nál egy szerb játékos.

Új feladatok várnak Görbicz
Anitára. Az Audi ETO korábban
a világ legjobb kézilabdázójá
nak is megválaszott csapatka
pitánya a következő szezontól
játékosedzőként segíti a klub
munkáját.  Mindezek mellett
Görbére a magyar válogatott
nál szakmai tanácsadóként szá
mít az új szövetségi kapitány
páros. A zöldfehérek legendá
ja a Győr+ Televízió, Hello
Győr! című műsorában Ficsór
Dávid vendége volt.

és az új kihívások
GÖRBICZ 

Szereti motiválni
a csapattársait
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