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Rock vagy barokk?
Rock, egy barokk városban. 26 koncert 13 hely-
színen a győrieknek.

Csak a győrieknek?
Igen. Sajnálom, de ezúttal más települések lakói
nem férnek be a programokra, hiszen ismeretes,
hogy a járványveszély miatt egy koncerten leg-
feljebb 500 ember lehet jelen. Ebbe a félezerbe
bele kell számolni a zenekarokat, sőt azoknak a
technikai segítőit is. Nem tehetjük meg, hogy az
ingyenes koncertekről – amelyekkel valamelyest
a kényszerből elmaradt nyár-
zárót is pótolni szeretnénk
– pont a győriek szorulja-
nak ki. A nyárzáróra a
Slade együttest hívtuk
meg, azt szerettük volna,

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Az első győri Ba-Rock zenebona 26 együttese 13 helyszínen várja a győrieket augusztus 20-án. Minden kor-
osztály megtalálhatja a maga kedvenceit. A koncertek ingyenesek lesznek, ám a járvány miatti létszámkorlá-
tozás következtében kizárólag győrieket engednek be. A rendezvényt kitaláló és kezdeményező dr. Dézsi Csa-
ba András polgármester – aki közismerten kedvelője és értője ennek a zenének – azt mondja: a hazai együtte-
seknek fellépési lehetőséget nyújtanak, a közönségnek pedig hazai rockzenét, maradandó élményt.

hogy a hosszú bezártság után felszabadultan,
önfeledten élvezzék az emberek a koncert han-
gulatát. Engedélyezték is a rendezvényt, de csak
500 álló vagy ezer ülő nézőnek. A Slade egy rock-
zenekar, melynek a koncertjein ugrálnak, táncol-
nak a rajongók, így az ültetéses rendezvény nem
jött szóba. A Slade számításom szerint az enge-
délyezett 500 helyett 20-30 ezer embert vitt
volna ki a koncertre, ezért aztán erre a nyárra le
kellett mondanunk róluk.

Milyen igazolvánnyal lehet bejutni a koncer-
tekre?
Csütörtöktől a jegymester.hu oldalon lehet re-
gisztrálni. Egy koncertre 460 jegyet adnak ki, a
többi negyven az elő- és a főzenekaré, meg a
segítőiké. A jegyet mindenki hozza magával, de
emellett a személyi igazolvány és a lakcímkár-

tya is szükséges ahhoz, hogy beengedjék.

Egy ember hány koncertre regisztrálhat?
Csupán egyre, hiszen mindegyik koncert
ugyanabban az időpontban kezdődik. Egy

ember maximum két jegyet kérhet. A ren-
dezvényről részletes információkat a hello-

gyor.hu honlapon találhatnak az érdeklődők.

Melyik korosztály a célközönség?
Mindegyik nemzedék megtalálhatja a maga ked-
venceit. A fiatalok valószínűleg nagy örömmel fo-
gadják az Intim Torna Illegált, az Ivan&The Parazolt.
A harmincas-negyvenes korosztály szívét bizonyá-
ra megdobbantja az Anna and the Barbies, vala-
mint a Fish. A középkorosztály számára sokat je-
lenthet a Leander Kills, a Depresszió vagy éppen a
Kiscsillag zenéje. Az idősebbek pedig nosztalgiáz-
hatnak a Bikini vagy a régi EDDA-dalokat játszó
Zártosztály fellépésén. Minden koncerten lesz egy
helyi előzenekar, majd egy országosan ismert, nép-
szerű együttes. Egyetlen kivételt teszünk, ismert-
ségük, népszerűségük, tehetségük miatt a győri
Auróra fő zenekarként lép színpadra.

A műfaj legszínvonalasabb zenekarait hozzák
Győrbe. Minden meghívott együttes elfogadta
a felkérést?
A koncertnek az is célja, hogy fellépéshez segít-
se a magyar zenekarokat, ezért természetesen
fellépti díjat fizetünk, minden együttesnek
ugyanannyit. Nem tudtuk megfizetni Hobo és
Deák Bill Gyula közös fellépését, és Charlie kon-
certjét sem. Nem tartottuk volna tisztességes-
nek, hogy egy ilyen rendezvényen többet fize-
tünk az egyik együttesnek, mint a másiknak.
Tudtommal Charlie a közeljövőben koncertezik
Győrött. A Lord is szóba jött, de ők egy nappal
korábban a Bridge-ben lépnek fel.

Hány nap alatt szervezték meg ezt a 13 hely-
színen zajló, nagyszabású zenebonát?
Nagyjából tíz nappal ezelőtt találtam ki, határoztam
el, s a kultúra területén dolgozó munkatársaink ta-
pasztalatát, tudását dicséri, hogy ilyen rövid idő
alatt létrejöhet ez a rendezvény. Sokan segítettek,
például Hajtó Péter képviselő úr koncertszervezési
tapasztalatait is felhasználtuk. Tekintettel arra,
hogy a Sziget és a VOLT elmarad, azt hiszem,
2020-ban ez lesz a legtöbb zenekart egy időben
aktivizáló koncertesemény Magyarországon. 

BA-ROCK ZENEBONÁVAL
BÚCSÚZIK A GYORI NYÁR´́
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„A legnagyobb szabású rockfesztiválnak is nevezhe-
tő a győri, ami a jelenlegi helyzetben lehetséges –
fogalmazott dr. Dézsi Csaba András az esemény saj-
tótájékoztatóján csütörtökön, az egyik leendő kon-
certhelyszínen, az Apátúr-ház udvarán. – A zeneka-
rok nem a nagyszínpadon kezdik pályafutásukat,
először kisebb közönség előtt, klubokban zenélnek.
Most ezekhez a gyökerekhez kell visszatérni, hiszen
az együttesek nem az asztalfióknak készítik a dalo-
kat. A rendezvénnyel ebben tudunk segíteni nekik, a
zeneszerető győrieknek pedig lehetőséget terem-
tünk arra – ha már a nyárzáró elmarad –, hogy élő-
ben hallhassák kedvenceiket.” A polgármester hang-
súlyozta, fontos a helyi zenekarok támogatása, ezért
teremtettek lehetőséget számukra, hogy országo-
san ismert együttesek előtt játszhatnak.

A sajtótájékoztató elején RockMilady adta elő a
Hallelujah gitáros feldolgozását, ami a legismer-
tebb videómegosztón 5,4 millió megtekintésnél
jár. „Köszönöm a felkérést és az egész rendez-
vényt a városnak, ami által ebben az embert
próbáló időszakban lehetővé válik a zenekarok
és a rajongók találkozása” – mondta, és azt is
elárulta, hogy győri koncertjére három meglepe-
téssel is készül, amelyek közül az egyik az első
angol nyelvű dalának premierje lesz.

A sajtótájékoztatón a szintén győri Aurora
együttes tagjai, Víg László (Vigi), Goreczky Sza-

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A LEGNAGYOBB ROCKFESZTIVÁLT
RENDEZIK VÁROSUNKBAN, AMI JELENLEG LEHETSÉGES

bolcs (Kisbé) és Víg Norbert (Kis Róra) is részt
vettek. „37 éve működik a zenekar, de eddig nem
nagyon kaptunk városi felkérést, ezért az idei
huszadika számunkra emiatt is ünnep” – mond-
ta el Kisbé, aki hozzátette, örülnek, hogy a ren-
dezvény egyszerre 26 együttesnek ad fellépési
lehetőséget.

A polgármester gratulált RockMiladynek, de
nemcsak az előadásához, hanem hogy ma már
mint frissdiplomás fogorvos csap a húrok közé.
Az Aurora együttesnek pedig köszönetet mon-
dott a COVID-járvány ideje alatt indított újabb
jótékony kezdeményezésükért, amellyel az
egészségügyi dolgozókat segítik.

Fontos tudnivalók egy csokorban
Helyszínenként két zenekar lép fel augusztus
20-án. 18 órától egy győri kötődésű együttes
lép színpadra, 19 órától pedig a másfél órás
nagykoncert következik. (Kapunyitás 17 órakor.)
Az Apátúr-ház udvarán fellép (szabad tér) Váray
László Akusztik Stand Up, majd a Kiscsillag, az
Arany János-iskolában (beltér) LXear és az
Ivan&The Parazol, a bácsai sportpályán (szabad
tér) a Phrenesis és a Fish!, a Bezerédj-kastélyban
(szabad tér) az Eszkimó és a Vad Fruttik, a Bridge-
ben (szabad tér) a Dömper és a Leander Kills, a
DAC-sportpályán (szabad tér) a ZeroDay és a
Road, a Gyirmóti Művelődési Házban (szabad tér)
a Shake Band és az Intim Torna Illegál, a József
Attila Művelődési Házban (beltér) a Dorothy és az
Aurora, a Likócsi Közösségi Házban (szabad tér) a
Name Project és az Anna and the Barbies, a

Móra-iskolában (szabad tér) a Hetedik Bekezdés
és az Ocho Macho, a Molnár Vid Bertalan Műve-
lődési Központban (beltér) a Goldstep és a De -
presszió, az Olimpiai Sportparkban (beltér) Rock-
Milady és a Bikini, a PÁGISZ-ban (szabad tér) pedig
a Falcon Project és a Zártosztály.

Fontos információ, hogy a koncertek ingyenesen
látogathatók, de regisztrációhoz kötöttek. A lehe-
tőség csak győri lakosok számára nyitott, péntek
8 órától a jegymester.hu-n keresztül, személye-
sen pedig a Baross úti Látogatóközpontban is le-
het regisztrálni. A jegy csak győri lakcímkártyával
együtt érvényes, amelyet a beléptetésnél szigo-
rúan ellenőriznek. Egy lakcímkártyával maximum
két fő regisztrálhat egy eseményre.

A rendezvénysorozat a győri önkormányzat és
intézményei szervezésében, valamint az Agro-
feed Kft., a Győr-Szol Zrt., a Leier Hungária Kft.,
az OTP Bank Nyrt., a Pannon Víz Zrt., valamint a
Vidanet Zrt. támogatásával valósul meg. Az ese-
mény médiatámogatója a Győr+ Média Zrt. 

SZÍNPADON

26
13

ROCKZENEKAR
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Lapunkban is többször foglalkoztunk már
azzal az uniós szabályozással, amely az
idei évtől nem teszi lehetővé a légi kémiai

szúnyoggyérítést. Bár a közelmúltban a katasztró-
favédelem ideiglenesen kapott rá engedélyt, azt bi-
zonyos helyzetekben (például nagyon magas csí-
pésszám, fertőző szúnyo-
gok, máshogy teljesen elér-
hetetlen területek) alkal-
mazzák. Jelenleg a repülő ro-
varokat pusztító földi kémiai
gyérítésre, valamint a lárva-
állapotból a szúnyogok kifej-
lődését megakadályozó bio-
lógiai gyérítésre van lehető-
ség. A megváltozott helyzetben értelemszerűen a
lakosságnak is több a kérdése, ennek nyitott új fe-
lületet a polgármester, amikor közölte, Facebook-
oldalán rendszeresen jelennek meg majd a gyérí-
téssel kapcsolatos posztok, és a felmerülő kérdé-
seket Pintér Szabolcs, a Győr-Szol Zrt. városüze-
meltetési ügyintézője válaszolja meg. A szúnyogos
kérdezz-felelek a napokban már el is indult.

Megkeresésünkre Pintér Szabolcs elmondta, ez
évtől számukra is egy új korszak kezdődött,

SZÚNYOGKÉRDÉS – 
SZÚNYOGVÁLASZ

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor

A szúnyoggyérítésben új helyzetet teremtett egy jogszabályi változás, ezért Győrben is változott a techno-
lógia. Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Győr+Rádióban jelentette be, hogy a lakosság kérdéseire
Facebook-oldalán válaszol a téma felelőse.

amelynek fő célja, hogy a kémiai kezelések irányá-
ból egyre inkább a biológiai gyérítésre helyezzék a
hangsúlyt. Ez egyrészt környezetkímélőbb meg-
oldás, másrészt pedig a külföldi tapasztalatok is
azt mutatják, hogy ez a hatékony védekezés útja.
Ahhoz azonban, hogy a biológiai gyérítés valóban
megfelelően hatékony legyen, három év folyama-
tos és szisztematikus munkára van szükség. A vá-
rosüzemeltetés kollégája elmondta, a földi keze-
léseket jelenleg két-két melegködös (füsttel törté-

nő) és ULV-technológiával
(finompermettel) működő
géppel végzik, a biológiai
kezelések pedig közel 200
kezelési pontról történnek a
vizes, vizenyős élőhelyeken.
Itt egyre inkább a szer pre-
cíziós kijuttatása a cél. A
Győr-Szol Zrt. munkatársai

a gyérítési helyszíneket, időpontokat több szem-
pont alapján határozzák meg. Fontos a csípésvizs-
gálatok eredménye, amelyet úgy végeznek, hogy
a város szakmai alapokon kijelölt pontjain tényle-
gesen számolják az adott idő alatt „elszenvedett”
csípéseket. Emellett a gázmester javaslata és a la-
kossági észrevételek is meghatározóak.

