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Acsomópont felújítása, bővítése zajlik, szeptember 18-ra időzítet-
ték az aszfalt kopóréteg-beépítési munkálatait, emiatt a körfor-

galmi csomópont minden ágát lezárják. A lezárás idején a csomópon-
tot a környező utcákon keresztül lehet elkerülni.  A 81-es számú fő-
utat használók Győrből kifelé a Zöld utca–Jereváni út–József Attila
út–Régi Fehérvári út útvonalon tudnak közlekedni, a Győrbe érkező
forgalom a Régi Fehérvári út–József Attila út–Jereváni út–Zöld utca
útvonalat használhatja. Az ipari park a Csendes úton keresztül köze-
líthető meg, míg az ipari parkból érkező forgalom a Csendes utca–
Régi Fehérvári úton tud továbbhaladni. A lezárás során a 7,5 tonna
feletti gépjárművek részére a következő terelőút javasolt: a 81-es
számú főút–Hecsei u.–Kandó Kálmán út–Vágóhíd út (illetve Kandó K.
út–Puskás Tivadar út–Ipar út)–81-es számú főút és vissza.

A népszámlálást az Európai Unióhoz való csatlakozás
óta uniós jogszabályok szabályozzák, az egyes or-
szágok adatainak összehasonlíthatósága érdekében.
Az adatszolgáltatás kötelező az érintettek számára.
Az internetes adatszolgáltatásra október 1-je és ok-
tóber 16-a között kerül sor. Ez a lehetőség mindenki
számára adott. Ezután számlálóbiztosok keresik
majd fel azokat a háztartásokat, ahonnan nem érke-
zett internetes adat. Ehhez a munkához fontos a la-
kosság széles körű együttműködése a számlálóbiz-
tosokkal. A jelentkezők felkészítése e-learning for-
mában történik, a felkészüléshez írásos segédanya-
got is biztosítanak. A tanfolyamon sikeresen részt
vett jelentkezőkkel szerződést kötnek a feladat el-
végzésére, akik az összeírás során hivatalos igazol-
vánnyal keresik fel a számukra kijelölt lakcímeket.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala is vár-
ja a rátermett számlálóbiztosok jelentkezését olyan
nagykorú, cselekvőképes emberek személyében, akik
helyismerettel, megfelelő tájékozódási képességgel
rendelkeznek, ismerik őket, és megbíznak bennük a
lakókörnyezetükben élők. A népszámlálás lebonyolí-
tására várják az egyetemistákat, akik számára kedve-
ző, hogy 25 év alatt nem kell adót fizetniük a munká-
jukért járó díjazás után. Szívesen fogadják a közös
képviselők jelentkezését is, akik egy-egy lakótömb-
ben, utcában közvetlenül is ismerik a lakókat, így biza-
lommal fogadják őket. Várják az olyan nyugdíjasokat
is, akik járatosak a számítógép- és tabletkezelésben.

Bővebb információt, díjazást és a jelentkezéshez szük-
séges nyomtatványokat a www.gyor.hu/nepszamlalas
oldalon találhatnak.

ÚTLEZÁRÁS
SZABADHEGYEN

A 81-es számú főút–Tatai út–József Attila út kör-
forgalmú csomópontot szeptember 18-án, vasár-
nap reggel 7 és délután 17 óra között lezárják.

SZÁMLÁLÓBIZTOSOKAT 
KERES A GYŐRI ÖNKORMÁNYZAT

Atörténelem során minden fejlett
államszervezet igyekezett in-

formációt gyűjteni a saját erejéről és
a teherviselő képességéről. Magyar-
országon az első, egész országra ki-
terjedő népszámlálást II. József ren-
delte el 1784-ben. A népszámlálás
minden lélekre kiterjedt, a közigazga-
tás és a katonaság együttesen végez-
te, a hadra fogható férfi lakosság szá-
mának felmérése volt a népszámlálás
egyik célja. A nemzeti, az európai uniós
és a nemzetközi intézményeknek
egyaránt szükségük van megbízható
információkra a népesség és a lakások
számáról, összetételéről. 2008-ban
európai parlamenti és tanácsi rendelet
született a nép- és lakásszámlálásról,

amely minden tagállamra kötelező ér-
vényű. E rendelet kimondja, hogy
ezentúl minden tagország azonos év-
ben, először 2011-ben tartja a nép-
számlálását. A népszámlálás adatai-
ból sok minden következtethető, ami
a területfejlesztésre, az önkormány-
zatok stratégiájára vonatkozik, és ez
által értékelni lehet az elmúlt tíz évet,
valamint segít a tervezésben is. A
népszámlálás 2021-ben esedékes
volt már, azonban a Covid-világjárvány
ezt felülírta. Szlovákiában, Csehor-
szágban és Lengyelországban 2021-
ben, 2022 tavaszán pedig Németor-
szágban lezajlott már a népszámlálás,
Magyarországon pedig 2022. október
1-je és november 28-a között zajlik.

10+1 ÉV UTÁN ISMÉT NÉPSZÁMLÁLÁS
LESZ MAGYARORSZÁGON
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Győrszentivánon bizonytalanságot vál-
tott ki, esetenként aggodalmat oko-
zott az ipari park több mint fél éve be-

jelentett bővítése. A Győri Ipari Park már
tavaly januárban jelezte, hogy beteltek az
iparfejlesztésre alkalmas területei, ennek
köveztében a városunkban letelepedni
szándékozó cégeknek nem tudtak helyet
ajánlani.

Közismert, hogy Győr ipari hagyományainak,
munkakultúrájának, és kiépített infrastruk-
túrájának következtében a legdinamikusab-
ban fejlődő vidéki magyar városok élére ke-
rült. Győr a kiemelkedő városok sorába tar-
tozott – és tartozik ma is –, s ez jórészt az
iparnak köszönhető. Az ipari park bővítése
tehát elengedhetetlenül szükséges Győr fej-
lődésének érdekében. 

Győrben minden elemzés a most kijelölt te-
rületet tartotta a legalkalmasabbnak az ipari

terület növelésére. Gyakorlatilag a jelenlegi
park folytatása, s egybefüggően mintegy
400 hektár található a különböző közleke-
dési útvonalak metszőpontjában. A város el-
kerülésével közelíthető meg innen a vasút,
az önálló leágazással rendelkező autópálya,
a péri reptér, s a gönyűi kikötő is. 

A park bővítése iránt hazai és külföldi vállal-
kozók egyaránt érdeklődnek. Ez persze nem
azt jelenti, hogy mind a 400 hektárt beépítik,
hiszen lesznek utak, közműfolyosók és zöld-
területek is, mondta el dr. Sík Sándor, a vá-
rosrész önkormányzati képviselője. 

Az összesen mintegy 400 hektár több mint
170 helyrajzi számon található. Ezek vásárlás
vagy kisajátítás útján kerülnek a park tulajdo-
nába, amik óhatatlanul is feszültséget okoz-
hatnak, hiszen a korábban magasra felturbó-
zott vételárat a mai városvezetés nem fogad-
ja el tárgyalási alapnak, ragaszkodik a szak-
mai értékbecsléshez. A termőföld-kivonási
eljárások folyamatban vannak, a földvételi já-
rulékot az önkormányzat már kifizette. 

Egy kormányrendelet a területet nemzet-
gazdasági szempontból kiemeltnek minősí-
tette, és meghatározta a terület fejlesztési
besorolását is, hiszen a Győri Ipari Park a
magyar nemzetgazdaság motorja. A fejlesz-
tésre szánt tízmilliárd forint már a győri ön-
kormányzat számláján van.

A városnak a rendezési tervét a kormány-
rendelethez, mint magasabb szintű jogsza-
bályhoz kell igazítania. A folyamatban lévő
eljárás során egyeztetett a hivatal appará-
tusa a Kormányhivatal keretein belül műkö-
dő állami főépítésszel, akinek javaslatára az

önkormányzat hivatala felmentést kért vol-
na a környezeti értékelés alól. Tették mind-
ezt a polgármester szándéka ellenére, ezért
Dézsi doktor – a szabadságáról visszatérve
– visszavonatta az eljárást.

„Ahogy mindig is hangsúlyoztam, ragaszko-
dom a környezeti értékeléshez, a környezet-
védelmi és egészségügyi kérdések elsődle-
gességéhez! Ezen túl pedig az önkormány-
zat saját pénzen több levegőtisztasági vizs-
gálatot is elrendel addig is, amíg a saját mé-
rőállomásunkat beszerezzük – hangoztatta
dr. Dézsi Csaba András. – Győrszentivánon
egy budapesti, akkreditált, korszerű, mobil
berendezésekkel, készülékekkel rendelkező
mérnöki iroda két helyszínen is mérni fogja
a légszennyezettséget, s elemzi a paramé-
tereket. Meghatározza például a lebegő szi-
lárd részecskék tartalmát, s a szálló porban
kimutatható fémek koncentrációját is.”

