


mán át is tudják adni a széppé va-
rázsolt lakótelepi iskolát. „Szeretném
a köszönetemet kifejezni valamennyi
győri és vidéki pedagógusnak, hogy nagy
szeretettel és odafigyeléssel tanítják a diákokat
a mostani borzalmas járvány időszakában is” –
tette hozzá Kara Ákos.
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Kara Ákos győri országgyűlési képviselő
kezdeményezésére felújítják az adyváro-
si Fekete István Általános Iskolát.

Az intézmény majdnem 45 éve nyitotta meg ka-
puit a győri diákok előtt. A mostani fejlesztés
messze a legnagyobb az iskola átadása óta. Kara
Ákosnak választási ígérte volt az intézmény fel-
újítása, fejlesztése, amely az eredeti terveknek
megfelelően maradéktalanul meg is valósul. 

A győri országgyűlési képviselő így összegezte a
jelenlegi munkálatokat: „A homlokzati szigetelési
munkák hamarosan befejeződnek. Az iskola új
kék színű festése egyre nagyobb felületen látha-
tó. Közel 960 millió forintból, tehát nagyon jelen-
tős összegből újul most meg ez a nagyon fontos
intézmény. Azt mondják nekem az iskolából, hogy
nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik a fejlesz-
tés miatt az intézménybe a környező házakból.
Köszönjük szépen ezeket az adyvárosiaknak, és
külön megköszönjük a türelmüket, hiszen a fel-
újítás zajhatással jár és nagy tömegű építőipari
anyagot is be kellett hordani a területre.”

A tervezettnél korábban kezdődtek meg az in-
tézményen belüli világítást korszerűsítő mun-
kák, és továbbra is az a cél, hogy az ősz folya-

KARA ÁKOS: ÚJJÁSZÜLETIK
AZ ADYVÁROSI ISKOLA

KELL AZ OLTÁS!
Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak

száma ezen a héten már meghaladta a 4
milliót, és közel kétmillióan már a máso-

dik oltásukat is megkapták. Az egyéni védelmet
csak a vakcina biztosítja, míg a közösség védel-
mét az, ha minél többen felveszik az oltást.

A járvány mindenkinél nagyobb terhet ró az
egészségügyben dolgozókra. Simon Róbert
Balázs köszönetét és megbecsülését fejezte ki
a Győrben és a város térségében dolgozó or-
vosoknak, háziorvosoknak, ápolóknak és asz-
szisztenseknek, akik hónapok óta szinte meg-
állás nélkül, áldozatosan dolgoznak a korona-
vírusos és minden más betegek ellátásában.
Az országgyűlési képviselő arra kér mindenkit,
aki még nem tette meg, hogy regisztráljon az ol-
tásra, mert csak az az egyetlen hatékony meg-
oldás a koronavírussal szembeni küzdelemben.

Fogadja el a felajánlott vakcinát, hiszen nem csak
a saját életünkről van szó. Nem kockáztathatjuk
az emberi életeket azzal, hogy válogatunk a vak-
cinák között. Ne dőljön be senki az oltásellenes-
ségnek, elbizonytalanításnak – hangsúlyozta. 

Jó hír, hogy az oltási program előrehaladásával fo-
kozatos a védelmi intézkedések feloldása is. Az
elmúlt hétvégén újra kinyithattak a vendéglátó-
helyek teraszai és kerthelyiségei. Most a több
mint 4 millió beoltottnál pedig a védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezők számára látogathatók
lesznek a színházak, tánc- és zeneművészeti
események, a mozik, az edző- és fitnesztermek,
az uszodák, az állatkertek, a játszóházak, vala-
mint a múzeumok, könyvtárak és a sportesemé-
nyek. A nyitás az átoltottságnak köszönhető, de
fontos, hogy mindenki továbbra is betartsa a sza-
bályokat – hangsúlyozza Simon Róbert Balázs. 
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Malasits Zsolt festőművész dr. Dézsi
Csaba András polgármesternek mu-
tatta be a héten a körvonalazódó óri-

ásfestményét a Napóleon Házban. A 750-es
győri jubileumi év nem csak eseményekben,
rendezvényekben lesz bőséges. A győri művé-
szek is lehetőséget kapnak, hogy részesei le-
gyenek a város ünnepének. 

„Malasits Zsoltnak van egy olyan egyedi stílu-
sa, ami meghatározó művésszé teszi őt Győr
életében, és ezért arra kértem, hogy egy olyan
alkotást hozzon létre, ami bemutatja a váro-
sunk történelmét” – mondta Győr polgármes-
tere. „Én azt látom a vázlatokból és az első

MÁR KÉSZÜL A 750-ES ÓRIÁSFESTMÉNY
Hét méter hosszú és csaknem két
méter magas képet fest Malasits
Zsolt győri képzőművész a város
750-es jubileumi emlékévének al-
kalmából. A hatalmas méretű
festmény vázlatai elkészültek, és
Malasits Zsolt a napokban már
nekilátott a kép megfestésének.
Az alkotás több idősíkon keresztül
mutatja be Győr jelképeit és meg-
határozó történelmi pillanatait.

munkafázisból, hogy ez egy igazi remekmű
lesz, és nagyon kíváncsian várom, hogy elké-
szüljön a festmény” – tette hozzá dr. Dézsi
Csaba András.

Az ismert győri festőművész elmesélte, két
vázlatot készített, hogy könnyebben összeáll-
jon a hatalmas méretű, hét méter hosszú és
majdnem két méter magas alkotás. „Nagyon
nehéz egy ilyen jellegű munka, mert nem köny-
nyű a festmény koncepciójának a kialakítása.

Minden eddigi tapasztalatomat, tudásomat
felhasználom a kép megfestéséhez. Amiből én
kiindultam, az a víz. Győrben ugyanis ez vá-
lasztja el, és egyben köti össze a városrészeket.
Ezért a képen megjelenő hat különböző idősí-
kot úgy építettem fel, hogy a történelmi koro-
kat a folyók határolják. A kép-, szín- és forma-
világ egyedi lesz, olyan, amit művészetemben
már kialakítottam” – emelte ki Malasits Zsolt.
A tervek szerint az óriásfestmény június köze-
pére kerülhet a helyére, a győri városházára.

Szerző: Kárpát Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
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A Covid-fertőzések utáni, de azokból eredő
betegségek, testi tünetek közül egyre töb-
bet ismer fel és ír le az orvostudomány. Mi-
lyen mentális szövődményekkel találkozik a
pszichiáter?
A járvány pszichiátriai hatásai már azelőtt je-
lentkezhetnek, hogy megfertőződnénk. Gon-
doljon csak a félelemre a betegségtől, attól,
hogy lélegeztetőgépre kerülünk, amellyel tíz
ember közül legfeljebb kettőt-hármat tudunk
megmenteni. Szorongunk a gazdasági hanyat-
lástól, tartunk munkahelyünk elveszítésétől,
egzisztenciális aggódások jelennek meg vagy
fokozódnak bennünk. Sokan félnek az oltástól,
az általam más kórral kezelt betegek rendre
felhívnak tanácsért, őket általában meg tudom
győzni, hogy oltassák be magukat.

A betegséget könnyen viselők vagy az életve-
szélyen túljutottak esetében mi okozhat úgy-
nevezett posztcovidos mentális tüneteket?
A megélt élmények feldolgozása éppúgy,
mint a Covid által feltételezhetően kiváltott
központi idegrendszeri elváltozások.

Igaz, hogy a depresszió szinte velejárója a
Covid utáni állapotnak?
Nem törvényszerűen. A depressziónak szakmai
értelemben pontos kritériumai vannak. Ilyen az
örömérzet elvesztése, mindent sötéten látunk,
mindenben csak a tragédiákat érzékeljük a kül-
világból, amelyeket aztán magunkra vetítünk.
Nem hiányzik a szexuális élet öröme, de még az
étkezésé sem. Súlyos alvászavarokkal küszkö-
dünk, magunkba fordulunk, szélsőséges eset-
ben eljuthatunk az öngyilkosságig. A depresszió
tehát súlyos állapot, amelynek inkább egyes al-
kotóelemei jelennek meg a Covid után. Ilyen a
pánik, a folytonos szorongás, ezek persze
együtt depresszióvá fejlődhetnek.

MEMÓRIAZAVAR, ALVÁSHIÁNY, SZORONGÁS, 
POSZTTRAUMÁS STRESSZ

LELKI BAJOK
A COVID-FERTŐZÉS UTÁN

A Covid-betegség utáni mentális zavarok között a feledékenység, a
szorongás, a pánik, az alvásképtelenség, vagy akár olyan súlyos kór
is előfordulhat, mint a tudat alatti rettegett poszttraumás stressz. A
tapasztalatokról kérdeztük dr. Feller Gábor pszichiáter, neurológus
főorvost, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház osztályvezetőjét. 

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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SZEMSZ      G

Garamvölgyi Imre

Napok óta folyik a közösségi ol-
dalakon a pankráció, hogy milyen
jogon kötik a védettségi igazol-
ványhoz a nagy nyitás után
egyes intézmények, programok
látogatását.

Az oltás nem kötelező. Mindenki
saját döntése alapján veszi fel
vagy utasítja el a vakcinát. Senki
sem kérheti ezt számon rajta.

Azt viszont látnunk kell, a Covid-
19-járvány nem egyedi beteg-
ség. Nem daganat, szív- vagy tü-
dőbetegség, amellyel egyénileg
kell megküzdenie annak, akit
érint. A Covid a társadalmat fer-
tőzi. Ha úgy tetszik, a többször
mutálódott vírus az emberiség
ellensége. Harcolni is közösen
tudunk ellene. Távolságtartással,
maszkkal, kézfertőtlenítővel és
vakcinával.

Ha valaki nem hajlandó részt
venni a küzdelemben, azt meg-
értem, hisz nem születik min-
denki harcosnak, ám az már
kétségeket vet fel bennem, az
ilyen ember miért ragaszkodik
tűzzel-vassal a közösségi élet
örömeihez.

Ha részt akar venni a jóban, ve-
gye ki a részét az áldozatválla-
lásból is.

Aki pedig megtette a kötelessé-
gét a vírussal szemben, mutas-
sa be büszkén a védettségi iga-
zolványát a mozipénztárnál, a
termálfürdőben vagy az étte-
remben. 

Akinek nincs, az pedig nézze ott-
hon a tévét, igya meg a sörét
csendben, azt meg tudja venni a
boltban igazolvány nélkül is, ha
elmúlt tizennyolc….

Az alvászavarokat rengetegen említik. Ezen
hogy segíthetünk?
Nemrég járt nálam egy fiatalember, egy hó-
napja lett covidos, már gyógyult, de egy hete
gyakorlatilag semmit nem tud aludni éjszakán-
ként, napközben egy-egy órára kidől a fáradt-
ságtól. Ilyenkor elengedhetetlen a gyógyszeres
kezelés, akár a reggeli telefonos ellenőrzés, ér-
deklődés mellett. Nem lehet következmények
nélkül sokáig alvás nélkül élni.

Az egyik legrettegettebb kórkép, amit főleg
amerikai filmekből ismerünk, a poszttrau-
más stressz, amely ezekben az alkotások-
ban főleg a Vietnamban vagy Irakban harco-
ló, onnan hazatérő katonákat sújtja. Állító-
lag a poszttraumás stressz Covid után is
előfordulhat. Igaz ez?
Előfordulhat. A tudat alatti poszttraumás
stressz valamilyen súlyos megrázkódtatás,

KÖZÖS-
SÉGBEN

haláleset, tragikus élmény rémképeinek aka-
ratlan felidézése. Így akár az intenzív osztá-
lyon látottak, vagy valamelyik hozzátarto-
zónk Covid miatt történő halála is előidézheti.
Éjszakánként ezzel álmodik az ember. Ha
ezektől nem tud megszabadulni a beteg, ön-
maga vagy mások ellen fordulhat. A rémtör-
téneteket ki kell beszélni, nem maradhatnak
a tudatunk alatt, mert akkor kiszámíthatatlan
reakciókra késztethetik a beteget.

Jellemző-e memóriazavarok jelentkezése?
Ötven év fölött általában Covid-fertőzés nélkül
is feledékenyebbé válhat az ember, mindenek-
előtt a nevek jutnak nehezebben eszünkbe az
öregedés folyamatában. Kétségtelen azonban,
hogy a Covid előidézheti vagy felerősítheti a
memóriafunkció károsodását. Ennek hátteré-
ben az ingerületátvivő anyagok mennyiségi
változásai húzódnak meg.

Ez a betegség mivel kezelhető?
Először is pszichológiai tesztekkel megálla-
pítjuk a memóriazavar mértékét, így aztán a
folyamatot követő diagnózishoz juthatunk.
Bizonyos esetekben gyógyszereket alkalma-
zunk, de sajnos csodatabletták nincsenek.
Kifejezetten jótékony hatású a rendszeres
mozgás, a torna, a biciklizés, általában a
sport. Éljünk közösségi életet, találjunk be-
szélgetőtársakat, ha egyedül vagyunk, akkor
pedig olvassunk, fejtsünk rejtvényt. 

Kérnek szakmai segítséget a maradvány -
tünetekben szenvedő emberek?
Inkább a testi panaszok esetében. Többen
panaszkodnak arról, hogy egy év múlva sem
jött vissza például az ízérzésük vagy a szag-
lásuk. Ilyenkor felvetődik a központi ideg-
rendszer érintettsége, tehát vizsgálatokra
van szükség.  A mentális bajok kezelésére a
kórházi pszichiátriai Covid-osztály mellett a
betegség lezajlása után mindenki rendelke-
zésére áll a Szent Imre úti Pszichiátriai és
Mentálhigiénés Gondozó. Ide nem kell orvosi
beutaló, csak időpont-egyeztetést kérünk az
507-927-es győri telefonszámon. A szak -
ambulancia a kórház telefonszámán érhető
el, az 1340-es melléken.

BIZONYOS ESETEKBEN 
GYÓGYSZEREKET ALKALMAZUNK,
DE SAJNOS CSODATABLETTÁK
NINCSENEK.
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Anyák napja van a hétvégén. Mindannyian kö-
szöntünk valakit, vagy gondolunk valakire.
Gondoljunk egy kicsit magunkra is! Mitől va-
gyunk anyák, mi tesz minket azzá? Mit is jelent
egyáltalán anyának lenni?

Dr. Pergel Elza, Győr alpolgármestere
„Amikor megszületik egy kislány, benne ter-
mészetszerűleg jelen van már az anyaság le-
hetősége. Amikor elkezd a nő kiteljesedni,
erősödik az érzés, hogy a gyermek iránti vá-
gya testet is öltsön.

Én fiatalon lettem anya, de úgy gondolom,
hogy felkészült voltam rá lelkileg. Az életem
legszebb időszaka volt, mikor a szívem alatt
hordtam őket, egy nagyszerű fiút, majd később
egy gyönyörű kislányt, s magát a szülést is cso-
daként éltem meg. Mi, nők szerencsések va-
gyunk, hogy megtapasztalhatjuk ezt a fantasz-
tikus közelséget. Ennél szebb dolog nincs is.

MIT IS JELENT ANYÁNAK LENNI?

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

Anya-e, aki szül, aki életet ad, aki „csak” nevel, aki vár? Mitől lesz egy emberből anya? Mi tesz egy nőt
anyává? Érintettekkel keressük a választ egy egyszerűnek tűnő kérdésre. Anyává válni felelősség, amire
elsősorban szívben kell készülni.
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Az én kezdeti anyaságom talán más volt, mint
a mostani kisgyermekes anyáké. Akkor termé-
szetes volt, hogy az érettségi után, ha megvolt
a stabil, biztos kapcsolat a szeretett férfival, jö-
hetett a gyermek. S megbirkóztunk az azzal járó
minden feladattal. Ma már a nők többet gon-
dolkodnak, készülődnek az anyaságra. 