A győri szúnyoghelyzettel kapcsolatban Pintér
Szabolcs hangsúlyozta, a csípésvizsgálatok
óránként 12-24, a legterheltebb időszakban 36

NEM 
FUTAMODNAK MEG 
A „CSÍPŐS” 
KÉRDÉSEK ELŐL

AMIT A SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL TUDNI ÉRDEMES
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Zoljánszky Alexandra

Tudom-tudom, „több Balaton, kevesebb Adria”,
de mégis: jó lett volna látni idén is a tengert. Az-
tán teltek a hetek, elengedtük ezt a vágyat, és
kezdtünk örülni annak, hogy egyáltalán nyaral-
hatunk valahol, a mi kis országunkban. És mivel
olyannyira több a Balaton, hogy szinte kitehet-
nék a megtelt táblát, ezért lejjebb autóztunk bi-
ciklistől Pécsig, ahol végül egészen meglepő
kulturális és gasztroélmények sora várt. A kör-
nyékről is ódákat zengenék, de talán a villányi
vidéken tett kirándulásunkra gondolok majd
vissza a legjobb szívvel, ha évek múltán előjön
az emlékezetből ez az enyhén szólva is cudar
év, amikor is helyzetbe kerültünk a vírus miatt.
Szóval képzeljék el Villánykövesd jórészt fehérre
meszelt, kis házakkal köszöntő műemléki pin-
cesorát, üresen, turisták nélkül. Az egyik ajtó
előtt két kerékpár, kint csendes, de szapora eső,
bent jóleső meleg, és a pincéből feljövő, a bor-
kedvelőknek oly kedves dohos illat. Az asztalon
a jófajta borok mellett villányi kenyér, a határ
horvát felén élő magyaroktól érkezett sajt, s a
környéken évszázadokkal ezelőtt megtelepe-
dett sváboktól eredő stifolder. Az asztal körül
pedig óránként helyet cserélő emberek a fővá-
ros mellől, Kiskőrösről, Szegedről, Keszthelyről
és a Bakonyból. Cukkoló vita Petőfi születéséről,
amit a kiskőrösiek bizonyítékai zárnak le, majd
a környéken sok helyütt gyönyörűen zöldellő
banánfa gondozásának praktikái és egy kará-
csonyi mese, mégpedig egy idős párról, akik
évekig gyűjtöttek jakuzzira. Abból is a hordoz-
ható fajtára, amit télen a megüresedett szobá-
ban állítanak fel, és ott ünnepelnek kettesben.
Némi politizálás, de csak összemosolyogva,
mert azon az estén a több bor, kevesebb szóda
elvében hiszünk, és különben is, kint csendes
az utca, nyugodt a nyári eső, és a kisalföldi
szemnek tényleg egy csoda a dombos vidék.
Ezt a cikket már itthon írom, mármint a szer-
kesztőségben, felettem kellemesen zúg a klí-
ma, és az imént hallott jelenetet ízlelgetem. Egy
hatvanon túl járó férfi tolta a biciklit, és két tízé-
ves forma gyerek leszólította: bácsi, vigyázzon,
mert leeresztett a kereke! Szerintetek mégis
miért tolom? – érkezett gorombán a válasz, és
máris felidézem azt a villánykövesdi estét, ami-
kor a kis asztal mellett szót értett idős és fiatal,
és a borban vagy a szódában hívő is. Tudom-
tudom, ez meg itt a betontenger. De a jó szó a
szürke hétköznapokon sem kerül semmibe.

SZÓDÁVAL, 
JÓ SZÓVAL

csípést mutatnak, de vannak az országnak olyan
területei, ahol ez az arány a több százat is elér-
heti. Egy esti grillparti alkalmával persze örül-
nénk, ha egyetlen szúnyog sem legyeskedne
körülöttünk, de a nulla érték elérése nem kívá-
natos, hiszen a szúnyogok sok hasznos állat
táplálékául is szolgálnak. Az önkormányzat az
idén indította útjára a Városi Fecskevédelmi
Programot, amely a fecskék újbóli elszaporodá-
sát segíti. Tudni kell, hogy a fecskék egy nyári
szezon alatt egy kilogramm szúnyogot fogyasz-
tanak el, ahogy a denevérek számára is kiemel-
ten fontos élelemforrás az apró vérszívó.

Szabolcsot az eddigi lakossági észrevételekről is
kérdeztük. Mint mondta, visszatérő kérdés, hogy
miért lehet az, hogy míg egy utca szúnyogmentes,
a másikban csapkodnunk kell magunkat. Ennek
oka például egy még fel nem kutatott mikrotenyé-
szet, apró árok, fű alatt pangó víz, ahol zavartalanul
fejlődnek a szúnyogok. A másik gyakori probléma
a magánkertekben vízgyűjtőkben, edényekben,
kannákban hagyott víz. „Ezek megszüntetésében

nagyon számítunk a lakosság segítségére, hiszen
a saját kertjükben ezt csak ők tudják leüríteni” –
hangsúlyozta. Szintén gyakran felmerül, hogy ha a
kezelést végző autó a szomszéd utcában járt, hoz-
zánk miért nem fordult be? Az autó szintén meg-
határozott program szerint halad, és vannak utcák,
amelyek kezelése a közeli útról is megtehető. Fon-
tos tudni azt is, hogy a gyérítést csak megfelelő
időjárási körülmények között tudják elvégezni, pél-
dául esőben, szélben, illetve 15 foknál alacsonyabb
hőmérséklet esetén nem lehetséges. Ezért is je-
lölnek ki pótnapokat a kezelésre. 

Pintér Szabolcs szisztematikus munkát ígér an-
nak érdekében, hogy az új helyzetben se kelljen
menekülni a szúnyogok elől, ám felhívja a figyel-
met, hogy környezetünk védelme érdekében az
egyensúly megtalálása a cél. Ehhez kéri a lakos-
ság megértését és tevékeny együttműködését.
„Ami a Facebookot illeti, nem futamodunk meg
a „csípős” kérdések elől, de kérjük, hogy értel-
mes, konstruktív párbeszédet folytassunk” –
tette hozzá végül.

SZERDÁN FELSZÁLLT A REPÜLŐ
A Győr-Szol Zrt. légi biológiai beavatkozással folytatta a szúnyoggyérítési munkákat. A fo-
lyóvizek közelmúltban lezajlott áradása és a nagy meleg kedvező körülményeket teremtett
a szúnyoglárvák elszaporodásának, ezért szükségessé vált a földi eszközökkel hatékonyan
el nem érhető területeken a repülőgépes biológiai szúnyoggyérítés. A légi beavatkozás mel-
lett a város érintett területein földi biológiai szúnyoggyérítést is végeztek.

A szúnyoglárvák kifejlődésének megakadályozása érdekében szerdán a reggeli órákban re-
pülőgépről juttattak el biológiai gyérítésre alkalmas, baktérium alapú készítményt a szúnyo-
gok élőhelyeire, elsősorban a vízpartokra, bokros, fás részekre, melyeket szakértők bevoná-
sával potenciális tenyészőhelyként határoztak meg. A légi beavatkozás során mintegy 170
hektáron irtották a szúnyoglárvákat.

A légi beavatkozás mellett földi biológiai gyérítés is történt szerdán, a földről elérhető vizes
élőhelyeken közel 180 hektáron dolgoztak az erre alkalmas berendezések. A földi beavat-
kozás előnye, hogy közvetlenül a vízbe jut környezetbarát szer, és a kezelést igénylő terület
precízen körülhatárolható. 

A biológiai gyérítés során egy speciális, baktérium alapú készítményt juttatnak a szúnyogok
tenyészőhelyeire a vízbe. A környezetbarát szer az alkalmazott dózisban kizárólag a szú-
nyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan minden más élőlényre. Ez az eljárás a kifejlett szúnyo-
gok elleni védekezésre nem alkalmas, csak kikelésük akadályozható, illetve a későbbiekben
az utánpótlásuk csökkenthető a lárvák elpusztításával.

A biológiai beavatkozás mellett a már kifejlett, repülő szúnyogok ellen továbbra is rendsze-
resen végez földi kémiai gyérítést a Győr-Szol Zrt., kiemelten kezelve a fákkal, bokrokkal, na-
gyobb zöldterületekkel rendelkező peremkerületeket.
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Több területen zajló kerékpáros infrastruktúra-fejlesztés valósul meg a kö-
vetkező hónapokban 625 millió forintos európai uniós támogatásból
Győrben. A Kodály Zoltán utcában két oldalon vezetett egyirányú kerék-

párút épül, amely a Földes Gábor utcai körforgalmú csomópontot és az Ifjúság
körutat köti össze. A Kodály Zoltán utca és szervizútja csomópontjában, illetve a
szervizúton az új kerékpáros és gyalogos átvezetéseknél, valamint az új kerékpá-
ros nyomvonal átvezetésénél az autósok számára sebességcsökkentő pódiumo-
kat alakítanak ki, továbbá fedett kerékpártárolókat is építenek. A munkálatok nem
akadályozzák az autós közlekedést, a parkolóhelyeket sem érintik.

Dr. Szálasy László önkormányzati képviselő, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke
kiemelte, Adyváros sűrűn lakott, főként panelházas övezet, amely jelentős lakos-
ságszáma miatt nagy kerékpáros és gyalogos forgalommal rendelkezik, ezért fon-
tos a terület forgalomcsillapítása is. 

Kara Ákos győri országgyűlési képviselő hozzátette, a győri kerékpáros fejleszté-
seket úgy valósítják meg, hogy azok egy hálózatba kapcsolódjanak egymással, így
a mostaniak is illeszkednek a korábban elkészült szakaszokhoz.

Simon Róbert Balázs szintén győri országgyűlési képviselő elmondta, az elmúlt idő-
szakban mintegy 100 kilométer kerékpárutat építettek vagy újítottak fel városunkban.
Az ipari parkban működő több mint 7000 munkahely gyors és biztonságos kerékpáros
elérését biztosítják a Régi Szentiváni út és a Tatai út mentén megépülő új szakaszok.

TOVÁBB BOVÜL 
A KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

A Tatai úti, a Régi Szentiváni úti és a Kodály Zoltán utcai
kerékpárút építésével még biztonságosabbá válik a közle-
kedés, valamint újabb, úgynevezett forgalomcsillapított
övezettel bővül Győr.

´́

GYOPÁROS: A MODERN VÁROSOK GYŐRI PROGRAMJÁBAN MÉG LEHETNEK VÁLTOZÁSOK 

A Győrt Pápával összekötő, két-
szer kétsávos gyorsforgalmi út
2023 végére elkészül. A kormány
döntött a kivitelezéshez szüksé-
ges összegről, a munkálatok idén
novemberben kezdődnek meg.

Adöntésről Téten számoltak be múlt szom-
baton az országgyűlési képviselők. Elsőként
dr. Kovács Zoltán – aki Pápa akkori polgár-

mestereként a beruházás egyik kezdeményezője
volt – mondta el, hogy az útszakasz 36 kilomé-
teres lesz, és 132 milliárd forintba kerül. Az M83-
as összeköti Győrt Pápával, s ez a beruházás az
ott működő reptér miatt is fontos.

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztésé-
ért felelős kormánybiztos, országgyűlési képviselő
arról beszélt, hogy a kormány 2018-ban meghir-

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

Gyopáros Alpár,
dr. Kovács Zoltán
és Kara Ákos
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A Vének közelében, a Torda-szigeten épülő torko-
lati mű kivitelezése mérföldkőhöz érkezett ked-
den: beemelték a víz elzárásához szükséges,
egyenként 48 tonnás fémszerkezeteket. Ezzel a

BEEMELTÉK A 
ZÁRÓELEMEKET

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

Harminc hónap, huszonhárom hektár földmunka, öt és fél kilométer ideig-
lenes út, ötvenezer köbméter beton. Ha számokban kellene jellemezni a
Mosoni-Dunán épülő torkolati műtárgyat, a fenti adatokat adnánk meg.
A puszta tényeken túl azonban idestova harminc éve feszül a valódi igény:
állandó vízszint a folyón, valamint a Szigetköz mellékágainak vízpótlása.
A megoldást a várhatóan 2022-ben elkészülő torkolati műtárgy jelentheti.

lépéssel mintegy 60 százalékos készültséget ért
el a műtárgy. Ezek az úgynevezett szegmenstáb-
lák fogják biztosítani a vízszintszabályozást, vala-
mint a hajók átzsilipelését.

Az eseményen dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester elmondta, az építmény Győr szempont-

jából rendkívüli jelentőséggel bír. Abban bíznak,
hogy üzembe helyezését követően a városban a
folyók egységes vízszintet produkálnak majd.
„Győrben élénk hajós élet volt a folyókon, de ez
jelentősen beszűkült, hiszen alig hajózhatók a vi-
zeink. Ez a probléma megoldódni látszik a folyók
városában” – hangsúlyozta a polgármester.

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság
vezetője kiemelte, az épülő műtárgy közel har-
minc éve áll a viták középpontjában. „A bős–nagy-
marosi vita óta szinte minden létesítményünket
megkérdőjelezték. Mára ez kezd megfordulni, hi-
szen ha bizonyos külső folyamatokat nem kom-
penzálunk, akkor pórul járunk. A vízlépcsők miatt
szélsőségesen alacsony, illetve magas vízállások
vannak. Ez az első olyan nagy műtárgy az elmúlt
30 évben, ami a Duna természetes vízállását hi-
vatott megoldani” – mondta el a szakember.

Kara Ákos országgyűlési képviselő miniszteri biztos-
ként felügyeli az építkezést. A heti rendszerességgel
végzett látogatásai során meggyőződhetett arról,
hatalmas munkát végeztek a tervezők, a mérnökök
és munkások a területen. „A járványhelyzet az egész
ország, az egész világ működését megnehezítette,
ám itt jó munkaszervezéssel, a biztonsági szabályok
betartásával folyamatosan tudtuk a munkát bizto-
sítani. Az árvízvédelem rendkívül fontos a térségben.
Szintén lényeges a szigetközi vízpótlás kérdése, ami
hatalmas tömegeket mozgatott meg. Közel 80 ez-
ren támogatták a kérdésben indított népi kezdemé-
nyezést. Ez alapozhatta meg ennek a beruházásnak
a megvalósulását” – fejtette ki.

A torkolati műtárgy betonszerkezetébe a na-
pokban hat záróelemet építenek be a szakem-
berek. A legnagyobb, ami a hajózózsilipbe kerül,
90 méteres. Hamarosan megkezdődik a vezér-
lőépület építése is. A komplett beruházást pedig
várhatóan 2022-ben adják át.

dette a falvak fejlesztését célzó programját – azon
belül megnyíltak a CSOK lehetőségei –, melynek
eredményei már most, számokban is kifejezhető-
ek. A falvak jelentős részében ugyanis megállt a
népességfogyás. „A 83-as főút mentén található
településeken is nőtt a lakosság létszáma, Téten
például 4 százalékkal. Az új gyorsforgalmi út meg-
építése után ez a folyamat valószínűleg felgyorsul,
hiszen helyben is jobb lesz az életminőség, és a
környékbeliek könnyebben be tudnak kapcsolódni
az egész régió életébe” – fogalmazott.

