


2000 szeptemberében Győrben a 96.4 MHz-es
frekvencián valami elkezdődött. A Rádió Győr csa-
pata nem ismert határokat és korlátokat, igazi zabolá-
zatlan, kreatív társaság volt, sikerre ítélve. Az adó néhány
hónap alatt a város és a környék egyik legnépszerűbb rádió-
jává nőtte ki magát. 
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Más volt akkor rádiózni, még az okostele-
fon és a Facebook sem létezett. Az in-
ternetet sem használták sokan. Persze

nehéz elképzelni, hogy mindezek nélkül 2000-ben
is létezett, működött a világ. „Egy igazi szellemi ol-
vasztótégely volt, sokféle embert összehozott” –
emlékezett vissza a rádió alapítója, tulajdonosa,

HÚSZ ÉVE INDULT A RÁDIÓ GYŐR
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

ifj. Medgyasszay László. – „Nyitottak voltunk, és
engedtük, hogy rádiózzanak olyanok is, akik még
soha nem ültek mikrofon mögött. Az első néhány
hónap után pedig sikerült eladható termékké ala-
kítani a 96.4-et, úgy, hogy meg tudta őrizni a Rá-
dió Győr jellegét. Ami egyedülálló volt, hogy hatal-
mas hallgatottságot értek el az esti rétegműso-
raink, mint például a Black Music Party, a Dance-
land, az Alkonyzóna vagy éppen a Tabuk Nélkül cí-
mű társkereső magazin. Érezni lehetett a hatást,
amit a hallgatókból kiváltottak a műsorvezetők, és

ezt jó volt látni nap mint nap. Nem csináltunk
egyebet, csak lelkesek voltunk, szerettünk műso-
rokat készíteni, és ezt megérezte a város.” 

A rádiós piac 2002 után nagyon megváltozott,
az újabb csatornák és a kereskedelmi tévék
térhódítása beszűkítette a „reklámtortát”. Ez-
után szinte csak a „nagyobb” frekvenciák tud-
tak nyereségesen működni, így 2005-ben egy
hazánkban működő rádióhálózat megvásárol-
ta a Rádió Győrt. 
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Agyőri ingatlanpiac folyamatai nem min-
denben egyeznek az országos, illetve a
fővárosi tendenciákkal, tudtuk meg a

szakemberektől. Az kiszámítható volt, hogy a
használt lakások ára, illetve az eddig jelentősen túl-
értékelt panelek értéke visszaesik. Ennek a folya-
matnak csak a sebessége és a mértéke volt kétsé-
ges. Búza Tímea, az Édes Otthon ügyvezetője sze-
rint a használt téglalakások átlagosan öt, a panelek
tíz-tizenöt százalékkal lettek olcsóbbak Győrött. 

Az új építési ingatlanokra továbbra is nagy az
igény, annak ellenére, hogy 2-3 millió forinttal
többe kerülnek, mint eddig. Ennek az a fő oka,
hogy már a 2021-es energetikai előírások sze-
rint kell megépíteni a társasházakat, melyek fű-
téséhez napelemeket vagy hőszivattyút vagy
más megújuló energiaforrást is használni szük-
séges. Ezek anyagára és beépítési költsége tük-
röződik az emelkedő vételárban. 

A legdrágábbak az ingatlanok Győrben Nádor-
városban, Szabadhegyen és a belvárosban.
Ezekben a városrészekben akár 5-600 ezer fo-
rintba is kerülhet egy négyzetméter. A pár éves
használt lakásokhoz is nagyjából ugyanekkora
összegért juthatnak hozzá a vevők. 

Búza Tímea tapasztalatai szerint egyre kedvel-
tebbek az ikerházak Győr közvetlen környékén.
A Szigetközben Dunaszegig keresik a telkeket az
ikerházak építéséhez, de népszerű Győrújbarát
is. Jelenleg talán a legdivatosabb lakóhely Győr
közvetlen környékén a Győrszemeréhez is közeli
Nagyszentpál. A csokra, a babaváró hitelre és
minden kamatkedvezményre kedvezően reagált
a piac, hiszen a fiatalok általuk kapnak esélyt az
önálló otthonteremtésre, mondták el érdeklő-
désünkre több ingatlanforgalmazó irodában is. 

CSÖKKEN A PANELEK ÁRA, 
DRÁGULNAK AZ ÚJ TÉGLALAKÁSOK
A GARÁZS TOVÁBBRA IS JÓ BEFEKTETÉS

A használt lakások és a panelek ára
érzékelhetően csökkent Győrben,
az újak azonban az eddiginél is töb-
be kerülnek, főleg a kötelező ener-
getikai előírások miatt – osztotta
meg tapasztalatait Búza Tímea, az
Édes Otthon ügyvezető igazgatója.

A vevőkört főleg a 30-tól 50 évig terjedő kor-
osztály alkotja. Jellemzően azok vásárolnak,
akiknek már van gyerekük vagy szerződtek a
gyerekvállalásra. Nem ritkaság az a gyakorlat
sem, hogy az idősebb emberek értékesítik na-
gyobb lakásukat, helyette olcsóbbat, kisebbet,
öregkori életmódjukhoz jobban alkalmazkodób-
bat választanak. Számukra már nem az alapte-
rület mérete a fontos, hanem inkább az, hogy ne
kelljen lépcsőzni, legyen az ingatlanhoz tartozó
terasz, vagy legalább közös udvar, ahová jó idő-
ben ki tudnak ülni. 

Az Otthon Centrum friss, országos tanulmánya
azt mutatja: „A piaci trendből egyértelműen kitű-
nik, hogy a kisebb lakások magasabb fajlagos
áron kelnek el, mint a nagyobbak.” Ennek ellenére
érzékelhető kereslet mutatkozik a 20 millió forin-
tért kínált lakóingatlanok iránt. Ekkora összegből
Budapesten egy 27 négyzetméteres téglalakást
vagy egy 38 négyzetméteres panelt lehetett vá-
sárolni a nyár végén. A vidék legnagyobb városai -

ban a budapestinél kétszer nagyobb lakás is vá-
sárolható ekkora összegért – tartalmazza a Soóki-
Tóth Gábor elemzési vezető által jegyzett tanul-
mány. Győr azonban ebben példaként nem sze-
repel, hiszen nálunk magasabbak az árak, mint
más vidéki nagyvárosokban. 

Budapesten és a megyeszékhelyeken csökken-
tek az albérletárak, ez a tendencia Győrben nem
igazán érvényesül. Nálunk a paneleket 90-100
ezer forintért lehet kiadni havonta, a kisebb
tégla lakást 100-120 ezerért. Egy 65 négyzet-
méteres téglalakás bérleti díja pedig 120 és 150
ezer között mozog, attól függően, hogy beren-
dezett vagy bútor nélküli. 

A garázsok évek óta igen keresettek a kisalföl-
di megyeszékhelyen, mert kifejezetten jó be-
fektetésnek számítanak. Marcalváros II. terü-
letén 4-5, a belvárosban 5-6 millióba kerül egy
garázs, de ritkán lehet hozzájuk jutni, kevés el-
adó van belőlük. 

2-3 MILLIÓVAL TÖBBE 
KERÜLNEK AZ ÚJ 
ÉPÍTÉSŰ INGATLANOK,
MINT EDDIG 

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter
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A MAGYAR TENISZ EGYIK 
VIDÉKI BÁSTYÁJA LEHETÜNK

Lázár János júliusi megválasztásakor úgy
fogalmazott, hogy egy új korszakot kell
nyitni a magyar tenisz életében. A felada-

tok közt említette, hogy több fiatalra, tömegbá-
zisra van szükség, több lehetőséget kell adni a
vidéknek, az eddiginél több együttműködéssel.
Ennek jegyében érkezett Győrbe is. Ahogy arról
múlt heti számunkban beszámoltunk, a Magyar
Tenisz Szövetség közelmúltban alakult új veze-
tősége tizenkét bizottságot állított fel, s a Gye-
rektenisz Bizottság elnökének Szombati-Serfő-
ző Esztert, a Győri Atlétikai Club szakosztályve-
zetőjét választották. 

Dr. Dézsi Csaba András a városházán köszön-
tötte Lázár Jánost, mint mondta, fontos és
előremutató megbeszélésen vannak túl,
amely újabb fejlődési lehetőséget jelent a vá-
rosnak egy olyan területen, amely a fiatal ge-
nerációk egészséges testi, lelki neveléséhez
járul hozzá. 

„Azért jöttem, hogy a Magyar Tenisz Szövetség
nevében felajánljam együttműködésünket
Győrnek. Ez a város azon kevés vidéki települé-
sek egyike, ahol ki -
emelkedő minőségű
tenisz-infrastruktúra
áll rendelkezésre és
kiváló emberek szer-
vezik a győri teniszt”
– emelte ki Lázár Já-
nos, aki kifejtette, két
komoly feladat áll a
szövetség előtt, az
egyik a 3,6 milliárd forintos adósság kifizetése,
a konszolidáció után pedig, hogy minden gyer-
mek számára biztosítani tudják a teniszezés le-

hetőségét. „Jó infrastruktúrát, utánpótlás-neve-
lést és iskolai teniszt szeretnénk. Ebben hívjuk
együttműködésre Győrt.” Az elnök hozzátette, a
napokban Debrecenben és Kecskeméten járt,
Győr után pedig Sopronba és Zalaegerszegre
utazik a vidéki városok bevonása érdekében.

A győri együttműködés lényege tehát, hogy a fia-
talok minél nagyobb számban ismerkedjenek

meg a sportággal,
új lendületet kapjon
a tenisz, az iskolá-
ban is megismer-
kedhessenek ezzel
a mozgásformával
a gyerekek, és egy
széles utánpótlás-
bázis jöjjön létre. A
szövetség elnöke

szerint a teniszt újra népszerűsíteni kell, mert egy
testet és jellemet formáló mozgásformáról van
szó. Lázár János ígéretként fogalmazta meg, hogy

a kormánynál azért fog lobbizni, hogy Győrben is
továbbfejlesszék az infrastruktúrát, minél több fe-
dett teniszpálya legyen a városban, ezzel az őszi-
téli hónapokban is megmaradjon a teniszoktatás
széles körű lehetősége.

A sajtótájékoztatón Lázár Jánost a Nincs több
pezsgő – Churchill és a pénz című könyv ma-
gyarországi megjelenéséről is kérdeztük,
amelyben Csepreghy Nándorral kiadóként vál-
lalt szerepet. Mint mondta, a mű egy szenzitív,
kényes kérdésről szól: mi volt a politikus viszo-
nya a pénzhez, hogyan teremtette meg az
anyagi függetlenségét. Mint mondta, egy poli-
tikus életében fontos kérdés, hogy az integritá-
sát meg tudja-e őrizni. Ezt a kérdést járja körül
a mű, amely a magyar olvasók számára is ren-
geteg érdekességet és tanulságot tartogat. A
könyvről és a mű magyar nyelvű megjelenésé-
ben való szerepvállalásáról Lázár Jánossal
hosszabban is beszélgettünk, amit jövő heti
lapszámunkban olvashatnak.

A győri sportinfrastruktúra to-
vábbfejlesztéséről, új fedett pá-
lyák építésének lehetőségéről, az
utánpótlásbázis kiszélesítéséről
is tárgyalt dr. Lázár János, a Ma-
gyar Tenisz Szövetség elnöke és
dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester csütörtökön.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

GYŐRBEN KI EMELKEDŐ
MINŐSÉGŰ TENISZ-
INFRASTRUKTÚRA 
ÁLL RENDELKEZÉSRE
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SZEMSZ      G

Rozmán László

A betétdíjas üvegvisszaváltási
rendszer bevezetéséről végeztek
kutatást, amelynek eredményeit
ismertették a napokban. A megkér-
dezettek jelentős része a visszavál-
tó automaták elhelyezését támo-
gatja, melyeket nagyobb áruházak-
ban látnának szívesen.
Üdvözölnénk a döntést, ha az ered-
mény a gyakorlatban is megvaló-
sulna. Egyrészt jóval kevesebb pa-
lack törne össze a szelektív sziget
ürítésénél. Fontosabb azonban,
hogy a visszavitt üvegekért újra pár
forintot kaphatnánk, ami sokaknak
jelent egy-egy zsemlét és talán be-
le való tartalmat is.
Ma Magyarországon 18 millió
tonna hulladék keletkezik egy év
alatt, ennek jelentős része kom-
munális hulladék, aminek körülbe-
lül 4 százaléka csak üveg. Nem-
csak Győrben, hanem globálisan is
korunk egyik legnagyobb környe-
zetvédelmi problémája a nagy
mennyiségű hulladék összegyűj-
tése és annak hasznosítása. Gon-
doljunk bele, a lakosságszám nö-
vekedésével egyre nő az előállított
szemét mennyisége is.
A vásárcsarnoknál már használják
az újrahasznosított anyagokból ké-
szült padot, asztalt. A jövő az újra-
hasznosításé, ezt már tudjuk.
A húszezer megkérdezett ember
felméréséből kiderült, tízből kilenc
embernek kiemelten fontos a kör-
nyezetvédelem, 66 százalékuk al-
kalmanként összegyűjti az üveg-
hulladékot. Minden negyedik ember
készpénzben szeretné visszakapni
a betétdíjat, egyharmaduk 10-20
forint közti összegért is visszavinné
az üveget, a többiek ennél több
pénzért. Nekünk lehet, hogy csak
pár forint, másnak egy napi betevő,
s ne felejtsük el: kevesebb szemét.
Segítsük a Földet, tekintsünk lehe-
tőségként a hulladékra.

MINDEN
A HELYÉRE

Új időszámítás kezdődött a közelmúltban
a Győri Hulladékgazdálkodási Kft.-nél. Ezt
mondta a cég vezetője, Koronika Tamás,

aki több újdonságot is kiemelt a Győr Plusznak.
Hamarosan a hulladékból előállított komposztból
pirolízis-reaktorokban előállított, könnyen értéke-
síthető bioszenet készít majd a társaság, amely
október ötödikétől éjszakai műszakra áll át a la-
kossági és a szelektív hulladékszállításban is.