Arra bátorítom a hölgyeket, hogy ha van kivel a
jövőbe tekinteni, vágjanak bele a családalapí-
tásba. Ugyan sok áldozatot, odafigyelést, törő-
dést igényel, de mivel ez a világ egyik legna-
gyobb csodája, vállalják be. Sokkal nagyobb bol-
dogságot tud adni, mint amennyi terhet is hor-
doz magában.

A szülőség adja a legnagyobb értéket az élet-
ben, amit beleadunk, annak lenyomata lesz a vi-
lágban, hiszen egy rajtunk kívüli személyben
benne vagyunk mi, anyák is.”

Mehlmann Ibolya olimpikon
„Anyává válni egy nő életének legnagyobb, leg-
keményebb döntése. Amikor én is az lettem, tud-
tam, hogy innentől kezdve soha nem fogok meg-
nyugodni. Valahogy úgy érzem, hogy a testemen
kívül is dobog még két szívem, amiket míg élek,
óvok, féltek. Ugyanakkor azt is tudatosítani kell,
hogy nem magamnak nevelem őket, hanem egy
önálló életre, amiben majd ők is fel tudják építeni
a saját családjukat, aminek az alapjait valahol én
is raktam. Mert a tőlem kapott példa, minta nagy-
ban meghatározza az ő személyiségüket. Ha kell,
erősek tudjanak lenni, kiállni magukért, az igazu-
kért, büszkén vállalják az egyéniségüket, ne fél-
jenek különbözni, eltérni az átlagtól. Legyenek
őszinték, tiszteljék mindenkiben az embert, ta-
nuljanak meg küzdeni, és tudják meg, mi az, hogy
erőfeszítés. S tanuljanak meg bocsánatot kérni,
valamint megbocsátani, ha kell. Fel kell őket vér-
tezni mindennel, hogy ne lehessen őket bántani.
Míg gyerekek, adjunk keretet az életüknek, hogy
ismerjék meg a határaikat, mindemellett bizal-
mat is építünk, hogy érezzék, hozzánk a legna-
gyobb bajban vagy a legfurcsább kérdésekkel is
vissza lehet térni. Ezek átadása óriási felelősség.”

Markó-Valentyik Anna bábművész, a Vaskakas
Bábszínház tagja már anya, de még vár. 
„Még együtt vagyunk, de már kezdem őt elkép-
zelni. Jó érzés, hogy bent van, kicsit sajnálom,
hogy hamarosan elmúlik, de várom is, hogy
megérinthessem, hogy halljam a hangját, hogy
láthassam, milyen a szeme, van-e haja, hogyan
vesszük észre benne önmagunkat.

Amint megtudtam, hogy fejlődésnek indult
bennem egy új élet, még tudatosabbá váltam,
de az anyaság melegsége akkor öntött el iga-
zán, amikor megéreztem a mozgását.

Óriási felelősségnek gondolom az anyává válást,
de nem azt, hogy vigyázni kell rá, gondoskodni
kell róla, reagálni a szükségleteire. A felelősséget
a példamutatásban látom: mintát kell mutatnom,

jól kell csinálnom akkor is az életemet, amikor
magamban vagyok, mint ember, mint nő.

Sok mindenre készülök, bármivel szembené-
zek, de egy dolgot még nem tudok elképzelni,
milyen lesz majd megengedni magamnak,
hogy jól érzem magam nélküle is.

A várandósság elején aggódtam, hogy nem lá-
tom, nem tudtam, hogy jól van-e. Azt hittem,
ez a nyugtalanság majd a megszületésével el
fog múlni. Ahogy közeledünk a nagy naphoz,
jövök rá, hogy ennek sosem lesz vége.”

Tremmelné Kovács Nóra, az Egy a világunk
alapítvány létrehozója, ami a súlyosan, halmo-
zottan sérült gyerekeknek és fiataloknak szer-
vez szabadidős és rehabilitációs programokat
Győrben és környékén

„Az anyaság számomra egy csodálatos, tiszta
lelkű kislányt jelent, akinek a meleg barna sze-
mében és a ragyogó mosolyában benne van az
irántam való őszinte, feltétel nélküli szeretet és
a bizalom. Ez a tekintet és mosoly tette az átla-
gostól eltérő helyzetet természetessé. Az én
anyaságom folyamatos fizikai jelenlétet jelent,
szimbiózisban élünk, nehéz a határt megtalálni
az én és az ő között, mert a kislányom teljes el-
látásra szorul, minden tevékenységében segíteni
kell őt. Folyamatosan tanulunk és tanítjuk egy-
mást. Örülök a kis dolgoknak és a jelenben élek.
Fontos volt megtanulnom, hogy ebben a más
helyzetben mi a feladatom anyaként, hogy mi a
szerepem a társadalomban. Az én anyaságom-
ban nincsenek életszakaszok, de mindvégig jelen
van az alkalmazkodás, a pozitivitás és a humor.”

Oroszné Márta nevelőszülő
„Anyává elsősorban a szívünkben válunk. Az-
zal, hogy egy női test életet ad, még nem biz-

tos, hogy anya is születik. Valaki nem tud az
lenni értelmi vagy lelki sérülés miatt, s valaki
nem is akar, hiába fejlődik benne a gyermek.
Nem akarja feláldozni magát, hiszen az anya-
ság egy kicsit önfeláldozás is. Ha egészsége-
sen megy végbe a folyamat, ez a feláldozás
nem teher, hanem természetes és jó, bol-
dogságot ad. Kicsit megszűnik az „én”, és
megszületik a „mi”. 

Az anyaság hihetetlen mértékű gondoskodást
is jelent, s felelősség is a szülőség, hiszen a
gyermek tőlünk tanul mindent: gondoskodni,
szeretni, félteni, tanítani is.

Nekem már a gyermekeim születése előtt az
volt a legnagyobb vágyam, hogy majd minden
tőlem telhetőt megadjak nekik, hogy boldogok
lehessenek az életben. És mivel ezt sikerült tel-

jesítenem a nevelt gyermekekkel kapcsolatban
is, úgy mint a sajátjaimmal is, ez még nagyobb
öröm és boldogság.

Az, hogy látom, észreveszem magam a gyer-
mekben, hogy lenyomatot hagytam, boldogsá-
got ad, tudom, hogy megérte a befektetett
„munka”. A gyerekekben benne vagyok én.”

Zsuzsa
Anya-e az, aki összesen 47 hétig volt váran-
dós, kétszer szült, kétszer világra hozhatott,
de egyszer sem adhatott életet? Anyává
tesz-e egy nőt az áldott állapot megízlelésé-
vel járó hihetetlen boldogság, majd az annak
elvesztésével járó mérhetetlen fájdalom? Azt
mondom, igen. Annak ellenére, hogy nem lát-
ni mellette a mosolygós kislányt vagy az ele-
ven kisfiút, ők ott vannak. Zsuzsát míg él, el-
kísérik, s fogja a kezüket. Ő is anya, hisz szí-
vében megszületett a gyermek.
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Oltakozott, Kálmán? 
Természetesen, a második Szputnyik-vakciná-
val április közepén oltottak, nem volt mellék-
hatása, jól viseltem. Egyértelműen bíztam az
orosz fejlesztésben. 

Az elmúlt egy évben, a pandémia ideje alatt
aggódott-e a saját egészsége miatt? Volt-e
önben szorongás, félelem emiatt? 
Természetesen a családomat, szeretteimet fél-
tem, de magamért nem aggódom.  Feleségem-
nek, Ryokónak köszönhetem, hogy sikerült le-
gyűrnöm a hipochondriámat. Szabályosan kiir-
totta belőlem, olyannyira, hogy most inkább az
ellenkezője a jellemző rám. Ha mostanában je-
lentkezik egy egészségügyi probléma, nagyon
könnyen túlteszem magam rajta. Ő ébresztett
rá arra is, hogy semmi értelme a magyarokra
oly jellemző, negatív gondolkodásnak. 

Hamarosan születésnapját ünnepli, rákanya-
rodhatunk az ilyenkor kötelező összegzésre? 
Ám legyen. Az életem szerencsék sorozatából áll
össze. Édesapám négydiplomás klarinéttanár
volt. Édesanyám gyógymasszőrként, a második
világháború előtt és után is nagyon sok híres ma-
gyar és külföldi politikust kezelt rendszeresen. Ez
egy csodaadottság volt, csak egy példa a sok kö-
zül: a svájci nagykövet feleségének egyik lába 30
centiméterrel volt vékonyabb, mint a másik.
Anyám két évig kezelte a hölgyet, miután egy-
forma vastagságú lett a két combja. Pernye And-
rás zenetörténész életét tolókocsiban töltötte,
anyámnak köszönhette, hogy harminc évvel
meghosszabbította az életét.  

BESZÉLGETÉS BERKES KÁLMÁNNAL, 
A GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR MŰVÉSZETI VEZETŐJÉVEL

AZ ÉLETEM
SZERENCSÉK SOROZATÁBÓL
ÁLL ÖSSZE

Több mint egy éve kizökkent az idő, az egész világ egy új időszámítás szerint éli mindennapjait, korlátozás-
tól korlátozásig számolja a napokat. Eddig elképzelhetetlen volt egy hangszeres művész számára, hogy
közönség nélkül álljon színpadra, üres nézőtér előtt játsszon, dirigáljon. Berkes Kálmánt, a Győri Filharmo-
nikus Zenekar művészeti vezetőjét, karmesterét sorra állítják meg a városlakók a Baross úton, hogy elme-
séljék, mennyire hiányzik már nekik az élő hangversenyek felbecsülhetetlen élménye. 

Szerző: Farkas Mónika 
Fotó: Marcali Gábor
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Családjából többen is a zenészhivatást válasz-
tották, ez az eleve elrendelés is az életé nek
egyik szerencsés mozzanata?  
Mindenképp. Népes család a mienk, én a hét
gyermekből a hatodikként születtem meg
1952 májusában. Édesapámnak, édes-
anyámnak is volt előző házassága, nálunk
nem létezett olyan, hogy kiejtsük azt a szót,
hogy féltestvér. Mindannyian egyenlő jogok-
kal és lehetőségekkel éltünk egymás mellett.
Többen professzionális, világhírű művészek
lettek, mint például a bátyám, Berkes Balázs
jazzbőgős. Sokat köszönhetek annak a szel-
lemi közegnek, ahol felnőttem. Budán gyer-
mekeskedtem a híres Benedek család leszár-
mazottaival, Benedek András a Nemzeti
Színház dramaturgja volt, bejárhattunk a te-
átrum előadásaira. Jóban voltam Karinthyék-
kal, az édesapával, Cinivel együtt fociztunk,
fiával, Marcival pedig a Ménesi úti villájuk

padlásán berendeztünk egy szobaszínházat,
a húgommal mi voltunk a felelősek az elő-
adások zenéiért.   

Négyéves korában ismerkedett meg a zongo-
rával, majd hegedült, a klarinéttal pedig meg-
váltotta a világot, 16 évesen először játszotta
el Bartók Kontrasztok című művét. A karmes-
terség gondolata mikor fogalmazódott meg
önben? 
Már egészen korán tudtam, hogy karmester
szeretnék lenni. Édesapám azt mondta, hogy
csak akkor válasszam ezt a hivatást, ha nem
holmi ugráló bolondként mívelem majd a pul-
pituson, és mindenképp tanuljak meg hozzá
egy vonós és egy fúvós hangszeren játszani.
A karmesterek többsége zongorázni tanul,
ami természetesen nagyon jó a zeneművek
memorizálásakor, de a zenekari játékhoz az
égvilágon semmi köze. Bizony be kell ülni egy
zenekarba öt évre hegedűsnek vagy brácsás-
nak, akkor érti meg igazán a leendő karmes-
ter, mi is az, hogy zenekar. 

Kamarapartnerei Ránki Dezső, Szenthelyi
Miklós, Perényi Miklós és Takács Nagy Gábor,
illetve Keller András voltak. Kocsis Zoltánnal
12 éves kora óta folyamatos szakmai kapcso-
latban állt, a vele való barátsága, művészi
együttműködése életének egyik nagy ajándé-
ka volt. 
Sehol sem lennék, ha Zolival nem találkozom,
tőle tanultam a szakmához nélkülözhetetlen
szorgalmat. Kocsis Zoltán egy zseni volt, aki
kamarapartnereitől ugyanazt a színvonalat
követelte meg, mint magától. Kívülről ismer-
tük egymás zenei gondolatait és érzéseit. Ju-
hász Előd zenetörténész jó pár kötetet írt ró-
la, amelyben kiemelte, hogy Zoli állandóan
instruálta zenésztársait, engem viszont so-
ha. Zenélés közben egymásra néztünk, és az
elég volt. Utoljára 2015-ben kamaráztunk
együtt a Richter Teremben, Brahms-triót ját-
szottunk közösen Perényi Miklóssal. Mindig
azzal ugrattuk egymást, hogy ötven évig
senki sem viselte el volna őt, csak én. Mire
azzal válaszolt vissza, hogy ,,neked sincs
egyetlen olyan hosszú házasságod, mint a
velem való kapcsolatod.” 

Méltán lehet büszke hazai és nemzetközi
szólókarrierjére, szakmai munkája elismeré-
seként Liszt-díjjal tüntették ki 1986-ban.
Életének egy-egy újabb szerencsés fordula-
ta, amikor 1992-ben meghívást kapott Ja-
pánba, ahol a tokiói Musashino Zeneakadé-
mia klarinéttanára, illetve az egyetemi szim-
fonikus zenekarok vezető karmestere lett.
Mestere a zenekarépítésnek, amit itt, Győ-
rött is kamatoztatott mint művészeti vezető.
Ennek köszönhetően a győri társulatot Bar-
tók–Pásztory-díjjal ismerték el 2013-ban. 
A Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója, Fűke
Géza 2009-ben azzal bízott meg, hogy egy
nemzetközi színvonalú társulatot építsek fel.

Erre én öt évet kértem, a társulat viszont már
pár éven belül óriásit fejlődött, a zenekarépítés-
ben a Japánban eltöltött huszonhárom évnek
meghatározó szerepe volt. Nemcsak szakmailag
erősödtem meg, de emberileg is változtam. Na-
gyon sokat tanultam az ottaniaktól, azóta job-
ban odafigyelek a kollégáimra, fontos, hogyan
szólunk a másikhoz. A verbalitás nagyon fontos
egy karmester számára, nem elfogadható a dur-
vaság. Azt is ott tanultam meg, hogy nem kell
túldirigálni a műveket, hagyni kell a zenekart ön-
állóan játszani, és minél jobb egy társulat, annál
kevesebbet kell mozognia egy karmesternek.

Ezt a munkamorált próbáltam átmenteni a Győri
Filharmonikus Zenekarba is. Büszke vagyok az
együttes vonóshangzására, a szólistáinkra, akik
a pandémia ideje alatt több kamaraformációban
mutathatták meg tudásukat, jó hír, hogy ezen
térzenei bemutatkozások hamarosan folytatód-
nak. A társulat kitűnően játssza a bécsi klasszi-
kusok műveit Brahmsig bezárólag. Az eredmény
önmagáért beszél.  