A polgármester hozzátette: mostantól meg-
teremtették az anyagi hátterét, ezért az ön-
kormányzat közbeszerzési pályázatot ír ki
egy új, immissziós mérőkonténer kialakítá-
sára a hozzá tartozó valamennyi műszerrel,
így például optikai pormérővel, gázelemzők-
kel, generátorokkal, adatfeldolgozó rend-
szerrel. Ezt is Győrszentivánon működtetik,
hogy továbbra is biztonságban tudjanak élni
e városrész lakói.

DR. DÉZSI: IMMISSZIÓS MÉROKONTÉNERT
VÁSÁROLUNK, AHOGY A LAKÓK KÉRTÉK

PÁLYÁZATOT ÍR KI GYŐRSZENTIVÁN KÖRNYEZETI VÉDELMÉRE AZ ÖNKORMÁNYZAT

Győrszentiván biztonsága, az ott élők egészségének védelme érde-
kében a törvényekben előírtakon túl is környezeti értékelést végez-
tet el a győri önkormányzat. Saját pénzből méréseket rendel meg,
illetve új immissziós mérőkonténert is vásárol és működtet –
tájékoztatott dr. Dézsi Csaba András polgármester.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Győr+
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„RAGASZKODOM 
A KÖRNYEZETI 
ÉRTÉKELÉSHEZ”
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Simon Róbert Balázs, a térség ország-
gyűlési képviselője arról tájékoztatott,
hogy a beruházás európai uniós és

központi forrásból valósul meg a TOP prog-
ram keretében, összértéke meghaladja az
520 millió forintot.

Korábban két épületben felnőttorvosi és
gyermekorvosi rendelő volt itt, amelyet
most bővítéssel összeépítettek. A munkála-
tok befejeztével három felnőtt-, három
gyermekpraxis, valamint öt védőnői szolgá-
lat áll majd a lakosok rendelkezésére. A
komplex átalakítás részeként energetikai
felújítás történik, nyílászárócserékkel, aka-

IDÉN ÚJRA NYITHAT A SZABADHEGYI RENDELO
MODERN KÖRÜLMÉNYEK VÁRJÁK MAJD A BETEGEKET

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

Komplex felújításon és bővítésen
esik át a József Attila úti orvosi
rendelő. A készültség 75 százalé-
kos, ebből az alkalomból tartottak
sajtótájékoztatót a helyszínen.

dálymentesítéssel, és a projekt részeként
felújítják az épület előtti útszakaszt és par-
kolókat alakítanak ki.

Hajszán Gyula, a városrész egyik önkormány-
zati képviselője azt hangsúlyozta, hogy szük-
séges volt már a rendelő bővítése, moderni-
zálása, hiszen a településrész lakosságszáma
meghaladja a 15 ezret, közülük pedig 10 ezren
ebbe az egészségügyi intézménybe járnak.

´́

Afejlesztés hatására a jövőben keve-
sebb hőenergia-felhasználásra lesz
szükség, hiszen szigetelték a falakat

és a tetőt, kicserélték a nyílászárókat, s az új
gázkazán mellett napelemeket is felszereltek
az épületre. Az uniós támogatás mellett a győri
önkormányzat további harmincmillióval járult
hozzá a munkálatokhoz. Ennek köszönhetően
többek között új padlót kaptak a helyiségek, a
falakra lambéria került, valamint minden szo-
bát kifestettek. Az apróságoknak akadálymen-
tes, biztonságos terasz is készült.

A csütörtök délelőtti ünnepélyes átadáson dr.
Dézsi Csaba András azt mondta: Mindig öröm
egy polgármesternek, ha átadhat valamit, ez
a fejlesztés pedig azért nagyon lényeges, mert
a legfontosabb generációt, a fiatalokat és a
legkisebb gyermekeket szolgálja.

Dr. Sík Sándor, a körzet képviselője beszédé-
ben arról szólt: a felújítások sorát a Móricz

Teljesen megújult környezetben tölthetik bölcsis éveiket a győrszentiváni kisgyermekek. Az energe-
tikai korszerűsítést 188 millió forint uniós pályázati pénzből sikerült megvalósítani.

KORSZERU BÖLCSŐDÉBEN A SZENTIVÁNI APRÓSÁGOK
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

Zsigmond Általános Iskolával kezdték, ezt kö-
vette a Kör téri, majd a Sugár úti óvoda, most
pedig a bölcsőde. A gyerekek a jövő letétemé-
nyesei, ezért alapvető, hogy minőségi környe-
zetben nevelkedjenek. Ráadásul a betelepülé-
sek, utcanyitások, építkezések következtében
nő a családok száma, s ma már több mint tíz -
ezren élnek Győrszentivánon. A bölcsőde kor-
szerűsítése azért is lényeges, hogy a legkiseb-
bek is egészséges helyen tölthessék napjaikat.

Ezt a célt szolgálták az elvégzett munkafolya-
matok a szigeteléstől a vizesblokkok megújí-
tásáig – hangsúlyozta dr. Sík Sándor, aki kép-
viselői keretéből egy öltözőszekrény-rend-
szert vásárolt az intézménynek.

A rendezvény végén Bartalné dr. Tóth Györgyi,
az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat
igazgatója mondott köszönetet mindenkinek,
aki bármilyen formában részt vett a munkában.

´́

Diligens Tibor, a városrész másik képviselője
pedig azt emelte ki, hogy a győri önkormány-
zat nagy figyelmet fordít az egészségügyi
alapellátás biztosítására. Ennek részeként az
orvosi rendelők megújítása, a József Attila úti
beruházás mellett nagymértékű felújítás tör-
tént a Jereváni úti és a Tihanyi Árpád úti
egészségügyi központok esetében is. A poli-
tikus reményét fejezte ki, hogy a praxisok
megmaradnak, az ellátás biztosított lesz.

A beruházás befejezését követően várható-
an még idén modern és korszerű körülmé-
nyek között fogadhatják a háziorvosok és a
védőnők Szabadhegy és 
Kismegyer lakóit. (x)
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Az eseményt dr. Pergel Elza, Győr alpolgár-
mestere nyitotta meg.

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Civil Közös-
ségi Szolgáltató Központ és a Kisalföld Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány olyan progra-

Információs napot, civil fórumot tartottak kedden a városházán.
Kiderült, megyénk a pályázati aktivitást és a sikerességet tekintve
abszolút az országos élmezőnybe tartozik.

TÖBB MINT 11 MILLIÁRD FORINTRA LEHET PÁLYÁZNI
CIVIL FÓRUM

Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter

„Azért indultunk országjáró turnéra, s azon
belül Győrbe, mert szeretnénk a NEA-pályá-
zatokat népszerűsíteni. A jövő évi forrásokra
október 3-án írjuk ki a pályázatot. Több mint
tizenegy milliárd forintot fordítunk erre a
célra – mondta Szalay-Bobrovniczky Vince,
a Miniszterelnökség civil és társadalmi kap-
csolatokért felelős helyettes államtitkára. –
Győr-Moson-Sopron megye a pályázati ak-
tivitást és a sikerességet tekintve abszolút
az országos élmezőnybe tartozik, a falusi ci-
vilalapot illetően pedig az első. Az összes
számadat azt bizonyítja, hogy a megyei civil
szervezetek nagyon jól teljesítenek.”

A pályázatokkal kapcsolatos információk a
bgazrt.hu honlapon található.

Agyőri alapítású Egészséges Nemze-
dékért Alapítvány és a Galántai Nép-
művelődési Központ együttműködése

már három évtizedre nyúlik vissza, azóta
számtalan közös programot valósítottak
meg. Dr. Schmidt Péter alapítványi elnök és
Knapp Margit, a művelődési központ igaz-
gatója idén 18. alkalommal hirdették meg
„Káros szenvedélyek ellen határok nélkül”
című rajzpályázatukat. A szervezők célja az
volt, hogy a fiatalok a képzőművészet esz-
közeivel fejezzék ki negatív hozzáállásukat
a függőséggel járó káros szenvedélyekkel
szemben.