„Október ötödikétől át fogunk állni az éjszakai
hulladékszállításra, ami azt jelenti, hogy este 8
órától reggel 6-ig fogjuk üríteni az edényeket, ez
alól kivételt képeznek a szelektív szigeten az
üveghulladékos edények, valamint a győri süly-
lyesztett szigetek” – mondta Koronika Tamás. A
cégvezető hozzátette, az intézkedésnek a gaz-
dasági előnyei mellett komoly forgalomtechnikai
okai is vannak, hisz a reggeli csúcsforgalomban

HÁZHOZ MEGY A SZELEKTÍV

Október 5-étől a lakossági és a szelektív hulladékszállítás is éjszakai
műszakra áll át, a hulladékokat este 8 és reggel 6 óra között fogják el-
szállítani. Októberben, tesztüzemben indul a házhoz menő szelektív
hulladékszállítás is tíz Győr környéki településen és Nádorvárosban. A
GYHG első embere megerősítette, minden feltétel adott hozzá, hogy
hamarosan a győri legyen az ország legtisztább térsége. 

jelentős fennakadásokat okoztak az épp mun-
kájukat végző szemetesautók. A GYHG szakem-
berei már megkezdték az egyeztetést az Önkor-
mányzati Rendészettel, hogy parkolási gondok
ne akadályozzák a tárolók ürítését. Koronika Ta-
más kiemelte azt is, hogy a tevékenység termé-
szetesen zajjal jár, ezzel együtt azonban nem
fogják a kukásautók nappal zavarni a forgalmat,
a GYHG munkatársai pedig biztonságosabban
tudják végezni a munkájukat.

A cégvezető elmondta azt is, hogy októbertől
tesztüzemben elindul a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés. Tíz Győr környéki településen
és Nádorvárosban egy sárga fedelű kukát kap-
nak az emberek, amibe az üvegen kívül gyűjthe-
tik a hulladékot. Az üveghulladékot továbbra is
a szelektív szigeteken található tárolókba lehet
majd elhelyezni. Az ügyvezető hozzátette, a kö-
vetkező időszakban folyamatosan tájékoztatják
majd a lakosságot a változásokról és az újdon-
ságokról. Mert mindenki közös ügye, hogy a vá-
ros és környéke minél tisztább legyen.  

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Ács Tamás
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„Egy vérből valók vagyunk!” – zúgja több ezer
torok minden egyes dunaszerdahelyi labdarú-
gó-mérkőzés előtt. Az Ismerős Arcok zenekar
Nélküled című dala évek óta a DAC csapatindu-
lója, de az összetartozásunkat kifejező nóta a
magyarországi sportpályákat is meghódította, a
Puskás Aréna avatóünnepségén nem véletlenül
dunaszerdahelyi gyerekek előadásában csendült
fel az összetartozás himnusza. A DAC-mecs-
csekre egyébként sok győri jár ki, ahogy a Csal-
lóköz központjából is sokan látogatnak Győrbe. 

Persze nem a sport az egyetlen kapocs a két vá-
ros között, a történelmünk is összeköt minket.
Szerdahelyet 1599-ben az a Pálffy család kapta
meg hitbizományi birtokul, amelynek Miklós ne-
vű tagja 1594-ben Győr városának töröktől való
visszafoglalását is vezette, méghozzá sikeresen.
Ezután állították több helyütt a Győr-kereszte-
ket, Európa hálájának kifejezéseképp, amiért
megállítottuk az Oszmán Birodalom terjeszke-
dését. A kultúra mezsgyéjén továbbhaladva
megemlíthetjük a csallóközi rajzpályázatot,
amelynek régóta résztvevői a győri gyerekek is.
A közművelődés területéről kiemelendő, hogy
Dunaszerdahelyen található a régió legnagyobb
könyvtára, amely a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár

ÉPÍTSÜNK HIDAT:  GYŐR ÉS DUNASZERDAHELY
HIVATALOSAN IS TESTVÉREK LEHETNEK
Mindössze negyven kilométer választ el bennünket, és még egy köz-
gyűlési döntés. Az utóbbi mindkét városban egy napon, jövő kedden
születhet meg, ami után Győr és Dunaszerdahely akár már október-
ben meg is kötheti egymással a testvérvárosi megállapodást.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

és Közösségi Térrel tudna együttműködni.
Ahogy a kedden terítékre kerülő előterjesztés is
rögzíti, a város a szlovákiai képzőművészet egyik
jelentős központja, itt található a Kortárs Ma-
gyar Galéria, az Art-Ma Galéria és a Csallóközi
Múzeum is, melyek a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeummal együttműködve gazda-
gíthatnák a két város közötti kapcsolatokat. A
Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskolában tánc-
és művészeti oktatás folyik, hasonlóan a Győri
Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskolához. A
23 ezres lakosú városból napjainkban is sokan
tanulnak győri oktatási intézményekben.

A partnerség nem előzmények nélküli, Győr és Du-
naszerdahely már 2001 októberében együttmű-
ködési megállapodást kötött egymással. A még
szorosabb kapcsolat persze a gazdaság területén
is gyümölcsöző lehet, de cél a személyes kapcso-
latok erősítése is. A két település mindössze negy-
ven kilométerre fekszik egymástól, minden adott
a jó barátsághoz. Győr és Dunaszerdahely egyéb-
ként a turizmus területén is együttműködik, hiszen
az Arrabona EGTC keretein belül olyan közös pá-
lyázatokat valósít meg, amelynek célja a szigetkö-
zi-csallóközi régió idegenforgalmának közös fej-
lesztése. Augusztus 12-én éppen ennek a témá-
nak az apropóján járt győri delegáció Dunaszerda-
helyen, ahol dr. Dézsi Csaba András győri és
dr. Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármester
tárgyalt az egyre szorosabb együttműködésről.

„Megválasztásom óta már harmadszor találko-
zom Dunaszerdahely polgármesterével, ez is bi-
zonyítja, mennyire komolyan gondolom a két te-
lepülés együttműködését” – hangsúlyozta ak-
kor dr. Dézsi Csaba András, aki a csallóközi ta-
lálkozón bejelentette, kezdeményezi a közgyű-
lésben, hogy Győr és Dunaszerdahely formáli-
san is testvérvárosi kapcsolatot alakítson ki egy-
mással. Dr. Hájos Zoltán válaszul jelezte, hogy
Dunaszerdahely örömmel lesz Győr testvérvá-
rosa. Mint mondta, szeretnék elérni az emberek
közvetlen kapcsolatainak erősítését, „jó volna,
ha nemcsak az Árkádban, hanem a két város üz-
leti életében, kulturális rendezvényein is talál-
koznának egymással.” 

Érdekesség, hogy Győr és Dunaszerdahely kép-
viselő-testülete is szeptember 29-én dönt a
testvérvárosi előterjesztésről. „Amennyiben a
közgyűlés kedden megszavazza, már október-
ben aláírás kerülhet a testvérvárosi szerződésre.
Bár a jelenlegi járványhelyzet nem teszi lehető-
vé a nagy ünneplést, szeretnénk mégis méltó
módon megkötni a megállapodást. Az október
24-i FC DAC 1904–ŠK Slovan Bratislava labda-
rúgó-mérkőzés napja éppen megfelelő lenne.
Ahogy a csapat himnusza is mondja, egy vérből
valók vagyunk – fogalmazott lapunknak dr. Dézsi
Csaba András.

A DAC–SLOVAN
MÉRKŐZÉS NAPJÁN
ÍRHATJÁK ALÁ
A SZERZŐDÉST
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FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

MÁR HAVI NETTÓ

-tól

www.carmenrent.hu

Akórházi és az iskolai helyzetről az intéz-
mények nem adhatnak információkat. Az
közismert, hogy az iskolákban is egyre

több a beteg. A köhögő, fertőzésgyanús gyere-
keket a pedagógusok hazaküldik. A gyerekek
otthoni őrzésének megszervezése nem túl egy-
szerű, hiszen a munkahelyek – a gyárak, az üze-
mek, a szolgáltató intézmények, a hivatalok –
működnek, a miniszterelnök többször is kinyilvá-
nította, hogy az ország gazdasága nem állhat le.

Az igazolt fertőzöttek között változatlanul a 20–
29 éves fiatalok vannak többségben – hangzott
el az operatív törzs tájékoztatóján. 

A héten több intézkedést is hoztak.  A szórakoz-
tatóhelyeknek legkésőbb este tizenegykor be
kell zárniuk. Hat hónapos hitelmoratóriumot hir-
detett a kormány a társadalom bizonyos cso-
portjainak. Az egészségügyi kormányzat felké-
szült az úgynevezett átvezénylésre is.  Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy a szakképzett sze-
mélyzetet, nővéreket oda irányíthatják át, ahol
hiány van a szakemberből. Csökkent viszont a
hatósági karantén: 14 helyett 10 naposra vál-
tozott az ideje.

TÖBB A BETEG, 
ELLENÁLLÓBB A VÍRUS

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: angellodeco/shutterstock.com

Németország Budapest után koc-
kázatos régiónak minősítette
Győr-Moson-Sopron megyét is.
Lapzártakor a fővárost követően
csak Fejér és Csongrád megyében
volt nagyobb a fertőzöttek szá-
ma, mint Győr-Moson-Sopron-
ban. A koronavírus szennyvízben
mért koncentrációja a Nyugat-
Dunántúlon igen, városunkban vi-
szont nem emelkedett.

A vírusról a legújabb tudományos információ -
kat egy magyar kutatócsoport tette közzé.
Ebből az derül ki: a koronavírus szerkezeté-
ben a fizikai behatás nem tesz kárt, hihetet-
lenül rugalmas, magas hőfokon sem változik,
és öngyógyító. Ezeket a tényeket elsőként a
fertőzőképes, aktív, élő vírusokon végzett
vizsgálattal állapították meg a Semmelweis
Egyetem kutatói.

A védekezés jelenleg is egyik legfontosabb eszköze
a maszk. Az általános maszkhasználat nemcsak az
új fertőzések arányát csökkenti, de növeli azok szá-
mát is, akik, ha meg is fertőződnek, de tünetmen-
tesek maradnak. Feltételezések szerint ez utóbbi
annak köszönhető, hogy a maszk csökkenti a be-
jutó vírusrészecskék számát – derül ki a New Eng-
land Journal of Medicine friss cikkéből, amelyről dr.
Merkely Béla rektor készített összefoglalót.
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Az elismerést a lovagrend magyar nagy-
perjele, dr. Pellek Sándor orvos ezredes
adta át a győri városháza dísztermé-

ben rendezett lovagrendi ünnepségen. A mél-
tatás szerint dr. Dézsi Csaba András a nagy-
perjeli érdem érmet az elmúlt évtizedekben
végzett környezetvédelmi munkássága és az
orvostudomány területén végzett kimagasló
szervező és klinikai munkájának elismerése-
ként vehette át. Ahogy az ünnepségen el-
hangzott, a társadalmi elismerés fő kritériu-
ma a győri szívcentrum megszervezése és a
megalakulásától végzett több ezer eredmé-
nyes szívkatéteres beavatkozás, valamint a
fiatal generáció szakmai elfogadása, betaní-
tása és a szakmai folytonosság alapjainak
stabil biztosítása.

„A gyógyítás, jótékonyság, a környezetvédelem,
valamint a kereszténység védelme olyan fel-
adatok, amelyeket a rend hosszú idő óta képvi-
sel, és amelyek napjainkban fokozottan is aktu-
ális kérdések” – fogalmazott válaszában a pol-
gármester. Mint mondta, büszkék lehetünk arra,
hogy miután visszafoglaltuk a várat a törökök-
től, II. Rudolf császár rendelete alapján Győr-ke-
resztek állításával mondott hálát Európa azért,
hogy megállítottuk az Oszmán Birodalom ter-
jeszkedését, vagyis Győr is a kereszténység vé-
delmét szolgálta. A polgármester kiemelte, a
közelmúltban felkutatták ezeket a kereszteket,
amiről Orbán Viktor miniszterelnöknek is be-
számolt. Bejelentette, jövőre, a várossá válá-
sunk 750. évfordulója alkalmából mindezen tör-
ténelmi tények emlékére magunk is Győr-ke-
resztet állítunk. Kiemelte, az orvosi munka és a
polgármesterség is egy hivatás, és már a vá-
rosvezetői jelöltséget is azzal a feltétellel vál-
lalta el, hogyha közben tovább gyógyíthat.

LOVAGRENDI KITÜNTETÉST KAPOTT 
DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai
és Kórházi Lovagrend Magyar
Nagyperjelsége Győr polgármes-
terét a nagyperjeli érdemrenddel
tüntette ki. 

Végezetül köszönetet mondott a lovagrendnek
tevékenysége elismeréséért.

Az ünnepségen dr. Bognár László ismertette a
lovagrend történetét, amely 1120-ig nyúlik
vissza. A Szent Lázár Ispotály a leprások gyógy-
helye volt, ahová a Szentföldön harcoló lovag-
rendek megbetegedő tagjai kerültek, és váltak a
Szent Lázár-rend tagjaivá. 1253-ban IV. Ince pá-
pa engedélyezte, hogy a lovagrend élére ne lep-
rában szenvedő, hanem egészséges lovagot vá-

lasszanak. A Szentföld elvesztése után a 13.
században a rend megtalálta útját Európában,
de Magyarországon már ennél is korábban,
1162-ben megjelentek a Bakonybéli Apátság
erdejében. A huszadik századtól a rend egyre
több európai országban terjesztette ki tevé-
kenységét, és Mindszenty József bíboros is a
rend tagja volt. A lovagrend, és azon belül a ma-
gyar nagyperjelség is a keresztény hit védelme
mellett karitatív tevékenységet folytat, amelyet
a rászorulók és elesettek érdekében végez. 

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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ASzabolcska utca felújításának újabb üte-
me készült el. A Körkemence utca és a
Sport utca közötti szakasz közel két éve

újult meg, az idén pedig a Mester utca és a Sport
utca közti szakasz következett. 