Kara Ákos kiemelte: azt szerették volna elérni,
hogy biztonságos, ugyanakkor gyorsabb közle-
kedést biztosító, településeket elkerülő, 2×2 sá-
vos út épüljön. „Régóta dolgozunk ezért a célért,
hiszen még Győr-Moson-Sopron megye köz-
gyűlésének alelnöke voltam, amikor Kovács Zol-
tánnal felvállaltuk ennek az útfejlesztésnek a
megvalósítását. Térségi jelentőségű beruházás

ez, amely közel 200 ezer itt élő embert érint” –
tette hozzá.

A rendezvény végén a Győr+ Média a Modern
Városok Programjában szereplő győri beruhá-
zások állásáról kérdezte Gyopáros Alpárt. A kor-
mánybiztos emlékeztetett a miniszterelnök és
az akkori győri polgármester megállapodására,
melyben többek között a fürdő építése és a
Győri Nemzeti Színház felújítása is kiemelten
szerepelt. „Azóta történt egy polgármestervál-
tás, és az új vezető más célokat is megjelölt. A
város tehát az esetleges változtatásokról újra
egyeztet a kormánnyal” – hangsúlyozta a kor-
mánybiztos.

A beruházást két szakaszra bontották, a Győr–
Tét-dél (17,6 km) és a Tét-dél–Pápa (18,4 km)
szakaszokra. A NIF Zrt. ígérete szerint novem-
berben meg is kezdik a kivitelezést.
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A pályázatokat a pozíció megnevezésével a vigykarrier@leadec-services.com e-mail címre várjuk!
Érdeklôdni a 06-20/663-4949-es telefonszámon lehet.

A Leadec Kft. gyôri karbantartó csapatának bôvítéséhez
szakirányú végzettséggel rendelkezô

Csôszerelô, Elektrikus, Gépész karbantartó, Géptakarító, 
Hûtôgépkezelô, Kapuszerelô, Kompresszorkezelô,
Lakatos, Villamos karbantartó, Villanyszerelô

munkatársakat keres.

Az elmúlt időszak időjárása elősegítette a
parlagfű fejlődését, a sok csapadék és az
azt követő meleg időszak kedvező hatás-

sal volt a gyomnövény egyedfejlődésére. A gaz-
dálkodók azonban már időben elkezdték a terü-
leteik kezelését, ezért Szemerits Attila, a kor-
mányhivatal agrárügyi főosztályának osztályve-
zetője joggal bizakodik abban, hogy idén keve-
sebb szennyezett területet találnak, mint az el-
múlt években. „Hagyománya van a megyében a

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

Megkezdte a parlagfűvel szennyezett területek légi felderítését a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal. A szakemberek munká-
ját a Légirendészeti Szolgálat helikopteresei segítik.

légi felderítésnek, és idén a hatóság kisebb te-
rületeken drónokat is bevet. A légi felderítés jó
lehetőséget teremt arra, hogy egyetlen nap alatt
a megye nagyobb részét végigjárjuk és megha-
tározzuk azokat a frekventált területeket, ahol
szántóföldi bejárás során tovább folytatjuk a fel-
derítést. A gazdáknak megvan a lehetőségük a
gyomnövény elleni védekezésre, kémiai, mecha-
nikai és integrált módszerekkel sikeresen eltá-
volíthatják a parlagfüvet” – fejtette ki az osztály-
vezető.

A kormányhivatal munkatársai már tavasszal
elkezdik az ismeretterjesztő tevékenységüket a

gazdák és a területtulajdonosok körében, hogy
megelőzzék a szennyezett területek kialakulá-
sát. Szemerits Attila szerint pusztán hatósági
eszközökkel nem lehet megakadályozni a par-
lagfű terjedését. Széles körű társadalmi össze-
fogással azonban tovább növelhető a gyomok
elleni sikeres védekezés.

A most kezdődött légi felderítés során a fertő-
zött területekről fotót és videófelvételt készí-
tenek a szakemberek, a terület adatait pedig
feltöltik a parlagfű-információs rendszerbe,
ebből a zárt rendszerből pedig a növényvédel-
mi felügyelők meghatározzák a szükséges ha-
tósági intézkedéseket. A területeket érdemes
karbantartani, hiszen a kiszabható növényvé-
delmi bírság összege 15 ezertől 5 millió forintig
rúghat, mindezek mellett az esetleges kény-
szerkaszálás költségeit is meg kell térítenie a
földtulajdonosnak.

MEGKEZDODÖTT 
A LÉGI FELDERÍTÉS

´́
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Dunaszerdahelyen töltötték szerdai nap-
jukat a győri önkormányzat vezetői. Elő-
ször Világi Oszkárral, a Slovnaft vezér-

igazgatójával, a DAC tulajdonosával találkoztak
a MOL-arénában, és a gazdasági, infrastruktu-
rális együttműködés lehetőségéről tárgyaltak.
Ezt követően a városházán részt vettek az Ar-
rabona EGTC pályázatának sajtótájékoztatóján.
A határon átnyúló regionális szervezetet tíz év-
vel ezelőtt négy város – köztük Győr – alapítot-
ta. Ötvenezer eurós pályázatukból 42 ezer 500
ezret uniós forrásokból teremtettek elő.

Tevékenységük közül kiemelték: szlovák, magyar és
angol nyelven kulturális, turisztikai internetes oldalt
hoztak létre. Ezen 58 kidolgozott túraajánlatot ké-
szítettek el a Szigetközbe, a Csallóközbe, Győrbe és
Dunaszerdahelyre. Részletesen ajánlják a régió lát-
ványosságait, kulturális programjait.

Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere
utalt arra, hogy Győr és Dunaszerdahely koráb-
ban is kapcsolatot tartott egymással, most ezt
akarják tartalmasabbá, rendszeresebbé, kiter-
jedtebbé alakítani. „Szeretnénk elérni az embe -
rek közvetlen kapcsolatainak erősítését, jó volna,
ha nemcsak az Árkádban, hanem a két város üz-
leti életében, kulturális rendezvényein is talál-
koznának egymással” – fogalmazott dr. Hájos
Zoltán.

DUNASZERDAHELY GYŐR 

TESTVÉRVÁROSA LESZ

Testvárváros lesz Győr és Duna-
szerdahely – jelentette be dr. Dézsi
Csaba András polgármester egy kö-
zös uniós pályázat programbemu-
tatóján a szlovákiai kisvárosban.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

„Megválasztásom óta harmadszor találkozom
Dunaszerdahely polgármesterével, ez is bizo-
nyítja, mennyire komolyan gondolom a két tele-
pülés együttműködését” – hangsúlyozta dr. Dé-
zsi Csaba András, majd hozzátette: fontosnak
tartja a nemzettudat erősítését, és ehhez a ha-
táron túli kapcsolatok jelentősen hozzájárulnak.

Bejelentette: kezdeményezi a közgyűlésen,
hogy Győr és Dunaszerdahely formálisan is

testvérvárosi kapcsolatot alakítson ki egymás-
sal. Dr. Hájos Zoltán hozzáfűzte, hogy Duna-
szerdahely örömmel lesz Győr testvérvárosa.

„Győrnek – folytatta dr. Dézsi Csaba András – több
testvérvárosa van, köztük távoliak is. Én azt gon-
dolom, hogy a szomszédos országokkal kötött
megállapodások mindig eredményesebbek. Rá -
adásul szomszédaink többségének határ menti
részein még nyelvi akadályaink sem lehetnek.”
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„Győrszentiván sok ezer győri otthona, ezért fon-
tos, hogy megfelelő infrastruktúra álljon a polgár -
őrök rendelkezésére” – fogalmazott a polgármes-
ter a Suzuki Vitara Hybrid átadásakor. Mint mondta,
elismerést érdemelnek azok az emberek, akik szá-
mára olyan fontos a közösség, hogy önként, sza-
badidejüket feláldozva járulnak hozzá a közbizton-
ság erősítéséhez. A polgármester azt is elmondta,
hogy a város pénteken rendkívüli közgyűlést tart,
amelyen téma lesz a korábbi közterület-felügyelet,
az önkormányzati rendészet átalakítása, amelynek
ugyancsak a hatékonyság fokozása a célja.

Varga József, a Győrszentiváni Új Erő Polgárőr
Egyesület parancsnoka köszönetet mondott a
támogatásért. Kifejtette, ez egy hatalmas segít-
ség a munkájukhoz, amit továbbra is a szent -
ivániak, és általában a győriek érdekében kíván-
nak végezni.

A városrész közbiztonságának to-
vább erősítése érdekében egy új
szolgálati gépjárművet adomá-
nyozott dr. Dézsi Csaba András
polgármester a győrszentiváni Új
Erő Polgárőr Egyesületnek.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Csaplár Zoltán, a megyei Polgárőr Szövetség elnöke
hozzáfűzte, a közrend és a közbiztonság erősítése
érdekében nagyon fontos az együttműködés,
amely Győrben egyre erősebb. Hozzátette, az ado-
mány nemcsak a polgárőrök munkáját segíti, de
egyben pozitív visszajelzés is feléjük, amely újabb
motivációt adhat az elhivatott önkénteseknek. 

Dr. Sik Sándor önkormányzati képviselő a
győrszentivániak nevében mondott köszöne-
tet. Kiemelte, a szervezet ma már több mint
35 taggal rendelkezik, szerves részei a város-
rész közösségi életének, jól ismerik az itt la-
kókat, és tudják, hogy mire kell figyelni a vá-
rosrészben. 

A POLGÁRŐRÖK
AUTÓT KAPTAK 



A város szívének számító Kápta-
landombon 23 lakrészből álló,
felújított apartmanház várja au-
gusztus közepétől a zarándoko-
kat, turistákat. 
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A2020 tavaszán nemzeti emlékhellyé nyil-
vánított Káptalandombon megnyílt Do-
mus Peregrini Apartmanokban a vendé-

gek számára minden adott az elcsendesedésre
vagy a szabadidő aktív eltöltésére. 

Dr. Reisner Ferenc általános püspöki helynök szerint
rohanó világunkban állandóan úton vagyunk, az el-
készült szálláshely nyitva áll mindenki előtt a meg-
pihenésre, az élmények, a tapasztalatok rendezé-
sére. Lehetőséget kínál a testnek és a léleknek is az
erőgyűjtéshez. Holdosi Dániel projektvezető el-
mondta, 450 nap alatt összesen 1300 négyzetmé-

DOMUS PEREGRINI APARTMANOK: A KÁPTALANDOMB LEGÚJABB SZÁLLÁSA

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Ács Tamás

AZ UTAZÓK HÁZA  FELFEDEZÉSRE CSÁBÍT
ternyi területet újítottak fel. 23 lakrész található az
apartmanokban, 62 vendéghellyel, és 50 főt befo-
gató kápolna is a nyugalmat, pihenést szolgálja. A
Győri Egyházmegye 7,7 milliárd forintos pályázatá-
nak része a közel 800 millió forint értékű beruházás. 

Matesz-Németh Mária, az apartmanok vezetője
hozzátette, a különböző méretű és befogadó-
képességű apartmanokban felszerelt konyha,
zuhanyzós fürdőszoba, wifi, tévé és széf bizto-
sítja a vendégek kényelmét. 

Több mint másfél évtizede az augusztus el-
képzelhetetlen Pannonhalmán az Arcus
Temporum Kortárs Művészeti Fesztivál nél-

kül. A járványhelyzet miatt idén a Pannonhalmi
Főapátságnak szűkítenie kellett a programon, de
a színvonalból nem engedtek. Világhírű hazai és
nemzetközi zeneművészek, az irodalom nagyjai,

A Pannonhalmi Főapátság kortárs művészeti fesztiváljának hangversenyeit idén élőben is közvetítik az
arcustemporum.com oldalon augusztus 21–23. között. 

a fotó- és festőművészet kortárs alkotói és a fő-
apátság spirituális programjai hívják vendégségbe
az ezeréves falak közé az érdeklődőket. Az ese-
ményeken csak korlátozott számban lehet részt
venni. A Pannonhalmi Főapátság ezért idén a ze-
nei élményeket „házhoz viszi”, és részben vagy
teljes egészében élőben közvetíti azokat. 

Az érdeklődők már az augusztus 21-i nyitókon-
certbe bekapcsolódhatnak az interneten. Beetho-
ven és Kurtág kettősével indul a zenei utazás.

Augusztus 22-én a Concerto Budapest estjén
Beethoven 3. zongoraversenyével indul a koncert,
az együttes élére Evgeni Koroliov áll. Majd Jörg Wid-
mann klarinétművész, karmester és zeneszerző
darabja, a „Con brio” következik. Az est Csalog Gábor
Himnusztöredékek című ősbemutatójával folytató-
dik. Végül Beethoven 6. szimfóniája lesz hallható.

A fesztivál záró hangversenyén, augusztus 23-án
felcsendül Vidovszky László Promenád című da-
rabja. Hallható lesz Beethoven 16. vonósnégyesé-
nek harmadik tétele, Bach d-moll zongoraversenye
és Messiaen „Az isteni jelenlét három kis liturgiája”
című kompozíciója. A koncerten a Concerto Buda-
pest mellett színpadra lép a Purcell Kórus, Csalog
Gábor, valamint a kiváló Messiaen-játékos, Ránki
Fülöp és különleges elektronikus hangszerével, az
ondes martenot-val Bruno Perrault is. 

„Érzelmi labirintusban bolyongunk, az otthon
megnyugtató biztonságával. Mert az igazi Úr,
akinek vendégei vagyunk, nem engedi el a ke-
zünket” – fogalmazott a fesztiválról a házigazda,
Batta András zenetörténész.