RAJZZAL A KÁROS SZENVEDÉLYEK ELLEN

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

A „Káros szenvedélyek ellen ha-
tárok nélkül” című nemzetközi
rajzpályázat díjazottjait köszön-
tötték hétfőn a városházán.

dr. Schmidt Péternek, aki hosszú idő óta élen
jár a társadalmi szerepvállalásban. Elisme-
résben részesült Horváth Flóra és Kovács
Vivien, a Kossuth Lajos-technikum tanulói,
valamint Hunyadi-Kóbor Eszter, a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium diákja, akinek fel-
készítő tanára Tárkányi Zöld Gabriella volt.

mot kínál az érdeklődőknek, amely rövid és
hosszú távon egyaránt fontos és jövedelme-
ző. Az összejövetelünk célja, hogy a civileket,
a különböző szervezeteket informáljuk az
aktualitásokról és a lehetőségekről. Olyan
eddig nem látott és hallott elképzeléseket,
valamint gondolatokat kell továbbadni,
amelyek segítséget jelentenek a felhaszná-
lónak – fogalmazott dr. Pergel Elza. – A le-
hetőségek kiaknázására nagy szükség lesz
egy olyan világban, amelyben globális világ-
válság, recesszió és háborús helyzet árnyé-
kolja be valamennyiünk munkáját. Városunk
büszke rá, hogy teret adhat ennek a prog-
ramnak. A megvalósított, eredményes pro-
jektekről szóló beszámolókkal várjuk vissza
önöket szeretettel.”

A fórumon elhangzott, megyénk az egyik
legjobban teljesítő Magyarországon, ami a
civil szervezetek sikerességét illeti. A Nem-
zeti Együttműködési Alap (NEA) által hirde-
tett pályázatokon a megye legutóbb a hato-
dik helyet érte el országosan. Összesen 632
pályázatot adtak be, amelyekből 586 nyert.
Ez 90 százalék fölötti teljesítményt jelent.

A díjazottakat és a felkészítő tanárokat Rad-
nóti Ákos alpolgármester köszöntötte, aki
elmondta: maga a téma is rendkívül lénye-
ges, de legalább ennyire fontosnak tartja,
hogy a diákok aktívak legyenek, részt vegye-
nek rajzpályázatokon, versenyeken. Köszö-
netet mondott a szervezőknek, különösen



A Simor János püspök terén kedden először a Szent Rókus és Sebestyén-
helyi plébános, dr. Lukácsi Zoltán, majd a Székely himnusz-emlékmű
András polgármester, Pintye Tamás, a Győri Erdélyi Kör vezetője, vala-

2022. szeptember 9.6

AMillenniumi emlékkeresztet eredeti-
leg a szigeti Akác téren állították fel.
2010 után, amikor Szeles Szabolcs

képviselői mandátumot szerzett, elkezdőd-
hetett a Simor János püspök terének reha-
bilitációja: rendeződött a Bartók-iskola előtti
terület, Simor püspökről kép került a plébá-
niahivatal falára, a tér kitisztult, lefestették
a korlátokat, megújult a játszótér, kutyafut-
tató létesült, megszépültek, burkolatot kap-
tak a tér útjai. A képviselő kezdeményezé-

sére kinyílt a park a Szent Rókus-templom
előtt, megvilágítást kapott, valamint maga a
templom is megújult. „Kezdeményezésemre
pedig az Akác téri Millenniumi emlékkereszt
átkerült ide, mert úgy gondoltam, hogy itt
méltóbb helye lesz, mint az Akác téren, kicsit
eldugva a világ elől” – tájékoztatott az előz-
ményekről az alpolgármester.

Tavaly a polgármesteri vizit során dr. Dézsi
Csaba András és Szeles Szabolcs úgy gondol-
ták, hogy a gyönyörű téren nagyobb léptékű
fejlesztés is elképzelhető, megőrizve a tér
adottságait, a platánfákat és a tér kapcsola-
tát a templommal. Időközben a szponzori
adományokból elkészült Székely himnusz-
emlékműnek is méltó helyet kerestek, így
esett a választás a Simor János püspök teré-
re. A keresztet pedig a szigeti Szent Rókus és
Sebestyén-templommal szembe állították.
„Hiszek benne, hogy a számomra személye-
sen is fontos Simor János püspök tere még
tovább szépül, és még méltóságteljesebb
lesz, betöltve Sziget városrész szakrális kö-
zepének szerepét” – fogalmazott Szeles
Szabolcs az újraszentelést követően.

FELAVATTÁK A SZÉKELY
SIMOR JÁNOS PÜSPÖK TERE

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Dr. Dézsi Csaba András polgármester fel-
idézte a székely himnusz születésének és
elterjedésnek történetét, beszélt arról,
hogy apai ágon ő is erdélyi származású,
ezért is tartotta fontosnak, hogy városunk-
ban méltó emlékhely létesüljön. A helyszín-
re pedig azért esett a választás, mert a
gyönyörű platánfák alatt, a tér közepén áll-
va olyan, mintha egy kápolnában lennénk.
„Legyünk büszkék múltunkra, történel-
münkre! Büszkeséggel tölt el bennünket,
erőt, nyugalmat, biztonságot, az összetar-
tozás érzését adja számunkra a székely
himnusz. Mi, magyarok akkor maradhatunk
meg magyaroknak, ha összefogunk és
együtt mozdulunk, együtt gondolkodunk
itt, ezen a területen, amit őseink elfoglal-
tak. Hiszen az egyetlen nép, akinek érdeke
és célja, hogy a magyar nemzet fennma-
radjon, azok mi, magyarok vagyunk!” –
hangsúlyozta a polgármester.

CSABA KIRÁLYFI 
SZOBRA A MAGYARSÁG 
ÖSSZETARTOZÁSÁNAK
JELKÉPE



templom elé felállított Millenniumi emlékkeresztet szentelte újra a
jelképes leleplezése előtt ünnepi beszédet mondott dr. Dézsi Csaba
mint Szabó Levente, a Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatója.
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CSILLAG-
ÖSVÉNYEN, 
KÁRPÁT-
BÉRCEKEN…
Himnusz, Szózat – minden iskolás
tudja, hogy a Himnusszal kezdődik az
iskolai ünnepségek fárasztó és hosz-
szú programja, és a Szózatnál lehet
fellélegezni, hiszen vége az előadás-
nak. Majd ahogy idősödünk, úgy kap
– lehetőleg – egyre mélyebb jelen-
tést és erősebb tartalmat ez a két,
összetartozásunkat és nemzeti érzé-
seinket hol magasztosan, hol keser -
édesen összefoglaló mű.

Az állami és egyéb ünnepségeken
még ritka – bár egyre gyakoribb –,
hogy egy harmadik művel egészül ki
a fenti lista. A Székely himnusz 101
évvel ezelőtt született, és bár az ere-
deti célja nem ez volt, azóta rengeteg
magyarnak az összetartozás-tudatá-
nak részévé vált. Sokszor hallottam
már korábban is, de igazi erejét és
mibenlétét Sepsiszentgyörgyön ér-
tettem meg, egy focimeccsen. A ha-
zai csapat szurkolói kultúrájának ré-
sze a Székely himnusz, és figyelemre -
méltó, hogy még az akkor aktuális el-
lenfél, az Arad szurkolói sem próbál-
ták túlzajongani a sepsiszentgyörgyi-
ek egy hangként zúgó kórusát. Liba-
bőr és horgadó büszkeség kíséri azt
a látványt, ahogy a legöregebbtől a
legfiatalabbig, szálfaegyenes háttal
éneklik több ezren a határokon átíve-
lő összetartozás dalát.

Most Győrben szoborként elevenedik
meg a székely hős, és bár Erdély nyu-
gati széle nincs messze városunktól,
ezzel talán kicsit még közelebb is ke-
rül hozzánk az elszakadt országrész.
Tekintsük meg a szobrot, sétáljunk el
arra, és mélázzunk el azon, mit takar-
nak az „alternatív” himnusz sorai!

HIMNUSZ-EMLÉKMŰVET

Pintye Tamás, a 33 éves Győri Erdélyi Kör
vezetője köszönetét fejezte ki, hogy a vá-
rosvezetés létrehozta Csaba királyfi szob-
rával ezt a fontos emlékhelyet. „Csodálat-
tal értékeljük Lebó Ferenc kifejező alkotá-
sát, Csaba királyfit, aki megtestesíti a szé-
kely himnuszt az összes jellemzőkkel
együtt. Ma Magyarországon talán ez a leg-
sikeresebb emékmű.”