Véleménye szerint mire tanította a pandémiá -
ban eltöltött másfél év a társulatot? 
Ez a helyzet mindannyiunk számára új volt, a
túlélés a jó és innovatív ötletekben rejlett,
amiből nem volt hiány. Hál’ istennek hamaro-
san ennek az időszaknak is vége, jelenleg is az
új évadon és az újranyitás feltételein dolgo-
zunk, amit mindannyian nagyon várunk. A
győriek sorra állítanak meg a Baross úton,
hogy elmondják, mennyire hiányoznak nekik
már az élő koncertek. Felelősek vagyunk értük
és egymásért. 

NÉVJEGY
Berkes Kálmán (Budapest 1952. május 8.)
klarinétművész, karmester. Diplomáját
1978-ban szerezte meg a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetemen. 1982-ben meg-
alakította a Budapesti Fúvósegyüttest,
melynek művészeti vezetője 2002-ig. Pá-
lyafutása során szólistaként, kamaraze-
nészként, karmesterként szerepelt Euró-
pa, Észak- és Dél-Amerika, Ázsia mintegy
80 országában. 1992-ben meghívást ka-
pott Japánba, ahol a tokiói Musashino Ze-
neakadémia klarinéttanára, illetve az
egyetemi szimfonikus zenekarok vezető
karmestere lett. 2004–2006 között a
Nemzeti Filharmonikus Zenekar állandó
vendégkarmestere. A Győri Filharmoni-
kus Zenekar művészeti vezetőjeként
2009 óta dolgozik, tevékenysége ered-
ményeként a győri együttes szakmai
munkáját 2013-ban Bartók–Pásztory-
díjjal ismerték el. Díjak: Liszt Ferenc-díj,
Magyarország Érdemes Művésze díj, Pro
Urbe Győr díj,  Magyar Érdemrend lovag-
kereszt (polgári tagozat) kitüntetés.
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A Patent Security cégcsalád már hosszú évtizedek óta tesz a környezetért. Támogatja Győr kulturális in-
tézményeit, közművelődését, és a győri sport egyik legnagyobb városi szponzora. A Patent felelősséget
vállal a munkájáért, annak minőségéért, és felelősséget vállal azért is, hogy élhetőbb legyen világunk. 

Akörnyezettudatosság jegyében megkez-
dődött a Patent autóflotta karbonsem-
legessé tétele. Négy elektromos Volks -

wagent helyezett üzembe a cég az Audi Hun-
garia Zrt. létesítményőrzés-védelmi feladatai-
nak ellátására. 

Az Audi Hungaria vagyonvédelmét szolgálják:
4 elektromos VW UP-ot helyez üzembe a Patent
Az Audi Hungaria Zrt. üzemvédelmi feladatai-
nak ellátására az eddig használt hagyományos
meghajtású security gépkocsik közül négyet új,
elektromos VW UP-okra cserél le a Patent. Ez-
zel megteszi az első lépést a szolgáltatásához

GYŐRÉRT DOLGOZIK A ZÖLD PATENT

szükséges közel százdarabos gépjárműpark
átalakítására annak érdekében, hogy a tisztább
energiát használja fel munkája során. 

Faültetés, e-papír és elektromos UP-ok
Az elektromos UP-beszerzések egy folyamat ré-
szei. A cégcsoport mindig figyelt arra a környe-
zetre, ahol tevékenykedett. A környezet védelme
egyben a közösségek védelmét is jelenti. A sport,
a kultúra kiemelt mecénásaként segítette a Pa-
tent a Győrben élőket, hogy jobb, tisztább világ-
ban dolgozzanak, tanuljanak, éljenek.

A cégcsoport az e-papír alapú iroda üzemelte-
tésében is igyekszik az élen járni. A myPatent
applikáció segítségével pedig már teljesen di-
gitális alapon láthatják ügyfeleik a szakmai és
pénzügyi folyamatokat. Régóta e-számlát is ki-
állít a szolgáltatásairól.

Megbízható, gyors, hatékony, környezetbarát.
Mintha a Patent jelmondatát fogalmaznánk
meg. A Patent Csoport választása nem vélet-
lenül esett a VW UP-okra. A Volkswagen cso-
port élen jár az elektromos meghajtású, kar-
bonsemleges járművek fejlesztésében és gyár-

tásában. Az UP olyan modell ebben a palettá-
ban, amely kiválóan szolgálja a vagyonvédelmi
célokat, és egyedülálló hatékonysággal képes
a feladatellátásra.

A security-ellenőrzések, az Audi Hungaria te-
lephelyein a munkavégzés, a gyors beavatko-
zás, az azonnali indulás, a négy fő szállítása
mind elvárás. Ez a jármű ezt teljes értékűen
szolgálja ki. Az UP-ok mellett szólt az is, hogy
megbízható műszaki háttérrel, kiváló teszt-
eredményekkel rendelkeznek. Fenntartásuk
költségkímélő, technikai paramétereik pedig ki-
emelik őket más hasonló járművek közül. (x)

A CÉG A VW UP 
ELEKTROMOS AUTÓIT 
VÁLASZTOTTA, 
MEGBÍZHATÓK, 
GYORSAK, HATÉKONYAK, 
KÖRNYEZETBARÁTOK 

Kocsis Róbert, a Patent vezérigazgatója
az eUP-ok átadásán
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Bár a defibrillátort csak az 1900-as évek
közepén fejlesztették ki, városunkban
ennél jóval korábban, a feljegyzések

szerint már 1880-ban megtörtént az első si-
keres újraélesztés. Takács János halálra ítélt
akasztása után törvényszéki orvos igazolta a ha-
lál beálltát. A halottaskocsi a győr-újvárosi kór-
házba szállította őt, ahol Bierbauer Lipót fizikus,
tankönyvíró, bencés paptanár hatósági enge-
déllyel végzett rajta kísérletet. Ezt megelőzően
Jedlik Ányost is tájékoztatta tervéről, hogy a nagy
mágneselektromos géppel mire készül, de Jedlik
tiltakozott az ellen, hogy készülékét ilyen célra
használja. Ennek ellenére a tudós „megvillanyoz-
ta” a holttestet, amely újraéledt.

GYŐR 750: TUDTAD-E VÁROSUNKRÓL?

Nálunk szólalt meg a vaskakas, Győrben pezsgett elő-
ször a fröccs, mi őrizzük Szent László koponyacsont-
ját, hogy csak néhányat említsünk a városunkkal kap-
csolatos történetek közül. Rovatunkban Győrhöz kötődő legendákat, 
érdekességeket villantunk fel.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Illusztráció

Az esetről több beszámoló is született, többek
között dr. Petz Aladár is leírta a történteket, aki
egy kis humortól sem riadt vissza, mert a tu-
dományos szempontok mellett megemlíti,
hogy a felébredés oka az akkoriban „krimináli-
san rossz újvárosi flaszter” is lehetett, amelytől
még a halott is felébred. 

Az újraélesztésnek az egész országban híre
ment, a jogtudósok pedig két táborra szakad-
tak. Az egyik azt bizonygatta, hogy az akasz-
tást meg kell ismételni, hiszen a halálos ítélet
akkor van végrehajtva, ha az elítélt végérvé-
nyesen meghalt. A másik tábor szerint viszont
az ítéletet szabályosan végrehajtották, a halál
tényét orvos állapította meg, tehát azt nem
szükséges megismételni. Állítólag maga I. Fe-
renc József is állást foglalt, és megüzente,

hogy egy elítéltet elég egyszer kivégezni. Vé-
gül a gordiuszi csomót maga az újraélesztett
vágta át, mert egy nappal később újra, immár
véglegesen meghalt.

Az esetről további érdekességeket olvasha-
tunk a gyoriszalon.hu oldalon a Várostörté-
neti puzzle Bierbauer Lipót életéről szóló ré-
szében.

Abazilika főbejáratával szemben, a Püs-
pökvár kerítésénél látható a márvány-
szobor, amely Szervátiusz Tibor kolozs-

vári magyar szobrászművész 2000-ben elké-
szült alkotása. A magyar millenniumnak em-
léket állító szobron az évek során szennyező-
dés halmozódott fel, amit a hét elején magas-
nyomású vízzel és környezetbarát szerrel
pucoltak  le. 

A műveletet dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester kezdte meg, aki elmondta, városunk
gyönyörű belvárossal, szép közterekkel és

TISZTÍTJÁK A MŰEMLÉKEKET
A hét elején a Káptalandombon található Boldogasszonykő szépült
meg, míg a hét végén a Baross úti Szent György-díszkutat tisztítják.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

egyedülálló művészeti alkotásokkal rendelke-
zik. Ezeket azonban gondozni kell, hogy ne-
künk, győrieknek, és a hamarosan újra Győrbe
látogató turistáknak is szépek legyenek. Hoz-
zátette, a Káptalandombon látható alkotást 21
évvel ezelőtt még alpolgármesterként avatta,
most polgármesterként tisztítja.

„A városban már eddig is számos köztéri alkotás
és szökőkút újult meg, jelenleg zajlik a marcalvá-
rosi Vitorlák szökőkút teljes rekonstrukciója” –
mondta el Radnóti Ákos alpolgármester. Kiemel-
te, mostanra szinte valamennyi városi szökőku-
tat és csobogót renoválták, emellett pedig a köz-
téri alkotások tisztítása is fontos. A Boldogasz-
szonykő után a hétvégén a Baross úton található
Szent György-díszkutat mossák majd le.

AZ ELSO ÚJRAÉLESZTÉS 
VÁROSUNKBAN TÖRTÉNT

´́
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AMészáros házaspár standján a gyönyö-
rűen pirosló retkek mögött lekvárosüve-
gek garmadája sorakozik. Aki szeretné,

akár mindegyiket végigkóstolhatja, bár úgy az
ötödik kanálka dzsem után már nincs könnyű
dolga az ízlelőbimbóknak.

Ica harminchét évig védőnőként dolgozott, fér-
je, József pedig tévészerelőként kereste meg a
kenyérre valót. Régi vágyuk volt, hogy az alkal-
mazotti létből kilépve saját lábukra állhassa-
nak, a maguk urai legyenek. Lassacskán meg-
valósították az álmaikat. 

HIÁNYZIK, 
HA NEM JÖHETÜNK

Az ókori görögök az agórát megszentelt területnek tartották, ahová a bű-
nösök nem léphettek be. Ez volt a város társadalmi és kereskedelmi köz-
pontja, itt zajlott életük minden fontos történése. S bár azóta eltelt két és
fél évezred, valami nem változott. Az igazi piac ma is több, mint pusztán
kereskedelmi helyszín. Hogy pontosan mennyivel, s hogy kinek mit je-
lent? Sorozatunkban ennek próbálunk utánajárni a belvárosi piacon.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

„A férjem Sopron környéki, én Dunaszentpálon
születtem, s mindketten nagy szerelmesei va-
gyunk a Szigetköznek. Úgy gondoljuk, hogy ne-
künk nem kell repülőre szállnunk, hogy gyö-
nyörűt és szépet lássunk, mert az itt van körü -
löttünk. Szerettük volna ezt megmutatni má-
soknak is, ezért nyitottuk meg vendégházunkat
Dunakilitin.”

Ám ez csak egy része a közös vállalkozásnak...
Előttük senki nem piacozott a családban. Ica
először még lánykorában kényszerből ment ki,
hogy szűkös jövedelmét a kertben megtermelt
zöldségekkel valahogy kiegészítse, és gondját
viselhesse beteg édesapjának. Később már a
férjével együtt árulták a retket, salátát, ubor-
kát, gyümölcsöket. 

Mindig arra törekedtek, hogy ne tömeg-, ha-
nem minőségi árut vigyenek a piacra. Már
harminc évvel ezelőtt sem használtak vegy-
szereket. Igaz, a vevők magasabb áron ve-
hették meg a valódi biotermékeket. Így bi-
zony előfordult, hogy valami megmaradt, azt
feldolgozták. Egyik évben, amikor rengeteg
barack termett, Ica nekiállt befőzni. Ám gon-
dolt egyet, s a sárgabarackba egy kis naran-
csot is kevert. A hatás leírhatatlan volt.
Nemcsak a fenséges íz, hanem a fejéből ki-
pattanó rengeteg új ötlet miatt is. A vevők
percek alatt elkapkodták. 

Ők pedig rátaláltak sajátos ízvilágú termékeik-
re, a magas gyümölcstartalommal, tartósító-
szer nélkül készített, egy vagy többféle össze-
tevőből álló, természetes ízű lekvárokra. Jelen-
leg közel harmincféle szerepel a kínálatban, rá-
adásul ezeknek mintegy fele kapható cukor-
mentes és minimál cukros változatban is. Sze-
relmes bodza, Zamatos nyár, Dinka álma, Mé-
zes madárberkenye, Mirabella, Eper-rebarbara,
hogy csak néhányat említsünk. A szüretet és a
befőzést áprilisban kezdik a fenyőrüggyel,
merthogy bonyolult praktikákkal ebből is dzse-
met főznek. A fenyők friss hajtásaiból készült
csemege remek választás lehet megfázós na-
pokra, hiszen csillapíthatja a köhögést, a torok-
fájást, és nyugtathatja a légutakat. Aztán a ké-
ső tavaszi, nyári és kora őszi hónapok gyü-
mölcsdömpingje után novemberben a galago-
nya zárja a sort, hogy a népi gyógyászatban
már évszázadok óta jól ismert piros bogyók is
feldolgozva, elegáns üvegcsékben kerülhesse-
nek a vevők kosarába.

Az évek során összegyűlt tapasztalatok mára
egész kis titkos receptúrát alkotnak. A lekváro-
kon kívül sült teákat és chilikülönlegességeket
készítenek. A közelmúltban elkészült webáru-
házuk is. 

S hogy akkor miért piacoznak?

Szükségünk van a termékeinkkel kapcsola-
tos visszajelzésre és az emberi kapcsolatok-
ra. Akit a piac szele egyszer megcsapott, az
többé nem tud szabadulni. Nem, ma már
nem a pénzkereset az elsődleges. Pedig az
elején kényszerűségből jöttünk, kellett a be-
vétel. Most már nagyon hiányzik, ha nem jö-
hetünk. Feltölt energiával, jókedvvel. Volt
olyan, hogy egy idős néni elhozta nekem az
alig használt szandálját, mert kedvesnek ta-
lált, s elégedett volt az árunkkal. Egy bácsi
szalvétába csomagolva hozta a gyümölcsrá-
gót, egy másik hölgy kávéval kínált. Régen a
Dunakapu téren a többi árussal egy nagy
család voltunk. Ismertük, számon tartottuk
egymást, amíg vártuk a vevőket, rengeteget
viccelődtünk, csipkelődtünk. Most, hogy
hosszabb kihagyás után visszatértünk, so-
kan üdvözöltek a régiek közül. Mintha ki se
esett volna az a tíz év! 
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Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig  

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

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

Én úgy gondolom, hogy nincs az a kert
vagy egy nagyobb terasz, amelyen ne le-
hetne egy vízarchitektúrát elkészíteni.

Legyen szó egy kerti tóról, vízmedencéről vagy
épp csak egy dézsáról, melyben egy miniatűr
tavat készítünk el.

Mi is a különbség köztük? A vízmedence ál-
talában téglalap vagy négyzet alakú. Tudunk
bele növényeket telepíteni, de itt figyelni kell
arra, hogy ezeket télire teljesen vízteleníteni
kell, így a benne lévő növényeket hűvös, 10
C° körüli helyen kell teleltetni. A ma oly di-
vatos minimalista házak kertjében is jól mu-
tatnak ezek a medencék, amikhez, ha van
helyünk hozzá, egy vékony, merev falú vízfo-
lyással érünk el.