„Egy újabb útszakasz készült el, és szisztema-
tikusan haladunk tovább” – fogalmazott dr. Dé-
zsi Csaba András polgármester a helyszínen. Ki-
emelte a megújított gyalogátkelő pódiumot,
amely biztonságos átkelést tesz lehetővé az ut-
ca elején található iskola diákjai számára.

Radnóti Ákos alpolgármester, a terület önkor-
mányzati képviselője hozzátette, korábban a
Szabolcska utca kétharmadának felújítása tör-
tént meg, és a mostani fejlesztéssel az egész
utca elkészült. A biztonságos átkelés mellett a
biztonságot az utca két végén elhelyezett térfi-
gyelő kamerák is szolgálják.

A munka itt is közműcserével kezdődött, ezután
indult a kivitelezés – mondta el Prédl Antal, a győri
Útkezelő Szervezet vezetője. A felújítás során az

MEGÚJULT A SZABOLCSKA UTCA

útra új aszfalt kopóréteg került, kicserélték a két-
oldali szegélyköveket, a megsüllyedt csatornafe-
deleket, és a kollégium előtt teljesen felújították a
járdát, valamint a kollégium bejáratát is. Az iskola

előtti gyalogátkelőhelynél lévő sebességcsökken-
tőt is felújították. A beruházás értéke 34 millió fo-
rint, amelyet az önkormányzat biztosított az Út-
kezelő Szervezet költségvetésében. 

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor
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Új szigorítások az új évadra 
Szeptember 19-én a Győri Balett is megnyitotta
hivatalosan a 2020/21-es évadát, melynek első
előadásán a Körforgás című darabot mutatták be.
A balett első felvonását az albán származású Eno

Peci koreografálta, a másodikat pedig a nemrég ki-
nevezett új művészeti vezető, Lukács András.

Az új szigorítások miatt maszkban kellett érkez-
ni. A bejáratnál hoszteszlányok védőruhában
mérték meg a nézők hőmérsékletét és kötelező
volt használni a kihelyezett kézfertőtlenítő au-
tomatákat is. A jegyszedők pedig mindenkit
gyors helyfoglalásra szólítottak fel, hogy a né-
zőtéren ne alakuljon ki nagyobb tumultus. 

Újratervezés
A csütörtöki főpróbán a darab egyik főszerep-
lője, Gyurmánczi Diána megsérült, részleges
bokaszalag-szakadást szenvedett, így ő a pre-
mieren nem tudott színpadra állni. A Harango-
zó-díjas táncművészt Tetiana Baranovska he-
lyettesítette, ő táncolta az első felvonás női
főszerepét Jekli Zoltán mellett. Velekei László
elmondta, hogy mindent megtesznek azért,
hogy Diánát minél előbb láthassa táncolni a
közönség. 

„Üzenj a Győri Balettnek!”
Az est folyamán üzenni is lehetett a társulat
tagjainak. Erre a kedves gesztusra szolgált
egy üzenőfal, ahova jó kívánságokat írtak a
rajongók. Szóban, kamera előtt is volt lehető-
ség néhány mondatot üzenni a táncművé-
szeknek, ezekkel is megköszönve az átadott
élményeket.

Az emberi test magányos létezése 
„Az élet és a halál mindig is egymást követte, ez
a körforgás. Van úgy, hogy elfelejtjük, milyen ér-
tékes maga az élet, és néha azt kívánjuk, bár-
csak több dolgot vittünk volna véghez, mielőtt
eljön a vég” – magyarázta Eno Peci, aki az est
első felvonását készítette. A magányt, a magány -
érzetet, és annak ellenszerét, az összetartozást
ábrázolta a színpadon. Az egyedüllétnek külön-
böző formái vannak, a magány több arcát is
megmutatta, és azt kereste, mikor érzi az ember
magát magányosnak. 

A második rész az Elválás címet viseli. „Ahogy a
cím is mutatja, ez a felvonás az életnek a má-
sodik szakaszára fókuszál, az elválásra, a fizikai
létből való távozására” – fejtette ki Lukács And-
rás, a társulat új művészeti vezetője. Az emberi
test létezése nem tart örökké. Az idő előreha-
ladtával rájövünk, hogy mindez mulandó. Azon-
ban az emberi lélek a halál után is szabadon
szárnyalhat tovább. Ezt a lélekszárnyalást mu-
tatta be a művészeti vezető koreográfiája. Guti
Gerda táncolta a testet, Herkovics Eszter Adria
a lelket, Jekli Zoltán a szerelmet, Engelbrecht
Patrik pedig a halált ábrázolta. 

„Nemcsak ez a mai este, hanem az élet maga is egy körforgás” – fo-
galmazott a premier nyitóbeszédében Velekei László. A Győri Balett új
igazgatója megköszönte a közönségnek, hogy ezekben a nehéz idők-
ben is itt van, velük van és továbbra is kíváncsi a társulat előadásaira. 

Átadták az Audi és a Kardirex által alapított díjakat
Az Audi Hungaria Zrt. immáron hetedik alkalommal adta át a Minőségi
Táncművészetért Díjat, melyet idén is egy háromtagú kuratórium bírált
el. Ebben az évben rendhagyó körülmények között, a Győri Balett Stú-
diójában adta át dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria Zrt. személy-
ügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja az egymillió forint
pénzjutalommal járó díjat, amelyet 2020-ban Guti Gerda nyert el. A
Kardirex – Győri Balett Művészeti Díjat díjat idén Herkovics Eszter Ad-
ria vehette át, szintén zárt ajtók mögött. Ezt a kitüntetést 2003-ban
alapították azzal a céllal, hogy elismerjék a Győri Balett munkáját, tisz-
teljék a fiatal, tehetséges táncosok művészi karrierjét. A nagy sikerű
Körforgás továbbra is műsoron marad Győrben, budapesti bemutatója
pedig október 10-én lesz a Nemzeti Táncszínházban. 

„AZ ÉLET MAGA IS EGY KÖRFORGÁS” 
PREMIER A GYŐRI BALETTNÉL 

Szerző: Némedi-Tóth Zsófia
Fotók: O. Jakócs Péter
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lékezetzavarban élőkre, az őket ápoló csalá-
dokra, akiknek az életét nagyon megváltoztat-
ja a diagnosztizált demencia. „Fontos, hogy
segítsünk mindenkit, akik idős családtagjaikat
gondozzák, ne stigmaként éljék meg ezt a be-
tegséget, hanem találják meg a szakembere-
ket, sorstársakkal találkozhassanak, tőlük ve-
gyenek át tapasztalatokat. Lelkileg is nehéz
feldolgozni a családtagoknak a demenciával
élő leépülésével rájuk váró éveket, emellett a
fizikai megterhelés igazi kihívás elé állítja az
érintetteket. Fontos, hogy kapaszkodót kapja-
nak, ami az életüket segíti, és a világnapon hív-
juk fel a figyelmet arra, milyen lehetőségekre
számíthatnak a mindennapokban. Az Alzhei-
mer-kór még nem gyógyítható, amíg nincs rá
gyógyszer, addig társadalmi összefogással, el-
fogadással sokat tehetünk a családokért a
szociális ellátórendszer szakemberei mellett”
– mondta a polgármester. 

Kányai Róbert, az Inda-projektben konzorciumi
partnerként részt vevő győri EESZI igazgatója
hozzátette, a hároméves projekt keretében el-
készült három tájékoztató füzet, az elsőt fel-
nőtteknek ajánlják, most pedig bemutatták a
kisiskolásoknak és családjuknak szóló, és a kö-
zépiskolás korosztálynak készített munkafü-
zeteket. Mindkettővel a fiatal korosztály érzé-
kenyítését szeretnék elérni, azt, hogy az Alz-
heimer-betegség esetében a gyermekek ho-
gyan tudnak segíteni annak érdekében, hogy a
demenciával élő idősek minél tovább, emberi
méltóságukat megőrizve, a megszokott kör-
nyezetükben élhessenek. 

Az online lakossági rendezvényen az INDA-
program bemutatása mellett érzékenyítő filme-
ket láthattak a demenciával élők mindennapjai-
ról Koltai Róbert főszereplésével, szó volt arról,
hogyan tud segíteni a DIÓ (Demencia Informá-
ciós Órák), és milyen új lehetőségek vannak a
demenciával élők és hozzátartozóik professzio -
nális támogatásában, emellett az érdeklődők az
általuk feltett kérdésekre is választ kaptak a
szakemberektől. A világnapon tartott győri on-
line lakossági rendezvény a demencia.hu oldalon
visszanézhető. 

FIGYELEMMEL 
A DEMENCIÁVAL ÉLŐKÉRT

Győrben az Interprofesszionális Demen-
cia Alapprogram (INDA-projekt) kereté-
ben online lakossági rendezvényt tar-

tottak az Alzheimer-világnaphoz kapcsolódó-
an. Világszerte csaknem 50 millió, Európában

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

Szeptember 21-én az Alzheimer-világnapon hívták fel a figyelmet a de-
menciák terjedésének veszélyére, visszaszorításának, a tévhitek eloszla-
tásának és a társadalmi összefogás szükségességére, a betegséggel élők
és családtagjaik körülményeinek javítására. Magyarországon több mint
250 ezer regisztrált demens, illetve Alzheimer-kórban szenvedő beteg él.

6,4 millió, Magyarországon a becslések szerint
250 ezer regisztrált demens, illetve Alzhei-
mer-kórban szenvedő beteg él. A ma már nép-
betegségnek számító demencia, az azt kísérő
tünetek, viselkedésbeli változások, életviteli
nehézségek sok család életét alapjaiban vál-
toztatják meg. A Generációk Házában tartott
eseményen dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester köszöntőjében „emlékeztetett” az em-

SZEPTEMBER 21.: ALZHEIMER-VILÁGNAP 



2020. szeptember 25.12

Tavalyi Premier című előadásával Tóth Szi-
lárd saját gyermekkori élményeit vitte
színre, egy fiú álmát kísérhettük figyelem-

mel, aki lovag, kalandor, vadnyugati hős szeretne
lenni. Most azonban a valóságot szeretné be-
mutatni, több ezer év történetét a lovak és lo-
vasok szemszögéből. Ókori harcosok, betyárok,
huszárok, szekér, hintó, vadlovak, harci mének,
szárnyas paripák. Sok-sok tűz, valódi tank, fegy-
verropogás, védjegyévé vált, hogy „sokkolja” a
közönséget. Vadállatok, lovak és pónik mellett
kétszáz szereplő kápráztatja el a közönséget a
gyirmóti Rodeo Ranchen október 3-án bemu-
tatásra kerülő History produkcióval. Ezúttal
többször is felkorbácsolják az érzelmeket, de a
végén happy enddel búcsúzva mindenki meg-
nyugodva térhet majd haza. A humor és vigalom
mellett szerelmi szál is fut a történetben, szép-
ség, lágyság a kőkemény valóság mellett. 

A filmes világgal ellentétben a lovas színháznál
nincs lehetőség újravenni a jeleneteket, élesben
történik minden, ami a varázsát adja a látvány-
nak. Ezt azonban csak profikkal lehet elvégezni,
a csapat egyik oszlopát adja a Győri Rodeo
Sportegyesület, akiket Tóth Szilárd húsz éve a

tágabb családjának tart, a másik tartóoszlop az
Ördöglovasok, akik a veszélyes lovas mutatvá-
nyaikkal nemzetközi hírnevet szereztek. 

A most húszéves egyesület nem a versenyzést
tartja elsődlegesnek, profi csapatuk mutatja meg
most is nem mindennapi tudását, amely mögött
rengeteg gyakorlás van. „Már egy ötnapos pró-
batáboron is túl vagyunk, ahol reggeltől estig
gyakoroltuk a jeleneteket. A sok szereplő miatt

LOVAS HARCOS ÉS FÉLTŐ
APA IS A SZÍNPADON 

Tóth Szilárd, a Győri Lovas Színház
megálmodója és a Győri Rodeo
Sportegyesület vezetője álomgyá-
rosnak és válságmenedzsernek
vallja magát, aki a mögötte álló,
kemény munkával töltött húsz
évet szeretné megkoronázni új,
History című produkciójával.

rendkívül fontos a precizitás, a 70x40 méteres
arénában egyszerre száz ember is lesz a színpa-
don, köztük kisgyermekek is, például az a 16 pó-
nis lányka és fiúcska, akik a pónióvodánk büsz-
keségei” – mondta Tóth Szilárd, kiemelve, hogy
a koronát szeretné feltenni ezzel a produkcióval
a lovasegyesület elmúlt 20 évére, amelybe ta-
vasszal egy másik korona, a vírus is beleszólt. A
járványügyi előírásoknak megfelelően kisebb
csoportokban edzettek és gyakoroltak fegyel-
mezetten az előadásra, a próbafolyamat mint
egy legójáték, a végére állt össze. A járvány kez-
detekor boldog pillanatokat is átéltek, megszü-
letett az első csikó a ménesben, aki a Korona ne-
vet kapta, ezt az eseményt még 12 kiscsikó szü-
letése követte. „Elültettünk több mint kétszáz fát
is, mi az élettel harcolunk a betegség ellen” –
emlékezett vissza Tóth Szilárd, aki válságmene -
dzsernek és álomgyárosnak vallja magát, igyek-
szik álmokat adni a gyermekeknek, ami nagyon
jó motiváló erő az edzéseknél, és próbálja meg-
oldani a nehéz helyzeteket. „Feleségem biztosítja
a nyugodt hátteret az életemben. Imádja, amit

csinálok, de már előre bocsánatot kért, ha nem
bírná nézni az előadást, annyira félt mindenkit.
Van egy első osztályos kislányom és egy négy -
0éves apafüggő kisfiam. Párom megígértette
velem, hogy a lányunkra, aki a tavalyi és az idei
produkcióban is szerepel, nagyon vigyázok, ne-
hogy baja essen a fellépéskor. Hiszen elsősorban
apa vagyok” – érzékenyült el Tóth Szilárd, akit is-
merősei a háta mögött csak Ezredesnek hívnak
munkatempóját, fegyelmezettségét ismerve, bár
egyesek szerint amióta apaszerepét gyakorolja,
kicsit elpuhult a régi énjéhez képes.