A szobor kivitelezési, valamint installálási
költségeit a Takarékbank Zrt., valamint a
Waberer’s–Szemerey Logisztikai Kft. fe-
dezte. Szabó Levente, a Takarékbank Zrt.
elnök-vezérigazgatója beszédében kiemel-
te: azért vállalták, hogy szponzorálják az
emlékmű létrejöttét, mert a székely him-
nusz összefonódott a magyarsággal, a
bank pedig száz százalékban magyar tulaj-
donú, a magyar embereknek adja a szol-
gáltatásait. „Jó érzés, hogy ez az emlékmű
nagyon sokaknak örömet okoz” – fogal-
mazott a cégvezető.

Az ünnepi műsorban – melyet Bakos-Kiss
Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója
állított össze – Csaba királyfi legendáját dol-
gozták fel, Bende Ildikó színművész, Hege-
dűs Béla hegedűs és a Rábca Néptáncegyüt-
tes táncosainak közreműködésével.
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Nem jártál még Győrben, hogy érezted ma-
gad a városban?
Akármennyire is szomorú, de vannak olyan
helyek Magyarországon, ahol még nem jár-
tam, ilyen volt Győr is. Nagyon szép város, le-
nyűgözött a hangulata, a történelmi értékei.

KÉTMILLIÓ KÖVETŐVEL SZÁRNYAL PÉTER BENCE

A HATÁROKAT FESZEGETI A REKORDER VIRTUÓZ

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Győri Filharmonikus Zenekar

Alig töltötte be a harmadik X-et, de már világsztárnak számít Péter
Bence. A fiatal magyar zongoraművész 2012-ben került be a Guin-
ness Rekordok Könyvébe, amikor egy perc alatt 765 hangot szólalta-
tott meg a zongorán. A tehetséges virtuóz a napokban a Győri Filhar-
monikus Zenekarral koncertezett a Fertőrákosi Barlangszínházban
úgy, hogy korábban még soha nem lépett fel zenekarral színpadon.

Eddig szólóban láthatott a közönség, most
azonban kivételt tettél, és a Győri Filharmo-
nikus Zenekarral elindult egy együttműkö-
dés, ami a társulat számára is nagy meg-
tiszteltetés.
Korábban voltak már olyan fellépések, amikor
nagyzenekarral szerepeltem, de valóban teljes
koncerten most először zenélek együtt egy
társulattal, mondhatjuk, hogy ez egy világ -

premier. A turnémból kifolyólag ezúttal egy tel-
jesen új koncepciót állítottunk össze, áthang-
szereltünk mindent, ez egy bizonyos tekintet-
ben kihívást is jelentett. Először csak kóstol-
gattuk egymást a zenekarral, megpróbáltuk
megtalálni az arányokat, a stílust, és azt, ho-
gyan lehet a legjobb produkcióval megörven-
deztetni a közönséget. Ez a projekt egy oázis a
művészetemben, hiszen kiléphetek a megszo-
kott ritmusomból, új utakat nyithatok. Egyéb-
ként én magam is szimfonikus zenekari zenéket
hallgatok, ha nem is klasszikusokat, de filmze-
néket, ezen nőttem fel, így ez egy olyan közeg,
amiben egyébként is nagyon jól érzem magam.

Egyedi a zenei világod, a stílusok keveredé-
se sem áll tőled messze...
A határok eltörlése érdekel több mint tíz éve,
ezért is születtek és születnek meg az átdol-
gozások. Szeretem megmutatni, hogy zongo-
rán hogyan érvényesül egy populáris zene,
mintha csak klasszikus hangszerre írták volna
eredetileg is a dalt. Mondhatnám, hogy lekor-
látoztam magam a zongorára, érdekel, hogy
mi az a maximum, amit ki lehet hozni belőle.

Óriási a rajongótáborod, újabb és újabb
posztjaiddal felrobbantod az internetet, hi-
szen több mint kétmillió követőd van. Egyfaj-
ta misszióként is tekintesz a művészetedre?
Az érdekes az egészben, hogy rengeteg üze-
netet kapok a követőimtől, például, hogy mi-
attam kezdtek el zenélni, vagy zongorát vet-
tek a gyermeküknek. A visszajelzések után
jöttem rá, hogy ez valóban egy sokkal na-
gyobb dolog, mint amire számítottam, így
ebben a vonatkozásban igen, tekinthető
missziónak, azt hiszem.
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• 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

*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.

• hagyatékot • régi bútort • festményeket
• Herendi, Zsolnay porcelánt • ezüsttárgyakat
• arany ékszert • órákat • kerámiákat

Érdeklődni lehet: 06-70/640-5101

VÁSÁROLUNK!
KÉSZPÉNZÉRT

Szeptember 23. 15. óra, útvonal kb. 30 km
KERÉKPÁROS TÚRA 
Árkád-parkoló, vagongyári emlékhely – Stádel Gépgyár – Zeiss-gyár – Dunaszeg
Stabilmotor-gyűjtemény megtekintése 
Regisztráció szeptember 16-ig: who@gyor-ph.hu, 96/500-582

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT INGYENES PROGRAMOK
Szeptember 18-án és 19-én
UTAZÁS NOSZTALGIABUSSZAL 
(Ikarus 55 „faros busz”)
Indulás a városháza mellől 15, 16 és 17 órakor. 
Előzetes regisztráció szükséges: volantourist@volanbusz.hu

Szeptember 16. péntek
A KULISSZÁK MÖGÖTT – a Volánbusz Zrt.
Ipar utca telephelyének látogatása autóbusszal
Indulás a városháza mellől 16 és 18 órakor. 
Előzetes regisztráció szükséges: volantourist@volanbusz.hu

Ipartörténeti gyalog- és kerékpártúrák a győri önkormányzat WHO Egészséges
Városok Programirodája és a Győri Ipartörténeti Alapítvány szervezésében  

Szeptember 22. 15 óra, útvonal kb. 5 km
GYALOGTÚRA
Rába MVG VJ – Légszeszgyár – Szeszgyár – Ágyúgyári Munkástelep – MÁVAG-
gyár – Ágyúgyár – Cardo Bútorgyár – Lenszövő – Rábatext 

Agyőri német–magyar talál-
kozások iskolájában ünne-

pélyes keretek között nyitották
meg a 2022/23-as tanévet. Anne
Andereya, az intézmény új igaz-
gatónője, aki szeptembertől egy
évre veszi át az iskola vezetését,
köszöntötte a jelenlévőket és
örömét fejezte ki, hogy az iskola-
közösség mellett a politikai és
gazdasági szféra számos szerep-
lője is elfogadta a meghívást.

Az évnyitó főszereplői, a két első
osztály kisiskolásai a német ha-
gyományokhoz híven osztályfő-
nöküktől színes óriástölcsért,
Schultütét kaptak, amelyben szá-
mukra apró meglepetéseket rej-

ÜNNEPÉLYES ÉVNYITÓ AZ AUDI
HUNGARIA ISKOLAKÖZPONTBAN

tettek el. A német és magyar első-
sök együtt, a német előírásoknak
megfelelően fognak tanulni. Az in-
tézményben jelenleg több mint
700 magyar és német
gyermek/tanuló nevelése-oktatá-
sa zajlik, amely keretében különös
hangsúlyt fektetnek a magas szin-
tű nyelvoktatásra, valamint a ter-
mészettudományos tantárgyakra.
A nyári szünet ideje alatt több je-
lentős beruházás is kezdődött,
melyek a fenntartó közalapítvány
támogatásával hamarosan meg-
valósulhatnak. (x)
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„Nagyon örülök, hogy az önkormányzat és a
győri könyvtár a kezdeményezés mögé állt.
A magyar irodalom reneszánszát éli, ezért
gondoltuk úgy, hogy a győri közönséghez is
elhozzuk a legnépszerűbb kortárs alkotókat.
A nyolc estéből álló sorozat egészen novem-
berig várja az érdeklődőket a Menházban” –
mondta Takács Krisztián önkormányzati
képviselő, aki szívügyének tekinti a kortárs
irodalom népszerűsítését. 

Takács Krisztián kiemelte, a programok között
színházi előadásokat, beszélgetéseket is ta-
lálnak a győriek, és jönnek a műfaj jelenleg

ÚJVÁROSI ESTÉK – KORTÁRS IRODALOM A MENHÁZBAN
Szendrői Csaba beszélgetésével
kezdődött az Újvárosi esték cí-
mű kortárs irodalmi program-
sorozat, amelynek a Menház ad
otthont. A folytatásban többek
mellett Hirtling István, Grecsó
Krisztián és Mácsai Pál is fellép
a győri közönség előtt.

legkeresettebb hazai előadói is. A sorozat
szeptember 9-én egy Márai-esttel folytató-
dik, ahol Hirtling István színművész előadásá-
ban hallgathatjuk meg az író férfi-női kapcso-
latokról szóló gondolatait. Októberben talál-
kozhatunk majd Simon Mártonnal, érkezik a
Cser Kiadó egy Dulai Péter-esttel, jön a Vates

Project Kemény Zsófival, valamint Beck Zoli
és Grecsó Krisztián is. Novemberben Mácsai
Pál Örkény-egypercesekkel készül a győri kö-
zönségnek, a sorozatot pedig a kolozsvári He-
likon Kiadó estje zárja majd november 8-án. A
részletes programokért a  Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár oldalát érdemes figyelni.