Régebben a tavak vagy medencék alját dön-
gölt agyaggal bélelték ki. Ez nem lesz 100%-
os vízzáró réteg, így a folyamatos vízután-
pótlásról gondoskodni kell. Bár ez a legter-
mészetesebb módja a kerti tó kialakításának,
de egyben a legkockázatosabb is a víz meg-
tartása miatt. A kerti tó elkészítésének a leg -
elterjedtebb módja a tófóliával bélelt megol-
dás, mert ezzel bármilyen formájú és mély-
ségű tavat elkészíthetünk. Mielőtt az első
ásást megtennénk, jelöljük ki a tavacskánk
helyét. Nem jó a reggeltől estig tűző nap, de
a teljes árnyék sem.

Ne legyen túl kicsi, 1-2 m3 víz az már olyan víz-
tömeg, mely öntisztításra is képes, és lehető-
leg a víz felülete is 2-3 nm legyen. Ha azt sze-
retnénk, hogy a halaink átteleljenek benne,
legalább 60-80 cm mély pontja is legyen.

A tó kialakítása egy vízszintes terület létreho-
zása után történjék. Először jelöljük ki a széleit,
majd a legmélyebb részt ássuk ki. Ide vagy lép-
csők (teraszok) kialakításával, vagy 30 fokos
rézsű kiépítésével jussunk el.

Ha kész a tómeder előkészítése, mérjünk
anyagszükségletet. Ehhez a medret átlósan
mérjük meg, és így megkapjuk, mekkora tó -
fóliára van szükségünk, és azt is, hogy mennyi
geotextilre, amit a fólia alá terítünk. Fontos,
hogy úgy alakítsuk ki a szélét, hogy azon legyen
egy túlfolyó, ahol az esetleges sok csapadéktól
felgyülemlett víz el tud folyni egy szűrőrétegen,
ami egy apró kavicsokból készült „gát” is lehet,
ami megszűri a vizet, így a halaink vagy azok
ivadékai nem szöknek meg.

A parti és part menti növényeket ültessük ki
a kavicsaljzatba. A mélyebb zónákba a növé-
nyeket (pl. tavirózsa) ültetőkosárba beültetve
tegyük a fenékre. Lehetőleg olyan ültetőko-
sarat (rácsos vagy lyuggatott oldalfalú cse-
rép, dézsa) válasszunk, aminek van pereme
vagy füle, mert így a telepítéskor és a későbbi

VÍZ A KERTBEN
Szerző és fotó: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró

takarításnál is könnyebben tudjuk a növé-
nyeket mozgatni.

Ültetőközegnek a legjobb az árudákban kapha-
tó tavi föld, de a jó minőségű kerti föld és apró
kavics keverékéből mi magunk is készíthetünk.
A víz mozgatásához, forgatásához, szűréséhez
a tó méretének megfelelően kiválasztott esz-
közre lesz szükségünk. A víz forgatásához, cso-
bogó, kőkút, kaszkád eléréséhez elegendő egy
tavi vízforgató szivattyú.

A víz szűréséhez, tisztán tartásához azonban
olyan keringetőszivattyú kell, amihez egy szűrő
(filteres) berendezés is csatlakozik.  

Ha halakat is akarunk tartani a kerti tóban, fi-
gyeljünk oda, hogy 1 m3 vízben öt-hat 15-20
cm-es hal tartható biztonsággal. Ha összeállt
minden, a növények a helyükön, a szökőkút és
a szűrők működnek, akkor 7-10 nap elteltével
jöhetnek a halak is a vízbe. A tó megépítését
követően ahhoz, hogy sok örömünk legyen, sok
időt és pénzt is kell szánni a fenntartásra, de
higgyék el, megéri.

Az ember már évezredek óta próbálja a vizet az otthonába, kertjébe becsempészni. Gondoljunk bele, hogy
nincs is annál megnyugtatóbb, mint a szemünket behunyva a víz csobogását hallgatni. Így akár egy
tengerparton vagy egy kis hegyi patak partján is el tudjuk magunkat elképzelni.
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NE MENJ MÁSOK UTÁN! 
AZ ÚJ CUPRA
FORMENTOR

WALTER AUTÓ KFT. 
9027 GYŐR, ÍVES UTCA 4. 
A CUPRA Formentor csoporton belüli legmagasabb kombinált üzemanyag-fogyasztása 9 l/100km, CO2-kibocsátása 203 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek
megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek WLTP szerint mértek, nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok össze-
hasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2 -kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen
hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép illusztráció, többletfelszereltségeket is ábrázolhat. Részletes tájékoztatásért és az ajánlatért forduljon márkakereskedésünkhöz!

Jelentkezni lehet: Gyôr, Jereváni út 42.
Telefonszám: 96/418-959
E-mail-cím: gyor@netcariskola.hu
Honlap: www.netcarjogsi.hu

Elméleti képzés tantermi, illetve e-learning
(távoktatás) formában is választható.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTORKERÉKPÁR-, MOPEDVEZETÔI
TEHERGÉPKOCSI-, NEHÉZPÓTKOCSI-, AUTÓBUSZVEZETÔI-, GKI- 
TANFOLYAMOT FOLYAMATOSAN INDÍTUNK!

Az ÁKO; VSM; KK mutatók a www.netcarjogsi.hu honlapon megtekinthetôk
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Az új Opel Mokka a márka új formanyel-
vének első képviselője. A letisztult, prog-
resszív formatervezés egy teljesen új

német mérnöki filozófia kifejeződése. A mar-
káns orr kialakítását a hetvenes évek szögletes
Manta kupéja ihlette: kissé szögletes krómke-
retből és szinte vízszintes motorháztetőből
építkezik. Ugyanakkor finoman lekerekített,
hogy a légellenállás jobb legyen. A Vizor névre
keresztelt, a LED-fényszórók közé ékelt fekete
felület pedig leváltotta a hűtőrácsot, átadva a
helyét egy sor, a vezetéstámogató rendszere-
ket kiszolgáló szenzornak. A Mokka minden
szögből izgalmas, az autó külső méreteit te-
kintve kompakt, széles, sportos megjelenésű –
összetéveszthetetlenül Opel –, míg belül tágas,
négy felnőttnek és csomagjaiknak (350 liter)
kényelmes helyet biztosít.

A motortérben a legkorszerűbb 100–130 ló erős
benzines – utóbbi akár 8 sebességes automata
váltóval kombinálva – és 110 lóerős dízel turbó-
motorok teljesítenek. A Mokka-e 136 lóerős vil-
lanymotorral készül, tisztán elektromos hajtású,

és 50 kWh-s akkumulátora 322 km maximális
hatótávolságot tesz lehetővé. A felszereltség
Edition, Elegance, GS Line és Ultimate lehet, ám
már az alapfelszerelés része az alufelni, LED-
fényszórók, klíma, illetve az automata vészfék,
gyalogosfelismerés, aktív sávtartó és sebesség-
tartó. A Pure Panel, letisztult két képernyős mű-
szerfal-kialakítás új szintre emeli az autózás és
a szórakoztató elektronika használati értékét és

élményét – miközben a fontos funkciókat klasz-
szikus gombokkal tudjuk kezelni.

Az új Mokka ára barátságos, hiszen az Edition vál-
tozat 6.199.000 forinttól érhető el. A kocsi meg-
jelenését sokszínű testreszabási lehetőségekkel
egyedivé teheti. A Mokka különböző változatai
megtekinthetők a Nádor Autó telephelyén, Győr
egyetlen hivatalos Opel-márkakereskedőjénél. (x)

NÁDOR AUTÓ Győr, Fehérvári út 76. Tel.: +36-96/415-088 Mobil: +36-70/4500-468 
takacs.zoltan@nadorauto.hu www.opelnador.hu

BEMUTATÓ: OPEL MOKKA

ÚJRAGONDOLVA
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Kívül dinamikus roadster, belül superbike
DNS. Mert a futómű és a motor az RR tí-
pus génjeit hordozza magában. Ultra-

mozgékony, ultraprecíz. 165 LE 195 kilo -
grammtól. Még kifinomultabb, még offenzí-
vebb. Első alkalommal az opcionális, M színe-
ket és M karbonkerekeket tartalmazó M cso-
maggal. Készen áll a végső kihívásra. 

Dinamika a legjobb formában
A súly? Nem ismer konkurenciát. Beleértve az
utolsó grammig optimalizált M csomagot –
195 kg-tól. Még teljesen felszerelve és feltan-
kolva is 200 kg alatt van.

Lássuk, mit tud az olaj-/vízhűtésű, 
négyütemű, négyhengeres soros motor: 

• 121 kW (165 LE), 11.000 fordulat/percnél
• 999 cm3 hengerűrtartalom
• 114 Nm max. forgatónyomaték, 

9.250 fordulat/percnél
• 198,7 kg menetkész állapotban, 

teletankolva, minden felszerelés-
csomaggal, beleértve az M csomagot is.

BMW Motorrad Leier Autó
Győr, Szauter u. 9.
96/513-212
bmw-motorrad.hu/leierauto
https://www.facebook.com/
bmwmotorradleierauto/

Végre tavasz van, a virágok illata mellett benzinszag is csiklandozza
már az az orrod. Felpörög egy motor. Szépen kibontakozik a nyers erő.
Show-műsor ez a BMW S 1000 R számára, ami már elérhető a Leier
Autó BMW Motorrad szalonjában.

ÉBRESZD FEL 
A FENEGYEREKET!

AZ ÚJ BMW S 1000 R MEGÉRKEZETT

A hajtómű egészen a határokig elmegy. Köz-
vetlenül az üresjáratból kilő. Superbike-tűzi-
játékot produkál az egész úton, amely alatt
eléri a 12.000 fordulat/perces maximumát.
A három, a dőlésszögtől függő menetprog-
ramnak köszönhetően mindig kezelhető ma-
rad. Az opcionális Pro menetprogramok tel-
jes kontrollt biztosítanak az összes szabá-
lyozórendszer fölött.
Dresscode: szigorú.

M
A betű? Megigéz. Egyesíti a versenysportot, az
erőt és a lelkesedést. És most az S 1000 R-rel
is megemeli a pulzust. Az M kovácsolt kerekek
vagy az M karbonkerekek, az M Lightweight
akkumulátor és az M Endurance lánc érzékel-
hetővé teszi a verseny know-how-t.

R
A motor? Nincs szükség becenevekre. Mert
nincs menekvés. Minimális elülső rész, agresz-
szív hátsó rész. Tiszta dinamika tipikus road -
ster arányokban. Egy „R” betűvel az oldalsó

burkolaton. Úgy van beleégetve, mint egy heg,
amely elmesél egy történetet – készen a kö-
vetkező fejezetre.

Az üléspozíció támadásra optimalizált. És min-
den kontroll alatt tartva. A megnövelt kor-
mányszögnek, a két fokozatban állítható kor-
mánytartónak és a három különböző ülésma-
gasságnak köszönhetően. Olyan stabil és pre-
cíz, amilyen még soha nem volt.

Nehéz a választás
A felszereltség rendkívül változatos, tényleg nehéz
lesz választani. A komfortcsomaggal, a dynamic
csomaggal, a Headlight Pro-val és az abroncsnyo-
más-ellenőrzéssel (RDC) verhetetlen kombinációt
rakhatunk össze. Az exkluzív M csomaggal első-
ként M színekkel, valamint M kovácsolt kerekekkel
vagy M karbonkerekekkel együtt kapható.  Emel-
lett az M Performance alkatrészekkel, különleges-
ségként M karboncsomag vagy M martalkatrész-
csomag formájában. A motor piros és Hockenheim
sylver metallic színben is elérhető, otthonról, ké-
nyelmesen te is igényeidnek megfelelően konfigu-
rálhatod a számodra tökéletes modellt: bmw-
motorrad.hu/leierauto. (x)

6.086.000 FT-TÓL
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autoszerelesgyor.hu – Fest General Kft.

AUTÓSZERELÉS 
SZÍVVEL-LÉLEKKEL

Az autószerelés a mai sokszínű járműkínálat mellett nagyobb kihívás, mint bármikor. Egy dolog viszont válto-
zatlan: a becsületes, gyors és szakszerű munka gyümölcse az elégedett mosoly az autótulajdonosok arcán!

kozón keresztül rádugott diagnosztikai műszer
segít sok mindenben, de így is sokat kell agyalni
például egy hibás porlasztócsúcs megtalálásán
vagy éppen egy kiesett szenzor, szakadt veze-
ték hibáján. Rászánjuk az időt, inkább egy órá-
val tovább gondolkodunk rajta, mielőtt nekilá-
tunk. Mechanikai hibáknál pedig mindig a pró-
baút a mérvadó, ott a hangokból kiszűrjük, mi
a gond. Aztán rendeljük a jó minőségű alkat-
részt – ideális esetben 3 órán belül megérkezik
– és indulhat a javítás.

Győr+: Mit láttok, milyen állapotban van a
gépkocsipark? Hogy állnak autójukhoz a tulaj-
donosok?
P. Gy.: Sajnos nem annyira az autóparkkal, in-
kább a karbantartási hajlammal, szokásokkal
van gond. Sokan csak műszaki vizsga előtt
hozzák a kocsijukat „nagyszervizre”, vagy ha
már karácsonyfaként világít minden vissza-
jelző a műszerfalon. Félreértés ne essék,
igyekszünk mindent orvosolni, de nyilván

több év felhalmozódott hibalistáját megolda-
ni hosszadalmas és drága mulatság. Javasol-
juk inkább az éves felülvizsgálatot, és akkor
folyamatos az üzembiztos működés. Nem
beszélve a közlekedésbiztonsági szempont-
ból fontos alkatrészekről, mint például a fé-
kek, kormánymű, futómű, amiket nem szabad
elhanyagolni.

Győr+: Foglalkoztok karosszériajavítással és
fényezéssel is?
P. Gy.: Igen, a kollégám karosszériás és autófé-
nyező, így sérült elemek javítását, fényezését
is vállaljuk. A kisebb munkákat, küszöbjavítást
is megcsináljuk, és nagyobb sérüléseket is
helyreállítunk. Csak minőségi töltő- és festék-
anyagokkal, professzionális festőkamrában
dolgozunk. Így ezekre a munkákra és az autó-
szerelésre is garanciát vállalunk – hiszen a mi
becsületes munkánk mellett az alkatrészek,
felhasznált anyagok jelentik a biztosítékot és a
biztonságot ügyfeleinknek. (x)

Egy kétállásos kis műhelybe érkeztem
Győrzámolyon, ahol Prenner Gyula és
kollégája fogadott vidáman. A nevetés, a

poénok innentől a beszélgetés részévé váltak,
pedig komoly témákról is volt szó.

Győr+: Kis műhelyt látok, de tele szerszám-
mal, CO-hegesztő, prés, minden van itt. Mi
mindent vállaltok?
Prenner Gyula: Jól látod. Több éve építem a
vállalkozást, de a kezdetektől elterveztem:
nem specializálódok. Legalábbis márkára. A
mi specialitásunk az, hogy rövid határidővel
dolgozunk, és minden hibát megfejtünk, ke-
resünk rá megoldást. 99%-ban mi, helyben ol-
dunk meg mindent. Csak a drága, felújításra
érett alkatrészeket küldjük a specialistákhoz,
például dízelautók adagolóját, injektorát, vagy
automata váltót.