HÁZHOZ MEGY 
AZ ARCUS TEMPORUM 
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M. Kácsor Zoltán: Dragalád visszavág –
Zabaszauruszok 4.
M. Kácsor Zoltánnak az elmúlt időszakban két
mesekönyve is napvilágot látott, így már 13 kö-
tetes szerző. Hét évvel ezelőtt a népszerű Ga-
rázs bagázs sorozattal indult írói karrierje, ame-
lyekben a munkagépek, műszaki járművek kel-
tek életre, megmozgatva a gyermekek fantáziá -
ját. Aztán megszületett a Zabaszauruszok me-
seregény-sorozat, ebben a dínók és sárkányok
izgalmas kalandjait élhetik át az olvasó gyere-
kek. A sorrendben negyedik kötet a napokban
került ki a nyomdából Dragalád visszavág cím-
mel, amelyben a Zabaszauruszok és Szutykoska
rendületlenül folytatják útjukat, hamarosan Ró-
dában, a világ legveszedelmesebb dínóvárosá-
ban találják magukat. A sorozatot a kiadó hat -
éves kortól ajánlja, de a szülők is szívesen olvas-
sák a lebilincselő történetet.

A boszorkány seprűje
A boszorkány seprűje című mesekönyv néhány
hónappal ezelőtt került a boltok polcaira. M. Ká-
csor Zoltán kilenc mesében mutatja meg, mi
történhet a klasszikus meseszereplőkkel, ha el-
hagyják, elveszítik tárgyaikat, képességüket. Mi
lesz a seprűvel a boszorkány nélkül, vagy a fehér
paripával a királyfi nélkül, a tűzzel a sárkány nél-
kül? Mivel minden jó, ha a vége jó, kiderül, hogy
az archetipikus mesealakoknak szükségük van
az ikonikus tárgyaikra, segítőikre vagy képessé-
geikre, így újból egymásra találnak. A könyv foly-
tatása karácsonyra várható.

DRAGALÁD, NANIMANÓ 
ÉS TELL VILMOS

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió, Czinger Orsolya

Győri szerzők frissen megjelent munkái közül válogattunk, ezúttal a gyerekeknek szóló kiadványok, mese-
könyvek közül ajánlunk néhányat.

Érsek Rózsa: Nefelejcs, hogy sokat ne felejts
Nem telnek tétlenül Érsek Rózsa, a Tanítóképző
Főiskola Gyakorló Iskolája volt szakvezető taní-
tójának napjai. Pár hete jelent meg a kisiskoláso-
kat segítő sorozatának 6. kiadványa „Nefelejcs,
hogy sokat ne felejts 2. osztályt végzettek szá-

mára” címmel. A szerző határozott véleménye,
hogy a távoktatás befejeztével különösen aktu-
álissá vált az ilyen, gyermekeknek szóló képes-
ségfejlesztő foglalkoztató. Ennek játékos felada-
tai tartalmazzák a tantervi minimumot és opti-
mumot is. A főhős, Nanimanó érdekes rejtvények,

MESÉI
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játékok, logikai feladatok kíséretében halad végig
az éves tananyagon. Szinte észrevétlenül irányítja
rá a figyelmet az esetleges matematikai és anya-
nyelvi hiányosságokra, segít a felidézésben, el-
mélyítésben. A Nefelejcset szünidei gyakorlónak,
illetve a tanév folyamán szakköri „csemegéző”
könyvnek, differenciált munkához is ajánlja a
szakember. A könyvek a pedagógus korábbi ta-
pasztalataira épülve, számos új ötletet is tartal-
maznak, ahogy azt a napjainkban újonnan felme-
rülő hiányosságok megszüntetése éppen igényli.
Villámszámoló címmel készül következő műve,
amiben a gyermekek számfogalom kialakításával
kapcsolatos gondjait oldja meg. A szerző eddigi
könyvei az olvasástechnikát, szövegértést, ma-
tematikai kompetenciákat fejlesztik.

Princzinger Anna: 
Tell Vilmos – Mesék az operából
A Tell Vilmos című kötet az Opera mesék (Mesék
az operából) sorozatban jelent meg tavasszal.
A sorozat ismert, népszerű operák cselekmé-

nyét dolgozza fel a gyerekek számára. A gyö-
nyörűen illusztrált kötetekhez egy-egy – az ere-
deti zenemű részleteit tartalmazó – CD-mellék-
let is tartozik. Princzin-
ger Anna kiskorától ír
történeteket, meséket,
verseket, novellákat,
regényeket, a Tell Vil-
mos az első kiadott
munkája. Magyar–tör-
ténelem szakos tanár-
nak készül, a Pázmány
Péter Katolikus Egye-
temre jár. Kiadói isme-
retség révén kérték fel
az opera meseváltozatának megírására. Anna
Giacomo Rossini operájának szövegkönyve nyo-
mán tette olvasmányossá, a gyermekek számá-

ra is érthető mesévé a történetet, amely arról
szól, hogy a svájci nép hogyan vívta ki önállósá-
gát Tell Vilmos segítségével. Az eredeti művön

néhány helyen változ-
tatott is, Matild és Ar-
nold szerelmi történe-
tének érzelmi oldalát
például erőteljesebben
kidomborította. A
könyvet a történelmi
szál és az érzelmi vo-
nal miatt nyolcéves
kortól ajánlja. Princzin-
ger Anna a szünidőben
sem tétlenkedik, no-

velláskötetén és egy regényen is dolgozik,
amelynek témája, mint a Tell Vilmos történeté-
nek is, a szabadságkeresés lesz. 

MI LESZ A SEPRŰVEL 
A BOSZORKÁNY NÉLKÜL, 
A TŰZZEL 
A SÁRKÁNY NÉLKÜL?
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A ’70-es években az amerikai szív-
gyógyász-társaság nem javasolta a
tojás fogyasztását. Uralkodó nézet
volt, hogy a koleszterinben dús to-
jássárgája fokozza a szívbetegség
kockázatát. Klinikai vizsgálatok sze-
rint a tojásból, rákból és más állati

ben terheli az allergiásokat. Még a tél sem hoz
megváltást: a fűtési szezon kezdetével, amikor a
levegő még szárazabb, a legtöbb atka elpusztul, de
nagy mennyiségű ürüléket hagy maga után.

Tippek házipor-allergiásoknak
Ha port törölgetünk, nedves ruhával tegyük, hogy
ne kavarjuk fel a részecskéket. Porszívózáskor (ezt
lehetőleg ne az allergiás személy végezze) hasz-
náljunk mikrofilteres készüléket. Sok modellnek,
főként a régi típusoknak, megvan az a hátránya,
hogy szíváskor az apró porrészecskéket részben
újra a levegőbe juttatja. A fa- és kőpadlók lénye-
gesen jobbak háziporra érzékenyek számára, mint
a szőnyegek, feltéve, ha a padlót rendszeresen
felmossuk vizes ruhával. Szellőztessünk gyakran
és sokáig, az ágyneműt is. Hálószobánkban le-
gyen hűvös, és a levegő páratartalma legyen kicsi,

RÖVIDEN

Árt-e a tojás FOGYASZTÁSA?

Jelenléte nem a higiénia hiányára utal
Atkák minden háztartásban előfordulnak, jelenlé-
tük nem a higiénia hiányára utal. A házipor-allergia
az allergiás asztma egyik leggyakoribb oka. Az at-
kák előszeretettel rohamozzák meg a hálószobát.
Leginkább a matracokba, a takarókba és a pár-
nákba fészkelik be magukat, ahol mindent meg-
találnak, ami számukra az élethez szükséges:
nedvességet, meleget, és táplálékot, vagyis em-
beri bőrpikkelyeket. Azt, hogy mennyi atka talál-
ható a hálószobánkban, megtudhatjuk a gyógy-
szertárakban kapható teszt segítségével, amellyel
azt is ellenőrizhetjük, sikeres volt-e az atkaölő
szerrel történt irtás. Porszívózással és tisztítósze-
res nedves tisztítással általában nem tudunk
megszabadulni a hívatlan vendégektől!

A benzilbenzoát hatékony lehet
A benzilbenzoát, amely szintén a gyógyszertárban
kapható, hatékonyan elbánik az atkákkal. Ezt pél-
dául a szőnyegpadlóra kell kenni, majd beledörgöl-
ni, hogy a hatóanyag a porrészecskéket és az al-
lergéneket tartalmazó ürüléket kioldhassa a tex-
tilszálakból, és magához köthesse. Ezután felpor-
szívózhatjuk a porrészecskékből, allergénekből és
elpusztult atkákból álló száraz port. A gyártó sze-
rint a benzilbenzoát nem ártalmas az emberi szer-
vezetre. A szer alkalmazását évente akár három-
szor is ismételni kell, mivel a háziporatka egész év-

Ha portörlés közben viszket az orra és könnyezik a szeme, azt elsősor-
ban a parányi atkák okozzák. Az egész évben fennálló, szénanáthának
vélt probléma mögött is gyakran poratka-allergia húzódhat meg. Az

ürülékük ugyanis olyan anyagokat tartalmaz, amelye-
ket a levegővel együtt belélegzünk. Az érzékeny

emberekből ez allergiát válthat ki.

mert ezt nem kedvelik az atkák: ideális a 18 °C, il-
letve az 50 százalék alatti páratartalom. A légtisz-
títók megbízhatóan kiszűrik a levegőből a lebegő
részecskéket. Amennyire lehet, mondjunk le a
porfogókról. Főként a hálószobában fontos, hogy
a nehéz, vastag függönyök helyett könnyű, mos-
ható anyagot válasszunk sötétítőnek. A plüssál-
latokat rendszeresen mossuk ki mosógépben. A
60 °C feletti hőmérséklet megöli az atkákat. A 60
°C alatti hőmérsékleten mosandó anyagokhoz
(például a csak 30 °C-on mosható gyapjútakarók,
függönyök esetében) használjunk atkátlanító mo-
sószeradalékot. A kereskedelemben kapható mo-
sószerekkel együtt így kimoshatók az atkák és az
allergéntartalmú részecskék is. Napközben a há-
lószobát ne használjuk lakóhelyiségnek. A több
funkciót betöltő helyiségekben különösen nehéz
elkerülni a por felgyülemlését.

eredetű táplálékból származó ko-
leszterinnek a vér koleszterinszint-
jére csekély hatása van, manapság
inkább a zsírok szerepét hangsú-
lyozzák. A szívgyógyászati társaság
irányelveiben már nem ítéli el a tojás
fogyasztását, de azt javasolják, hogy

TEENDOK HÁZIPOR-ALLERGIA ESETÉN´́

napi 300 mg-nál többet ne fogyasz-
szunk. Egy tojás 200 mg koleszterint
tartalmaz, valamint telített és telítet-
len zsírsavakat. Ennyi nem emeli a
vér koleszterinszintjét, és nem fo-
kozza a szív-érrendszeri betegségek
kockázatát egészséges embereknél. 

AZ ATKÁK 
ELŐSZERETETTEL 
ROHAMOZZÁK MEG 
A HÁLÓSZOBÁT 
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Mit nevezünk vérnyomásnak?
A vérnyomás az az érték, amely jelzi, hogy a
szív bal kamrájának összehúzódásakor eljut-e
a szükséges vérmennyiség a főverőerekbe. A
keringő vér nyomása, ereje változik az erek-
ben, a szív összehúzódása, elernyedése kö-
vetkeztében. A vérnyomás a nap folyamán is
változik, más nyugalmi testhelyzetben, és
más aktív mozgáskor, de egyéb tényezők is
befolyásolhatják, például a hangulat, bizo-
nyos gyógyszerek szedése, pillanatnyi közér-
zet. Általános nézet, hogy egészséges, fiatal
szervezet számára a 120/80-as vérnyomás-
érték a normális, de az is elfogadott, hogy
95/60 és 130/90-es értékek még nem te-
kinthetők kórosnak.

JÓ TUDNI

A CHILIPAPRIKA jótékony hatása

Akik kedvelik a csípős, fűszeres ételeket,
valószínűleg tovább élnek egy új tanul-
mány szerint, melyet a Harvard Egye-
tem közegészségügyi tanszékének ku-
tatói készítettek, és a British Medical
Journal közölt. A fűszeres ételek és an-
nak aktív komponense, a kapszaicin
csökkentheti a gyulladást, javíthatja az
anyagcserét, pozitív hatással lehet a bél-

baktériumokra és a testsúlyra. A kutatók
hét évig követték a résztvevőket. Össze-
hasonlították a csípős ételeket általában
nem fogyasztókat azokkal, akik egyszer
vagy kétszer hetente ettek fűszeres
ételt: utóbbiaknál 10 százalékkal csök-
kent a halálozás kockázata. További
elemzés alapján kiderült, hogy a friss
chilinek erősebb a védőhatása.

Több oka is lehet 
A krónikusan alacsony vérnyomás is panaszokat
okozhat, mely leginkább a vékony, magas, fiatal
lányokra jellemző. Krónikusnak akkor tekinthető
ez az állapot, ha a méréskor elsőként észlelt érték
tartósan 100 Hgmm alatt van. A mérés leginkább
akkor megbízható, ha 24 órás monitorozás alap-
ján értékelhetjük a napi vérnyomásprofilt. A tartó-
san alacsony vérnyomásnak több oka is lehet:
hormonális, pajzsmirigy-alulműködés, mellékve-
se-elégtelenség, az agyalapi mirigy működésének
elégtelensége, szívburokgyulladás, fertőzések,
mérgezés, hosszan tartó fekvés, vérnyomáscsök-
kentők vagy pszichiátriai gyógyszerek.

Mikor kóros?
Az alacsony vérnyomás csak akkor tekinthető
kórosnak, ha panaszokat okoz, egyébként olyan
állapotról van szó, ami egyes embereknél alka-
tilag természetes. Általában az agyi keringés za-
varai miatt keresik fel a páciensek az orvost.
Szédülés, fejfájás, ájulás, látászavar alakulhat ki,
de gyakran előfordul a teljesítőképesség csök-
kenése, kóros fáradékonyság, koncentrációs za-
varok, alvászavar, depresszió, émelygés, hányin-
ger, általános rossz közérzet is.