Szerző: Bajzát Zsuzsanna
Fotó: Marcali Gábor
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Harangszentelés lesz a Káptalandom-
bon szeptember 13-án, kedden. Dr.
Veres András megyés püspök és dr.

Pápai Lajos emeritus püspök az egyházme-
gye papsága és a hívek jelenlétében a 10
órakor kezdődő szentmise után végzi a nem
mindennapi szertartást, melyre várják a vá-
ros lakóit is.  Ez a nap egyébként a Nagybol-
dogasszony-székesegyház felszentelésé-
nek ünnepe, amiről minden évben megem-
lékeznek. Az elmúlt időszakban a padlótól a
toronyig megújult templom újraszentelése
egy év múlva lesz ugyanezen a napon, ad-
digra várhatóan minden megkezdett mun-
kát sikerül befejezniük a kivitelezőknek.

A hittudományi főiskolán tartott sajtótájé-
koztatón dr. Veres András elmondta: A múlt
század elején hét harangja volt a székesegy-
háznak. Az első világháborúban ebből hár-
mat elvittek hadi célokra. A második világ-

A győri bazilika tornyát hamarosan ismét hét harang lakja. Kifeje-
zik az idő múlását, közös ünneplésre, istendicséretre hívnak,
hangjuk jelezhet örömöt, gyászt, a régi időkben a veszélyre is
figyelmeztettek.

ÚJ HARANGOK KÖLTÖZNEK
A BAZILIKA TORNYÁBA

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

égéskor a templomtornyot is bombatalálat
érte, mely után kigyulladt, a harangszék el -
égett, a harangok pedig a mélybe zuhantak.
A törött harangokból öntöttek egyet, ami a
mai napig is működik.

A Passauban újonnan öntött hat hangszer
közül a legnagyobb 4 tonnát nyom és mint -
egy két méter átmérőjű, míg a legkisebb 270
kilós, átmérője közel 80 centiméter. Termé-
szetesen a jelenlegi harang is használatban
marad. A harangok elnevezése kötődik az
egyházmegyéhez, hiszen a Szent István az
alapítóra, a Szent László a lovagkirályra, míg
a Boldog Apor Vilmosra keresztelt harang a
mártír püspökre emlékeztet.

Egy másik eseményről is beszámolt a fő-
pásztor.  A kiskúti kápolnát kívül-belül felújí-
tották, megáldására szeptember 12-én,
hétfőn 17 órakor a gyárvárosi templom előt-
ti térről indul a körmenet, ahová mindenkit
szeretettel várnak. Az ünnepi szabadtéri
szentmise 18 órakor kezdődik.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

Településfejlesztési
és Városstratégiai Főosztály

pályázatot hirdet

INFRA-
STRUKTÚRA-
FEJLESZTÉSI 
ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatban
további információ a gyor.hu honlapon,

a Pályázatok menüpont alatt 
érhető el.

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
egészségügyi szolgálati
jogviszonyba munkatársat keres: 

• FELNŐTT- 
SZAKÁPOLÓ

munkakörbe.

További információk:
06-96/314-322/152 mellék

Pályázatok benyújtása:
EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11.
hr@eeszi.hu

www.eeszi.hu
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RÖVIDEN

Keresztallergia

Kezelése
A tünetek változatosan kezelhetők fényterá-
piával, depresszió elleni gyógyszerekkel, vagy
mély mágneses agyi stimulációval, pszichés
támogatással. Első lépésben érdemes a
fényterápiával próbálkozni. A páciensekre ál-
talában jellemző az alacsony önbecsülés, a
gondolkodás negatív irányú változása is,
ezért a kezelés fontos része a pszichoterápia.
A beteg is sokat tehet önmagáért: étkezzen
egészségesen, fogyasszon kevesebb cukrot,
több ómega-3-zsírsavat. 

Aktív kikapcsolódás
Az aktív kikapcsolódás, a sport is sokat segít.
Ne szürküljön bele az őszbe, télbe, hordjon
színes ruhákat, s ha csak teheti, induljon
hosszú sétákra, főleg a délelőtti órákban. Ha
mindez mégsem elég, érdemes pszichiáter
szakorvossal konzultálni a konkrét terápiás
lehetőségekről.

Számos tünet jelzi 
Az érintett kedvetlen, levert, kimerült, gyakran
farkaséhesnek érzi magát, különösen az
édességet kívánja. A tartósan rossz hangulat
miatt a szociális kapcsolatok korlátozódnak,
a depressziótól szenvedő ember még magá-
nyosnak is érzi magát. Jelentkezhetnek testi
panaszok, amelyek hátterében nincs szervi
eltérés, így sok beteg fejfájásra, gyomor-bél-
rendszeri problémákra panaszkodik.

Biológiai háttere
Az idegrendszer biokémiai folyamatai, pszicho-
lógiai hatások, de a genetika is egyaránt köz-
rejátszhat abban, hogy valaki letargiában éli
meg a telet. Kontrollált vizsgálatok bizonyítot-
ták, hogy a betegek többsége jobban érzi ma-
gát, ha fényhatásnak teszik ki, legyen az akár
mesterséges – de a napsugárzásnak megfe-
lelő minőségű – fény is. A legjobb eredmény a
reggeli órákban érzékelt fénnyel érhető el. 

A hátfájás megszüntetése

Keresztallergiáról akkor beszé-
lünk, amikor a szervezet a kü-
lönböző eredetű, de hasonló
szerkezetű allergéneket azo-
nosként ismeri fel. Ezek szintén
ugyanolyan panaszokat okoz-
hatnak, mint a már ismert fő al-
lergén. Keresztallergia különbö-
ző allergéncsoportok között le-
het. Például étel–étel, poratka–
étel, állati szőrök egymással,
pollen–pollen között, de lehet
az egzotikus gyümölcsök és a
latex között is. A leggyakoribb és
legismertebb a görögdinnye-
parlagfű keresztallergia. Parlag-

fűre allergiás betegek görög -
dinnye evésekor típusos széna-
náthás tüneteket produkálhat-
nak, hasonlóan ahhoz, mintha a
parlagfű pollenjével találkoztak
volna. Rozsallergiásoknak fi-
gyelni kell a rizs, búza, árpa, ku-
korica, zab fogyasztására, porat-
kára allergiásoknak pedig a rák-
félék és a kivi okozhat keresztal-
lergiát. Földimogyoró allergén a

babfélékkel és a szennával lép-
het keresztreak -

cióba, a tojás a
szárnyasok hú-
sával és a tollal. 

A depresszióra hajlamos személyek tíz
százalékát fájdalmasan érinti az évszak-
váltás, őszi hangulatzavaruk téli depresz-
szióvá mélyülhet.

LASSAN BEKÖSZÖNT  A KORAI SÖTÉTSÉG 

ezért előfordul, hogy derékfájás
jelzi, vagy éppen a nyaki részen
tapasztalunk fájdalmat. A hát-
fájás megszüntethető rendsze-
res úszással, kitartóan végzett
gyógytornával, manuálterápiá-
val, gyógyszerekkel vagy műtét
útján is. A gerincmasszázs és a
manuálterápia kombinálása ré-
vén a szervezetben automati-
kusan beindulnak az öngyógyító
folyamatok. Ilyenkor célzottan
az érintett idegek kerülnek ke-
zelés alá, a gerincterápiás szak-
ember az izmok kilazítását he-
lyezi fókuszba.

A hátfájás igen gyakori tünetnek
tekinthető, ami sajnos nagy-
mértékben visszavezethető a
manapság jellemző ülő élet-
módra. A kevés mozgás, a túl-
súly egyaránt ront a helyzeten,
pedig egy kevés tudatossággal
megelőzhetőek lennének a pa-
naszok. A helyes testtartás gya-
korlásával és megfelelő moz-
gással megőrizhetnénk a csont-
jaink és az ízületeink rugalmas-
ságát. A háti szakaszt érintő be-
tegségek egyik gyakori szerep-
lője a porckorongsérv. A gerinc
bármelyik részén kialakulhat,
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A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

Szerző: Füves Zsuzsa       
okleveles gyógypedagógus coach, tréner

A pandémia, az online meetingek, a telefonos „letudtam, legalább
nem fertőződöm” megbeszélések gyakorlatilag megszüntették a
közösségi élményeket.  A home office munkavégzés, a zoom meg-
beszélések elveszik azt az erőt a munkahelytől, amit úgy hívunk, a
közösség ereje. 