Győr+: Hogy zajlik le egy szerviz, javítás nálatok?
P. Gy.: Behozza az ügyfél az autót, megbeszél-
jük a hibajelenségeket, felmérjük a konkrét hi-
bát vagy hibákat, majd ideális esetben ár és ha-
táridő megadásával elvállaljuk a munkát. Aztán
kezdődik az igazi feladat, a hibafeltárás. Egy
2000 utáni kocsinál a szabványos OBD-csatla-

TECHNIKA

• Autószerelés 
• Karosszéria-javítás
• Karbantartás
• Műszaki vizsgára

felkészítés
• Alvázvédelem
• Autófényezés 

és festési hibák
javítása

PRENNER GYULA
06-70/772-0754

Győrzámoly, Majori út 50/9 hrsz.
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Szerkeszti: Nagy Viktor
Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

facebook.com/gazfroccstvlinktr.ee/gazfroccsgazfroccs.hu

Világok harca
Sokan még most sem térünk magunkhoz a
SUV vagy crossover, azaz városi terepjáró of-
fenzíva kapcsán, ám a többség kedveli az
emelt, kényelmes, tágas kocsikat a kategóriá-
ban. De mi van, ha egy igazán sportos cross -
overt szeretnénk? Vagy egy sportautót, amit a
kedvelt méretű ruhába öltöztetnek? Az Audi a
kupésított Q3 RS verziójával elhozta azt, amire
mindenki – köztük én is – elismerően tekint. Az
öthengeres, 2,5 literes turbómotor hajtja a
tesztautónkat. Ez duruzsolt a TT RS-ben és
bömbölt az RS3 Limusine-ban is, amikor meg-
hajtottuk. 400 lóerő, 480 Nm, 4,5 mp 0–100.
Lehetséges egy „városi terepjáróban”? Higgyék
el, nagyon is! Nem egy TT földközeli élményét
adja ugyan, de kicsivel nagyobb magasságok-
ban mégis letaglóz. Újra és újra.

Hengerközeli élmény
Az öthengeres erőmű hangja csodálatos. 1-2-
4-5-3 a gyújtási sorrend, amitől a blokk sosem
nyugodt, hanem tervezetten nyugtalan. Na
nem a vibrációk okán, mert azt kiegyensúlyozó

A Q3 az Audi közepes, kompakt méretű SUV modellje – ahogy már
sokszor megismerhettük. A Q3 Sportback ennek sportosabb, kupé
változata. Nálunk járt ebből is a csúcsmodell, az RS Q3 Sportback.

ÉRTELMET AD KATEGÓRIÁJÁNAK

tengellyel kiküszöbölik. Hanem a kapott hang-
élmény miatt mondhatjuk ezt róla. Mindig ad
valamit, ami se nem négyhengeres, se nem V6
vagy V8. Alul finoman lüktet, kicsit pörgetve
felbőg, rekedten – majd magas fordulaton
szinte visítva ordít. Persze ezt teheti visszafo-
gottan, távoli morajlásnak imitálva, ha például
Comfort módban, lustálkodó babákat cipelünk.
És lehet a hang erős és érces, ha RS módba vál-
tunk – ilyenkor nyitnak a kipufogórendszer
szelepei –, majd keményre állított futóművel
mosolyt festünk a kocsiban ülők arcára. Azért
óvatosan kell bánni a gázpedállal, mert az S-

tronic váltó és a Quattro összkerékhajtás olyan
vehemensen tudja az útra tenni a bődületes
erőt, hogy elsőre az idegrendszert és a gyomrot
is megviselheti. Később viszont kívánja az em-
ber ezt az érzést.

Családilag utazó
Mindeközben a Q3 Sportback csomagtartója
530 literes, elöl-hátul bőséges a hely. A nem
RS változatokban is tökéletes a minőség, a
letisztult dizájn és az ergonómia, de itt min-
den kifinomultabb, jobban kidolgozott. A bőr-
kormányon az RS logó, a műszerfalon az al-
cantara bevonat, a külső tükrökön a valódi
karbonburkolat és az igazi 4-torkú, csodás
hangú kipufogók. A tesztautón elöl kerámia-
fékek voltak és 20 colos alufelnik. Ezek és a
harmatezüst szín összhatása nem hagynak
kétséget, az RS Q3 Sportback a nagybetűs
SPORT CROSSOVER!

TESZT: RS Q3 SPORTBACK QUATTRO

ALUL FINOMAN 
LÜKTET, KICSIT 
PÖRGETVE FELBŐG, 
MAGAS FORDULATON 
VISÍTVA ORDÍT
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Tekintélyes
A Swace egy kompakt kombi, több mint 4,6
méteres hosszal. Ennek ellenére az orra lapos,
a LED-fényszórói lőrésszerűen ékeskednek raj-
ta. Az oldalnézete jelzi, itt egy óriási kocsiról
van szó. Az övvonal emelkedése és az egyetlen
lemezél, ami a hátsó sárvédő fölött van, vállas-
sá teszik az autót. A hátsó szélvédő erősen
döntött, ettől nyúlánkabbnak hat a karosszéria.
A letisztult lemezruha méltó lezárásai a fart dí-
szítő széles hátsó lámpatestek. A tesztautó sö-
tét dióbarna-metál fényezése kimondottan
elegáns, erős fényben aranycsillámok villannak
meg rajta. A B-oszloptól hátrafelé sötétített
ablakok látványosak, és napsütésben hasznos
a hátsó sorban ülőknek. Az inkább kényelmes

TESZT: SUZUKI SWACE HYBRID GL+

MINDEN EGYBEN

A Suzuki a minőség és a megbízhatóság zászlaját hordozza autóin. Ám modelljei inkább a törpe- és kis -
autók között dominálnak. A Swace az előbbit megtartva szakít az utóbbi hagyománnyal és méretes kombi-
ként hódít – full hibrid hajtáslánccal.

utazást adó 16 colos alufelnik egyértelműen
támogatják a rosszabb útminőséget.

Színvonalas
A nagy Suzuki beltere is óriási. Elöl nagyon ké-
nyelmes, a műszerfal teljes szélességében végig-
futó, nagyrészt varrott bőr hatású, puha borítású
elemére építették a klímakezelőt, és fölé a nagy
központi kijelzőt. Az egyértelműen kezelhető alu-
míniumgombok igényesek, az összképen érezhe-
tő, hogy a pult az ergonómiára kihegyezett. A ve-
zető előtt is van egy méretes LCD-panel, amit az
analóg műszerek fognak közre, itt a hibrid rend-
szer adatai és minden technikai infó megjelenít-
hető. A multikormány alap, bőrborítású és fűthe-
tő. Ennek és például az automata távfénynek a
dedikált kapcsolója a bal térdünknél található
konzolon található. A váltó karja hagyományos ki-
alakítású, előtte a mobiltartó – GLX szinten ve-
zeték nélküli töltővel –, ülésfűtés, mögötte az
elektronikus kézifék kapcsolói. Az alapáras biz-
tonsági felszerelések közül a sávtartó, adaptív
tempomat könnyen, a kormányról kapcsolható, a
vészfékezés-asszisztens és a táblafelismerés
minden helyzetben aktív a háttérben. A hátsó sor
is tágas, mögötte pedig a dupla padló kialakítás
mellett közel 600 literes csomagteret kapunk. A
hátsó üléseket döntve sík a padló, és csomagfogó
háló is jár a kocsihoz, amit álló és döntött ülések-
nél is tudunk használni – fő a biztonság!

Technikai
A Swace indítása egy kék gombbal kezdődik. Az-
tán nem történik semmi, csak felvillan a „READY”
felirat. A full hibrid rendszer már aktív. Egy 1,8 li-
teres benzin- és egy 53 kW-os villanymotorból
álló rendszer van a motorháztető alatt. Ismerős
lehet ez az egység, hiszen ez a Toyota hibrid
megoldása – ahogy a Swace többi része is. A be-
vált soros-párhuzamos hibrid hajtáslánc benzin–
villamos üzemben – gyorsításokkor vagy power
módban –, 1-3 kilométert tisztán villanymotor-
ral, és nagy sebességnél csak benzinnel – akár
közben az akkukat visszatöltve – tud közlekedni.
Nagyon nagy előnye a rendszernek, hogy az 1,3
kWh-s akkuba sok-sok fékezési, lassításkor kép-
ződő energiáját tudunk betáplálni. A tesztautó
vegyes, de inkább városi üzemben 5,1 literes át-
lagfogyasztást produkált. Ez egy 1,4 tonnás
kombitól hihetetlen eredmény.

Minden napra
A Swace csendesen indul, a benzinmotor a hát-
térben akkor indul, pörög, ha éppen szükséges. A
fokozatmentes váltó mindig optimalizálja az erőt,
nyomatékot. Városban csak úgy cikázik, villám-
gyors, előzésnél is nagyon megindul. A futómű
nagyon finoman dolgozik, hangtalan és kényel-
mes, meg sem kottyannak neki a városi kátyúk. A
végtelen hosszú felszereltséglista oszlopaiban
csak két szintet láttam. A GL+ – a kipróbált pél-
dány is ez volt – mindent tartalmaz, kedvezmény-
nyel 8,1 millió forintért. És ott van még a GLX 9,44
millióért, ami a „minden” felett parabola-LED
fényszórókat, holttérfigyelőt, parkradart, automa-
ta parkolási rendszert, kulcs nélküli nyitást, és
több bőrborítást ad. Valójában a kérdés az, ki nem
szeretne egy kis fogyasztású családi kombit a leg-
megbízhatóbb japán technikával egy elismert
márka, a Suzuki flottájából? A kérdés költői…

Szerző: Nagy Viktor

VÁROSI ÜZEMBEN 
5,1 LITERES
ÁTLAGFOGYASZTÁST
PRODUKÁLT
AZ 1,4 TONNÁS KOMBI

9027 Győr Tompa u. 2.
www.autokoz.hu
suzukiertekesites@autokoz.hu
06-70/702-9600
06-30/901-1601
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Mi az a WLTP?
Korábban az Új Európai Menetciklus (NEDC)
alkalmazása volt az elfogadott, ám sok kri-
tika érte ezt a mérési metódust, mert na-
gyon távol volt a mérés eredménye a valós
adatoktól. 2017 szeptemberében bevezet-
ték a Könnyű Gépjárművek Világszerte
Összehangolt Teszteljárását (WLTP –
World harmonized Light-duty vehicles Test
Procedure). A korábbi rendszert dinamiku-
sabb, statisztikai adatokra és az átlagos
használói profilok kiértékelésére épülő me-
netciklus váltotta fel. Összességében in-
tenzívebb gyorsítások, megemelt átlagse-
besség, illetve nagyobb csúcssebesség,
hosszabb mérési időtartam jellemzi. A vá-
rosi és a városon kívüli közlekedés kombi-
nált szimulációja helyett a járműveket négy

MENNYIT ESZIK PAPÍRON? ÉS A VALÓSÁGBAN?

Az új autók hirdetései min-
den fórumon kötelezően
megjelenítik a károsanyag-
kibocsátást és a fogyasz-
tási adatokat. Ezeket az
adatokat szabványos vizs-
gálati körülmények között
mérik az egyes modellek
üzemanyag-fogyasztását,
motortól és felszereltsé-
gétől (tömegétől) függően.

fázisban, más-más sebességtartományok-
ban vizsgálják.

A ciklus
A hidegindítást követően 60, 80, 110 km/h-ig, il-
letve 130 km/h feletti sebességtartományokban
görgős padon mérik az autót, közben többször
gyorsítanak és lassítanak. Ez a NEDC-hez képest
nagyobb végsebességű mérést jelent, és az át-
lagsebesség is 33 km/h helyett 47 km/h. A mé-
rési táv 23 kilométer, körülbelül 30 percet vesz
igénybe és pontosan 23 Celsius-fokon végzik. Az
olyan elektromos extrák, mint a klíma vagy az
ülésfűtés a teszt során kikapcsolva maradnak –
ez sajnos javítja az adatokat –, mivel nehéz is len-
ne a sok (alapáras vagy opciós) kényelmi funkció
valós vagy vélt használatát szimulálni, majd min-
den egyes mérésnél reprodukálni.

A valóság
Természetesen a vizsgálatok során kapott
fogyasztási adatokat fenntartásokkal kell
kezelni, hiszen laboratóriumban igyekeznek
megvalósítani, szimulálni a valós körülmé-
nyeket. De másképpen nem tudnák szava-
tolni a megismételhetőséget. Tehát a leg-
főbb célja, funkciója ezeknek a vizsgálatok-
nak, és az eredményként kapott adatoknak
az összehasonlíthatóságuk. Nem abszolút
értékben érdemes nézni őket, mert egy di-
namikusan vezető sofőr, bekapcsolt klímá-
val, 30 fokos nyári melegben, 5 fővel a fedél-
zeten biztosan 15-25 százalékkal magasabb
üzemanyag-fogyasztást produkál a „szabvá-
nyosnál”. De egy eleve takarékosabb modell
ilyen feltételek mellett is kevesebbet fog fo-
gyasztani. A villanyautóknál is „csalnak” az
adatok, mert ott a sokkal jobb összhatásfo-
kú hajtásrendszer miatt már a külső hőmér-
séklet néhány fokos eltérése is módosíthatja
az energiafogyasztást, így a hatótávolságot
– ami itt a fontos infó.

Az információ
A WLTP-szabvány szerinti fogyasztási adatok
tehát támpontot jelentenek számunkra vásár-
láskor, hogy tisztában legyünk vele, mit ve-
szünk. Egy 1 literes turbómotor a gazdaságo-
sabb, egy 2 literes szívó benzines, vagy éppen
a hathengeres dízel? Mivel megszokásból a
belső égésű motorral szerelt kocsiknak literben
adjuk meg a fogyasztását, 100 km-re vetítve,
a legfőbb hiányossága a „szabványos” adat-
közlésnek, hogy nem teszi egyszerűen össze-
hasonlíthatóvá a hibrid és villamos hajtású tár-
saikkal. Pedig csak át kellene térnünk a teli
tankkal megtehető útra…

TECHNIKA
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Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé

„Szent László-érem” elismerések 
2021. évi adományozására. 

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester és a közgyűlésben mandátummal
rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése
alapján, párt győri szervezete, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, valamint Győr-
ben működő: települési nemzetiségi önkormányzat, kamara, gazdasági és szakmai érdek-
képviselet, egyház, közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség, továbbá az önkor-
mányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

,,Szent László-érem" adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely
a tudományos, a művészeti, a kulturális, a sport vagy egyéb területen elért eredményével,
teljesítményével a város érdekeit szolgálja, és jó hírnevét öregbíti. 

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat postai úton lehet benyújtani Győr Megyei
Jogú Város polgármesterének címezve (9021 Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást
követően legkésőbb 2021. május 17. napjáig megérkezzen a címzetthez.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információk, a vonatkozó rendelet, a benyújtást segítŐ
nyomtatvány és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató megtalálható a
www.gyor.hu honlapon.

GYŐRIEKNEK BÓNUSZPONTÉRT

4. Az Aqua Sportközpont világszínvonalú kö-
rülmények között biztosítja az egészséges
életmódra törekvő lakosság kikapcsolódását,
a felnövekvő generáció úszásoktatását, és a
sportot hivatásuknak választó úszók, szinkron -
úszók, vízilabdázók felkészülését. Mikor volt a
bravúros hazai sikert hozó Magyarország–
Franciaország női vízilabda-mérkőzés?

1. 2016. január
2. 2015. december
X. 2017. május

Beküldési határidő: május 5. • arrabona@gyorplusz.hu

EXTRA

1. A Győri Balett társulata magas
művészeti szinten valósítja meg
produkcióit. A világhírű együttes a
győriek szeretetét és rajongását él-
vezi már évek óta. Melyik évben ala-
kult a Győri Balett?