„Lovas színházunk védjegye, hogy az emberek-
ben érzelmeket és izgalmat gerjesztünk, miköz-
ben a látvány elragadja őket. Kisfiam a legjobb
kritikusom a próbák alatt. Mivel nem ül meg fél
óránál tovább sehol, ezért ha látom, hogy figyel,
akkor tudom, hogy jót csináltam, működni fog az
előadás a felnőttek és a gyerekek körében is.
Igyekszem olyan tartalommal és látványele-
mekkel szolgálni a show idején, hogy az minden
korosztálynak igazi élmény legyen.” 

HISTORY: AZ IGAZI TÖRTÉNELEM

A PRÓBAFOLYAMAT 
MINT EGY LEGÓJÁTÉK, 
A VÉGÉRE ÁLLT ÖSSZE

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter
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Aszombati ünnepi szentmise után
sokan gyűltek össze a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium előtt,

hogy közösen tisztelegjenek az egykori mi-
niszterelnök emléke előtt. Az összetartó
bencés közösséget a győri perjel köszöntöt-
te. „Nagy öröm perjelként és tanárként is,
hogy ilyen sokan tartották fontosnak, hogy
eljöjjenek, találkozzanak és fejet hajtsanak
Esterházy Móric emléktáblájánál” – mondta
Sárai-Szabó Kelemen. Az öregdiákok nevé-
ben dr. Schmidt Péter mondott köszöntőt.
„Soha nem fogom elfelejteni a bencés gim-
náziumban eltöltött éveket, ezek mindig
erőt adnak a mindennapi munkavégzés
közben” – emelte ki a gyermekháziorvos.

Emléktáblát avattak a hétvégén gróf Esterházy Móric tiszte-
letére Győrben. Az ünnepségen a bencés öregdiákok mellett
ott volt az egykori miniszterelnök unokája is. 

PATENT STORY

A koronavírus első hulláma 2020 elején már végigsö-
pört az egész világon. A Magyarországon történő hir-
telen felbukkanása, és ennek következményei eddig
ismeretlen, szokatlan helyzetbe hozták a magánsze-
mélyeket és a vállalkozásokat is. Amire viszont mindig
számíthattak: a Patent jött, ha szükség volt rá. Jelenleg
a második hullámot éljük át. A Patent most is jön! 

A Patent a vagyonvédelmi cégeknél az elsők között dol-
gozta ki az ügyfelei és munkatársai egészségét védő
pandémiás tervet. A cég saját fejlesztésű szoftvereinek
köszönhetően home office-os környezetben is teljes ér-
tékű munkát végezhetnek a diszpécserek, hogy időben a
riasztott objektum felé navigálhassák az elfogókat. Az őr-

PATENT: FELKÉSZÜLVE A MÁSODIK HULLÁMRA
zött telephelyeken kifüggesztett pandémiás szabályzat
betartatásáról az inspektorok gondoskodnak, így minden
őr az előírt higiénés feltételeknek megfelelően végezheti
a dolgát. A megszokott minőségű szolgáltatások fenn-
tartása érdekében az irodai munkavállalók otthonról is
képesek ellátni a munkakörükben foglaltakat. A Patent
több ezer maszkot, és hasonló mennyiségű fertőtlenítőt
szerzett be, készen állva az újabb ütközetre! Tudjuk, hogy
vigyáznunk kell egymásra!

A Covid-19 másodszor is támad. A Patent azonban
még felkészültebben, még biztosabb fog gondos-
kodni ügyfeleinek, beszállítóinak, munkatársainak a
biztonságáról. (x)

Az emléktáblát a Herendi Porcelánmanu-
faktúra ajánlotta fel a bencés perjelségnek.
„Óriási dolognak tartom, hogy itt lehetünk
együtt, gróf Esterházy Móric emléktáblájá-
nak avatásán, akinek a porcelánmanufak-
túra is sokat köszönhet, hiszen éveken át a
céget is vezette” – hangsúlyozta dr. Simon
Attila vezérigazgató. A táblaavatón az egy-
kori miniszterelnök unokája is megemléke-
zett nagyapjáról. „Apámtól sokat hallottam
arról, hogy nagyapám keménykezű, de
igazságos ember és vezető volt” – mondta
Esterházy György. A volt miniszterelnök
pályafutását Biczó Zalán volt egyetemi
könyvtáros idézte fel, aki kezdeményezte
az Esterházy-tábla állítását.       

Fotó: Marcali Gábor

EMLÉKTÁBLA A VOLT 
MINISZTERELNÖKNEK
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Az Országos Városmarketing Díjat a Ma-
gyar Marketing Szövetség alapította,
hogy széles körű nyilvánosságot kap-

janak a városmarketing területen alkalma-
zott jó gyakorlatok. A korábbi és az idei nyer-
tes pályázatokkal már összesen 37 rangos
elismerésben részesült Győr az országos
városmarketing-versenyen. Az összesített
listán ez jelenleg a második helyet jelenti
Miskolc mögött.

A 2019-es aktivitásokat tartalmazó győri
pályázatok rendezvény kategóriában, grafi-
kai megjelenésekkel, és az online kommuni-
káció területéről értek el sikereket. Ez arról
árulkodik, hogy Győr városmarketing-tevé-
kenysége során az online, közösségi felüle-
tek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, amely
a gyors elérés mellett az interakcióra is le-
hetőséget biztosít. Jó példa erre ,,A tavalyi
nyárzáró koncert eseménykommunikációja
a Facebook-felületen” című pályázat, ahol
játékos, interaktív módon szerezhettek új in-
formációkat az érdeklődők. 

A győri fesztiválokat több kategóriában díjazták,
köztük a 31! – 3 folyó, 1 sziget összművészet
happeninget, a Barokk Esküvőt, a Győri Nép- és

Újabb kilenc marketing-gyémántdíjat szerzett városunk, amellyel
továbbra is az elsők között szerepel az országos összevetésben. 

VÁROSMARKETING-ELISMERÉS: 

KILENC GYÉMÁNTDÍJ GYORNEK
Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

´́
Világzenei Fesztivált és a Győri Rotary Fröccsna-
pokat. Tóthné dr. Kardos Krisztina, a Győri Művé-
szeti és Fesztiválközpont igazgatója lapunknak
elmondta, mára a fesztiválok fontossága meg-
kérdőjelezhetetlen, a rendezvények trendi sza-
badidős programok, versenyképes termékek.
Kommunikációjukban a különféle online és offline
csatornák tudatos összehangolása volt a cél,
hogy minél hatékonyabban jusson el az üzenet
a célközönséghez. A győri fesztiválok többsége
ingyenes, melyek lehetőséget adnak a kapcso-
latok ápolására, lokálpatriotizmus erősítésére és
számos esetben jelentős turisztikai hozadékkal
is bírnak. Elengedhetetlen a rendezvények folya-
matos megújulása, a friss ötletek és az újabb és
újabb tartalom is – összegezte az igazgatónő. 

„Jövőre ünnepeljük Győr várossá válásának
750. évfordulóját, amely városmarketing
szempontból is nagy kihívás” – mondta el
Szalai Andrea, a győri Látogatóközpont veze-
tője. Hozzáfűzte, a fontos évforduló kapcsán
a marketingtevékenység célja lesz, hogy a ju-
bileumi programjaink híre a lehető legtöbb
emberhez eljusson. 
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Dr. Nemes Tibor András reuma-
tológus és fizioterápiás szak-
orvos, a Masszőrképzés A-tól

Z-ig tankönyvek társszerzőjének ve-
zetésével mára a győri RQ Fizioterá-
piás Centrum az elmúlt közel két év-
tizedben az egyik legkeresettebb
gyógyhellyé vált a Győr-Moson-Sop-
ron megyeiek számára. A siker titka a
betegek igényeinek figyelése, az esz-
közpark és a kezelésformák fejleszté-
se, és az a lelkes, jól képzett csapat,
amely a szakmai felügyelet mellett a
kezeléseket egyénileg betervezi és a
különböző kezelésfajtákat elvégzi.

PREVENCIÓ, GYÓGYULÁS, REGENERÁLÓDÁS 

A GYORI RQ FIZIOTERÁPIÁS CENTRUMBAN´́
Változnak az igények
Az utóbbi időben a betegek gyógyu-
lásra fordítható ideje lecsökkent. A
mozgásszervi betegek nagy része
szeretne gyors, szakszerű és haté-
kony kezelésformákkal gyógyulni.
Komplex gyógyászati csomagok, ke-
zelések sora áll rendelkezésre (pél-
dául masszázs, iszapkezelés, egyéni
gyógytorna, fizioterápiás kezelések,
tape-technika, lézer, UH, elektrote-
rápia). A kezelések a TB által biztosí-
tottak számára részben OEP-finan-
szírozottak, és részben önköltsége-
sek. Ezek díja a fürdőszakorvos által

felállított diagnózisra javasolt keze-
lésfajtáktól és azok számától függ.
Aktív dolgozók, táppénzen lévő be-
tegek számára olyan kedvező árú
csomagot állítottunk össze, mely-
ben a fürdőkezelések mellőzhetők
és két hét alatt lejárhatók. 

A kezelések 
igénybevételének menete
Elsőként kérjenek időpontot fürdő-
orvosi szakrendelésre személye-
sen, a Fürdő tér 1. szám alatt mű-
ködő RQ Fizioterápiás Centrumban,
vagy a 96/514-905-ös telefon-

számon. Ezután dr. Nemes Tibor
András kiírja a vizsgálatokat és a
kezeléseket, majd a gyógyulásé és
a regenerálódásé a főszerep! (x)

Dr. Nemes Tibor András
reumatológus 
és fizioterápiás szakorvos

Agyártó cégek és azok beszállítói nagy hangsúlyt fektetnek a hibamegelőzésre. Mi-
nőségbiztosítási módszerek széles skáláját alkalmazzák annak érdekében, hogy
megfelelő minőségű termék kerüljön a megrendelőhöz, majd a végfelhasználóhoz.

Sorozatgyártásban használt hibamegelőzési módszer a statisztikai folyamatsza-
bályozás, melynek lényege, hogy a gyártásból adott időközönként mintát vesznek,
azt megmérik és a mérés eredményét diagramban ábrázolják. Az adatok alakulását
figyelve észrevehető a folyamat megváltozása. Ez lehetővé teszi, hogy időben vál-
toztassanak a gyártási beállításokon, mielőtt selejtet gyártanának. Munkába állásnál
nagy előnyt jelent, ha a cégeknél alkalmazott módszereket és eszközöket már az
iskolapadban megismerik a műszaki szakoktatásban tanuló diákok. A győri székhe-
lyű HNS Műszaki Fejlesztő Kft. saját fejlesztésű statisztikai folyamatszabályozó
szoftverével felszerelt számítógépes mérőlabor megtalálható több oktatási intéz-
ményben, az ország minden részén. A számítógépes munkahelyek korszerű digitális
mérőeszközökkel vannak felszerelve, melyek használatát szintén elsajátíthatják a
leendő szakemberek. A mérési gyakorlatok során olyan mintadarabokkal dolgoznak
a tanulók, amelyeket az iskola műhelyében vagy az iskolával kapcsolatban álló cégek
(pl. gyakorlati oktatóhelyek) üzemeiben gyártanak.

Az oktatólaborban végzett munka – a módszerek és eszközök megismerésén túl – elő-
segíti a tanulókban a minőségszemlélet kialakítását, amelyre a későbbiekben minden-
képpen szükségük lesz, dolgozzanak bármilyen területen. (x)

spc@hns.eu

HIBAMEGELŐZÉSI MÓDSZEREK TANÍTÁSA
A MUSZAKI SZAKOKTATÁSBAN´́

Bôvebb információ
ÉS KEDVEZMÉNYEK 
drsamson.hu

Megrendelhetô: 
30/966-7326 • 96/425-998
beothy@gyoriek.hu

Tanácsadás: 
30/790-6952

HAJPROBLÉMÁJA VAN,

HULLIK A HAJA, 
KOPASZODIK?

SZEDÉSE ONKOLÓGIAI KEZELÉS ELÔTT, ALATT ÉS UTÁN IS AJÁNLOTT HAJVESZTÉS MEGELÔZÉSÉRE

Hatását kórházi tesztelés igazolta.
POR
DR. SÁMSON

Kapható a gyógyszertárakban
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Ebben a tanévben 2500-
3000 középiskolás fog bal-
lagni a megyében, éppen

ezért nekik és szüleiknek egy 3D-s,
online felületen mutatkoztak be
azok a cégek és vállalkozások, akik-
nek termékei, szolgáltatásai hasz-
nosak lehetnek a ballagáson. Az
online kiállítás szeptember 11-től
egészen 20-ig tartott, és a kivite-
lezésben komoly szerepet vállalt a
Széchenyi István Egyetem is, hi-
szen ők hozták létre a látványos
virtuális teret. 

Pintér-Péntek Imre, a kamara elnöke
kiemelte, a fiataloknak ez nem újdon-
ság, szinte egész életüket a neten töl-
tik, éppen ezért választották ezt a

BALLAGÁSI KIÁLLÍTÁS, 
MÁSKÉNT 
Idén új helyszínen, a virtuális térben rendezte meg a
ballagási kiállítást a Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara.

módját az esemény megtartásának. A
szervezők emellett most is nagy gon-
dot fordítottak arra, hogy az online tér-
ben is a minőségi szolgáltatások jelen-
jenek meg. 