Kell egy jó csapat
Egy munkahelyi csoport teljesítménye
mindig több, mint az egyének összteljesít-
ménye a csoportban. Egy jó csoporttal si-
keres projekteket lehet végrehajtani, pályá-
zatokat nyerni, egy cég jövőjét megtervezni
és fenntartani. Kutatások igazolják, hogy az
egyén mérhető eredményei csak 15 száza-
lékban a technikai tudásában, 85 százalék-
ban az emberekkel való bánásmódjában,
annak ügyes ségében rejlik. Fontos tehát
minden olyan program, ahol a dolgozók
megtanulják a helyes bánásmódot a mun-
katársaikkal szemben.

JÓ TUDNI
A csoportot csapattá érleli
A tréningen mindenki kiélheti a saját egyéniségét. Megtanulja azt, hogy mások teljesít-
ményét el lehet ismerni úgy is, hogy közben magát nem értékeli le és nem értékelődik le.
Rájönnek a résztvevők, hogyan kell saját véleményt megfogalmazni bátran és kulturáltan.
A jó hangulat, a közös nevetések a csoportot csapattá érlelik. A munkahelyi közösségi
programok között célszerű, ha első a listán a csapatépítés.

A csapatot építeni kell
Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy trénerként többször hívnak csapatépí-
tésre. Egy kicsit úgy érzem magam ilyenkor,
mint mikor a szobrász egy kőtömbből hatal-
mas munkával kifarag egy csodálatos szob-
rot. Adott egy csoport tagokkal – történe-
tekkel, eseményekkel a háta mögött –, és
csapatot kell faragni belőle. Persze néhány
órás munkával csak a folyamat kezdődik
meg, a tréner csak irányt mutat. A csapat-
építés során mindenki találkozik önmagával,
találkozik a másikkal és a közösséggel. A fel-

adatokkal való közös megküzdés, az érdemi
együttes munka, a nyitott kommunikáció, a
játékos feladatok mind arról szólnak, hogy a
csapat tagjai elköteleződnek a munkahelyük
és egymás iránt. Ez az elköteleződés záloga
egyben a munkahelyi változások bevezeté-
sének is.

Gátolja a kiégést is
A munkahelyi változásokat célszerű a csapat
közösségfejlesztésével bevezetni. Túl azon,
hogy így fejlődik a közös gondolkodás és a
szabálykövetés, gátolja az egyén kiégését is.

A csapatépítés segít rátalálni az egyéni és
közösségi célokra. Kialakulhat egy olyan kö-
zösségi energia, amely erőt ad a csapatnak
a legnehezebb helyzetekben is. A csoport
képes lesz változni és változtatni. A csapat-
építő tréningek a stressz levezetésére is al-
kalmasak. Tapasztalatom azt mutatja, hogy
hosszú távon az a közösség működik jól a
munkahelyen, ahol a vezető kiemelten figyel
a dolgozók mentálhigiénéjére. A csapatban
kialakul egy belső egyensúly, aminek meg-
tartására közös törekvés van.

Csapatépítő tréning. Hurrá!
Nem mindenki szereti a munkahelyi csapat-
építő tréningeket. Ennek nyilván több oka is
lehet. Az a jó csapatépítő tréning, ahol külön-
böző személyiségű emberek megismerik egy-
mást munkán kívüli szituációkban. A csapat
kollektív bölcsessége, az összehangolt fel-
adatvégzés túlmutat a hasznos időtöltésen.

„TAPASZTALATOM 
AZT MUTATJA,
HOGY HOSSZÚ TÁVON
AZ A KÖZÖSSÉG 
MŰKÖDIK JÓL 
A MUNKAHELYEN,
AHOL A VEZETŐ 
KIEMELTEN FIGYEL
A DOLGOZÓK 
MENTÁLHIGIÉNÉJÉRE.”

CSAPATÉPÍTÉS, A SIKER
ELŐMOZDÍTÓJA
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A Harmónia Akupunktúrás Centrum
komplex egészségügyi kínálata mellett
mostantól egy olyan színvonalas, egyedül -
álló szolgáltatással várja vendégeit, ami-
lyennel eddig még nem találkoztak. Ez a
mikroplasztikus akupunktúra.

Az akupunktúra tradicionális távol-
 keleti gyógymód, melynek eredete ki-
fejezetten az ókori Kínához köthető.

Az alkalmazásához szükséges pontok feltér-
képezése több ezer éven keresztül tartott,
és a mai napig is találnak 1-1 újabb stimu-
lációs pontot a most már világszerte folyó
kutatások. „Így jutottunk el a tűvel történő
ránctalanításhoz, egy új dimenziójú, modern,
minőségi arcfiatalításhoz – mondja dr. Feng.
Rendelőnkben az akupunktúrát leggyak-
rabban a komoly fájdalmakkal járó moz-
gásszervi problémák kezelésében, gyulla-
dáscsökkentés, valamint a regenerációs
folyamatok gyorsítása érdekében alkal-
mazzuk. 

vel a különböző mélységű szövetek - bőr,
izom, idegek - stimulációja érhető el. Így vál-
tozik az izmok feszülése, ezáltal a meg-
ereszkedett bőr kisimul, újra fiatalos lesz az
arckifejezés. A kezelés alatt nincs feszülés -
érzet, a fájdalom minimális – avat be a rész-
letekbe a doktornő. (x)

Kiemelt törődés, egyedi gondoskodás, 
minőségi anyagok mellékhatások nélkül!

KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY!
JÖJJÖN, PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

„Ha veszel százezer ruhát /
kimegy a divatból.
Ha veszel kétszázezer ékszert / 
elkopik, veszít ragyogásából.
Ha magadra az arcodra költesz / 
fiatal lehetsz és ragyog a lelked”

Dr. Feng Xiao Ping
szakorvos
Harmónia Akupunktúra
Centum 

HARMÓNIA AKUPUNKTÚRA CENTRUM Győr, Bartók Béla út 5.  •  +36 30 391 8648
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9.  • +36 30 790 1248

MIKROPLASZTIKUS AKUPUNKTÚRA

MARADJ FIATAL, RAGYOGJON A LELKED…
A mikroplasztikus akupunktúrát, mint egy
teljesen új, modern kozmetikai, szépségipari
módszert szeretném alkalmazni. Az arc bőre
idővel megereszkedik, a csonton lévő izmok
veszítenek feszességükből. A pofaizom, a
szemgödör melletti izmok, a homlokránc pe-

dig befolyásolják arckifejezésünket. Az öre-
gedési folyamat együtt jár a mimika megvál-
tozásával. A ráncok mélységét a legdrágább
ránctalanító krémek sem tudják eltüntetni.
Az izmokat azonban lehet természetesen
kezelni, minden káros anyagtól mentesen,
akupunktúrával.  Az akupunktúra segítségé-
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Az építőanyagok közül mi számít környe-
zetbarátnak? Mit válasszon, aki környezet-
tudatosan szeretne belevágni a munkába?
Mindenképpen természetes alapanyagú
építőanyagokat. Ide tartozik a tégla, ami tu-
lajdonképpen égetett agyag, valamint a be-
tontermékek, hiszen gyártáskor természe-
tes alapanyagot használunk fel.

Mi például új technológiánkkal becsövezett
beton panelelemeket készítünk, melyekben
hőszivattyú által előállított vizet lehet átára-
moltatni. Értelemszerűen nyáron hideg, té-
len meleg vizet, így kitűnően lehet hűteni és
fűteni, ezáltal a kész házban nagyon kelle-
mes klíma alakul ki.

Környezetbarát a kőzetgyapot hőszigetelés
is. Ezekkel ellentétben a kőolajszármazékok-
ból készülő anyagok, a műanyagok – például
a polisztirol – nem számítanak környezet -

MILYEN LESZ A JÖVO HÁZA?
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Leier Hungária Kft.

A szeptember 30-án kezdődő II. Győri Klíma Expót több vállalkozás is magáénak érzi, támogatásra érde-
mesnek találja. Ilyen a Leier Hungária Kft. is, melynek ügyvezetőjével, Komlós Andorral beszélgettünk.

barátnak, mert nem bomlanak le. Ugyanakkor
szétválogatva újrahasznosíthatók.