1. 1978
2. 1981
X. 1979

2. Ki jelenleg a Győri Balett igazgatója?

1. Markó Iván
2. Velekei László
X. Kiss János

3. Mikor nyitotta meg kapuit Győr fedett
versenyuszodája, az Aqua Sportközpont?

1. 2018. március
2. 2015. január
X. 2014. december

Győr Megyei Jogú Város 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

pályázatot hirdet 

KÖRNYEZET-
VÉDELMI 

ÜGYINTÉZŐ 
munkakör 

betöltésére. 

A pályázattal kapcsolatban
további információ a gyor.hu honlapon, 
a Pályázatok menüpont alatt érhető el.
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Huszárik Zoltán Szindbád című, 1971-es alko-
tása egy olyan kötelező film, mely a magyar
filmtörténet egyik legmeghatározóbb műve.
Latinovits Zoltán felejthetetlen alakítását lát-
hatják a Győrplusz Filmklub nézői a Győr+ Te-
levízió műsorán május 8-án 19.30-tól.

A mozi ősbemutatója 50 évvel ezelőtt, október
20-án, Krúdy Gyula születésének évfordulóján,
Nyíregyházán volt. A forgatókönyv a Szindbád-
novellákból készült, a címszereplő neve az Ezer -
egyéjszaka tengerjáró hősét idézi, aki ezúttal
nem a messzi vizeken, hanem az emberi lélek
rejtélyes tájain bolyong. Szindbád egyre köze-
lebb jár élete végéhez, s úgy tekint vissza rá,

ÖTVEN ÉVE MUTATTÁK BE
A SZINDBÁDOT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

hogy a múlt, a jelen, illetve az álom és a valóság
szinte teljesen összemosódik. Szindbád lét és
nemlét határán mozog, elréved a régi szerel-
mesek csókját felidézve, vagy átadva magát az
étkezés örömének.

A rendező, Huszárik Zoltán úgy viszonyult a film-
nyelvhez, ahogy az írók a szavak tárházához, s
egy olyan filmkölteményt készített, mely alapjai -
ban mozgatta meg és mozdította előre a magyar
filmművészetet. Sára Sándor pedig a képi világ
megteremtésében alkotott maradandót, melyre
nagy hatással voltak a nagybányai festők, első-
sorban Ferenczy Károly és Csók István. A filmet
nyolc hónapon át forgatták, többek között az ak-

kori Csehszlovákiában, ahol a Krúdy-szövegek
világához hasonlító Selmecbánya, Lőcse vagy
Bártfa utcái adták a díszletet. 

Szindbád alakját Latinovits Zoltán tette halha-
tatlanná, mellette Dajka Margit, Ruttkai Éva,
Leelőssy Éva, Nagy Anna és  Andai Györgyi sze-
repelnek. A film 1972-ben itthon elnyerte a
Magyar Filmkritikusok Díját, a nagydíjat, az
operatőri díjat, és Dajka Margit megkapta a
legjobb női alakítás díját. 

Érdemes tudni, hogy szobor őrzi Szindbád em-
lékét Latinovits Zoltán alakjában az óbudai Fő té-
ren, a Postakocsi vendéglő előtti asztalnál.

KRÚDY FOHOSE 
A LÉLEK REJTÉLYES
TÁJAIN BOLYONG

´́ ´́
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Aközelmúltban a kétoldalú partnerség há-
romtagúvá vált, ugyanis Győr Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata is szerepet

vállalt az együttműködésben. A győri önkor-
mányzat belépésével tovább erősödött a szlo-
vák–magyar turisztikai együttműködés, vala-
mint aktív, határokon átnyúló közéleti tapasz-
talatcserére is lehetőséget adnak a győri beru-
házási források. A plusz forrásnak köszönhe-
tően közös programokat tartanak, megjelen-
tetnek egy négynyelvű kiadványt, valamint egy
magyar és szlovák nyelvű társasjátékot is ki-
adnak, valamint Győr is bekapcsolódik a Pan-
nontáj-Sokoró Natúrpark által szervezett Na-
túrparki Vetélkedőbe.

Győr városa vállalta a projektben egy mobilapp-
likáció fejlesztését is, ami a közelmúltban elké-
szült, mind iOS, mind Android rendszerekre. 

A könnyen kezelhető webes alkalmazás célja
az volt, hogy pontosan megmutassa azokat a
fákat, amelyeket a város ajánlott fel legifjabb
polgárainak. Az újszülöttek szülei ugyanis igé-
nyelhetik a győri önkormányzattól, hogy gyer-
mekük születésének emlékére fát ültessenek a
„Győrkőcligetnek” elnevezett területen.

Az új applikáció az elültetett fák pontos helyé-
nek megtalálásában segíti a felhasználót, hisz
az app segítségével bárki könnyedén megtalál-
hatja a keresett emlékfát. A mobilrendszer a
Győrkőcliget fái mellett nyilvántartja Győr leg-
nevezetesebb, történelmi időket megélt növé-
nyeit is, bízva abban, hogy a városba látogatók
felkeresik ezeket az emlékhelyeket. Az új prog-
ramban van lehetőség a győri parkok, látniva-
lók megtekintésére. 

A határon átnyúló projekt online zárókonferen-
ciával fejeződött be. Az eseményen a felek be-
számoltak a projekt alatt elért eredményeikről,
fejlesztéseikről. Győr városát Szeles Szabolcs al-
polgármester képviselte. Beszédében kiemelte,
hogy Dunaszerdahely és Győr közgyűlése már

Közös projektbe fogott a szlovákiai Dunaszerdahely városa és a magyar Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesü-
let, céljuk egy élénkebb hálózat létrejötte a határ menti térségben élők közt, ne csak a bevásárló turizmus és a
sportturizmus miatt keressék fel a régió lakosai egymás térségét, fontos, hogy a közös természeti és kulturális
értékeket is megismerjék. A határon átnyúló fejlesztés keretében közös turisztikai és örökségvédelmi szakmai
programokat alakítanak ki a résztvevők Dunaszerdahelyen és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark területén. 

ONLINE KONFERENCIÁVAL
FEJEZŐDÖTT BE A KÖZÖS PÁLYÁZAT

tavaly döntött arról, hogy a két település test-
vérvárosok lesznek. Ősszel az ünnepélyes alá-
írás azonban a járványhelyzet miatt elmaradt.
Ez azonban nem gátolta meg a feleket a szoros
és intenzív kapcsolatok ápolásában.

„A mostani projekten keresztül is láthatjuk, a tu-
rizmus terén is szoros az együttműködés, hiszen
nem ez az első közösen megvalósított pályáza-
tunk, és biztos vagyok abban, hogy nem is az utol-
só. A közös turisztikai fejlesztések célja, hogy
olyan idegenforgalmi elemeket tudjunk közösen
kínálni, amelyben egymást erősítjük, és amelyben
be tudjuk mutatni, hogy nemcsak városaink, de
Csallóköz és a Győr és környéke egyaránt olyan
értékeket rejt, amire érdemes időt szánni, amit ér-
demes megismerni” – fejtette ki Szeles Szabolcs.

Az alpolgármester ismertette Győr város kez-
deményezését, a nemrégiben létrehozott
„Győrkőcligettel” is.

„Dr. Dézsi Csaba András polgármester kezdemé-
nyezésére minden Győrben született gyermek
után ültetünk egy fát, ha a szülők ezt igénylik. Ez-
zel egyszerre szimbolizáljuk azokat az erős gyö-
kereket, amelyek a győrieket születésüktől fogva
a városhoz kötik, másrészt a város számára ki -
emelten kezelt környezetvédelem ügyét is szol-
gáljuk. A jelen projekt részét képező applikáció
amellett, hogy ezt is bemutatja, a Győrben talál-
ható természeti értékek megjelenítését szolgálja”
– mondta Szeles Szabolcs. (x)

„A fejlesztés az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Programban valósul meg.”
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Az nem elég, ha valaki szereti az állatokat. Érteni is kell hozzájuk, tudás nélkül felelős állattartásról nem
beszélhetünk. Ez derül ki munkatársunk, a Mancsban is gyakran publikáló Tóth Vivien minden írásából.

Harminckilenc hetes terhes voltam, amikor na-
ponta hordtam állatorvoshoz, de nem lehetett
megmenteni.”

Vivi kislányos megjelenésű, 29 éves, mindig
csinos hölgy, aki imád ruhákat vásárolni. Nem
követi a napi divatot, azt veszi, amiről úgy
gondolja, illik az egyéniségéhez. Fodrászát is
gyakran látogatja, „imádom a fonatokat, előre
kinézem, megtervezem, milyent szeretnék” –
mondja.

Férjével 15 éves koruk óta gyakorlatilag egymás
mellett nőttek fel. „Megéltük egymás változásait,
hiszen az évek múlásával alakul az ember. Azt gon-
dolom, akkor izgalmas és szép a házasság, ha ennyi
év után is nap mint nap meg akarjuk hódítani a má-
sikat, s nem hagyjuk, hogy a megszokás unalmas-
sá, érdektelenné tegye a kapcsolatunkat” – vallja.

„Kisfiam a napokban volt ötéves. Szeretnénk
neki kistestvért, de csak a Covid-járvány után”
– néz a jövőbe. 

„NEKEM ÖRÖMET OKOZ

A GONDOSKODÁS”

TÓTH VIVI SZERINT
CSAK FELELŐSEN SZABAD
ÁLLATOKAT TARTANI

Vivi tizenegy éve él Győrben. Szociális gondozó,
de kutyakozmetikával is foglalkozott. 

„Gondoskodó természet vagyok, ez nekem
örömet, élményt jelent, nem feladatot” – mondja
ars poeticával felérő okát annak, miért kötelezte
el magát a tudására rászorulók mellett. 

„Egy törpeuszkárral nőttem fel, aztán amikor
Győrbe kerültem, vettem egy keverék kutyát,
szerencsétlen volt, beteges. A védtelen állatok
nagyon hálásak a róluk gondoskodó embernek.
Most egy négy hónapos francia bulldogom van,
dédszülőig visszamenőleg ismerem a családtör-
ténetét. Az oktatója szerint rendkívül jó idegrend-
szere van, jókedvű állat, sok örömet lel benne az
egész család” – meséli lelkesen.

Vivinek gyerekkorában kis túlzással egy egész házi
állatkertje volt. Kutya, macska, tengerimalac, hör-
csög, pinty, papagáj, gőte… Hozzászokott ahhoz,
hogy mindegyiknek más egyénisége, szokása van,
amit tiszteletben kell tartani. Győrben a kutya
mellett macskát is szeretett volna. Egy törzsköny-
ves szaporítótól vette a perzsa macskát.

„Szegénynek rengeteg baja volt, a gombás fer-
tőzéstől a macska-AIDS-ig – sajnálkozik Vivi. –

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

ÖNÖKHÖZ

Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

18530021-1-08
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Változatos, színes, sokrétű feladatra
vágyik egy stabil, kiszámítható munkahelyen?
Akkor nálunk jó helyen kopogtat!

A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő
üzletága felvételt hirdet

munkakör betöltésére!

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzett-
ségű, számítógépes ismeretekkel rendelkező, köny-
velési feladatokat szerető egyéniség. (Lehet pályakez-
dő is.)

Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társashá-
zakban könyvelési, számlázási tevékenység ellátása.

A felvételnél előnyt jelent a mérlegképes könyvelői
végzettség, vagy könyvelési gyakorlat.

Jelentkezési határidő:
2021. május 14.

Egy uniós jogszabályváltozás már nem teszi
lehetővé a légi kémiai szúnyoggyérítést,
ezért a tavalyi évben jelentősen átalakult a
szúnyogok elleni küzdelem Győrben is. Az új
szabályozás szerint levegőből kémiai már
nem, csak biológiai gyérítés végezhető. En-
nek során egy speciális, baktérium alapú ké-
szítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző-
helyeire a vízbe, hogy a még fejlődésben lévő
lárvákat elpusztítsa. Ugyanez a célja a földi
biológiai gyérítésnek is, amikor egy autóra
szerelt szerkezettel, célzottan juttatják a
szert a tenyészhelyekre. A környezetbarát
szer az alkalmazott dózisban kizárólag a szú-
nyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan minden
más élőlényre. A héten ezzel a technológiával
kezdődött meg az idei gyérítési szezon a
Győr-Szol Zrt. megbízásából. A beavatkozás
a szúnyoglárvák elsődleges tenyészhelyeit,
az ártereket, folyópartokat, tavakat érintette.
A kezelések nagy része külterületen történt,
de a városban is találkozhattunk a járművel,
főkepp a városi tavak körül, az Iparcsatorná-
nál, a gyirmóti és bácsai városrészekben.

„Annak ellenére, hogy a folyók városa vagyunk,
a célunk idén is az, hogy kellemesen tölthessük
el a nyár estéket a szabadban. Az oltásoknak
köszönhetően a fokozatos nyitás időszakába
léptünk, ezért bízhatunk abban, hogy a nyarat

A Győr-Szol Zrt. értesíti a vásárlókat, hogy
május elsején, szombaton zárva tart a
győri vásárcsarnok. Május 2-án, vasárnap
a megszokott nyitvatartási rend szerint,
6 és 11 óra között várja a vevőket.

Ahogy közeledünk a nyárhoz, évről évre a szúnyoggyérítési szezon
is megkezdődik, bár tavaly óta egy kicsit másképp. A szúnyogmen-
tes estékért mi is sokat tehetünk közvetlen környezetünkben.

A HÉTEN ISMÉT ELKEZDŐDÖTT A VÁROSI

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS
SZÁMÍTANAK A LAKOSSÁGRA IS

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

már jóval szabadabban tölthetjük. Ebből a
szempontból sem elhanyagolható a szúnyog-
kérdés – fogalmazott dr. Dézsi Csaba András
polgármester, aki a Környezetvédelmi Bizott-
ság által indított, országosan is példaértékűnek
számító Városi Fecskevédelmi Programra is
felhívta a figyelmet. Mint mondta, ha aktívan
segítjük a fecskék újbóli elszaporodását, azzal
természetes szúnyogirtókat is hadrendbe állí-
tunk, hiszen egy fecske egy szezon alatt egy ki-
logramm szúnyogot képes elfogyasztani.

A szúnyogmentes estékhez mi is hozzájárulha-
tunk azzal, hogy megszüntetjük környezetünk-
ben azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyo-
gok szaporodását segítik. A vödröt, kannát, ta-
licskát, gyermekjátékot úgy tároljuk, hogy ab-
ban az esővíz ne tudjon összegyűlni. Az állatok
itatóvizét ne csak utántöltsük, hanem rendsze-
resen cseréljük. Az esővízgyűjtő tárolót fedjük
le, az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsuk
karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson. A ta-
karóponyvát, mezőgazdasági fóliát olyan mó-
don terítsük le, hogy a víz ne álljon meg rajta.
Ne hagyjuk, hogy a virágcserepekben hosszabb
ideig víz álljon. A temetői virágvázát töltsük fel
apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal, és erre
öntsük a vizet. 

A szúnyoggyérítési szezon tehát a héten
megkezdődött, a további beavatkozások al-
kalmairól a Győr-Szol Zrt. folyamatosan tá-
jékoztatást nyújt.

ZÁRVA LESZ
A VÁSÁRCSARNOK 
MÁJUS ELSEJÉN

ÁLLÁSHIRDETÉS

KÖNYVELO

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre vár-
juk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi osztály, 9024 GyŐr,
Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.  A bo-
rítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tün-
tesse fel a „Társasház-kezelés, könyvelŐ” jeligét. 

´́
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ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
igazgatósága felvételt hirdet 
az alábbi munkakörök betöltésére:

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

TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

´́ ´́

´́ ´́

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.