Molnár Albert alelnök már arról be-
szélt, hogy ő a klasszikus, találkozá-
sokon alapuló kereskedelemben hisz,
de a járványhelyzet megoldást sür-
getett tőlük. Szükség is volt a kreati-
vitásra, hiszen a ballagásokkal kap-
csolatban évről évre egyre több szol-
gáltatás jelenik meg az eddigi meg-
szokottak mellett. A virtuális kiállítá-
son megtalálhatók voltak többek kö-
zött pluszként a cukrászok és a divat -
ékszerek, hiszen már ezek is szerves
részei az ünnepségnek. A ruha- és a

tablókínálat továbbra is az alap, de
egyre bővül az igények köre. Ami vi-
szont biztos, hogy nem változik: a fi-
atal felnőttek olyanra szeretnék a
ballagásukat, hogy arra 20-30 év
múlva is szívesen emlékezzenek

vissza. Az ilyen kiállítások a választást
hivatottak megkönnyíteni. Persze
most még nem könnyű megjósolni,
mi vár a végzősökre jövőre, de egy
biztos: az online kiállítás megfelelő
alapot nyújtott a felkészüléshez. (X)
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Molnár Viktor solymász, madárfiókákat
ment, és másfél évig lakott egy jurtá-
ban. De haladjunk sorjában, hogy meg-

érthessük, milyen álmait igyekszik átültetni a
valóságba. 

Bár ma még fürdőszobák felújításából tartja fenn
magát, célja, hogy egyszer önellátó gazdálkodás-
sal teremtse meg mindennapi betevőjét. „Egy ér-
zést keresek az életben, ami akkor járt át, amikor
először kimentem az erdőbe. Hatéves lehettem,
amikor először éreztem, hogy húz a természet.
Mindezt úgy, hogy Budapesten születtem és csak
három éve költöztem el onnan – meséli a soly-
mász, merthogy tizenhét évesen a ragadozó ma-
darakkal is elkezdett foglalkozni. „Még ’97-ben
találkoztam egy agrármérnökkel, aki solymászott.
Nekem pedig annyira
megtetszett, hogy
kitanultam, és
a mai napig
fo g l a l ko z o m
vele. Bár szüle-
im szívbajt kap-
tak, amikor haza-
állítottam egy héjával,
de mivel édesanyám is nagyon szereti az állat-
okat, hamar elfogadták.” 

Győrbe is a solymászat repítette, hiszen egy
régi barátja kereste meg azzal, hogy dol-
gozzanak együtt. Ő pedig azonnal igent
mondott, hiszen akkor éppen egy ilyen hí-
vásra várt. Egy évig tartott a közös munka,
majd az élet újabb megálló felé sodorta, ekkor
találkozott Kok Annamáriával (róla is olvas-
hattak Köztünk élnek című rovatunkban).
„Ancsival azon dolgozunk, hogy kialakítsuk
önellátó gazdálkodásunkat. Nem akarunk meg-
gazdagodni, csak szeretnénk megélni abból, amit
megtermelünk. Háziállatokat tartunk, mellette pe-
dig madármentéssel is foglalkozunk. Ehhez pedig
engedélyt is kaptunk a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztályától a sérült, beteg vagy
egyéb ok miatt szabad életre nem alkalmas védett
állatok tartására, így ha valaki talál egy sérült állatot,
és bejelenti, akkor nálunk is lábadozhat.”

Nem mindenkinek való a nagyváros, még akkor sem, ha ott született. És hiába szokta meg a budapesti
létet, még Győr is nagynak tűnhet számára, főleg, ha úgy gondolkodik, mint Molnár Viktor. A megérzéseit
követő fiatalember három éve él Győrben, egy ideje pedig Bőny-Szőlőhegyen lakik, hogy minél közelebb
kerülhessen a természethez. 

AKINEK AZ ERDŐ AZ IGAZI OTTHONA
Térjünk vissza a jurtához, ami másfél évig nyúj-
tott menedéket számára, Pannonhalma mellett.
Bár egy ideje már elcsomagolta, ismét azt ter-
vezi, hogy felállítja az udvaron. „A jurtában jöt-
tem rá, hogy egy tárgy is lehet élő. Olyan érzés
benne lakni, mintha megölelnének. Bár legna-
gyobb bánatomra a gyerekeim is nyomkodják a
telefonjukat, azért a jurtában szeretnek aludni.
Bevallásuk szerint az egyetlen hely, ahol nem
félnek éjszaka” – hangsúlyozza a büszke édes-
apa, aki szemléletét és tudását szívesen meg-
osztja a fiatalabb korosztállyal is. Így solymász-
bemutatót is szokott tartani, és szívesen mesél
a magyar hagyományokról is, hiszen régóta fog-
lalkoztatja a parasztság élete. „Úgy vettem ész-
re, hogy a ragadozó madarak felkeltik a gyerekek
érdeklődését, és általában tetszik az emberek-
nek, ha elmesélem, hogy milyen
kitartóan vágyom és kere-
sem a természet kö-
zelségét.” 

Molnár Viktor nagyon szereti az állatokat, de kü-
lönösen a kutyákat érzi magához közel. Jelenleg
a tanyán tartott állatok között három kutya is él;
két foxterrier és egy közép-ázsiai pásztorkutya
szalad csaholva, ha meglátja gazdáját. „Az álla -
tok és a természet közelsége jelenti számomra
az életet. Sok helyen dolgoztam, sok helyre
utaz tam, de valami másra vágytam. Úgy gon-
dolom, a gépek túlságosan elkényelmesítenek
minket” – mondja teljes meggyőződéssel. 

Biztosan sokan érezték már, hogy az erdőben,
ahogy maguk mögött hagyják a város zaját, le-
csendesednek belül, és teljesen kikapcsolnak a
madarak csicsergését és a szél susogását hall-
va. Molnár Viktor számára nyugalmat és békes-
séget jelent a természet közelsége, és ahogy ő

fogalmaz: „az én dolgom, hogy együtt éljek
az élettel.” 

ÖZTÜNK K

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Molnár Viktor
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Az Esély Nonprofit Kft. fő feladata a 160 megvál-
tozott munkaképességű és fogyatékos munka-
vállaló rehabilitációs foglalkoztatása. Mindemellett
nagy hangsúlyt fektetnek szociális segítségnyúj-
tásra, szabadidős programok szervezésére, kö-
zösségépítésre és képzésre is. „A rehabilitáció
egyaránt jelenti a munkavállalók egészségi álla-
potának szinten tartását, képességeikhez mérten
a fejlesztést vagy a nyílt munkaerőpiacra felkészí-
tést” – emelte ki Farkasné dr. Lukácsy Zita ügyve-
zető. „Hozzánk mindenki hátránnyal érkezik, ezért
fontos megemlíteni, hogy a munkalehetőséggel
és szakembereink segítségével dolgozóink előtt
áll a lehetőség, hogy saját erőből önálló, minőségi
életet élhessenek” – tette hozzá. Az elmúlt öt év-
ben hatan kerültek ki a hajléktalanellátásból, akik
már önkormányzati bérlakásban élnek, kiváló
munkát végeznek a szervezet központi üzemé-

KIHASZNÁLTÁK AZ ESÉLYT, 
ÖNÁLLÓ ÉLETET ÉLHETNEK

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

A megváltozott munkaképességű
és fogyatékos embereket foglal-
koztató Esély Nonprofit Kft.-nél
nemcsak az általuk elvégzett
munka számít kiemelkedő minő-
ségűnek, hanem a dolgozóik éle -
tében történt változásokban is si-
kertörténetekről számolhatnak be. 

ben. Ez is azt bizonyítja, hogy ha ezek az emberek
segítő kezet találnak, ha saját maguk is tesznek a
változásért, számukra elsőre talán elérhetetlen
dolgokat élhetnek meg a mindennapokban. Meg-
ható példa erre Nagy Erzsébet Tamara élete, aki
14 évig élt a likócsi hajléktalanszállón. „Öt évvel
ezelőtt kaptam munkalehetőséget az Esély Kft.-
nél, két éve a lakáshoz jutásomat, és ezáltal már
önálló életemet is folyamatosan segítik az itteni
szociális szakemberek. Boldog vagyok, még öt
évet kell dolgoznom a nyugdíjig, remélem, számí-
tanak rám a továbbiakban is” – mesélte moso-
lyogva Tamara, büszkén mutatva ezüst ékszereit,
amelyeket saját fize-
téséből vett magának. 

Báthori Ádám moz-
gássérült fiatalember
2011 óta erősíti a
dolgozók csapatát, 4
évvel később elmon-
dása szerint első lá-
tásra beleszeretett a
törékeny, újonnan ér-
kező, megváltozott
munkaképességű Ikervári Mártába. A szerény,
visszahúzódó lány és a mosolygós, életvidám fiú
kapcsolata mesébe illő. A központi műhelyben
egymás mellett dolgoztak, sokat beszélgettek,
az első randevút követően néhány hónap múlva,
2016-ban már eljegyzést tartottak. Összeköl-
töztek, szerencsésnek mondják magukat, hogy
a fiú szülei segítségével lakást vehettek. 2018
elején született meg gyermekük, Ádám, aki az
apai nagyszülők szeme fénye is. Márta tavaly

visszatért a munkába, szükség volt a dolgos ke-
zekre az Esély Kft.-nél. Kisfiuk néhány hónap
múlva bölcsődésből kisovis lesz, apuka és anyu-
ka már tervezik, melyik óvoda lenne számukra a
kedvező. Még „nem volt idő az esküvőre”, de ami
késik, nem múlik, szép keretet adna a történe-
tüknek.

Szerelemből „nincs hiány” azóta sem a Lajta úti
telephely központi műhelyében, augusztus kö-
zepén mondta ki a boldogító igent egymásnak
Horváth Róbert és Csuka Zsófia. Az újdonsült
házasok éppen most tértek vissza a nászútról,

a két fiatal megismer-
kedésükről szemér-
mesen csak annyit
árult el, Róbert volt a
munkahelyre érkezés
után Zsófia „tanítója”,
aki egy idő után a fiú
pillantásából érezte,
hogy vonzódik hozzá.
Az első csókról nevet-
ve mondták, remegett
a lányka keze és lába,

annyira meglepődött, szorosan kapaszkodott is
egy keze ügyében lévő székbe. Azóta egymás
támaszai, bizalmasai, vigasztalói, a közös éle -
tükhöz vezető útjukon rengeteget köszönhet-
nek az itteni szociális szakembereknek, akiket az
esküvőjükre is meghívtak. A kft. munkatársai és
Zsófia szüleinek segítségével már saját ottho-
nukba térhetnek haza. Nagyon szeretik a mun-
kahelyüket, hiszen itt kaptak esélyt az önálló,
mostantól pedig a közös boldog életükhöz. (x)

Felső sor: Franczia Lászlóné, Farkasné dr. Lukácsy Zita, Ledniczki Gusztávné
Alsó sor: Báthori Ádám, Ikervári Márta, Nagy Erzsébet Tamara, Horváth Róbert, Horváthné Csuka Zsófia

PÁRRA ÉS CSALÁDRA LELTEK A MUNKAHELYEN

HOZZÁNK MINDENKI 
HÁTRÁNNYAL ÉRKEZIK,
DE SZÁMOS SIKER-
TÖRTÉNETÜNK VAN



Szerkeszti: Nagy Viktor
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Néhány éve még csak álom volt, hogy le-
gyen egy tisztán elektromos hajtású au-
tónk, amivel a városban furikázunk. Álljon

egy hibrid a garázsban, ami annyit fogyaszt,
mint egy dízel, de városban nagyrészt füstmen-
tes tud lenni. Ráadásul, ha elég nagy akkumulá-
torpakkot szerelnek bele – tölthető, más néven
plug-in hibridek esetén –, akkor feltölthetjük, így
az első 40-60 km „ingyen” van. Persze ennél ár-
nyaltabb a helyzet, de nézzük részletesen, mi
micsoda.

Villanyautó – Battery Electric Vehicle (BEV)
Az elektromos autók térnyerése az utóbbi né-
hány évben látványosan elindult. Egyes orszá-
gokban, például Norvégiában arányuk az új autó-
eladásokban eléri az 50%-ot. Természetesen
ehhez nagyban hozzájárulnak az állami támo-
gatások, valamint az, hogy a villamosáram-ter-
melés szinte teljes egészében megújuló energia -
forrásból valósul meg. 2020-ban Magyarorszá-
gon is lehetőséget kapott körülbelül 2000 elekt-
romos autót vásárló magánszemély, hogy akár
2,5 millió forint vissza nem térítendő támoga-
tást kapjon. Így egyre többen tudnak hozzájutni
a károsanyagkibocsátás-mentes – zéró-emisz-
sziós – autókhoz. A villanyautók mozgatásáról
teljes egészében egy villanymotor, a vezérlő- és
teljesítményelektronika, illetve az akkumulátor-
csomag gondoskodik.

Több előnye is van a rendszernek:
1. A villanymotor sokkal egyszerűbb

felépítésű, mint egy belső égésű motor.
Kevesebbet kell szervizelni.

2. Kis fordulaton is nagyon nyomatékos.
Jobban húz, mint egy turbómotoros autó.

3. A fékezéskor a villanymotor generátorként
működik, visszatáplál. Visszatölti
a fékezéskor egyébként a fékeken
„elmelegedő” energiát. Így kevésbé
kopnak a fékalkatrészek.

4. Hazánkban zöld rendszámot kap az autó,
amivel egyelőre ingyen parkolhatunk.

E-AUTÓ ÉS HIBRID KISOKOS

Karbonsemleges. 0-emisszió. Plug-in hibrid. Önök tudják, mit jelente-
nek ezek a divatos szavak? Nézzünk egy kicsit a villanyautózás mögé!

Ahogy mindennek, a villanyautóknak is megvan-
nak a hátrányai, bár ezeket próbálják a fejlesz-
tésekkel minimalizálni. Például a hatótávolság,
ami az akkumulátorok kapacitásán múlik, álta-
lában jóval kisebb, mint egy benzines autónál.
Korábban 120-150 km-t tudtak egy feltöltéssel,
mára általánossá vált, hogy 200-300 km-t, de
hamarosan 4-500 km megtétele sem lesz aka-
dály. Persze ennek az ára a megnövekedett tö-
meg, így fokozódó fogyasztás. Viszont, ha bele-
gondolunk, városi, elővárosi, agglomerációs
közlekedésre, vagy akár megyén belüli ki-
rándulásokra a 200 km is elegendő.