Mi tanácsol a most építkezőknek?
Építsenek kéményt a házukra! Ennek ára a
családi ház összes költségéhez képest el -
enyésző. Ugyanakkor nagyon értékes, hi-
szen erre a későbbiekben lehet kötni cserép-
kályhát, vaskályhát vagy kandallót. Célszerű
kettőt építeni, így az egyiken keresztül üze-
melhet a gázfűtés, míg a másikra szilárd tü-
zelésű fűtőberendezést érdemes rákötni.
Így, ha nincs gáz, vagy nagyon drága, akkor
fával még mindig lehet meleget csinálni.

Ön szerint milyen lesz a jövő háza?
Olyan, amelyik az összes energiaszükségle-
tét saját maga állítja elő. Jelenlegi tudá sunk
szerint ez most a napelem–hőszivattyú
kombinációja. Egy átlagos családi ház ese-
tében ez kb. 25-30 napelemet jelent.

Miért fontos önöknek a Klíma Expo?
Úgy gondoljuk, hogy aki építkezik, az a kö-

vetkező száz évre hoz döntést. Azért fej-
lesztjük állandóan az építőanyag-gyártá-
sunkat, hogy minél környezetkímélőbben le-
hessen építeni. Legújabb fejlesztéseinket, a
klímafalat és a klímafödémet szeretnénk
bemutatni a standunkon.

´́
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Győrből indult a karriered, hiszen szülővá-
rosodban ismerkedtél meg ezzel a hivatás-
sal. Miért vonzott a színészi pálya?
Korábban egyáltalán nem érdekelt. Aztán
mikor a húgom elkezdett színjátszókörbe
járni, akkor úgy gondoltam, hogy nekem is
kell valami új az életemben. Tartottam tőle,
azt gondoltam, nincs közöm a színházhoz, a
színészi pályához, és éppen ettől a kihívástól
volt annyira izgalmas, annyira vonzó. Jó visz-
szajelzéseket kaptam, jó érzés volt végre át-
élni azt, hogy valamiben én is jó vagyok!
Győrbe egyébként gyakran hazajárok, a szü-
leimhez és a testvéreimhez, de a húgom
például – aki miatt színész lettem – ugyan-
csak ezt a pályát választotta, így ez már egy
családi történet...

Az élet igazolt a döntésedben, hiszen
2017–2022 között a Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetem hallgatója voltál, sőt
2022-től már a Vígszínház tagjaként szá-
mos darabban láthat a közönség. Hogy ér-
zed magad a társulatnál?
Nagyon jól érzem magam, nagyon sok érde-
kes emberrel megismerkedhettem. Mint
minden szakmának, úgy a színészetnek is
vannak sajátosságai, amiket meg lehet unni,
de mi egyáltalán nem unatkozunk. És való-
színű, hogy az én furcsaságaimat is ez a kö-
zösség kezeli a legjobban. Vannak színészek,

A SZÍNPADI KATARZIS AZ ÉLETE A SÁRMOS SZÍNÉSZNEK

KÖVESI ZSOMBOR: HA KELL, AKKOR ITT VAGYOK!
Feltámadt a magyar közönségfilmgyártás – vallják kritikusok a
hetekkel ezelőtt debütált Együtt kezdtük című produkció kapcsán,
melyben az egyik főszereplőt a győri születésű Kövesi Zsombor
alakítja. A filmvásznon is ösztönösen őszinte tehetséget kérdez-
tük múltról, jelenről s jövőről.

akik csendesebbek, olvasnak a sarokban, és
vannak, akik extrovertáltabbak, szórakozta-
tóak, hangosabbak. Én ez utóbbihoz tarto-
zom, azt hiszem, de persze ez nem fekete és
fehér, nem lehet a két típus között határt
húzni.

A békeidő és A tanár után a legújabb filmes
szereped, az Együtt kezdtük című romanti-
kus komédia egyik karaktere vagy. A film –
augusztusi bemutatóját követően – nagyon
jó kritikákat kapott, volt, aki úgy fogalma-
zott, feltámadt a magyar közönségfilm-
gyártás. Hogy vélekedsz erről?
Szeretném így érezni. De nehéz ebben állást
foglalni, hiszen én nem úgy nézem a filmet,

mint a közönség. Magamat sem látom ob-
jektíven, hisz túlságosan hiú vagyok, azt fi-
gyelem, hogy mit csinálok, és azt, hogy mit
csinálnak a kollégáim. Azt viszont tudom,
hogy maga a forgatás nagyon jó hangulat-
ban, családias környezetben telt, megked-
veltük egymást, az egész stáb közel áll a szí-
vemhez. Tulajdonképpen egy nyaralással
egybekötött munkának nevezném, amúgy
sem szeretek úgy nyaralni, hogy nem csiná-
lok semmit.

Olyan színészekkel dolgozhattál együtt a
filmben, mint például Péterfy Bori vagy Mu-
csi Zoltán. Milyen volt a közös munka?
Szenzációs. Borival csak egy napot forgat-
tunk együtt, de nagyon élveztem. Mucsi
Zoltánnal viszont rengeteget. Az életben
is nagyon megkedveltük egymást, nagyon
jó szakember, kedves, nyugodt és intelli-
gens, nem mellesleg pedig nagyon figyel-
mes, sokat tanulhat tőle az ember. A stáb-
bal amúgy sokat próbáltunk, készültünk
azért, hogy összeszokjunk, ezért például
különböző improvizációs gyakorlatokat is
végeztünk.

Hogy látod a jövődet, ne menjünk messzire,
mondjuk az elkövetkezendő öt évet?
Nem szeretek a jövőn gondolkozni. Lehet,
hogy ez egy nagyon rossz tulajdonság, de
most rengeteg teendőm van a Vígszín-
házban, és minden erőmmel erre kon-
centrálok. Elég labilis ma a színészpálya,
de bevallom, enélkül nem tudnék élni,
hisz ez kell ahhoz, hogy az energiámat le-
vezessem. Ez a hivatásom. Ha rossz ked-
vem van, de közben megtalál egy feladat,
akkor azonnal talpra állok. Így öt év múlva
is itt, ebben a közegben látom magam.
Nyilván forgatnék is sokat, akár külföldön
is, ha kell, akkor itt vagyok, mindenre ké-
szen állok...

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Kövesi Zsombor
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Avadkutya, mint minden kutyaféle, fal-
kában él és vadászik. A falka vezetője

egy alfa-pár. A győri falka hét egykorú,
ugyanolyan tapasztalattal rendelkező
nőstényből áll, de személyiségük alapján
többnyire elkülönül, hogy ki hol áll a rang-
létrán. A vadkutyák társadalmát demok-
rácia jellemzi, az alfákat tapasztalat alap-
ján választják. Mivel a győri állatkert fal-
kájában minden példány ugyanannyi idős
és ugyanannyi tapasztalattal rendelkezik,
gyakran változik, hogy ki az alfa-nőstény,
de a legtöbbször a posztot Nana nyeri el.

Nana egy fotogén hölgy, általában a társa-
ság középpontjában szerepel vagy egy
domb tetején áll, ahonnan mindent belát. Ő
az egyik legdominánsabb a falkában, véle-

NANA, A VADKUTYA
Szöveg: Xantus János Állatkert 
Fotó: shutterstock.com/Paula French

A győri állatkert Afrika-részlege a világ egyik legkiemelkedőbb ragadozójával bővült 2019 júliusá ban:
egy alomnyi fiatal vadkutya vette birtokba új kifutóját. A hét nővér Csehországból, a Dvur Králové-i
állatkertből költözött át Győrbe.

ményét határozottan fejezi ki. Ha a családja
nem is mindig gondolja így, és olykor vitat-
koznak vele, a maga véleménye szerint ő az
alfa-nőstény. A vadkutyát szép, foltos bun-
dája is különlegessé teszi. A kifutó mellett
szemlélődve nekünk is sikerülhet észre-
venni Nanát a nővérei között, nemcsak vi-
selkedése, hanem a szőre alapján is. Jobb
combja jellegzetes mintája és a torkán a két
szimmetrikus folt teszi őt egyedivé.