Tüneti kezelés
Az alacsony vérnyomás esetében is az lenne ideá-
lis, ha az okokat sikerülne kideríteni. Ezek hiányában
csak tüneti kezelés alkalmazható. Ilyenkor általában
életmód-változást javasolunk: megfelelő táplálko-
zást és fizikai aktivitást, főként úszást, sietős sétát
és egyéb dinamikus mozgásformákat. Fokozottan
kell ügyelni az ideális só- és folyadékbevitelre is.
Olyan gyógyszert nem szoktunk ajánlani, aminek
vérnyomásemelő hatása van, mert a panaszok és
tünetek általában természetes úton orvosolhatók.
Persze hozzátartozik az is, hogy kerülni kell azokat
a helyzeteket, például a hirtelen testhelyzetválto-
zásokat, amik a vérnyomás hirtelen esését, ezáltal
baleseteket provokálhatnak.

Szerző: Prof. dr. Dézsi Csaba András 
belgyógyász,

kardiológus osztályvezető főorvos

Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak ala-
csony vérnyomást. Leggyakoribb a vér-
nyomáscsökkentők, vízhajtók túladagolá-
sa, de ritmuszavar elleni szerek, pszichi-
átriai gyógyszerek, szívgyógyszerek is
okozhatnak ilyet, különösen, ha más ha-
sonló hatású szerekkel együtt adják őket.
Helyzetváltoztatáshoz kötött alacsony
vérnyomás a fentiek bármelyikében elő-
fordulhat, ezeken felül még kísérheti a sú-
lyos visszértágulatot, illetve trombózis
utáni szindróma része lehet.

AZ ALACSONY 
VÉRNYOMÁS CSAK 
AKKOR TEKINTHETŐ 
KÓROSNAK, HA
PANASZOKAT OKOZ

Kétségtelen, hogy a magas vérnyomás sokkal több rizikófaktort tar-
talmaz, de kórosan alacsonynak számító vérnyomás okozta panaszok-
kal is fordulnak olykor orvoshoz, főként hölgyek.

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

AZ ALACSONY 
VÉRNYOMÁS
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Az apás szülés a győri Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház gyönyörűen felújított, ba-
babarát szülészetén is nagyon népszerű.

A koronavírus-járvány első, tavaszi hullámának vi-
lágszintű dühöngése viszonylag kis mértékben érte
el Magyarországot, ezen belül Győrt. Ez persze jó-
részt a lakosság fegyelmezettségének és az átgon-
doltan szigorú intézkedéseknek volt köszönhető. A
fertőzéshullám csúcspontján azonban járványügyi,
egészségvédelmi okokból az apás szülés városunk-
ban is szünetelt. Mi a helyzet most? – kérdeztük dr.
Tamás László János főigazgató főorvostól.

„A járvány jelenlegi szakaszában viszonylag cse-
kély kockázatot hordoz az apás szülés népszerű
gyakorlata, ezért a győri kórházban van rá lehe-
tőség, természetesen a járványügyi előírások
szigorú betartásával – válaszolta a főigazgató.
– Az apától nem kérünk Covid-tesztet sem, de
azért az egyéni felelősség fontosságára felhí-
vom a figyelmet. Semmiféle betegség tüneteivel
ne menjenek be szülésre az apák, hiszen meg-
fertőzhetik szeretteiket.”

Ha azonban felgyorsul a vírus terjedése, s be-
lobban a járvány, akkor ismét szigorú korlátozó

APÁK A SZÜLŐSZOBÁBAN

A szülés nem a nő magánügye, de nem is feltétlenül olyan pillanat,
amit mások tekintetének kereszttüzében akar megélni az édesanya:
ez az egyik vélemény. A másik: a szülés közös boldogság, a jelen lévő
apa erőt ad párjának, és nincs szebb annál, mint együtt átélni a gye-
rekáldás csodáját.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Gorodenkoff/shutterstock.com

intézkedések védhetik csak meg egészségün-
ket, épségünket. „Épeszű ember pedig aligha
akarhatja, hogy bármelyik hozzátartozója el-
kapja az akár súlyos állapotot előidéző beteg-
séget. A friss mérések egyelőre még nem utal-
nak arra, hogy rövidesen a szomszéd országo-
kéhoz hasonló járványhelyzet alakul ki, de a
prognózisok szerint a második hullám, talán ki-
csit később, de bennünket sem kerül el” – mu-
tatott rá a főigazgató.

„Látom az apák boldogságát, amikor megpil-
lantják saját gyereküket. Közös, feledhetetlen él-
mény ez a szülőknek – idézi fel az örömteli szi-
tuációkat dr. Nagy Sándor osztályvezető főor-
vos. – Mégsem volt lelkiismeret-furdalásom ak-
kor, amikor a járvány tavaszi tetőzésekor le kel-
lett állítanunk az apás szülést. Meggyőződésem,
hogy a kórház főigazgatója következetesen szi-
gorú szakmai intézkedéseinek sokat köszönhe-
tünk, hiszen a városban meg lehetett fékezni a
vírus terjedésének a sebességét.” 

A szülészeti osztályon üres volt a folyosó, az
egyik, szobájából éppen kilépő, fáradt tekintetű
kismama nem is bánta, hogy a látogatás még
most is korlátozott.

„Két-három óránként szoptatjuk a kicsiket, ha
lehetne, folyamatosan rohamoznának ben-

nünket a szülők, barátok, jóval fáradtabban
térnénk haza a kórházból, mint amikor ideke-
rültünk” – mondta.

A szülésen részt vevő apát – vagy más hoz-
zátartozót, barátot, de szigorúan csak egyet-
len embert – egyébként már csak akkor érte-
sítik a kórházból, amikor megindult a szülés.
Előtte nem várakozhatnak a folyosón vagy a
váróban, régebben az is előfordult, hogy han-
gos kártyacsatákat rendeztek a leendő apák a
kórházban, miközben feleségük vajúdott. Most
az előzetes megbeszélés alapján behívott apa
addig maradhat, amíg a szülőszobából a kór-
terembe nem kíséri szeretteit. Más családtag,
barát, ismerős csak a hivatalos látogatás ide-
jén mehet be a kórházba. 

„Bababarát kórházként szeretnénk minél emlé-
kezetesebbé, boldogabbá tenni a szülés pillana-
tát, hiszen a család egysége fejeződik ki abban,
ha az apa is jelen van a szülésen – fogalmazott
dr. Nagy Sándor. – Arra azonban nagyon vigyá-
zunk, hogy ez a közös öröm semmiképpen ne
veszélyeztesse az újszülöttek és az édesanyák
egészségét, életét.”

A VÍRUS MÉG NEM RONTOTTA EL A KÖZÖS ÉLMÉNYT

SZERETNÉK MINÉL 
EMLÉKEZETESEBBÉ, 
BOLDOGABBÁ TENNI 
A SZÜLÉS PILLANATÁT
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Az alpolgármester elmondta, mindig jó érzés a
szépkorúakkal való találkozás és beszélgetés,
az pedig különösen, ha egy 95 éves győriről van
szó. Dr. Pergel Elza a személyes hangvételű
köszöntés mellett a város ajándékát is átadta
Éva néninek. A születésnapos szellemileg friss
és tevékeny, aktív éveiből szép emlékeket őriz.
Örömmel osztotta meg egyik legszebb élmé-
nyét, az esküvőjüket szeretett férjével, aminek
szertartását Apor Vilmos püspök celebrálta.
Éva néni aktív korában tevékeny életet élt, je-
lenleg lánya családjával lakik együtt. A szerető
gondoskodásnak köszönhetően ma már nap-
jait leginkább olvasással, tévénézéssel, beszél-
getéssel tölti.

Éva néni három unokával és hét dédunokával is
büszkélkedhet, valamint a korához képest jó
egészséggel, és még mindig kitűnő látással.
Szívből gratulálunk Éva néninek!

A KILENCVENÖT ÉVES ÉVA NÉNIT KÖSZÖNTÖTTE A VÁROS

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

A 95. születésnapja alkalmából a
város nevében dr. Pergel Elza al-
polgármester látogatta meg dr.
Ányos Henriknét, aki egész életét
Győrben töltötte.

APOR VILMOS CELEBRÁLTA  AZ ESKÜVOJÉT´́

„A Bán Aladár utca egyik háztömbjének falán korábban emléktáblát
helyeztek el a neves műfordító tiszteletére, ám amikor az épületet
felújították, a tábla megsérült és le is került a falról. Januárban dr. Dézsi
Csaba András polgármester egy lakossági fórumon ígérte meg a tábla
pótlását, ami mostanra meg is valósult” – mondta el Radnóti Ákos
alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője.

A MI

UTCÁNK
József Attilalakótelep

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

Erfurti út
A németországi Erfurt 1971 óta
testvérvárosa Győrnek.

Jáki utca
A Zöld utcából kiágazó kétágú ut-
ca a valamikori terület nevére, a
Jáki-laposra utal.

Jereváni út
Jereván Örményország fővárosa.
A Szovjetunió széthullása előtt
Győr testvérvárosi kapcsolatban
állt vele. A forgalmas Jereváni

A Szabadhegy és Nádorváros közötti mélyebb fekvésű területen, a va-
lamikori Jáki-laposon épült fel a 4 emeletesnél nem nagyobb magas-
ságú lakótelep 1976–1978 között. Bár a városrész elnevezés szebb,
de ez a néhány utcai terület Szabadhegy része. Az utcákat 1976-ban
nevezték el.

Adyváros és Szabadhegy össze-
kötő útja. 

Konini út
Konin egy lengyelországi város, a
barnaszén-medence legnagyobb
ipari központja.

Szőnyi Márton utca
Szőnyi Márton (1918–1944) ka-
tonatiszt. A győri születésű hiva-
tásos repülőhadnagy egy ejtőer-
nyős felderítés során vesztette
életét a második világháborúban. 

Az utcában élők kérésére újra helyére került
Bán Aladár emléktáblája. A neves költő, műfor-
dító, irodalomtörténész 1951-től élt Győrben
1960-as haláláig.

A HELYÉRE KERÜLT 
BÁN ALADÁR EMLÉKTÁBLÁJA
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Lehet, hogy a Pintér István névre még az is-
merősei sem kapnák fel a fejüket, hiszen a
legtöbben Jumbóként ismerik a győri alko-

tót. A név még nyolcéves korában ragadt rá,
amikor elefántos pólóban jelent meg diáktársai
előtt. Ehhez sok évvel később került egy „w”,
majd megint esztendőkkel később a Stein. Így
ma már az Apnoé zenekar lemezborítóján is
Jumbow Stein néven szerepel. De mielőtt az Ap-
noéval közös jelenüket vizsgálnánk, kezdjük az
elején.

Pintér István még arra is emlékszik gyermekko-
rából, hogy az egyik nagymamája a Kossuth ut-
ca 17., a másik pedig a 31. szám alatt lakott. Vá-
sott kölyök volt, ezért iskolát is kellett váltania,
mert nem minden pedagógus bírta a tempóját.
A középiskolában aztán nagyot fordult vele a vi-
lág, mert megérintette az alkotás szele, ő pedig
rálépett az addig ismeretlen útra. „Mezőgazda-
sági gépszerelőnek tanultam, mert nálunk a
család elvárása az volt, hogy először szerezzek
szakmát. Tizenöt éves lehettem, amikor elkezd-
tem az írás iránt érdeklődni. Próbáltam prózákat
megfogalmazni, de akkor még csak az asztalfi-

JUMBOW STEIN,
AZ UTAZÓ SZÓFARAGÓ

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Apnoé/Tímár Sára

Pintér István igazi győri gyerek, aki folyamatosan utazik. Hol országha-
tárokat átlépve, hol a gondolataiban, amelyek aztán dalszövegek for-
májában találnak utat a közönséghez. Családjában büszkén tartják szá-
mon, hogy már a nagypapája dédapja is győri volt. Így bármerre is so-
dorta az élet, mindig visszatalált szeretett szülővárosába.

óknak írtam, és meg sem fordult a fejemben,
hogy másoknak megmutassam – idézi fel a
kezdeteket Jumbow Stein, aki a többséggel
szemben nem versekkel kezdte. – Hamar ráéb-
redtem, hogy jól mennek a szóvirágok, a magyar
nyelv pedig tökéletes arra, hogy játsszunk vele,
és olyan szavakat alkossunk, amik előtte nem
léteztek. Megfogalmazhatunk úgy gondolatokat,
ahogy előtte még más nem.”

Érettségi után az Apáczaira iratkozott be, ahol
andragógiát tanult. Mondjuk, hogy az is egy volt
az utazásai közül, hiszen még a nyolcvanas évek
végén „kitanulta” a lemezlovasságot, de dolgo-
zott rádiós szerkesztő-műsorvezetőként is. En-
nek kapcsán került Budapestre, majd a főváros-
ban töltött két év után úgy határozott, hogy ka-
landját meghosszabbítva átteszi székhelyét

Hollandiába. „Amszterdamban és Rotterdam-
ban éltem, ahol épületgépészettel foglalkoztam,
és kikötőben dolgoztam. Közben egy régi isme-
rősöm megkeresett, így Európából elindultam a
tengerentúlra. Torontóban kötöttem ki, ahol fél
évig laktam” – meséli a győri dalszövegíró, aki
szerint utazni annyit tesz hozzá az emberhez,
mint könyvtárba járni. 

Ahogy az utazás kiindulópontja is Győr volt, úgy
a végállomást is a megyeszékhely jelentette.
Visszatérése óta az Észak-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóságnál dolgozik, a víz pedig továbbra is
lételeme. „Győrben akármerre megyek, vízbe
botlom. Nemcsak ezért, de nagyon szeretem
ezt a várost.” 