A másik sokat vitatott kérdés, hogy
a villanyautók előállítása, főként
az akkumulátoroké, mennyire
hatékony, környezetbarát.
Egy karbonsemleges autó
– pl. Volkswagen ID 3 –
azt jelenti, hogy a gyártó
minden területen a 0
emisszióra törekszik, a
gyártás és a használat
során is megújuló
energiát preferálnak.
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A jármű és az akkuk normál életcikluson túli ke-
zelése, újrahasznosítása is tervezetten történik.
Például csökkent kapacitású akkuk töltőoszlo-
pokban szolgálhatnak átmeneti tárolóként, mi-
előtt elemeire bontják.

Hibrid 
1. Tölthető hibrid – Plug-in hibrid 
Electric Vehicle (PHEV)
Az elektromos hálózatról tölthető, belső égésű
motor (jellemzően benzinmotor) és elektromo-
tor párosával hajtott autó. Az akkumulátor ka-
pacitása 25-60 km megtételére elég elektro-
mosan, így zöld rendszámra is jogosult. Előnye,
hogy a benzinmotor ehhez további 500-800
km-es hatótávot képes hozzáadni. A villany-
motor önállóan is képes mozgatni a kocsit, ám
erős gyorsításkor, autópályán együtt dolgozik
a két motor – ezzel optimalizálva a rendszer
hatásfokát.

2. Full hibrid – Hibrid Electric Vehicle (HEV)
A klasszikus hibrid (benzin-elektromos) hajtás-
sal szerelt jármű. Az akku kapacitása korlátozott,
csak néhány kilométert tud megtenni elektro-
mosan, mégis kedvező városi fogyasztást tud
produkálni, főként a fékenergia visszanyerésé-
vel. Hatótávolsága minimum 500 km.

3. Mild hibrid
Egyre több új autóba tesznek ilyen technikai
megoldást, mely 12 vagy 48 voltos rendszerben
a fékezési energiát tárolja, majd a villamos fo-
gyasztók táplálására fordítja, ezzel tehermente-
sítve a generátort – illetve a gyorsításokba is
besegíthet.
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1. Mekkora tisztán elektromosan megtehe-
tő hatótáv mellett kaphat egy hibrid autó
zöld rendszámot Magyarországon?

1 25 km
2 5 km
X 55 km

2. Hogy nevezik „hivatalosan” a gyártók a
konnektorról tölthető hibrid autókat?

1 ConnectHybrid
2 Check-in Electric
X Plug-in Hybrid

3. Melyik tisztán elektromos autótípus a
legnépszerűbb a világon? – Ebből adják el a
legtöbbet.

1 Nissan Leaf
2 Tesla Model 3
X Porsche Taycan

4. Mi az előnye a villanymotoros hajtásnak
a belső égésű motorokkal szemben?

1 Jobban füstöl, de olcsóbb fenntartani
2 Csendes, jól gyorsul, jó a hatásfoka,

és keveset kell szervizelni
X Nem gyors, de csendes és sokkal

olcsóbban megvásárolható

5. Mekkora hatótávolsággal rendelkezik
egy átlagos, ma kapható elektromos autó?

1 50-80 km
2 200-300 km
X 800-1000 km

6. Milyen motorral szerelt egy hibrid autó?
1 Csak villanymotorral
2 Villanymotorral és gőzgéppel
X Villanymotorral és belső égésű

motorral

7. Milyen energiatároló van a hazánkban
kapható elektromos autókban?

1 Benzintank
2 Tüzelőanyag-cella
X Akkumulátor

8. A villanyautók fékezéskor hogyan hasz-
nosítják a felszabaduló energiát?

1 Nagy részét visszatáplálják
az akkumulátorba

2 Elfüstölik az egészet
X Felmelegítik vele az utasteret

9. Milyen körülmények között érdemes
használni egy elektromos vagy hibrid au-
tót?

1 Hosszú utakon, autópályán
2 Rövid utakon, hetente egyszer 

boltba járni
X A városban és agglomerációban

napi közlekedésre

10. Mennyi idő alatt tölthető fel teljesen egy
elektromos jármű a 22 kW AC gyorstöltővel?

1 2-5 perc alatt
2 2-4 óra alatt
X 8-12 óra alatt

11. Mekkora teljesítményű töltőoszlopot
nevezünk „villámtöltőnek”?

1 11 kW
2 22 kW
X 40 kW

12. Mi az a mild-hibrid rendszer?
1 „Enyhe” hibrid megoldás,

amikor kis akkumulátor és kis villany-
motor segíti a benzinmotort. 
Önálló hajtásra nem 
képes, de fékezési energiát 
visszanyerhetünk vele.

2 „Finom” hibrid rendszer, ami csak akkor
működik, ha nem nyomjuk a gázt.
Ilyenkor a napelemek is világítanak.

X Olyan hibrid fejlesztés, ami nagyon 
nagy teljesítményre képes,
mégsem kap zöld rendszámot 
vele az autó.

13. Milyen hajtásmódokat tud egy full-hib-
rid (soros-párhuzamos) autó?

1 Tisztán elektromos, vagy 
csak benzines üzem.

2 Tisztán elektromos, vagy elektromos
és benzinmotoros hajtás egyszerre.

X Három üzemmódot tud: tisztán 
villamos, benzinmotoros,
együttes hajtás.

13+1. Mennyit fogyaszt egy villanyautó és
az mennyibe kerül (lakossági áramot szá-
molva)?

1 120 kWh/100 km = 4200 Ft
2 15-20 kWh/100 km = 525-700 Ft
X 35-50 kWh/100 km = 1225-1750 Ft

VILLANYAUTÓS TOTÓ

A kitöltött totószelvényt
küldje vissza a jatek@gyorplusz.hu-ra vagy

postán a szerkesztőségünk címére
2020. október 2-ig! A helyes megfejtők 

között a Leier Autó jóvoltából 
egy exkluzív, egész hétvégés 

BMW-tesztvezetést 
sorsolunk ki.
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Önálló utakon
A Mazda elkészítette az első tisztán elektromos
típusát, aminek adott egy legendás nevet (MX),
és sok egyedi részletmegoldást. Az MX-30 egy
dögös crossover. Direkt nem annyira klassziku-
san harmonikus, mint a CX-30, annál markán-
sabb vonalakkal rendelkezik. Tipikus Mazda-orra
van, de abból is a nyers verzió: szűk, mélyre he-
lyezett fényszórók és hűtőrács. Oldalnézetből
látványos a hosszú, szinte vízszintes motorház-
tető, a rövid utastér, óriási, fekete betétes ke-
rékjárati ívek, és kupésan lejtő hátsó szélvédő.
Hátul szó szerint kiállnak a rakétahajtómű-sze-
rű, henger alakú hátsó lámpák. Olyan, mintha
egy tömbből faragták volna ki a villany-Mazdát.
Különcsége csúcsa pedig az utolsó Wankel-mo-
toros RX-8-as sportautónak emléket állító, hát-
ranyíló hátsó (fél)ajtó-pár.

Belső béke
Az első ajtót kinyitva hozzáférünk a hátsó rejtett
kilincséhez, és elénk tárul a B-oszlop nélküli, ba-
rátságosan modern beltér. Képzeljenek el egy
igényes Mazda-műszerfalat, kombinálva némi
high-tech műszerezéssel és otthonos, skandi-
náv stílusú részletekkel. A „Luxury modern” fe-
kete-világos szín- és stíluskombináció új szintre
emeli a beltér fogalmát. Az ajtókárpit egy része,
és az ülések újrahasznosított anyagból készül-
nek, hihetetlenül igényes kivitelben. A kézközelbe

A villanyautók korát éljük, amibe a Mazda, szokásához híven, egy
egyedi e-autót tervezett. Az MX-30 nemcsak lehetőséget ad arra,
hogy környezettudatosak legyünk, hanem egy igazi életérzést: ízletes
csokibonbon, kávés töltelékkel, nulla kalóriával.

Szerző és fotó: Nagy Viktor

CARNET RIEGLER – MAZDA
Győr, Pesti út 4. •  Tel.: 96/513100
riegler@carnetriegler.hu 
www.carnet.hu/riegler

emelt középkonzol „lebeg”, alatta tároló van. A
rakodóhelyeket parafa borítja, mely visszautal a
Mazda száz évvel ezelőtti profiljára – a parafa
dugó gyártásra. A váltókar mögé vezérlő forgó
kapcsoló került, elé pedig egy érintőpanel a szel-
lőzésnek – néhány valódi gyorsgombbal a szé-
lén. A kényelmes ülésekbe ülve azonnal otthon
érzi magát az ember. A kormány mögött isme-
rős digitális és analóg kombinált műszerek fo-
gadnak, a pult tetejét pedig varrott bőr borítja,
onnan finoman kiemelkedik a széles központi ki-
jelző – ez a prémium minőség.

Suhanás a végtelenbe
A hangtalan indulás után az ülésbe préselő nyo-
maték az MX-30-ast a városi sprintek királyává
teszi. A matek meghozza a várt eredményt: a 35,5
kWh-os akkumulátorcsomag és a 143 lóerő, va-
lamint 265 Nm nyomaték – szinte nulla fordulat-
tól –, 1650 kg üres tömeggel párosítva 10 mp
alatti gyorsulást és eszméletlen rugalmasságot
ad az elektromos Mazdának. Az akkuk a padlóban
vannak, a súlyelosztás közel 50:50 arányú, a kocsi
súlypontja pedig közelít a Föld középpontja felé.
Szóval meglepő gokart hatást nyújt a relatív ma-
gas építésű MX, minden kanyar igazi élmény vele,
miközben a futómű rosszabb úton is kényelmes.
Az utastérbe alig jön be zaj, csak a villanymotor
„felpörgését” imitáló hang hallható néha, ha éppen
nem a hifit hallgatjuk. Egy töltéssel akár 200 km-
en át élvezhetjük a villanyautózást. Simán nyom-
hatjuk neki, mert minden gázadás után a lassítás
visszatermel – a kormány mögötti „váltófülekkel”

a visszatöltés és egyben fékezés erejét állíthatjuk,
akár egypedálos közlekedést beállítva.

Spórolós
A Mazda MX-30 egy befektetés. Befektetés a jö-
vőbe, mert 0-emissziós, az akkura 8 évig vagy 160
ezer kilométerig él a garancia, a stílusa minden
percben magával ragad, és mivel négyajtós és öt-
személyes, 366 literes csomagtérrel, a családun-
kat is magunkkkal vihetjük. Számolnunk kell a „kor-
látozott” hatótávval – míg nem érkezik hatótáv-
növelős verzió, beépített Wankel-generátorral –,
de ha villámtöltőből etetjük, akár 40-60 perc alatt
is feltölthető. Ehhez mérten a 10,8 milliós beve-
zető modell ára minden földi jóval ellátva – többek
között elektromos vezetőülés, head-up display,
LED-fényszórók, 18 colos alufelnik és komplett
vezetéstámogató csomag – tökéletes ár–érték
arányú Mazdává teszi. Ami nem hizlal…

VILLANYAUTÓ RAJONGÓKNAK

TESZT: MAZDA MX-30 E-SKYACTIV LAUNCH EDITION
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Bevásárlólista

KONYHA

Elkészítés
Először a tölteléket készítem el, mert ki kell hűlnie. A reszelő nagyobb fokozatán
lereszelem az almát és egy fazékban, kevés vajon vagy olajon 10 perc alatt ledinsz-
telem, majd elkeverem benne a cukrokat, hozzáadom a citrom levét és a fahéjat.
Leveszem a tűzről, hozzákeverem a pudingport, aprított diót, mazsolát. Kihűtöm,
legalább langyosra.

A tésztához a lisztet egy késes robotgépben vagy kézzel elmorzsolom a hideg mar-
garinkockákkal. Az élesztőt a langyos tejben kevés cukorral felfuttatom, hozzáadom
a tésztához, valamint az összes fennmaradó hozzávalót is, és tésztává gyúrom
annyi evőkanál hideg vízzel, hogy könnyen gombóccá formázzam, de ne ragadjon
nagyon a kezemhez. Gyorsan kell dolgozni vele! Hűtőben egy éjszakát vagy egy
órát pihentetem. Ezután kinyújtom fél cm vastagságúra a tészta felét lisztezett
munkafelületen, feltekerem a sodrófára, így teszem a sütőpapírral bélelt tepsi al-
jára, elegyengetem rajta a tölteléket, majd ráteszem a tészta másik, kinyújtott lapját
ugyanúgy, mint az alsót. Villával megszurkálom és előmelegített, 180 fokos sütő-
ben egy óra alatt aranybarnára sütöm.

ÖRÖK KEDVENC: ALMÁS PITE
A következő időszakunk legjobb süteménye az almás pite,
amiből érdemes a legjobb receptet megjegyezni, mert ezt
elővehetjük télen is vagy akár az év bármely szakaszában.

A17-18. században írósvajas tésztának hívták ezeket a tí-
pusú süteményeket, ami inkább morzsás volt, mint puha.
Szerencsére a háziasszonyok kamrája azóta bővült sütő-

porral, a hűtőnk pedig élesztővel, így kevésbé kell óvatoskodni
az effajta süteményekkel. A korábbi feljegyzések és receptek
többsége nem édes töltelékkel készítette ezeket a – most már
így nevezzük – linzertésztákat, inkább pástétomokat, húsfélé-
ket, belsőségeket töltöttek a ropogós tésztával bélelt tepsikbe,
formákba. Ebből az következik, hogy a cukor csak később került
bele a hozzávalókba, ami viszont még porhanyósabbá teszi.
Ezen tészták lényege, hogy minden hűtőhideg legyen, hogy a
szerkezetük ne változzon meg (pl. a vaj ne olvadjon meg). Ma
már könnyebbség ezt késes robotgéppel végezni, azaz a lisztet
a vajjal morzsolni. Ehhez nemcsak a tojást, tejfölt, hanem a lisz-
tet is érdemes előző nap a hűtőben tartani. Nem is hinnénk, mi-
csoda különbség lesz majd az így készült tészták és a kézzel
gyúrt vajas tészták között.