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

FUTÉSSZERELO

CSOSZERELO

´́
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Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ
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, kéziszerszámokat, 

gépeket biztosítunk.

Bérezés megegyezés szerint

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat

Atörténelmi városmaggal rendelkező
településeknél az elvezető rendszer
legtöbbször százéves, vagy még ré-

gebbi csatornákból áll. Ezeket folyamatosan
újítják ugyan, de lényegesen nagyobbat nem
tudnak építeni, mert nem fér el. Így van ez
Győrben is, és a világ számos pontján. Ezek
a csatornák szélsőségesen nagy csapadék
alkalmával mindenhol szűknek bizonyulnak.
A burkolt felületek aránya évtizedeken át fo-
lyamatosan növekedett, a beton- és aszfalt-
felületekről pedig nem szivárog a talajba a
víz, hanem fél perc alatt utat talál a víznye-
lőkön át a csatornába. A szűk belvárosi kör-
nyezetben sokszor fizikailag már nem fér el
egy alkalmas új csapadékvíz-csatorna. 

Legtöbbször a távolabbi területek szennyvizei
és csapadékvizeinek egy része is a belvárosi
rendszeren keresztül jut el a szennyvíztisztító
telepre. Győrben ebben sokat segít a Petőfi té-
ren nemrég megépült hatalmas átemelő. Ez
Sziget, Újváros és néhány környező település
szenny- és csapadékvizét közvetlen a szenny-
víztisztító telep irányába juttatja el egy exp-
resszvezetéken. Majdnem minden városrész-
ben szükség lenne hasonlóra. 

Itt, a Petőfi téren egyébként a legnagyobb tel-
jesítményű, úgynevezett „záporszivattyúk”
csak akkor kapcsolnak be, ha tényleg nagy baj
van és rengeteg eső esett. Ezek a záporszi-
vattyúk ilyenkor közvetlen a Rábába juttatják
a csapadékvízzel hígított szennyvizet. 

Szöveg, fotó: Pannon-Víz Zrt. Hasonló automata záporkiömlő működik a
Rábán, kicsit feljebb, a Kazamata utcánál. Ta-
lán néhányan emlékeznek az országos hír-
adásokban is szereplő Gyepszél utcai elönté-
sekre. Ha már akkor a mai, hatalmas teljesít-
ményű szivattyúk működtek volna a Kaza-
mata átemelőben, akkor nem került volna víz
alá a Gyepszél út mélyebb fekvésű szakasza.
Akkor alagsori lakások és parkoló autók ke-
rültek víz alá. Most a Kazamata utcai átemelő
legnagyobb szivattyúja a Rábába juttatta a
csapadékvízzel hígított szennyvizet. Most a
Gyepszél úton csak kisebb tócsák voltak. 

Két másik záporkiömlő is működik a győri csa-
tornahálózaton, a belvárosi és a dél-nádorvá-
rosi átemelők mellett. Így szól a rendszer üze-
meltetési engedélye, így kell működtetnünk az
elvezető rendszert, ezt kéri számon rajtunk a
hatóság, így a legkisebbek a károk.

Megoldást jelent, hogy a csapadékvizet egyre in-
kább elkülönített csatornákban gyűjtjük. Ilyen
rendszer működik Pataházán és a Békavári át-
emelőnél és több külső kerületben. Ha közös
erőfeszítéssel sikerül elérnünk, hogy minél keve-
sebb csapadékvíz jusson az egyesített elvezető
rendszerekbe, kevesebb alkalommal kapcsolná-
nak be a záporkiömlők. Ezért igyekszünk felderí-
teni az illegális csapadékvíz-bevezetéseket. Ha a
csapadékvizet egyre nagyobb arányban helyben
összegyűjti a lakosság, a saját pénztárcáját is kí-
méli. Az esővíz kitűnő választás öntözésre, taka-
rításra. Minél kevesebbet gyűjtünk össze, annál
több kerül a csatornákba. Hatalmas záporoknál
pedig csak egyet tehetünk, a károk megelőzése
érdekében a leggyorsabban cselekedni kell. 

A Győr Plusz Rádió hallgatói a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatójá-
nál rákérdeztek:  mi az oka, hogy a közelmúltban kétszer is szenny-
vízre utaló nyomok látszottak a Rábán? Itt az alkalom, hogy beszél-
jünk erről az eddig szemérmesen agyonhallgatott kérdésről is. 

HOGYAN MŰKÖDNEK
A ZÁPORKIÖMLOK?´́
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tározotthatározatlan idejű, lift
nélküli házban max. 2. emeleti
bérleményre. Sziget, Újváros,
Gyárváros és Bán Aladár utca
kizárva (Hirdetésszám: 742) 

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm
es, távfűtéses, teljesen fel
újított, határozott idejű bér
leti szerződéses lakást cse
rélne adyvárosi, 3650 nm
es, 12 szobás, határozatlan
határozott idejű bérlemény
re (Hirdetésszám: 359) 

Adyvárosi, 1+fél szobás, 47
nmes, távfűtéses, minimális
tartozásátvállalással, határo
zott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 4555 nmes,
1+fél vagy 1+2fél szobás, ha
tározatlan, határozott idejű
bérleményre. WC külön le
gyen. Újváros, Bán A. u. kizár
va. (Hirdetés szám: 362) 

Marcalvárosi, 2 szobás, 55
nmes, távfűtéses, költség
megosztós, teljesen felújí
tott konyhás, műanyag nyí
lászárós, határozott bérleti

• 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

EGYÉB

Betonkeverő eladó. 
0696/328836

Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhát, hanglemezeket,
könyveket meg egyebeket.
0620/5567141

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érd.: 0620/5299861.

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

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm–es,
összkomfortos, határozott ide
jű bérleti szerződéses lakást
cserélne 3 különálló szobás, ha

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. Érdeklődni
lehet telefonon: 0670/882
6590

Fűnyírást, tavaszi kertindítá
si munkákat, kertgondozást
vállalok. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0670/5418154.
Email: gyorkertesz@
gmail.com

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
20/2399198

ÁLLÁS

Illemhely felügyeletére első
sorban nyugdíjas munkatár
sat keresünk. Érdeklődés:
0696/365452

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! 06
70/2339213.

Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás, gyökérkivé
tel, fametszés, rotálás,
bozót irtás! 0630/403
6810; 96/826322

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

Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása.
Tel.: 0630/5420720

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557.

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés telefonon: 0670/564
2280.

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csap 
telepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érdeklő
dés telefonon: 0670/363
6633.

TÉRKÖVET KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

GYÔRÚJBARÁTI
térkôüzem és betontelep

GYÔRÚJBARÁT, Kákostó u. 1.
(a gyôrújbaráti felüljárónál)

Tel.:+36 20/935-51-28, 
+36 20/947-5762, 
+36 70/314-0081

Tavaszi AKCIÓ
! www.barati-ko.hu

MINIMÁLIS várakozási idôvel, 
KOMPLEX orvosdiagnosztikai 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

szerződéses lakást cserélne
55100 nmes, 3 szobás,
összkomfortos bérlemény
re. Tartozásátvállalás lehet
séges. (Hirdetésszám: 363)

Szigeti, 1 szobás, 43 nmes,
félkomfortos, egyedi gázfű
téses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne
3455 nmes, 12 szobás
bérleményre. Sárás, Szent 
iván, ipari park kizárva. (Hir
detésszám: 366) 

Belvárosi, 2 szobás, 48 nmes,
komfortos, egyedi gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne 3545 nm
es, 11,5 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses, földszinti,
gázfűtéses bérleményre. Új
város és tartozás kizárva. (Hir
detésszám: 370) 

KIADÓ

Győr belvárosában 80 nm
es, bútorozott, első emeleti
lakás kiadó. Érd.: 06
30/5765750



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Kivételes belvárosi társasházi ottho-
nok csak önre várnak! A 66 nm-es,
amerikai konyhás nappali+2 hálószo-
bás lakás a 2. emeleten található, 11
nm erkéllyel rendelkezik. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Révfaluban eladó új építésû,
amerikai konyhás nappali+2 szobás,
második emeleti téglalakás azonnali
átadással. A liftes házban levô, zöld-
területre nézô, 61 nm-es lakáshoz
erkély is tartozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Nagyszentpálon eladó amerikai kony-
hás nappali+3 szobás, 91 nm-es, új
építésû ikerház, 15 nm-es terasszal, a
telekrész 461 nm. A házakat tároló köti
össze. Energetikai tartalma megfelel a
2021-es szabályozásnak. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Pinnyéden eladó ez a 104
nm-es, garázsos ház. 2007-ben épült,
300 nm-es telken helyezkedik el. A
földszinten nappali-konyha-étkezô,
háztartási helyiség, mosdó kapott he-
lyet, az emeleten 3 hálószoba van.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr-Adyváros legszebb utcájában el-
adó egy tízemeletes ház elsô emeletén
elhelyezkedô lakás. Az ingatlan beljebb
van az úttól, elôtte park található. A la-
kás két egyforma nagyszobából, kony-
hából és különálló fürdôbôl áll.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Szabadhegyen épülô, új tár-
sasházban eladó ez a 60 nm-es, el-
sô emeleti lakás. Elosztása: nappa-
li+2 szobás. A nappaliból nyílik a 7
nm-es erkély. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik!

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 40,7 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanak családi házas
részén eladó egy 2 lakásos ingatlan
egyik fele. Alapterülete 78 nm, elosz-
tás: 2 szoba+nappali. Az épület 640
nm-es telken helyezkedik el, kb. 400
nm zöldterület tartozik az ingatlanhoz. 

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

Gyôr-Szigetben eladó 44 nm-es,
amerikai konyhás nappali+1 szobás
lakás. A társasház 5 lakásos, kor -
szerû anyagokból épül, energetikailag
már megfelel a következô évi szab-
ványnak. Átadás 2021. év végén.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 27,2 M Ft Ár: 21,5 M Ft 

Nyúl csendes, kedvelt utcájában új
építésû ikerházakat kínálok eladásra.
A 97 nm-es házhoz tartozó telekrész:
514 nm, elosztása: amerikai kony-
hás nappali+3 hálószoba+17 nm-
es terasz. A házakat tároló köti össze.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr új építésû lakóparkjában, a Szi-
tásdomb szomszédságában családi
házak építésére alkalmas, össz köz -
mûves, 600—863 nm-es telkek el-
adók. Az aktuális telek 696 nm-es,
30%-os beépíthetôségû.

Horváth Csilla:
70/321-7759Ár: 43,49 M Ft 

Gyôr-Szigetben, 41 lakásos társas-
házban új építésû lakások eladók. Ez
a 49 nm-es lakás a földszinten talál-
ható. Elosztása: nappali+1 szobás.
Az ár fûtéskész állapotra vonatkozik.
Várható átadás: 2021. ôsz.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 32,61 M Ft 

Gyôrújbaráton új kialakítású, csalá-
di ház építésére alkalmas, össz -
közmûves építési telkeket kínálunk
eladásra. A 805 nm-es telek jellem-
zôi: beépíthetôség 30%, tartalmazza
a közmû-hozzájárulások árát is.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 14,95 M Ft 

Nagyszentpálon eladó amerikai kony-
hás nappali+3 szobás, 81 nm-es, új
építésû ikerház, 11 nm-es terasszal, a
telekrész 311 nm. A házakat tároló köti
össze. Energetikai tartalma megfelel a
2021-es szabályozásnak. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 32,5 M Ft 

Kisbajcson, 783 nm-es telken, új
építésû utcában eladó 94 nm-es, te-
raszos, garázsos, amerikai konyhás
nappali+3 szobás ikerház. Telekrész:
490 nm. Acélszerkezetû vázzal épült,
duplán hôszigetelt. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 36,5 M Ft 

Ár: 18,3 M Ft 

Ár: 34,785 M Ft Ár: 32,9 M Ft 

Gyôr-Révfalu új, kedvelt lakóparkjá-
ban eladó ez az elsô emeleti, 43 nm-
es, nappali+1 szobás, 9,4 nm er-
kéllyel rendelkezô lakás. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.
Várható átadás: 2022. március

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 24,707 M Ft Ár: 33,5 M Ft Ár: 79,9 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen épülô, 52 la-
kásos társasházban eladó ez az 56
nm-es lakás. Az elsô emeleten he-
lyezkedik el, elosztása: 2 szo ba+nap -
pali+erkély. Az ingatlan megfelel a
leg újabb energetikai elvárásoknak. 

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 29,9 M Ft 
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
Bátran hallgassanak megérzéseikre a héten, lelkük nem hazudik.
Próbáljanak nyugodtak maradni, a váratlan események nem biz-
tos, hogy pozitívan hatnak önökre, a lényeg, hogyan reagálnak
ezekre a történésekre. Munkájukban most mindez előnyükre válik.
Párjuk sem a legnyugodtabb, derítsék ki, mi is a baj.

BIKA 
Rendezzék párjukkal minél előbb a félreértéseket, különben komo-
lyabb vitákra, veszekedésekre számíthatnak. Most lépésről lépésre
tudnak előre haladni, ne siessenek el semmilyen döntést. Munka-
helyi változásokra is számíthatnak, ami később előnyükre válik. Ne
idegeskedjenek annyit, csak rontanak helyzetükön.

IKREK 
Munkájuk lesz a héten előtérben, nagyon figyeljenek mindenre.
Ne bonyolódjanak olyan helyzetekbe, ahol csak a rövidebbet húz-
hatják. Nézzenek új munka után, ha annyira rosszul érzik itt ma-
gukat. Barátaikkal beszélgessenek minderről, adják ki magukból
a feszültségeiket. Párjukkal töltsenek több időt.

RÁK 
A héten olyan ügyeket is el tudnak rendezni, ami eddig szinte ki-
látástalannak tűnt. Minden felgyorsul, de ez nem zavarja önöket.
Végre elindulnak a pozitív folyamatok. Párkapcsolatuk nagyon jól
alakul, olyan dolgokat is meg tudnak beszélni egymással, ami ed-
dig konfliktusforrás volt.

OROSZLÁN 
Minden, ami a munkáról szól, vagy hivatalos ügy, nagyon hamar
elrendeződik. Figyeljenek ismeretségeikre most, a későbbiekben
nagy jelentősége lesz ezeknek. Bízzanak magukban, megtalálják
problémáikra a helyes megoldást, most még segítséget sem kell
kérniük másoktól.

SZŰZ 
Ahogy csak lehet, egyszerűsítsék le most a helyzeteket, ne bonyo-
lódjanak felesleges félreértésekbe. Rangsoroljanak munkájukban is,
különben minden összeborul, és ezzel nem tudnák a későbbiekben
irányítani az eseményeket. Ne higgyenek el mindenkinek mindent,
ne legyenek annyira jóhiszeműek.

MÉRLEG 
Párkapcsolatuk áll a héten a középpontban, rendezzenek minden
olyan kérdést, ami csak problémát okozna önök között. Ez sajnos sok
energiájukba fog kerülni, vigyázzanak magukra idegileg, lelkileg is.
Fordítsanak több figyelmet egészségükre. Ne hanyagoljanak el most
semmit, minden jelre figyeljenek.

SKORPIÓ 
Felesleges most bármit is túlbonyolítaniuk, várják ki az esemé-
nyek végét. Csak tegyék, amit feltétlenül szükséges, de ne avat-
kozzanak jobban a dolgokba. Foglalkozzanak inkább magánéle-
tükkel, pótolják be az elmaradt feladataikat. Párjukkal is beszéljék
meg mindazt, amit eddig nem tudtak. 