Az elmúlt három évben az alkotói énje egyre in-
kább reflektorfénybe került, amit az is segített,
hogy ismét egymásra találtak az Apnoé zenekar
vezetőjével, Takács Gergellyel. Legutóbbi albu-
mukon már Jumbow Stein dalszövegeinek Ta-
kács Gergely zenéi adnak szárnyat. „Ha valami
érdekel, akkor fogom a csákányt és az ásót, és
lemegyek a mélyére. A dalszövegírásnál még
van hova ásnom, de nagyon élvezem” – mondja
Jumbow Stein, aki a zenei produceri munkából is
kiveszi a részét. 

Jelenleg úgy érzi, hogy továbbra is Győrben van
a legjobb helyen. „Több vasat tartok a tűzben,
melyek közül a legforróbb egy olyan civil szel-
lemi műhely irányítása, ami helyzetbe hozná a
helyi illetőségű alkotókat. Célunk, hogy szabad
szemmel is jól láthatóvá váljon, itthon is ren-
geteg, magas színvonalon alkotó, alkotni vágyó
fiatal dolgozik azon, hogy Győr valóban a „kul-
túra városa” legyen.” 

KÖ
ZT

ÜN
K

ÉL
N

EK

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 
AZ ALKOTÓI ÉNJE 
KERÜLT 
REFLEKTORFÉNYBE
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#szarkazsófi

Elkészítés
A dinnyét, mivel valóban egészen izmos húsa
van, meg kell párolni. Felkockázom és vajon, fe-
dő alatt 15 percig főzöm egy fazékban. Ezután
hozzáadom a cukrot, a fahéjat, a sót, a citromot,
a tejszínt és a vizet, majd felforralom. Amint fel-
forrt, botmixerrel szép simára krémesítem, de
ezt egy turmixgépben is elvégezhetjük. Teljesen
kihűtöm, ezért érdemes előző este elkészíteni
és a hűtőben tartani. Tálalás előtt kisütöm a
szalonnákat, amit forrón teszek a levesbe és a
kockázott sajtokkal, magvakkal megszórom.

Talán a görögdinnye Magyarországon a
legnépszerűbb tökféle, de több dinnyefajta
sorakozik még a kínálatban édesség gya-

nánt, amit érdemes kóstolgatni. Korábban a
szomszéd nénink termesztette a dinnyéket és
kínálgatta kiskoromban, de kizárólag a pirosat
ettük meg. Hiába mondta, hogy sokkal édesebb
és tartalmasabb húsa van a sárgának, a cukor-
dinnyének, nem hittük el. Kevesebb a víztartal-
ma ugyan, és magas a szénhidráttartalma, de
éppen ezért jobb alapanyag a főzéshez. Mi mást
is kívánhatnánk jobban a nyári hőségben, mint
a jéghideg, szinte fagyiszerű, krémes mézdiny-

nyét vagy cukordinnyét? A szalonna és a kéksajt
a tetején pedig egy igazi nyaralás és gasztronó-
miai élmény, mert bármilyen meglepően hang-
zik, nagyon illeszkednek a tányérban. A dinnyék
egyik hátránya, hogy nem igazán tudjuk áttelel-
tetni őket, azaz üvegbe zárni. A mézdinnye ez
alól is kivétel, hiszen tartalmas húsa cukros lé-
ben egzotikus kompótnak is kiváló, valamint pü-
résítve, ha decemberben hideg fagylaltként ven-
nénk elő a karácsonyi csokoládés sütemény
mellé. Érdemes tehát odafigyelni erre a kis üde
gyümölcsre, mert itt van a szezonja, de lassan
el is múlik.

Bevásárlólista

1 db cukor- vagy mézdinnye,

200 ml habtejszín, 300 ml víz,

1 ek. kristálycukor, fél kk. só,

csipet őrölt fahéj, fél citrom leve,

1 kk. vaj

Tetejére: sült bacon, kéksajt, 

mozzarella, szeletelt

vagy őrölt mandula pirítvaFurcsa párosnak tűnhetnek a címben szereplők első hallásra, mégis
nagyon régi kombináció, és világszerte fogyasztják. Kutatásaim sze-
rint pedig ez a fajta dinnye a szépkorúak egyik kedvenc gyümölcse.

TIPP: AZ ELKÉSZÍTETT LEVES
ELTEHETŐ  A FAGYASZTÓBA, 

ÉS FAGYLALTKÉNT FOGYASZTHATÓ

MÉZDINNYE-
KRÉMLEVES 
BACONNEL
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És miért is vagyunk mi a legjobbak a felnõttoktatásban?

*Megfelelõ képesítés beszámításával, vagy igény esetén a tanulmányi idõ megrövidítésével (osztályozóvizsgákkal).

1. Intézményünk a felnõttoktatásra specializálódott. 2. 8 osztállyal is jelentkezhetsz. 3. 16 éves kortól jelentkezhetsz 
és felsõ korhatár nincs. 4. Munka mellett, heti két délutánt vesz igénybe. 5. Diákigazolvány, családi pótlék, illetve egyéb

kedvezmények igényelhetõek. 6. Tanulóink a tanórákról való mulasztásaikat otthonukban az internet és weboldalunk
segítségével pótolhatják digitális formában is. 7. A négy kötelezõ érettségi tantárgy mellett az ötödiket személyre szabjuk.www.tudasfagimnazium.hu

Facebook: Tudásfa Gimnázium
tudasfagimnazium@gmail.com
Tel.: 30/321-4321, 20/237-9035

ÉRETTSÉGI AKÁR 1-2-3 ÉV ALATT*

Már elkezdôdött a beiratkozás!   Várunk sok szeretettel!   Tudásfa Gimnázium Gyôrben is! 

A látogatók sétálhatnak a hangulatosan megvilágított utakon,
betekinthetnek az állatok esti programjába, a kijelölt időpontok-
ban megfigyelhetik, hogyan vacsoráznak az állatkert lakói.

„Több mint orgona, több mint zenetörténet, Lélek és kultúra” cím-
mel 20:30-kor Rákász Gergely varázslatos koncertje látható az
állatkert kőszínpadán. Rövid nyakú zsiráf? Hosszú lábú teknős?
Papp Norbert homokanimációival a koncert alatt életre kelnek. 

18–21 óráig a merészebbek megmérettethetik magukat a bá-
torságpróbán, simogathatnak kígyót, csótányt és egyéb „nem-
szeretem” állatokat. Továbbá a TapiZOO asztalnál különböző
állatoktól származó dolgokat tekinthetnek meg az érdeklődők,
akik megtudhatják, hány darab és mekkora nyakcsigolyája van
a zsiráfnak, vagy mekkora a víziló agyara. Pillants be a kulisszák
mögé! Rózsaszínre festett flamingó? Mikor térnek nyugovóra
a zsiráfok? Hányféle takarmány található az állatkert takar-
mánykonyhájában? A csoportvezetés keretein belül ezt is meg-
tudhatod. 19 órakor állatbemutató, vagyis Zoo Show kezdődik
az arénában: Miért köp a láma? Mennyire színes egyéniségek
a papagájok? Mi az összefüggés a teve és a tyrannosaurus rex
között? Az állatbemutatón mindenre fény derül! Lesznek lát-
ványetetések is: 18 órakor az apellák és a csuklyásmajmok,
18:30-kor az oroszlánok, 19:40-kor pedig a vadkutyák vacso-
ráznak. A rendezvény az állatkert jelenleg érvényes jegyáraival
látogatható. Jegyek válthatók a rendezvény ideje alatt az állat-
kert jegypénztárában 21 óráig. Belépőjegyek már online is
megvásárolhatók a shop.zoogyor.com oldalon.

A kulisszák mögötti csoportvezetés az állatkerti belépő
megváltása után ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A je-
lentkezéseket augusztus 13-ig a zoogyor@zoogyor.com
címen tudjuk fogadni.

Látogassanak el hozzánk, legyenek részesei egy titokzatos
kalandnak az állatkerti éjszaka varázslatos világában!

Augusztus 15-én a Xantus János Állatkert az éjszakai dzsun-
gel hangulatát megelevenítve, meghosszabbított nyitvatar-
tással (22 óráig, utolsó belépés: 21 óra) és kalandos progra-
mokkal várja látogatóit.

NYÁR ESTI KONCERT
AZ ÁLLATKERTBEN

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

Támogatott tartalom
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ÁLLÁSHIRDETÉS

INGATLAN-
ÜZEMELTETÉSI
ÜGYINTÉZO
Feladat:
• A saját és az önkormányzati tulajdonú

ingatlanok felújítás utáni műszaki átadás-átvétele.
• Ingatlanhasznosítás során a bérbe adott

ingatlanok átadás-átvétele.

Elvárások: 
• minimum középfokú műszaki végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• ügyfélorientált szemlélet
• problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés
• jó kommunikációs készség

Előnyt jelent: 
• B kategóriás jogosítvány
• saját tulajdonú gépjármű
• felsőfokú műszaki végzettség
• ingatlankezelésben szerzett tapasztalat

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

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 17.

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

´́

ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

FUTÉSSZERELOHEGESZTÓ́ ´́ ´́

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024
GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Feltétel: autogén, AWI és bevont 
elektródás hegesztő vizsga
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás-
bizonyítvány

CSOSZERELO´́ ´́

Feltétel: szakirányú végzettség,
PLC-programozás alapismerettel

MUSZERÉSZ´́
Feltétel: szakirányú végzettség
VILLANYSZERELÓ́

Feltétel: szakirányú végzettség,
elektrikusi minősítő vizsga

VILLANYSZERELO–
ELEKTRIKUS

´́

Bérezés megegyezés szerint.

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony, folyamatos
munkavégzés • versenyképes fizetés + cafetéria • vidéki-
eknek bejárási költség térítése • szakmai képzések támo-
gatása • hosszú távú munkalehetőség • munkavédelmi
eszközöket, kézi szerszámokat, gépeket biztosítunk

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-
Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@
gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tár-
gyában tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség

CSOSZERELO
Feltétel: szakirányú végzettség

ASZTALOS
Feltétel: szakirányú végzettség

FESTO
Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

´́ ´́

´́

Alegtöbb ilyen mellékvízmérőt társasházi
lakásokba szerelték, lakásmérőnek is
gyakran nevezik. De találunk néhányat

úgynevezett kisebb vízvételezési helyeken,
tárolókban, garázsokban, udvari csapokon is,
így a locsolómérők szintén ebbe a csoportba
tartoznak.

Hogyan néz ki a csere a gyakorlatban? – kérdez-
tük Hollós Zsoltot, a Pannon-Víz Zrt. értékesítési
osztályvezetőjét. „Érintett felhasználóink a lejá-
rat évében, januárban levelet kapnak, melyben
tájékoztatjuk, hogy lejár a vízmérő hitelességé-
nek időtartama. Egyben felkínáljuk, hogy meg-
bízott alvállalkozónk elvégzi a cserét” – kezdte.
Hozzáfűzte, a cserével a győri Tömös Kft.-t bíz-
ták meg. Szerelőjük előre egyeztetett időpont-
ban felkeresi a felhasználót és lecseréli a mérőt,
elvégzi a szükséges adminisztrációt, plombálást.
Szerelőik arcképes igazolvánnyal rendelkeznek,
a mérőcserével megbízott munkatársak fényké-
pe a Pannon-Víz weblapján megtalálható. 

Hollós Zsolt elmondta, a mellékvízmérő a fel-
használó tulajdona, így mindenki a saját döntése
szerint választhatja meg a csere módját.
Amennyiben nem fogadják el az ajánlatot, elő-

IDÉN IS TÖBB EZER VÍZMÉRŐ
LECSERÉLÉSE ESEDÉKES

Idén is közel 6700 győri lakásvízmérő hitelessége jár le. Az úgyneve-
zett mellékvízmérőknél a csere díját beépítették a vízdíjba, így nem
kellett külön fizetni érte. Egy 2015-ös törvényi változás azonban
másképp rendelkezett, azóta külön kell fizetni a mellékvízmérők cse-
réjéért. Vagyis így idén is újabb és újabb felhasználónk szembesül a
kellemetlen ténnyel: fizetni kell valamiért, amiért eddig nem. 

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

ször rendelniük kell egy plombalevételt, ezt csak
a szolgáltató munkatársa végezheti. Második
lépésben a mérőt már bárki lecserélheti. A típust
célszerű egyeztetni a Pannon-Víz ügyfélszolgá-
latán. Ezután ismét a vízszolgáltató szakembere
érkezik műszaki átvételre és plombálásra.

Ha valamilyen oknál fogva nem végeztetik el az
új hitelesítést, úgy a lejárat után a szolgáltató
a főmérőre számlázza a fennmaradó fogyasz-
tását, és egyben felmondja a szolgáltatási
szerződést.
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A Mosoni-Dunán és a Rábán levonult az árhullám, ezt követően szükség volt
a folyók győri szakaszain a rakpartok takarítására. Az apadás megindulásával
egy időben a Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóságának munkatársai
azonnal megkezdték a munkát. Az árhullám jelentős mennyiségű hordalékot,
darabos hulladékot hagyott maga után, elsőként ezek összegyűjtése és el-
szállítása történt meg. A partokra hordott vastagabb iszapréteget tolólapos
kisgéppel távolították el, majd magas nyomású vízsugárral tisztították meg a
sétálóutak burkolatát, a rézsűket. A több kilométer hosszú városi szakaszokat
a takarítást követően ismét birtokba vehették a közlekedők.