Tésztához

350 g búzafinomliszt (hideg) • 100 g búzadara (hideg)

200 g margarin (hideg) • 20 g friss élesztő

2 ek. porcukor • 1 cs. vaníliás cukor

1 g só • 1 kk. sütőpor

1 tojás+1 tojássárgája • 2 ek. tejföl

fél dl langyos tej • hideg víz, amennyit felvesz

Töltelék
3 kg már meghámozott, lereszelt savanykás alma

3 kk őrölt fahéj • 1 citrom leve és reszelt héja

2 ek. pudingpor (vaníliás) • 2 cs. vaníliás cukor

3 ek. nádcukor • 10 dkg darált vagy aprított dió

mazsola ízlés szerint • kevés olaj vagy vaj

#szarkazsófi

TIPP: FONTOS A TÉSZTA 
KÖNNYEDSÉGE,

PUHASÁGA, HOGY
BÁRMILYEN GYÜMÖLCCSEL 

ELKÉSZÍTHESSÜK 
A SÜTEMÉNYT! 
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Az iskola történetének felkutatása során
sok értéket, érdekes dolgot feltártak, rá-
csodálkoztak arra, hogy a műszaki taná-

roknak 90 százaléka hildes diák volt. A tárlaton
fotók, filmfelvételek segítségével idézik meg a
múltat. „A kiállítás által át tudják élni az elmúlt
75 év kalandjait” – fejezte ki örömét Józsa Tamás,
a Hild igazgatója. A nyári építészeti felmérőtábort
25 éve indították el lelkes pedagógusok, Mészáros
Miklós, Józsa Tamás, Kottmayer Tibor azzal a cél-
lal, hogy a diákok régi épületeket kutassanak fel és
az értékeket, a kincseket feltárják, megőrizzék az
utókor számára. A kihelyezett tablókon ezeket a
munkákat mutatják be. 

A kiállítás nemcsak tisztelgés az iskola történe-
te, a tanár egyéniségei, a diákjai előtt, hanem
egyben a 25 éves múltra visszatekintő népi épí-
tészeti feltárással, védelemmel foglalkozó diák-
munkának a bemutatása is. A tárlat látogatói
amellett, hogy bepillantást nyernek az iskola
életébe, új ismeretekre is szert tehetnek, meg-
ismerhetik például, hogy mi is az a makkosfazár
– fogalmazott Hartyándiné Frei Aranka, a Győri
Szakképzési Centrum főigazgatója.

Újvári Miklós, aki 43 éve műszaki tanár az isko-
lában, megnyitó beszédében hangsúlyozta: a
név többször változott, a cél azonban maradt, a
szakmunkás és a mérnök közötti kapcsolat, a
szakmai feladtok ellátása. A felmérőtáborok
eredményeiről szólva kiemelte, legendává vált
többek között a makkosfazár, a nagybajcsi vízi-
molnárság, valamint a helyek, ahol ezek a feltá-
rások folytak: Fertőszéplak, Mórichida, Csikvánd.
A táborok során, a hosszú évek alatt értékes do-
kumentumok, tárgyi emlékek gyűltek össze. Az
ott végzett munka nyomán – a Kisalföld több
faluját érintő településszerkezeti vizsgálatokon
túl – műemléki védettségre érdemes lakóházak,
porták, szakrális kisemlékek felmérésére, doku-
mentálására került sor. Ezek közül néhány ma
már csak ebben a formában látható. A kiállítás
tablókon keresztül szemlélteti a felmérőtáborok
eredményeit, a teljesség igénye nélkül, de egy-
séges képet adva az iskola értékmentő tevé-
kenységéről.

A HILD-TECHNIKUM 75 ÉVE
A Hild József Építőipari Techni-
kum 75 évét, az intézmény 25
éves múltra visszatekintő nyári
építészeti felmérőtáborait bemu-
tató tárlat nyílt csütörtökön a
Magyar Ispitában.

Szerző: Földvári Gabriella

A makkosfazáras ajtóra például Mórichidán buk-
kantak. Ezt a különleges, több ponton záródó
szerkezetet nem volt egyszerű kinyitni, szak -
avatott kéz kellett hozzá. Ha pedig nem jól nyúlt
hozzá valaki, előfordulhatott, hogy egy lecsapó-
dó bilincs megfogta a betolakodót  – árulta el Jó-
zsa Tamás. 

Tanainé Városi Ágnes, a kiállítás kurátora el-
mondta, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti

Múzeum néprajzi gyűjteményéből vett tárgyak-
kal egészült ki a tárlat, amely tematikusan mu-
tatja be a Kisalföld különböző tájegységeinek –
mint az Alsó-Szigetköz, a Fertő kultúrtáj világ -
örökségi helyszín, a Rábaköz, a Sokorói-domb-
ság, vagy a Tóköz – jellegzetes népi építészetét,
illetve kitekintést nyújt más vidékekre is. 

A kiállítás szeptember 27-ig látogatható hétfő
kivételével naponta 10 és 18 óra között.
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ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

FUTÉSSZERELO

HEGESZTÓ́

´́ ´́

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

Bérezés megegyezés szerint.

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés • versenyképes fizetés
+ cafetéria • vidékieknek bejárási költség térítése • szakmai képzések támogatása • 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 munkakörök betöltésére:

TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség

CSOSZERELO
Feltétel: szakirányú végzettség

ASZTALOS
Feltétel: szakirányú végzettség

FESTO
Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́ ´́ ´́

´́

Feltétel: szakirányú végzettség,
elektrikusi minősítő vizsga

VILLANYSZERELO–
ELEKTRIKUS

´́
KÉZI PARKGONDOZÓ GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ

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

Feladat: Győr város közigazgatási területén belül a fizető-parkolóhelyek ellenőrzése.

Munkavégzés helye: Győr, fizetőparkoló-hálózat

Feltétel: • legalább középfokú iskolai végzettség • mobiltelefon készség szintű
használata • jó kommunikációs és konfliktuskezelő készség • szombati munkavég-
zés vállalása • jó állóképesség

Előnyt jelent: • angol vagy német nyelv ismerete • vagyonőr vagy biztonsági őr
képesítés

Jelentkezési határidő: 2020. október 5.

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: Parkolási ellenŐr munkakör

A Győr-Szol Zrt. Számviteli és Controlling Osztálya felvételt hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Szakmai elvárás: • Beszámolókészítési és adózási tapasztalat • Vállalkozási mér-
legképes könyvelői regisztráció • Legalább szakirányú középfokú végzettség • Fel-
használói szintű számítástechnikai ismeretek 

Amit nyújtunk: • Változatos, felelősségteljes munkakör a számviteli csoportban • Segítő
együttműködés a munkatársi közösségben • Azonnali munkakezdés lehetősége

Foglalkoztatás jellege: • 8 órás munkaidő, egy műszakos, rugalmas munkarend

Bérezés: • megegyezés szerint • cafetéria juttatás

Jelentkezési határidő: 2020. október 22.

A fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint
az adatkezelési nyilatkozatát, amelyben hozzájárul a pályázattal
kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez, az alábbi e-mail-
címre várjuk: munkaugy@gyorszol.hu. Kérjük, az e-mail tárgya-
ként szíveskedjen feltüntetni: VezetŐ könyvelŐ

Győr-Szabadhegyen szeptember 26-án, szombaton átmeneti víz-
elszíneződésre számíthatnak, egy új főnyomó vezeték üzembe he-
lyezése miatt.  A világos ruhák mosását célszerű lesz későbbre ha-

lasztani. Győr-Pinnyéd, Abda és Börcs területén szeptember 29-én, kedden
este érdemes lesz ivóvizet félretenni, mert szeptember 30-án, szerdán 0 órától
1.30-ig szünetel majd az ivóvíz-szolgáltatás. Egy elzárót építünk be a főnyomó
vezetékbe.  Ezért szerda hajnalban és a kora reggeli órákban nyomásingadozás
és átmeneti vízelszíneződés fordulhat majd elő. 

Az ivóvíz-elszíneződéseket az utcai vízvezetékekben leülepedett vas-
mangán vegyületek felkeveredése okozza. Az elszíneződött víz nem káros
az egészségre, ülepítés után a víz fogyasztható.  A karbantartási munkák
idején is folyamatosan ellenőrizzük az ivóvíz minőségét. Az okozott kel-
lemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük! 

ÁLLÁSHIRDETÉS

PARKOLÁSI ELLENOR

ÁLLÁSHIRDETÉS

VEZETO KÖNYVELO´́ ´́

KARBANTARTJÁK A HÁLÓZATOT

´´

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.
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Acsornai születésű Molnár Rita Noémi el-
ső diplomáját a Veszprémi Egyetem Ve-
gyészmérnöki Karán szerezte, azóta is

folyamatosan képzi magát. 2006-tól a Pan-
non-Víz Zrt. Kapuvári Üzemmérnökségét irá-
nyította, a környék huszonegy településének
vízellátásáért és szennyvízelvezetéséért felelt.
Nevéhez fűződik a Kapuvári Szennyvíztisztító
teljes korszerűsítése, amely rövidesen a gáz-
motorok felszerelésével válik teljessé.  

Tizennyolc éve tagja a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Közgyűlésnek. Tizenhat éve boldog házas-
ságban él, férje rendszer-informatikus, tízéves kis-
lányukkal együtt Répcelakon élnek. 2020. szep-
tember 22-től a Pannon-Víz Zrt. főmérnöke, a tár-
saság műszaki egységeinek vezetője.

ÚJ FŐMÉRNÖK

Mint ahogyan azt korábban is jeleztem, a Pan-
non-Víz Zrt. működését úgy fogom átalakítani,
hogy a cég hatékonysága lényegesen javuljon.  A
most elkezdett szervezeti változások ezt a célt
szolgálják. A múlt héten személyesen találkoz-
tam valamennyi tulajdonos önkormányzat pol-
gármesterével, és biztosítottam őket arról, hogy
számomra a falvakban és a városban élő fo-
gyasztók egyformán fontosak. 

Az üzemmérnökségeket bejárva mindenhol elkö-
telezett munkatársakkal találkoztam. Meggyőző-
désem, hogy ott lehet eredményesen dolgozni,
ahol három dolog biztosított: a szakértelem, az
akarat és a munkafeltételek. Az első kettő megvan,
a harmadik elemet a vezetésnek kell megterem-
teni. Azért szüntettem meg két igazgatói posztot,
mert egy átláthatóbb szervezetet szeretnék kiala-
kítani. A továbbiakban a négy üzemmérnökség ve-
zetője műszaki igazgató közbeiktatása nélkül, köz-
vetlen irányításom alatt fog dolgozni. Ezzel az ed-
digieknél sokkal nagyobb felelősséget és bizalmat
is kapnak. A cég szintű műszaki feladatok koordi-
nálását Molnár Rita Noémi, a Kapuvári Üzemmér-

VÁLTOZÁSOK A PANNON-VÍZ ZRT.-NÉL

Előző számunkban mutattuk be a Pannon-Víz Zrt. élére szeptember
1-jén kinevezett Rácz Attila István elnök-vezérigazgatót, aki máris je-
lentős szervezeti, és ezzel összefüggésben személyi változásokat haj-
tott végre a társaságon belül. Erről kérdeztük Rácz Attila Istvánt.

nökség vezetője a továbbiakban főmérnökként
látja el, és közben marad a helyi üzemmérnökség
élén is. Hegyi Zoltán vezérigazgató-helyettes ed-
digi munkáját rendkívül nagyra értékelem, tapasz-
talatára és kiterjedt kapcsolatrendszerére a jövő-
ben elnöki tanácsadóként számítok.

Biztos vagyok abban, hogy a megkezdett átala-
kítások fel fogják pörgetni a cég működését,
melynek pozitív hozadékait a mintegy 300 ezer
fogyasztó érzékelni fogja – fejtette ki a vezér-
igazgató.



SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlájá
nak elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érd.: 06
70/5642280.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron an
tik bútort, festményt, herendi
porcelánt, Zsolnayt, kristályo
kat, ezüsttárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, dísz
tárgyakat, hagyatékot vásáro
lunk. Hívjon bizalommal! 06
70/6405101. Díjtalan érték
becslés!

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

ELADÓ

Abdán élelmiszeripari tevé
kenységre alkalmas üzem és
üzlethelyiség teljes vállalko
zással együtt eladó! (Teljes

berendezés, bejáratott vevő
kör, működő szerződéses
partnerek.) Telefonszám: 
0620/3745848

KIADÓ

Balatonfüreden igényes, part
közeli apartman kiadó! Ár:
6.000 Ft/nap/fő. Tel.: 06
30/4286171,  dr. M.né S. A. 

LAKÁSCSERE 

96/505050

Marcalváros I.en 3 szobás,
58 nmes, összkomfortos, ha
tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne 3 vagy több
szobás, 65 nmnél nagyobb,
határozatlanhatározott idejű,
bérleményre. Lift nélküli ház
ban max. a 2. emeletig. Szi
get, Újváros, Gyárváros város
rész kizárva. Minimális tarto
zásátvállalás lehetséges. (Hir
detési szám: 731)

ni lehet telefonon: 06
30/5420720

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
20/2399198.