NYILAS 
Még nem biztos, hogy el tudják dönteni, mit is szeretnének, még
nem világos minden az önök számára. Gyűjtsenek információt,
nem kell egyáltalán sietniük. Ne vigyenek haza feleslegesen mun-
kát, párjuk nem nagyon örülne ennek. Időbeosztásukat gondolják
át még egyszer alaposabban.

BAK 
Ragaszkodjanak munkájukban eredeti elképzeléseikhez, ne térje-
nek el tőle, csak megbánnák a későbbiek során. Ne hagyják magu-
kat befolyásolni, ezt többen is megpróbálják. Ha lehetséges, pihen-
jenek a héten minél többet, a sok feladat sok energiát vesz ki önök-
ből. Hétvégén töltődjenek, töltsenek párjukkal több időt.

VÍZÖNTŐ 
Párkapcsolatuk most pár nehézséggel terhelt, a visszatérő prob-
lémák kissé fárasztják már önöket. Próbáljanak beszélni kedve-
sükkel, de válasszák meg jól a kedvező pillanatot. Nem lesz köny-
nyű, szükség van a türelmükre is. Munkájuk annál pörgősebb,
most egyáltalán nem unatkoznak. 

HALAK 
Próbálják nem felidegesíteni magukat munkatársaik miatt, nem
lesz könnyű, sokan értetlenül állnak a problémák előtt. Éppen ezért
ne vállaljanak mindent magukra, nem lenne benne köszönet. Így jut
elegendő idejük családjukra is, úgyis hiányolták már önöket. 

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Anna és Berci zöld világa 
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Építech – házépítők magazinja
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁJUS 5. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Építech – házépítők magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Nyugdíjas Egyetem – generációk a családban
11:30 Unió-Régió – magazin
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 A gyógyszer és ami mögötte van
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁJUS 6. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Nemzeti örökség világszínvonalon 
11:30 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Egy nap a világ – Szöul / útifilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Anna és Berci zöld világa 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁJUS 7. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Félóra decibel – zenei műsor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Félóra decibel – zenei műsor
11:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Szindbád – Győrplusz Filmklub
21:10 Híradó – Győr és a régió hírei
21:35 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A gyógyszer és ami mögötte van 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁJUS 1. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kvantum – tudományos magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Gázfröccs – autós magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Creative chef – főzőműsor
11:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
15:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (11–12.)
16:00 Kvantum – tudományos magazin
16:30 A magyarság totemállatainak nyomában 
17:20 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
18:00 Credo – katolikus krónika
18:35 A templomfestő – dokumentumfilm
18:50 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 12. Boogiefeszt – a 2019-es boogie-show felvétele
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

MÁJUS 2. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
08:00 A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
09:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok 2019
11:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
15:00 Gázfröccs – autós magazin
15:30 Anna és Berci zöld világa 
16:00 Sose halunk meg – Győrplusz Filmklub
17:40 Félóra decibel – zenei műsor
18:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Élmények (b)irodalma – élményközpontú irodalomtanítás
20:00 Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
21:00 A magyar kultúra napja – a városi ünnepség (ism.)
21:40 Szük Ödön – a száguldó fotóriporter – porté
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Zooo+ – állatbarátok magazinja

MÁJUS 3. HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
07:00 Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
07:30 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
08:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
09:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
11:30 Félóra decibel – zenei műsor
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁJUS 4. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Credo – katolikus krónika
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin

MÁJUS 1-TŐL 7-IG
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A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy Kuka Berci-ajándékcsomag. Előző
rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

88.888 Ft

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

MÁR HAVI NETTÓ

-tól

www.carmenrent.hu

Április 21. és 25. között Bázel adott otthont a tornászok Európa-bajnok-
ságának. A magyar csapatból a férfiaknál a Ferencváros versenyzője,
Balázs Krisztián az egyéni összetett fináléban elért huszadik helyével és
a nyújtón megszerzett nyolcadik pozíciójával lett a legjobb. A nyújtón
2018-ban Európa-bajnoki bronzérmes, Vecsernyés Dávid 11. helyen
végzett ezen a szeren, így második számú tartalék lett a finálé előtt. A
GYAC válogatottja, Mészáros Krisztofer a 66., Bátori Szabolcs a 82. po-
zícióban zárt a nyújtó selejtezőjében. Mészáros talajon 60., lólengésben
59., gyűrűn 37., korláton 37.,  egyéni összetettben pedig 32. lett.

„Őszintén szólva egy kicsit csalódott vagyok, mert többet vártam a fiúktól.
Balázs Krisztián nyújtódöntőjének viszont nagyon örülök. Voltak kitűzött el-
várások, helyezések, pontok, azokat nem sikerült teljesíteni. Azt azonban lát-
ni kell, hogy ha a két idősebb tornászunkat kivesszük a csapatból, akkor ez
egy nagyon fiatal válogatott. A fiúk még soha nem rontottak ennyit, igaz, lo-
von és nyújtón rengeteg volt a hiba másoknál is, de ez a mi helyzetünkön
még nem változtat. Idén a csapatépítés a cél, hiszen jövőre a következő
Európa-bajnokságra kell egy ütőképes együttest összehozni” – értékelte az
Európa-bajnoki szereplést Kovács István szövetségi kapitány. A válogatott-
nak hiányzói is voltak betegség, illetve sérülés miatt, így a GYAC-os Tom-
csányi Benedek sem indulhatott az Eb-n. A magyar tornászok közül továbbra
is csak a kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia rendelkezik olimpiai kvótá-
val, amit a 2019-es stuttgarti világbajnokságon szerzett.

NEM SIKERÜLT A DÖNTŐBE JUTÁS MÉSZÁROSNAK

A LEGJOBB NÉGY KÖZÖTT 
A GYŐRI EGYETEMISTÁK
Kialakult a négyes döntő mezőnye a hölgyeknél a Nemzeti Egyetemi Ko-
sárlabda Bajnokságban. Az UNI Győr SZESE nagyszerűen szerepelt a nyu-
gati csoportban, majd a negyeddöntős párharcban magabiztos továbbju-
tást ünnepelhetett a Miskolci Egyetem ellen. A Győr idegenben 62–58-
ra, hazai pályán pedig 76–56-ra nyert, és biztosította helyét a Final 4-ban.
„Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült a Final Fourba bejutnunk. A motivált
csapatom ellen senki sem tudott volna a mai napon nyerni" – nyilatkozta
dr. Barthalos István edző a miskolciak elleni visszavágót követően. A baj-
nokság alapszakasza kiélezett küzdelmet hozott a nyugati csoportban.
Végig szoros volt a versengés, a SZESE a hét csapatot felvonultató cso-
portban az élen zárt, így került össze a miskolciakkal a negyeddöntőben.
A dr. Barthalos István–Balla Dóra edzők irányította együttes a TFSE, a DE-
AC és az ELTE-BEAC gárdáival küzd majd a bajnoki címért a végjátékban.
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Nagyon izgulsz a versenyek előtt?
Pont annyira, hogy többet hoz ki belőlem, de nem
annyira, hogy visszavetne. Inkább izgatott vagyok.

Hogyan lettél úszó?
A bátyám úszott, így kerültem be ebbe a közegbe,
és már az elején tetszett. Három és fél évesen
vittek először az uszodába, de akkor még a vízi
csúszda jobban érdekelt, aztán négyévesen kezd-
tem tanulni. Gyorsan szerelem lett belőle. Hét-
nyolc évesen már versenyeken indultam. A csa-
ládban egyébként mindenki maximalista, én sem
vagyok kivétel. Kitartóan úsztam. Ha nem nyer-
tem érmet, mindig nagyon csalódott voltam. Már
gyerekkoromban elhatároztam, hogy szeretnék
olimpián és világversenyeken indulni. Az első ko-
moly sikert Törökországban értem el a 2011-es
EYOF-on, 200 méter vegyesen és 200 méter pil-
langón aranyérmet nyertem. A következő évben

Sebestyén Dalma, a Győri Úszó SE sportolója izgalmas, de kőkemény időszak előtt áll. A huszonnégy éves,
csinos, mosolygós lány két hét múlva a budapesti úszó-Európa-bajnokságon 100 méter pillangón és 200
méter vegyesen indul, majd röpke két hónapra rá már a tokiói olimpián áll rajtkőhöz ugyancsak 200 méter
vegyesen. A második oltása után, mintegy pihenésképpen beszélgettünk.

AZ EREDMÉNYEIMMEL 
KÖSZÖNÖM MEG, AMIT KAPTAM
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

az ifjúsági Európa-bajnokságon első lettem 200
méter vegyesen, majd egy év múlva megvédtem
bajnoki címem. Úgy látszik, a 200 vegyes végig-
kísér a pályafutásomon.

Tavaly elhalasztották az olimpiát. Hogy visel-
ted ezt az időszakot?
Számomra a 2019-es év volt rendkívül nehéz.
Rengeteget dolgoztam, és nem lett eredmé-
nye. Csalódott voltam, kiégettnek éreztem ma-
gam, még az is megfordult bennem, hogy ab-
bahagyom. A családom és a szerelmem nem
hagytak magamra, mellettem álltak és folya-
matosan biztattak, erősítettek. Kitartó vagyok,
így aztán összeszedtem magam és újra meg-
találtam azt a tüzet, ami bennem volt.

Az olimpiát ugyan elhalasztották egy évvel, de
én úgy fogtam fel: van egy évem arra, hogy
jobb legyek. Mivel az akkori állás szerint még
nem voltam olimpiai kerettag, így kaptam egy
második esélyt. Sikerült élnem vele.

A közeli céljaid egyértelműek, minél jobb sze-
replés az Eb-n és az olimpián. Mik a távlati ter-
veid?
Úgy érzem, hogy van bennem még egy olimpia,
a párizsit mindenképpen meg szeretném cé-
lozni. A Széchenyi-egyetemen tanulok sport és
rekreációs szervezést. Az olimpia után a szak-
dolgozat és az államvizsga következik. Nagyon
érdekel a sportpszichológia, de el tudom kép-
zelni azt is, hogy majd úszókkal foglalkozom. 

Székesfehérváron születtél, nevelkedtél.
Mióta élsz Győrben?
A testvéremmel 2016 őszén jöttünk Győrbe, ő
úszóedző lett, én pedig az egyesület úszója.
Anyuék két éve jöttek utánunk. A város nem
volt idegen, hiszen a nagyszüleink itt élnek,
anyáék pedig itt ismerkedtek meg. Mindig sze-
rettem itt lenni. 

Milyennek találod a várost? Van-e kedvenc
helyed?
Izgalmas, fiatalos, pörgős, ahol mindig történik
valami. Egy évig kollégista voltam, s amikor
csak tehettem, megnéztem a naplementét a
Duna-parton, a Püspökerdőben. Ez az egyik
kedvencem, a másik a belváros.

Mi az, ami pihentet, van-e hobbid?
Szoktam festegetni, de erre mostanában nem
jutott időm. Sosem tanultam, inkább csak
magamat tanítgatom, tájképekkel próbálko-
zom fotó után. Szeretek a konyhában tevé-
kenykedni, ez mindig kikapcsol. Családi ünne-
pekre szívesen készítek szép tortákat, vagy
sós aprósüteményeket, ez az egyik hobbim.
Vasárnap anyák napja lesz, biztos kitalálok
valami meglepetést. 

Mit jelent neked az édesanyád? Ki ő az életedben?
Az egyik legerősebb nő, akit ismerek. Mindig is
közel álltunk egymáshoz, de amióta kirepültem
a fészekből, a kapcsolatunk még jobban meg-
erősödött. Nagyon szeretem őt, és nem tudok
elég hálás lenni azért, amit értem tett, és tesz-
nek apával együtt, mert nem egyszerű az élet
egy élsportoló gyerekkel. Az eredményeimmel
próbálom nekik visszaadni mindazt, amit kap-
tam. Büszke vagyok rájuk és örülök, ha büsz-
kévé tehetem őket.
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A2003-as feljutás után, a következő idénytől
újra lesz élvonalbeli női vízilabdacsapata
Győrnek! A Vízisport SE lányai hazai meden-

cében harcolták ki az OB I-be kerülést. Vogel Zsolt
vezetőedző csapata az elődöntőben a III. Kerületi
TVE, a fináléban pedig a BVSC együttesét győzte le.
A fináléban háromgólos hátrányból egyenlítettek a
hazaiak, majd a győztes gólt Petik Panna egy má-
sodperccel a dudaszó előtt lőtte. A GYVSE 9–8-ra
győzött és egy osztállyal feljebb lépett.

„Szolid ünneplés volt, de lement a nap, ma pedig
már az új feladatokra készülünk. Túl sok változás
nem lesz, nyilván szeretnénk az OB I-ben méltó-
képpen helytállni. A legfontosabb dolgunk azon-
ban továbbra is az utánpótlás építése, mene -

ÚJRA AZ ÉLVONALBAN 
A VÍZILABDÁS LÁNYOK

dzselése, és persze van egy fiú szakágunk, ahol
hasonlóan szép eredményeket céloztunk meg” –
mondta Ábrahám Csaba, a GYVSE vízilabda szak-
osztályának vezetője, az egyesület ügyvezető el-
nöke. 

A városnak 2003-ban volt utoljára élvonalba feljutó
együttese olyan saját nevelésű tehetségekkel, mint
Horváth Ágnes, Debreczeni Nóra vagy Gangl Edina,
de ebben az együttesben játszott a két évvel ké-
sőbb világbajnoki címet szerző Tomaskovics Eszter
is. Azt a csapatot Kárpáti Gábor irányította.

„Nagyon kellemes élmény volt az az időszak. A
vízilabda győri meghonosítását követően rövid
idő alatt jutottunk el az OB I-be, saját nevelésű
tehetségekkel volt tele a csapat, amihez a Hon-
véd nyújtott segítséget rutinosabb vízilabdázók-
kal. Most nem szeretnénk úgy járni, mint akkor,
nem szeretnénk egy év után kiesni. Abban az
idényben későn érkezett az anyagi támogatás,
ami szükséges lett volna ahhoz, hogy maradjunk
a legjobbak között.  A lány szakágban most is fel-
nőtt nálunk egy olyan korosztály, amelyből a na-
gyobb klubok sok játékost vittek el. Peresztegi-
Nagy Kinga az UVSE-vel bajnok lett, Pőcze Panna
a Fradival bronzot nyert, Dobos Csenge a BVSC-
hez igazolt. Most több tehetséget visszacsábíta-
nánk Győrbe, és a helyi fiatalokkal kiegészítve
céloznánk meg a biztos bentmaradást. Onnan
pedig lehet majd tovább építkezni” – tette hozzá
Ábrahám Csaba, aki kiemelte, a klubnál a Vogel
Zsolt vezette szakmai stáb kiváló, csapatmunka-
ként működik ez a rész is a győrieknél.

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 részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

Akció: április 30—május 6.

Gere villányi 
olaszrizling
0,75 l, 1998,67 Ft/l

Sertésmáj

Bôrös lapocka

650 Ft/kg

Raffaello
150 g, 5993,33 Ft/kg

Bôrös sertéskaraj 799 Ft/kg
Bôrös sertéscomb 699 Ft/kg

899 Ft/db

Házi sertészsír 
1 kg

Banán

499 Ft/kg

320 Ft/kg

Sertésköröm 250 Ft/kg
Sertés húsos csont 300 Ft/kg

850 Ft/kg

Kolozsvári szalonna
Viola-Hús Kft.

2599 Ft/kg

Gere villányi rose 1699 Ft/db
0,75 l,  2265,33 Ft/l
Gere&Schubert Merlot 1699 Ft/db
0,75 l, 2265,33 Ft/l

1499 Ft/db

Fotó: Vig Norbert