Augusztus 20-án, csütörtökön és 21-én, pénteken a Győr-Szol
Zrt. Orgona utcai és Jókai utcai ügyfélszolgálati irodái egységesen
zárva tartanak, a telefonos ügyfélszolgálat nem működik. A szol-
gáltató hiba- és kárbejelentő vonala (96/50-50-55) minden nap-
tári napon 0–24 órában hívható. Győrben a felszíni fizetőparkoló-
hálózat beállói 20-án és 23-án díjfizetés nélkül vehetőek igénybe.
21-én és 22-én szombati díjfizetési rend lesz érvényben, az I. és
a II. övezetben, valamint a Széchenyi István Egyetem P5 és P6 jelű
fizetőparkoló-zónájában 8 és 14 óra között díjköteles a parkolás,
a III. övezetben díjmentes. A Jókai, a Révai, az Árpád, a vásárcsarnok
és a Dr. Petz Lajos parkolóházban, valamint a Dunakapu mélyga-
rázsban folyamatosan az érvényben lévő díjakért lehet parkolni. A
Herman Ottó utcai vásárcsarnok augusztus 20-án zárva tart, a to-
vábbi napokon a rendes nyitvatartási rend szerint várja a vásárló-
kat. A Tarcsay utcai piacon 22-én 6 és 14 óra között lesz kereske-
dés. A Magyar Vilmos Uszoda 20-án, 21-én, 22-én és 23-án is a
rendes nyitvatartási rend szerint fogadja a látogatókat. A Barátság
Sportpark 20-án korlátozott nyitvatartással üzemel. A műfüves
pályák, a kiszolgáló létesítmény zárva lesznek, míg a játszótér, a
futópálya és a park további sporteszközei használhatóak. A többi
napon a létesítmény a rendes nyitvatartási rend szerint vehető
igénybe. A szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár úti,
Templom úti, Malomsori és Koroncói úti köztemetők 20-án, 21-
én, 22-én és 23-án is 7 és 20 óra között látogathatóak. A Győr-
Szol Zrt. szolgáltatásairól és nyitvatartásairól a gyorszol.hu web-
oldalon olvasható információ.

ÜNNEPI INFORMÁCIÓK

PARTTAKARÍTÁS ÁRADÁS UTÁN
Szöveg: Győr-Szol Zrt.

ÁLLÁSHIRDETÉS

TÁRSASHÁZKEZELO

Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik egy stabil, kiszámítható 
munkahelyen, kötetlen munkaidőben? Akkor nálunk jó helyen kopogtat!
A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő üzletága felvételt hirdet

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

munkakör betöltésére!

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzettségű, jó szervező- és koordináló képes-
séggel rendelkező, önálló munkavégzésre képes vezető egyéniség. Fő feladata a Győr-Szol
Zrt. által képviselt társasházakban társasházkezelői tevékenység ellátása. A felvételnél előnyt
jelent a társasházkezelői végzettség és/vagy az építőiparban szerzett gyakorlat, saját gépkocsi.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

´́



ELADÓ

Győrben, Jereváni úton
nagyméretű, utcafronti, fű
tött garázs eladó. Kitűnő be
fektetés! Érdeklődni lehet:
0620/4153873.

KIADÓ

Külön bejáratú albérleti szo
ba egyetemista kislány ré
szére kiadó Adyvárosban.
Érdeklődni: 0696/283855
ös telefonszámon. A busz a
lakástól indul az egyetemig.

Balatonfüreden, Horváth Mi
hály utcában part közeli, új
szerű, igényes, jól felszerelt
apartman kiadó. Ár: 15.000–
22.000 Ft/nap, 24 fő. Tel.:
0630/4286171. Ingyenes
zárt parkoló. Közelben strand,
bevásárlóközpont, uszoda,
Aquapark található. Dr. M.né

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm
es, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne nádorvárosi vagy
adyvárosi, 2 szobás, határo
zatlan bérleti szerződéses la
kásra. (Hirdetési szám: 196)

rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés!

Hagyatékot, kristályokat, bi
zsut, pénzeket, kitüntetése
ket, órákat, porcelánokat,
festményt, képeslapokat.
0620/5567141

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok!  0620/529986

Felment a tört arany ára!
9.000 Ft/gtól. Régiségfelvá
sárlás! Győr, Hotel Rába!
Augusztus 19én, augusztus
26án, szeptember 2án,
szeptember 9én. Minden
szerdán 9–14 óráig. Fazon
arany 11.000 Ft/gtól. Antik
és briliánssal díszített 9.000
Ft/gtól. Festmények, régi
pénzek, kitüntetések, képes
lapok, Zsolnayk, herendik,
karórák. 0670/3816345,
www.dunagaleria.hu

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődés telefonon:
0620/4153873.

szerint számlát biztosítok.
0670/7075812

Tetőfedés, javítások, eresz
csatorna tisztítása, kisebb
nagyobb munkálatok.  06
30/4382919

Vállalom limlomjának elszál
lítását, megbízható csapat
vagyunk. Hívjon bizalom
mal, ár megegyezés szerint.
Igény szerint számlát biztosí
tok.  0670/5146990

Szobafestés, tapétázás, pad
lólerakás. 15 éves szakmai
tapasztalat. Megbízható,
tiszta munkavégzés. Nyugdí
jasoknak kedvezmény! Tel.:
0630/9122266.

Nagytakarítási akciót hirdet
a győri TippTopp Mosoda.
Lakások, irodák, lépcsőhá
zak takarítását, szőnyegtisz
títást is vállalunk. Augusztu
si megrendelőnknek 20%
os árengedményt biztosí
tunk.  0670/6708268.

Duguláselhárítás, víz
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Külbeltéri
burkolatok javítása. 06
70/3636633

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag

választással. Ingyenes fel
mérésszállítás. Autók, robo
gók kárpitjainak javítása, át
húzása. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0670/8846838.

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostetőszi
getelést, falap javítását,
festést garanciával, enged
ménnyel vállalok. 06
30/3762712

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Érd.:
+3620/5172701

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

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

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés: 0670/5642280.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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
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Adyvárosi, 2 szobás, 53
nmes, távfűtéses, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 3 szobás,
esetleg 1+2 fél vagy 2+2
fél szobás lakásra Nádor
város, Adyváros, Marcal
város területére, max 2.
emeletig. (Hirdetési szám:
199)

Belvárosi, 3 szobás, 130
nmes, gázfűtéses, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 3 szobás,
70 nmes, belvárosi vagy
révfalui, egyedi gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerző
déses lakásra. (Hirdetési
szám: 201)

Marcalvárosi, 3 szobás, 53
nmes, távfűtéses, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 1 szobás ná
dorvárosi lakásra, max. 40
négyzetméteresig. (Hirdeté
si szám: 207)

Szigeti, 3 szobás, 64 négy
zetméteres, távfűtéses, er
kélyes, határozatlan bérleti
szerződéses, rendszeresen
felújított lakást cserélne 2
szobás, 4560 négyzetmé
teres, belvárosi, nádorváro
si, József Attilalakótelepi,
szabadhegyi vagy kisme
gyeri lakásra. (Hirdetési
szám: 209)

ÁLLÁS

Illemhely felügyeletére és
takarítására elsősorban
nyugdíjast keresünk. 06
96/365452

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Tel.: 0670/2339213.

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győrben
és környékén. Kisebb munkát
is! Tel.: 0670/3846557.

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198.

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen
elszállítom felesleges holmi
ját. 0620/9967268

Kisebb kőművesmunkát, be
tonozást, belső átalakítást,
vízbekötést vállalunk. 06
30/6671385

Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbon
tást is megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény

MINIMÁLIS várakozási idôvel, 
KOMPLEX orvos-diagnosztikai rendszerrel, 
PROFESSZIONÁLIS egészségügyi ellátással 
várjuk vendégeinket.

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
a

m
i elhivatottságunk!

GYÔR, PÁTZAY PÁL UTCA 7.    +36-30/693-4617

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang
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Optimum Optika
9021 Győr Széchenyi tér 11.
Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055
info@optimumoptika.hu

A ZEISS DuraVision® BlueProtect egy speciális
réteg, amelyet kimondottan azoknak fejlesztettek
ki, akik idejük nagy részét beltérben töltik
LED-ek, TV-k, számítógépek vagy tabletek
kijelzői nek kék-ibolya fényével körülvéve.

Most minden BlueProtect réteggel ellátott Zeiss
szemüveglencsét az alaplencse árában kínálunk.

ELŐZZE MEG
szeme túlterhelését
DuraVision® BlueProtect
rétegű lencsével!

Akció időtartama:
2020. június 30.

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Gyôr-Gyárvárosban eladó családi
házakra nézô, kétszobás, 43 nm-es,
franciaerkélyes társasházi lakás. Az
ingatlan szigetelt épületben található,
ablakai mûanyagok, redônnyel és ro-
varhálóval felszereltek. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 15,99 M Ft

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó ez a
dupla erkélyes, elsô emeleti, 60 nm-
es lakás. 4 lakásos ház elsô emeletén
található. Elosztása: amerikai konyhás
nappali+2 szoba. Ablakai mû anya gok,
redônnyel és szúnyoghálóval. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 32,49 M Ft 

Gyôrben, a Pacsirta lakóparkban új
építésû, minôségi társasházi lakások
eladók. Ez a 66 nm-es lakás az elsô
emeleten található. Az ingatlan elosz-
tása: nappali+2 szoba. A nappaliból
nyílik az 5 nm-es erkély.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 29,95 M Ft 

Gyôrzámoly új építésû részén eladó
amerikai konyhás, nappali+3 hálószo-
bás, 91,5 nm-es ikerház, melyhez 2
terasz tartozik. Saját kertkapcsolatos,
melynek nagysága 358 nm. Nagy elô -
nye, hogy saroktelken épül.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Gyôr-Réfaluban épül ez az impozáns
társasház. Különbözô méretû lakások
elérhetôk 42—64 nm-ig. Ez az ingatlan
57 nm-es, terasz és kert tartozik hoz-
zá, 2 szoba+nappalis. Emelt szintû
fûtéskészen kerül átadásra.

Cser Tibor:
70/507-6717 Ár: 31,383 M Ft 

A Százszorszép lakóparkban eladó
ez a bruttó 59 nm-es lakás, melynek
elosztása 2 szoba+nappali. A 22
nm-es teraszról csodálatos panorá-
ma tárul elénk. A konyha teljesen fel-
szerelt, ide csak költözni kell!

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 30,9 M Ft Ár: 35,9 M Ft

Legyen Ön az elsô lakó! Gyôr-Mar-
calváros II-n (Bodócs I. u. 10.) kiadó
ez a 43 nm-es, nappali+1 szobás la-
kás. A házban lift van. Gyönyörû, 8 nm-
es, napos terasza van. A konyhabútor
felszerelt. Az ingatlan bútorozatlan.

Búza Tímea: 
70/425-5590 Ár: 120 e Ft/hó 

Gyôr-Adyváros központi részén el-
adó 44 nm-es, kétszobás, loggiás, íz-
lésesen felújított panellakás. Liftes
házban található, mely két oldalról
szigetelt. Ablakcsere, vezetékek, bur-
kolatok cseréje megtörtént. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 18,99 M Ft 

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



A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy, a Pécsinger Szőlőbirtok által felajánlott Irsai Olivér.
A nyertest e-mailben, illetve postán értesítjük.
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A koronavírus-járvány újra növekvő esetszá-
mokat mutat az európai országokban, így
testvérvárosainkban is ezzel kapcsolatosak
a híradások. Brassóban a közgyűlés elé kerül
egy javaslat elektronikus eszközök biztosí-
tásáról arra az esetre, ha digitális oktatás
lépne életbe az országban. Erfurtban 13
embernél nyaralásról hazatérve mutatták ki
a betegséget. Ingolstadtban az új fertőzöt-
tek nagy része szintén külföldi nyaralásról
tért haza. A kontaktok számának csökken-
tése miatt a bográcsozást is megtiltották a
nyilvános helyeken. Sindelfingenben jelen-
leg három aktív eset van, itt a grillezési tilal-
mat a szárazság miatt vezették be. Colmar-
ban szintén hőséggel küzdenek, harmadfokú
riasztás van érvényben.

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP

A KORONAVÍRUSRÓL
SZÓLNAK A HÍREK

Kuopióban viszonylag nyugodt a helyzet, a
héten az új tanév is elindult, méghozzá a
tantermi oktatási rendben. Nof Hagalilban a
kórház dolgozói ajándékot kaptak az önkor-
mányzattól helytállásukért. Poznanban egy
városházi dolgozó fertőződött meg a koro-
navírussal, a hivatal a fertőtlenítés után za-
vartalanul működik tovább.

Szombaton tartják Nyizsnyij Novgorod vá-
rosnapját. Jövőre egyébként jeles évforduló
következik, míg Győr a 750., addig Nyizsnyij
Novgorod várossá válásának 800. évfordu-
lóját ünnepli. A közelmúltban bemutatták az
„Együtt” című tv-sorozat trailerét. A Wuhan-
ban forgatott sorozat a koronavírus kezde-
tétől mutatja be az ellene való küzdelmet.
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Szerző: Nagy Roland
Fotó: puskasmusical.hu

Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez   96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

KIADÓK!
IRODAHELYISÉGEK

Innovációs és Technológia Központ
Gyôri Ipari Park Gesztenyefa u. 4. 

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

A „Puskás, a musical” bemutatóját a Hősök te-
rére tervezték, a vírushelyzet azonban változ-
tatott ezen, hol tartanak az előkészületek?
Július elejétől próbálunk, úgy készültünk, hogy
szabad téren ötezer ember láthatja augusztus
20-án a bemutatót, erre sajnos most nem lesz
lehetőség. A főpróbahétnél tartunk, két színházi
előadással nyitunk az Erkel Színházban, aztán
reményeink szerint országos turnéra indulunk a
darabbal. Bízom benne, hogy jövőre a győri aré-
na is otthont adhat egy előadásnak.

Puskás élete regénybe illően kalandos volt. Mi
fért bele ebből a musicalbe?
A történet 1937-ben indul, amikor a tízéves Pus-
kás Öcsit a Kispest leigazolja, és 1960-ban zárul,
amikor a Real Madrid mezében „Pancho” négy
gólt lő a glasgow-i BEK-döntőben az Eintracht
Frankfurtnak. A darab nagyszerűen bemutatja az
’50-es évek Magyarországát, a kort, az embe -
reket és a politikát, ami meghatározta Puskás
sorsát is. Sokan nem tudnak egy csomó dolgot
Puskásról, az emberről. A teljes történelmi hűség
jellemző a darabra, az írók nagyon figyeltek erre. 