A győri TippTopp mosoda
vállalja lakások, irodák, lép
csőházak takarítását, szőnyeg
tisztítást is. Érdeklődni: 06
70/6708268

Duguláselhárítás, vízszenny
vízvezeték javítása, bővítése,
szaniterek, csaptelepek cseré
je. Külbeltéri burkolatok javí
tása. Érdeklődés telefonon:
0670/3636633

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
résszállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érdeklődni lehet telefo
non: 0670/8846838.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo
gozást, lapostetőszigetelést,
falap javítását, festést garan
ciával, engedménnyel válla
lok. 0630/3762712

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivite
lezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

Lomtalanítást vállalnék, laká 
sok, pincék ürítését, takarítá
sát, megegyezés szerint. 06
70/6750654

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

Lomtalanítást vállalok padlás
tól pincéig, épületbontást is
megegyezés szerint. Hívjon
bizalommal! Igény szerint
számlát biztosítok. 06
70/7075812

Belvárosi, 2 szobás, 63 nmes,
gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2
szobás, 4555 nmes győri
bérleményre Adyváros, Mar
calváros, Nádorváros, Gyárvá
ros és belváros kivételével
(Hirdetési szám: 231)

Belvárosi, 2 szobás, 83 nm
es, félkomfortos, egyedi fű
tésű, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne
2 szobás, belvárosi, révfalui,
nádorvárosi, József Attilala
kótelepi, szabadhegyi, kis
megyeri, marcalváros III.n
lévő, 4555 nm közötti ki
sebb bérleményre. (Hirdeté
si szám: 234)

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

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 kardiológia

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

ÁLLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. +36
20/5172701

Egyedülálló technológiával mű
anyag, fa, fém nyílászárók tar
tós szigetelését vállaljuk garan
ciával. +3630/5209228

Fűnyírást, fűkaszálást, parlagfű
mentesítést, elhanyagolt terüle
tek megtisztítását vállalom rö
vid határidővel, Győr 30 kmes
körzetében. 0630/9715932

Költöztetés, lomtalanítás, te
herszállítás. Bútor és műszaki
termékek szállítása. Érdeklőd
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Néhány hete egy meglepően színpompás madár látható
a Xantus János Állatkert Zoo Show-arénája mellett kiala-
kított „mászókákon”. Zara, a kék-sárga arapapagáj tojó (a

faj nevével olykor sárga-kék araként is találkozhatunk a szak-
irodalomban) 2005-ben bújt ki a tojásból és 2016 óta az állat-
kert lakója. A Dél-Amerikából származó madárfaj egyike a világ
legnagyobb papagájainak: egy kék-sárga ara a feje búbjától a
farka végégig akár a 85 cm-es hosszúságot is elérheti.  

Zara emberek által felnevelt madár, érdekessége, hogy nem tud jól
repülni. Többnyire nem is próbálkozik ezzel, békésen mászkál vagy
üldögél a számára kijelölt területen. A színpompás tollas a Zoo Show
csapatának tagja, a bemutatóban található négy arapapagáj (három
kék-sárga és egy zöld szárnyú) egyike. Őt „fellépésen kívül” eddig nem
láthatta a nagyközönség. A közelmúltban alakították ki azt a mászó-
karendszert, ahol Zara a napjait tölti. Az éjszakai szállása és a nappali
mászókája között karon ülve szokták őt átszállítani gondozói. Mivel
korábban (a Zoo Show-n kívül) csak zöld szárnyú arákat láthattak ná-
lunk az állatkert látogatói, Zara új otthonának elkészülte hiánypótló
volt, hiszen így könnyen összehasonlítható egymással a két faj.

Látogatóinktól azt kérjük, hogy ne sétáljanak át a kifutó körül kialakí-
tott korlátrendszeren! Zara nem tud lemászni a talajra, így senkihez
sem tud odamenni. Ugyanakkor az idegenekkel szemben barátság-
talan, ha megriad, nagyot csíphet, vagy próbára teheti repülési tu-
dását és megpróbálhat elmenekülni! Madarunk a hangoskodást sem
szereti, felesleges neki kiabálni, ezzel bosszantani őt: az arapapagájok
ugyanis csak egymással szoktak ily módon beszélgetni, az emberi
„rikácsolást” ő bizony nem szereti! Gyönyörű madarunknál a „mindent
a szemnek, semmit a kéznek” elv érvényesül. Ameddig kedvező az
időjárás, Zara mindenkit szeretettel vár a győri állatkertben!

ZARA, A POMPÁS ARA

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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Jövő márciusban és júniusban Szlovéniával közösen Magyarország ad otthont az U21-es
labdarúgó Európa-bajnokságnak, melynek a magyar válogatott is biztos résztvevője lesz.
Négy helyszínen, Budapesten, Győrben, Székesfehérváron és Szombathelyen rendezik a
mérkőzéseket. A torna szervezői várják olyan önkéntesek jelentkezését, akiknek van hazai
vagy külföldi eseményeken szerzett önkéntes tapasztalata, magabiztosan és jól kommu-
nikálnak, a szervező városok valamelyikében vagy annak környékén élnek és felsőfokú vég-
zettséggel rendelkeznek. Az aktív angolnyelv-tudás elengedhetetlen feltétel. Az Európa-
bajnokságon nagyjából háromszáz önkéntes munkájára lesz szükség.

Aki önkéntesként szeretne tevékeny részese lenni az UEFA második legnagyobb
válogatott-tornájának, jelentkezhet a Holovacsko.Zsolt@mlsz.hu e-mail-címen.

ÖNKÉNTESEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK

Nem versenyezhet a hétvégi szegedi világkupaver-
senyen Balla Virág, a Graboplast Győr világbajnoki
ezüstérmes, Európa-bajnok kenusa, mivel pozitív
lett a koronavírustesztje.

,,Hétfőn tesztelték le a csapatot és szerdán kora
reggel érkezett meg az eredmény, sajnos pozitív
lett. Többször is el kellett olvasnom az erről tá-
jékoztató e-mailt, hogy elhiggyem" – mondta a
versenyző, aki hozzátette: az eredmény azért
,,benne volt a pakliban", mert két hete megfázá-
sos tünetekkel bajlódik. A 26 éves sportoló öt
számban, C-1 200, 500 és 5000, valamint C-2
200 és 500 méteren is rajthoz állt volna a
Maty-éren.

„Mindenki azt kérdezi, mit fogok most csinálni? Elő-
ször is próbálom megszervezni a karanténos éle -
temet, és elég sok tervezett programot kell lemon-
danom, amely a következő két hétben rám várt vol-
na, a hétvégén pedig a tévében és interneten né-
zem majd a világkupát. Nagyon sajnálom, hogy így
alakult" – fogalmazott Balla Virág.

BALLA VIRÁG
KORONAVÍRUSOS,
NEM INDUL A VILÁGKUPÁN

Fotó: mlsz.hu
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

„A nagy magasság a nemzetközi mezőnyben ma már
nem kuriózum, a kijöveteleknél és a kapufák felé tartó
lövéseknél pedig kifejezetten előny” – mondja Gundel
Takács Bence. A kiváló sportkommentátor, újságíró és
műsorvezető, Gundel Takács Gábor fia nyáron a MOL-
Székesfehérvártól igazolt Győrbe. Kisgyermek korától
kezdve focizik, és mint meséli, családjuk életében a sport
mindig is jelen volt: 

„Nagyon sportcentrikus család a miénk, édesapám például
kézilabdázott, édesanyám pedig kosárlabdázott. Hárman
vagyunk testvérek, a nővérem,
Anna, és bátyám, Gergő szintén
sportoltak, alighanem így lett a
sport az én életem megkerülhe-
tetlen része is, amit egyáltalán
nem bánok. Annak idején ott-
hon, Érden, a családi ház hátsó
kertjében a füvön kezdtük, ké-
sőbb csináltunk egy pici pályát
két kis kapuval és egy kosárlab-
dapalánkkal. Ott zajlottak az iga-
zán nagy családi meccsek és
egy-egyezések! Aztán négy-öt éves koromban már klub-
hoz kerültem, igazolt utánpótlás-játékos lettem.”

De ha már sport és foci, akkor miért éppen a kapus
poszt? – érdeklődünk. 

Kereken két méter magas, a dióra aller-
giás, így a Gundel-palacsintáról le kell
mondania, de szeret főzni, a lecsó pél-
dául az egyik nagy kedvence, amit az év
bármely szakában szívesen elkészít.
Amellett, hogy stabil és megbízható
pontja a WKW Győri ETO FC labdarú-
gócsapatának a kapuban, humoros és
céltudatos fiatalember, aki biztos ben-
ne, hogy az édesapja az ő meccseit so-
ha nem fogja közvetíteni. Gundel Takács
Bencével beszélgettünk.

„KIS GUNDI” 
AZ ETO KAPUJÁBAN

AMIKOR AZ ÚJPESTHEZ 
MENTEM, RÖGTÖN 
KÉT OSZTÁLYT 
LÉPTEM FÖLFELÉ

>  SPORTHÍREK <

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Marcali Gábor

PÁLYÁN 
A FOCISTÁK, 
FOLYTATÓDIK 
A KÉZILABDA-BL
A 10. forduló mérkőzéseit
rendezik a hétvégén a labda-
rúgó NB II.-ben. Az ETO FC
Győr vasárnap 17 órakor a
Csákvár otthonában lép pá-
lyára, míg a Gyirmót FC
ugyanebben az időpontban a
Vasas csapatát fogadja az Al-
cufer Stadionban. A Gyirmót a
bajnoki tabellán a 3., az ETO a
10. helyet foglalja el. A gyir-
mótiak egy meccsel keveseb-
bet játszottak a riválisoknál,
hiszen az együttes legutóbbi
találkozója elmaradt. Szerdán
idegenben nyert rangadót a
Győri Audi ETO KC a női kézi-
labda NB I.-ben. A zöld-fehé-
rek a Siófokot győzték le 30–
21-re. Danyi Gábor csapatára
a hétvégén már Bajnokok Li-
gája-meccs vár. A lányok
Franciaországban lépnek pá-
lyára a Brest Bretagne ellen
vasárnap 16 órakor. 

TÖBB SZÁZAN 
TEKERNEK
Néhány éve még csak negy-
venen voltak, legutóbb pedig
már több százan tekertek a
győri Spinracing Maratonon.
A Dunacenter parkolójában
szeptember 27-én, vasár-
nap 15 órakor kezdődik a ha-
todik 200 perces kerékpáro-
zás. A VI. Spinracing Marato-
non Danka Andrea oktató
diktálja a tempót. A színpa-
don közéleti személyek, is-
mert sportolók és a támoga-
tók képviselői az esemény
ideje alatt folyamatosan
nyereményeket sorsolnak ki
a résztvevők között. 
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„Ahogy a velem egykorú fiúk többsége, természetesen
én is gólokat szerettem volna rúgni, viszont ahogy elkez-
dett nőni a pálya mérete, egyre többször kacsintgattam
a kapu irányába. A sok futás egy idő után egyre kevésbé
tetszett. Egyébként apu is kapus volt, sőt a bátyám is ka-
pusként kezdte, így az is lehet, hogy ez nálunk valami
családi berögződés – jegyzi meg nevetve. 

Bence pályafutása a Tabán FC-ben indult, később az
MTK, majd a Puskás Akadémia játékosa lett. 2017-ben
az élvonalbeli Újpest igazolta le, ahol a Magyar Kupa ne-
gyeddöntőjében rögtön egy fontos és győztes meccsen
mutatkozott be. Ezután következett a MOL Fehérvár FC,
most pedig a huszonkét éves játékos egyéves megálla-
podást írt alá az ETO-val:

„Amikor az Újpesthez mentem, rögtön két osztályt lép-
tem fölfelé, hiszen az NB III.-ból kerültem az NB I.-be, és
könnyen lehet, hogy az még korai volt. Úgy érzem, most
Győrben a helyemen vagyok. Az elmúlt időszakban én is
egyre tudatosabb lettem, odafigyelek az étkezésre, a
megfelelő mennyiségű és minőségi alvásra is. Az edzé-
sek mellett rengeteget videózok, főként azt nézem, hogy
a világ topkapusai hogyan helyezkednek bizonyos szitu-
ációkban, hogyan melegítenek be, milyen edzésmunkát
végeznek” – magyarázza Bence, akinek videóelemzés
közben nyelvi problémái aligha akadnak, hiszen két kö-
zépfokú nyelvvizsgája is van, németből és angolból, a
Testnevelési Egyetem sportszervezés szakát pedig csu-
pán időhiány miatt szünetelteti. 

Támogatják-e a szülei, hogy a sport mellett köteleződött
el? – kérdezzük. 

„Hogyne, és nem csupán hogy támogatnak, de ők a leg-
nagyobb drukkereim is! Ha csak tehetik, itt vannak a győri
mérkőzéseken. Azt azonban kizártnak tartom, hogy
édesapám valaha is közvetítsen olyan találkozót, ahol én
is pályára lépek. Ez többek között újságírói szempontból
sem lenne etikus. És különben is: hogy nézne ki az egy
élő adásban, amikor az egyik Gundel Takács közvetíti,
hogy gólt kap a másik Gundel Takács? – teszi fel a költői
kérdést nevetve.

Szigorú meccs előtti rituáléi nincsenek, pláne nem ba-
bonás, egy dolog azonban akad, amihez mindig tartja
magát a találkozók kezdetét jelző sípszó előtt: „Amikor
kifutok a pályára, akkor sorrendben először felső kapu-
fa, aztán bal kapufa és végül jobb kapufa: ezeket mindig
megérintem. Jó esetben a kapufák a kapusok barátai,
nem árt velük jóban lenni” – avat be egy apró kulissza-
titokba az ETO hálóőre. 

Végül pedig nem maradhat el a kötelező kérdés arról,
hogy szokták-e a mindenkori csapattársai piszkálni, zri-
kálni a neve és édesapja foglalkozása miatt? Erre csak
annyit válaszol: „Való igaz, nincsenek kommunikációs
problémáim, szokták is mondani, hogy a beszélőkémet
biztosan az édesapámtól örököltem! Ha pedig annyi
pénzem lenne, ahányszor már öltözőben hallottam,
hogy „Bence, maradj talpon!” és „Legyen Ön is millio-
mos!”, valószínűleg már nem is milliomos, hanem mil-
liárdos lennék!”

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.

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.

Akció: szeptember 25—október 1.

Libacomb, fagyasztott

2599 Ft/kg

kartonos ár

179 Ft/db

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

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

229 Ft/db

325 Ft/db helyett

Sertészsírszalonna

Gála alma

399 Ft/kg

Sertéslapocka

999 Ft/kg

1099 Ft/kg helyett

499 Ft/kg

650 Ft/kg helyett