Puskás a világ legjobb futballistája volt, ám
miután 1956-ban úgy döntött, nem tér vissza

MUSICAL MUTATJA BE 
A LEGHÍRESEBB MAGYAR ÉLETÉT

„Puskás a valaha volt legjobb
ember, aki futballcipőt húzott a
lábára” – írta le egyetlen találó
mondattal csapattársát és barát-
ját, Puskás Ferencet az az Alfredo
Di Stefano, akit a leghíresebb ma-
gyar életéről szóló musicalben
Nagy Balázs alakít. A győri szí-
nésszel beszélgettünk.

NAGY BALÁZS PUSKÁS MADRIDI CSAPATTÁRSÁT ALAKÍTJA

Magyarországra, majd letöltötte kétéves eltil-
tását, csaknem húsz kiló súlyfelesleggel iga-
zolta le a Real Madrid. Az akkori legnagyobb
sztár nem fogadta kitörő lelkesedéssel.
És a musicalben én vagyok ez az ember, vagyis a
Szőke Nyíl, az ötszörös BEK-győztes Alfredo Di
Stefano. Van egy jelenet, amelyben a győri szüle-
tésű menedzser, Östreicher Emil bemutatja Öcsit
és Alfredót egymásnak. Ekkor a színpadon is el-
hangzanak a híres mondatok: Dagadt vagy, fogyjál
le! A dal aztán már arról szól, hogy futunk, nyomjuk
a fekvőtámaszt, izzadunk, hogy Puskás vissza-
nyerje a formáját, ebben pedig Di Stefano van se-
gítségére, aki később az egyik legjobb barátja lesz. 

Hogyan kerül Nagy Balázs szerepével kapcso-
latban képbe a híres énekes, Ricky Martin?
Van egy félig magyar, félig spanyol számom, amit
Juhász Levente zeneszerző Ricky Martinra írt. Az

eredeti koncepció az volt, hogy a tervezett bemu-
tatón a Hősök terén ő bújik Di Stefano bőrébe, majd
az országos turnén már én játszom ezt a szerepet.
A vírushelyzet miatt ez sem valósult meg.

Közel hatvan táncos szerepel a Szente Vajk
rendezte darabban, összesen százötven részt-
vevője lesz a produkciónak, és több győri mű-
vész is ott lesz a színpadon.
A győriek kulcsfigurái a látványnak. Németh Eszti –
aki a színházunk tánckarának tagja hosszú évek óta
– a koreográfus-asszisztens. Ha hiányzik valaki a
próbákon, már ugrik is be a helyére, fogalmam
sincs, hogyan tud annyi koreográfiát megjegyezni.
Fekete Rebeka és Száraz Dávid táncosaink is a pro-
dukció részesei, ami úgy érzem, nagy siker lesz.

A darabot Galambos Attila és Szente Vajk írta, a ze-
neszerző Juhász Levente. A főszereplő Veréb Tamás.

Nagy Sándor, Harsányi Levente 
és Nagy Balázs 
a darab olvasópróbáján
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Kovács János, 4 danos judomes-
ter, a Vital Judo Klub vezetőed-
zője 4–6 éves óvodásoknak ki-
dolgozott egy fejlesztő mozgás-
formát. Az ukido szeptember
közepétől minden győri önkor-
mányzat által fenntartott óvo-
dába is eljut, az úttörő kezdemé-
nyezés rendszeres testmozgást
biztosít, továbbá különleges
módszerekkel fejleszti az iskola-
érettség előtt álló gyermekek fi-
zikai és mentális képességeit. A
hiánypótló, korosztályspecifikus,
negyvenperces „edzések” lénye-
ge, hogy játékokkal a mozgás
örömét adja majd heti egyszer a
gyerekeknek.

„Az ukido jelmondata a játszva
fejlesztés, hiszen ez a korosz-

Szeptember közepétől a győri önkormányzati
óvodákban a gyermekek megismerkedhetnek az
ukidóval. A 4–6 éveseket játszva fejlesztő moz-
gásforma a városi sportszakosztályok utánpót-
lás-nevelésében is jelentős szerepet kaphat.

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor 

tály még nem alkalmas a mo-
noton, edzés jellegű foglalko-
zásokra. Ahol az óvodákban
adottak a feltételek, ott hely-
ben tartják az edzők az órákat,
ahol még nem, a csoportokat
az Olimpiai Sportparkba szál-
lítják, az utazást az önkor-
mányzat biztosítja. A győri
szakosztályok edzői is elsajá-
títhatják az ukidoképzést, és
azt a későbbiekben az után-
pótlás-nevelésben is felhasz-
nálhatják” – fejtette ki Kovács
János edző. 

Papp Oszkár, a Győri Atlétika
Club elnöke szerint az ukido ab-
ban is lehetőséget rejt, hogy a
foglalkozásokon az edzők fel-
mérjék és a szülőknek jelezzék,
milyen erősségük van a moz-
gásban a gyermekeknek, ame-
lyet a későbbi sportágválasz-
tásban kamatoztathatnak. 

MOZGÁSFEJLESZTÉS
A GYŐRI ÓVODÁKBAN

UKIDO:
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HELYTÁLLTAK A FIATALOK A FELNŐTTEK KÖZÖTT IS
Hétvégén Budapesten, a Lantos
Mihály Sportközpontban rendez-
ték a 125. Atlétikai Magyar Baj-
nokságot, ahol két győri klub, a
Bercsényi DSE és a GYAC verseny-
zői is indultak, és szép eredmé-
nyeket értek el.

A bercsényisek közül egyéni csúccsal szerzett
ezüstérmet 800 méteres síkfutásban Répássy
Hanna, aki időeredményével az U20-as európai
ranglista 7. helyére került. Hanna 400 méteren
is megjavította addigi legjobbját, és a döntőben
az 5. helyen ért célba, sőt a klub 4x400 méteres
váltóját is erősítette: a Hanzlik Éva–Simon Vi-
rág–Szigeti Boglárka–Répássy Hanna összeál-
lítású csapat a 6. helyen végzett. Kalácska Áron

88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

400 méteres gátfutásban 8., 110 méteren 5.
lett, utóbbi számban pályafutása során életében
először lépte át a 15 másodperces határt. Áron

4x100 méteren is versenyzett, ahol Pintér Dá-
viddal, Vecsey Lászlóval és Horváth Márkkal a 6.
helyen értek célba. 

A Hanzlik Éva–Szigeti Boglárka–Simon Virág–So-
rok Klaudia alkotta 4x100 méteres váltó 5., Sorok
Klaudia 100 méteres gátfutásban szintén 5., Si-
mon Virág 200 méteren 7. lett. A még csak ifjúsági
korú Vecsey László 400 méteren 10. helyen zárt.

A legtöbb GYAC-os atléta ifjúsági és junior korcso-
portúként indult a felnőttek között, és ebben a
mezőnyben is helytállt. Ideális főpróba volt szá-
mukra az OB a korosztályos bajnokságok előtt,
amelyeket a következő hetekben rendeznek meg
Budapesten és Debrecenben. Deák Bence 3000
méteres akadályfutásban 5., Pintér-Horváth Má-
tyás 800 méteres síkfutásban 7., Jó Alíz szintén
800 méteren 8. lett. A kalapácsvető Árvai Krisztián
és a súlylökő Luka Ádám 10., a gerelyhajító Fábián
Eszter 11. helyezést ért el.

Az európai szövetség által nyilvánosságra ho-
zott menetrendből kiderült, hogy a tervek
szerint mindkét magyar együttes szeptem-

ber 12-én, szombaton játssza első mérkőzését. Az
FTC a népligeti csarnok helyett ebben a szezonban
is az Érd Arénában rendezi hazai találkozóit, az ETO
az Audi Arénában fogadja ellenfeleit. Idén a 14 fordu-
lóból kilencet bonyolítanak le, amennyiben a korona-
vírus-járvány lehetővé teszi. November 22-e után bő
másfél hónapos szünet következik a norvég–dán kö-
zös rendezésű Európa-bajnokság miatt, a BL pedig
január 9-én folytatódik. A két nyolccsapatos csoport-
ból az első hat-hat helyezett jut tovább.

A címvédő Győri Audi ETO KC az újonc
CSZKA Moszkva otthonában, a Ferenc-
város pedig Érden a szintén orosz
Rosztov-Don ellen kezdi meg szerep-
lését a női kézilabda Bajnokok Ligája
következő idényének csoportkörében.

Az időpontváltozásokat követően kialakult a Győri Audi ETO KC felkészülési programja:
Augusztus 14. 16 óra Győri Audi ETO KC–FTC Rail-Cargo Hungária (élő, online)
Augusztus 18. 17 óra Győri Audi ETO KC–Mosonmagyaróvár (élő, online)
Augusztus 21. 16 óra Győri Audi ETO KC–Siófok (élő, Sport1 TV)
Augusztus 25. 17 óra Győri Audi ETO KC–Vác (élő, Sport1 TV)
Augusztus 28. 16 óra FTC Rail-Cargo Hungária–Győri Audi ETO KC

A Siófok és a Vác elleni mérkőzés a Sport1 tévécsatornán, a Ferencváros és a Moson-
magyaróvár elleni találkozó pedig a klub YouTube-csatornáján élőben nézhető.

A GYOR ÉS AZ FTC IS 
OROSZ CSAPAT ELLEN KEZD

´́

Fotó: gyorietokc.hu



2020. augusztus 14. 31

Nem állítjuk, hogy a győri kosaras hölgyeknek az
előző, a koronavírus miatt márciusban záruló baj-
nokság lesz az első, amelyről az unokáknak néhány
évtized múlva a kandalló előtt mesélnek majd. A
hektikus, edzőváltással fűszerezett évadban a küzdel-
mek félbeszakadásakor az volt a kérdés, egyáltalán be-
jut-e a rájátszásba a társaság, a Magyar Kupában pedig
rögtön a negyeddöntő lett a végállomás. 

Elkerülhetetlen volt tehát az újraszervezés, amelynek
első lépéseként a vezetőség megegyezett a korábbi
legendás magyar válogatott irányítóval, a nemzeti
csapat jelenlegi másodedzőjével, Iványi Dalmával, aki
immár a szakmai munka vezetője. A játékoskeretből
rutinosabb válogatott játékosok távoztak (Raksányi
Krisztina, Varga Zsófia, Czank Tímea), és fiatalabbak
érkeztek (Dubei Debóra, Wenninger Virág), mindemel-
lett a teljes légióssort is lecserélték. 

IZZAD A CSAPAT

Szerző: Bobory Balázs
Fotó: Marcali Gábor

A héten elkezdte az érdemi felkészülést az UNI Győr MÉLY-ÚT női kosárlab-
dacsapata, amely új vezetőedzővel – Iványi Dalmával –, valamint megfiata-
lított kerettel vág neki az előttünk álló évadnak.

A munka hétfőn – a lehető legnagyobb hőségben
– elkezdődött, de nem csak a meleg miatt izzadtak
a lányok, az Iványi Dalma által irányított szakmai
stáb kőkemény felkészülést tervezett meg, az új
vezetőedző a kifogástalan fizikai felkészültségből
indul ki, a technikai, illetve taktikai elemeket pedig
erre az alapra pakolja majd rá.

Persze sok a bizonytalansági faktor is, hiszen
egyelőre nem tudni, hogy a vírus várható második
hulláma milyen intézkedésekre kényszeríti a dön-
téshozókat, lehet-e majd bajnoki mérkőzéseket
játszani, és ha igen, vajon nézők is lehetnek-e a
csarnokokban. Nemzetközi viszonylatban még
több a kérdőjel, hiszen a győriek a korábbi évekkel
ellentétben ezúttal nem a nyugati, hanem a keleti
konferenciába kerültek az Európa-kupa sorsolása
előtt, a lehetséges ellenfelek országai azonban
egyelőre egytől egyig piros besorolásúak, azaz je-
lenleg lehetetlen lenne elkezdeni a sorozatot. A
munkát azonban el kell végezni, ezzel nincs is baj,
a győri csapat küzd a hőséggel, az elemekkel, de
biztosan felkészülten várja a rajtot – bármikor is
legyen az…

„Egy hete vagyok Győrben, és nagyon jól ér-
zem magam. Fura és szokatlan érzés olyan
csapatba kerülni, ahol a nagy többség egyidős
velem, vagy még nálam is fiatalabb. Azért jöt-
tem el Sopronból, mert más szerepben akar-
tam kipróbálni magam, és a több játéklehető-
ség is vonzó volt számomra. Ez egy fiatal tár-
saság, együtt fejődhetünk, van mit tanulnunk,
de izgalmas időszak vár ránk.”
WENINGER VIRÁG, a Győr hátvédje

„A motivációval nem lesz gond. Egy szép és
munkás szezon elé nézünk, de azt érzem a lá-
nyokon, hogy várják a kezdést, nagyon szeret-
nének saját maguknak, nekünk és a szurkolók-
nak is bizonyítani. Ebben mi, edzők maximáli-
san partnerek leszünk.”
IVÁNYI DALMA, a Győr vezetőedzője

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.

kartonos ár

179 Ft/db

Steffl dobozos sör 4,2%-os,
0,5 l, 358 Ft/l

Sertéskaraj csont nélküli 

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben résztvevô diákok részére akkre-
ditált üzleteinkben gyakorlati munkahe-
lyet biztosítunk. Nyári diákmunka-
lehetõség: Pannon Work. Jelentkezés
helyben az üzletvezetõnél vagy fényké-
pes önéletrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail címre várjuk. Az
esetleges nyomdai hibákért felelôssé-
get nem vállalunk.

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

229 Ft/db

325 Ft/db helyett

Fa tusfürdô
250 ml, 1596 Ft/l

Görögdinnye, magyar

149 Ft/kg

Csirkemellfilé

Akció: augusztus 14—20.

augusztus 14—16.

1249 Ft/kg

Sertéslapocka 1.099 Ft/kg

950 Ft/kg

1099 Ft/kg helyett

Csirkecomb farrészzel 349 Ft/kg
Csirkemáj 499 Ft/kg

CBA ásványvíz
dús, mentes
1,5 l, 52,67 Ft/l

399 Ft/db

79 Ft/db

IZZAD A CSAPAT