Az afrikai vadkutya föl-
dünk egyik legveszélyez-
tetettebb ragadozója. A
hét nővér vadon élő rokonait
mára már csak 3-5 ezerre kö-
zé becsülik. Az állomány nap-
jainkban is csökken, ennek
egyik legfőbb oka az élő-
hely feldarabolódása
és mezőgazdasági

művelésbe vonása. Az egyik legeredmé-
nyesebb afrikai vadász, élelemszerzésé-
nek 80-90 százaléka sikeres. Vadászati
stratégiája az üldözésre és a kifárasztásra
épül, az üldözők folyamatosan váltják egy-
mást. Ezt a taktikát segíti, hogy hihetetle-
nül kitartó és szívós állat, percekig képes
55-60 km/órás sebességgel futni. (x)

• Győr, Fehérvári út 78.
• Tel.: 96/419-600
• Tel./fax: 96/517-599
• Nyitva: h–p. 7–16.30, 

szo. 8–12 óráig
• ternyak-trade.hu

• Falco bútorlapok

• OSB-lapok kis-
és nagykereskedelme

• lapszabászat, élzárás, 
tartozékok

• asztali munkalapok

• csúszásmentes és nyír
rétegelt lemezek

• mindennemű
CNC-megmunkálás

• Blum vasalatok

• fogantyúk, pántok

ÉVES  
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Napi feladat a GYHG Győri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft.-nél a
szándékos károkozásokból eredő ja-

vítások elvégzése a közterületi szelektív hul-
ladékgyűjtők esetében. A havonta mintegy
harminc rongálás helyreállítása egymillió fo-
rintjába kerül a közszolgáltatónak. A gyűjtő-
edényekben esett kár mellett fontos kiemel-
ni, hogy a kidobott hulladék a magyar állam
tulajdona, a szelektív szigetek kifosztói lo-
pást követnek el.

A kidobott fém- és üveghulladékok megszer-
zése érdekében a hagyományos 1100 literes
gyűjtőedények zárszerkezetét tönkreteszik,
míg a nagyobb űrtartalmú, harang alakú sze-
lektív gyűjtők előlapját felfeszítik, letépik az il-
letéktelenek. Utóbbi alkatrész és annak felsze-
relése harmincezer forintba kerül helyszínen-
ként. A süllyesztett szelektív szigeteken pedig

SOKBA KERÜL A SZELEKTÍV 
SZIGETEKEN A KÁROKOZÁS!
Szöveg: GYHG
Fotó: O. Jakócs Péter

Tudta, hogy a kidobott hulladék a magyar állam tulajdona? A sze-
lektív szigetek kifosztói pedig lopást követnek el?

többek között az okoz gondot, hogy a papírdo-
bozokat helyenként egybe beletömik az em-
berek a bedobónyílásba, a kartonpapír így nem
jut le a föld alatti tárolóegységbe, hanem el-
akad, tönkretéve ezzel finom-alkatrészeket.

A közterületi szelektív hulladékgyűjtő szige-
tek edényeinek állapotát ürítéskor és a szi-
getek takarítása során folyamatosan figyelik
a szakemberek, a szükséges javításokat a
GYHG elvégzi.

KIHELYEZETT 
HULLADÉKUDVAR
MARCALVÁROS II-N

A Győr-Szol Zrt. felhívja a közlekedők figyelmét, hogy szeptember 12-től (hétfő) szeptember
23-ig (péntek) a Tarcsay utcai parkolót az üzemeltető építési munkálatok miatt átmenetileg
lezárja. A parkolót ebben az időszakban a Dunapart Rezidencia társasházi garázsának hasz-
nálói vehetik igénybe a számukra biztosított parkolókártyákkal. Az autósok a területet szep-
tember 24-től, szombattól használhatják újra.

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy és több műszakos munkarend

Feltétel: C kategóriás jogosítvány
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy és több műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

Feladat: parkolóházak takarítása 8 órás
munkaidőben, folyamatos munkarendben

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
irodai takarítás

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ,  GÉPI ÚTTISZTÍTÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ

GÉPI PARKGONDOZÓ

GÉPJÁRMUVEZETO

ASZTALOS–ÁCS-TETOFEDO,
KOMUVES, CSOSZERELO

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNO

PARKOLÓHÁZ-TAKARÍTÓ

ZÁRVA LESZ A TARCSAY UTCAI PARKOLÓ

Szerdán újra birtokba vehették az autósok
a Földes Gábor utcai felújított parkolókat,
ahol merőleges beállókat alakított ki a Győ-
ri Útkezelő Szervezet. A 9–23. szám előtt

MEGÚJULTAK A PARKOLÓK 
A FÖLDES GÁBOR UTCÁBAN

felújították a járdát is, szegélyeket is épí-
tettek. Az utcában a pályaszerkezet átépí-
tését követően újraaszfaltozták a területet.
A páros oldalon a vízelvezetés biztosítása
érdekében újfajta víznyelő beépítése tör-
tént meg szegélysorral. A Kuopio parkban
is zajlanak a munkálatok, már lezárták az
ideiglenesen kialakított murvás parkolót. A
parkoló bontása mintegy egy hétig tart, ezt
követően kezdődik meg a területen a park
építése. A kivitelező csapadékvíz-elvezetés
kiépítésével, szikkasztó létrehozásával in-
dítja a munkát. A Győri Útkezelő Szervezet
az ideiglenes parkolóból a murvát elszállítja
és újrahasznosítja a zártkerti utak – Sas-
hegy, Góré-dűlő, Rabkert – javításához.

Rózsavölgyi László önkormányzati képvi-
selő kérésére és támogatásával a GYHG

Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a
háztartásokban felhalmozódott, lom jellegű
hulladékok elhelyezésére gyűjtőpontot üze-
meltet szeptember 10-én 8 és 16 óra között,
az Arany János Általános Iskola udvarán (Ör-
kény István u. 6.). Megközelítés a Kovács Mar-
git u. felől. A környéken élők itt helyezhetik el
az elektronikai, a fém-, a papír-, a műanyag
hulladékaikat, a nyesedéket, az építési törme-
léket, a csomagolóanyagokat, a bútorokat, a
berendezési tárgyakat. (Kivéve a veszélyes
hulladéknak számító anyagokat!) A hulladék
leadásához vinni kell a korábban kiadott
Győr Kártyát, vagy lakcímkártyát, hulladék-
díjszámlát. A Győr, Reptéri úti hulladékudvar
szeptember 10-én zárva tart.

´́ ´́

´́ ´́
´́ ´́ ´́ ´́

´́
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A Győr-Szol Zrt. Köztisztasági üzeme felvételt
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:
• középfokú végzettség
• B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent:
• kertész szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettség

Amit kínálunk:
• bejelentett, hivatalos munkaviszony,

folyamatos munkavégzés
• versenyképes fizetés + cafetéria
• vidékieknek bejárási költség térítése
• hosszú távú munkalehetőség

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

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

Az álláshoz tartozó elvárások:
• szakirányú végzettség
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• magabiztos, határozott, döntésképes, 
önálló munkavégzésre képes személy

• B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin

Előnyt jelent:
• érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 
képesítés

• villámvédelmi felülvizsgáló képesítés
• E.ON regisztrált szerelő

Amit kínálunk:
• 8 órás munkaidő
• hosszú távú munkalehetőség
• versenyképes fizetés
• béren kívüli juttatás
• szakmai képzések támogatása

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

MUVEZETO´́

Az adyvárosi kettes számú tóra a me-
der vizének szellőzését, átmozgatá-
sát biztosító berendezést telepített a

Győr-Szol Zrt.  A hármas tóban már koráb-
ban munkába állítottak hasonló szerkezetet,
az egyes tavon pedig úszó szökőkút segíti a
víz tisztán tartását.

Az adyvárosi tavak elsődleges funkciója a
csapadékvíz gyűjtése és tárolása, a lakóte-
lepi mikroklíma javítása, és emellett eszté-
tikai, rekreációs célokat is szolgálnak. Friss
vízellátásuk utánpótlása kizárólag csapa-
dékvízből történik, így vízszintjük folyama-
tosan változik, aszályos időszakban nehéz
feladat a víz minőségének megőrzése. Ezt
segíti az a speciális, a vízfelületre helyezett
eszköz, amely lassú, jelentős víztömeget

VILLANYSZERELO
MUVEZETO

´́
´́´́

Most nemcsak a gyerekek, de önök is
beülhetnek egy röpke időre a kép-
zeletbeli iskolapadba, mivel Csövi

teknősünkkel egy gyors kvíztesztes nyere-
ményjátékra invitáljuk azon felhasználóinkat,
akik már a környezettudatos megoldást vá-
lasztva e-számlára váltottak, illetve azokat, akik
a nyereményjáték végéig e-számlára váltanak! 

A helyes válaszokat beküldők között két aján-
dékcsomagot sorsolunk ki, ami Csövi plüss-

KEVERŐ BERENDEZÉS A TISZTÁBB VÍZÉRT
Szöveg: Győr-Szol Zrt. mozgató áramlást biztosít. Működtetésének

köszönhetően a különböző vízrétegek keve-
rednek, megmozgatja az iszapot, annak vas-
tagsága csökken, és légköri oxigént oldódik a
vízbe. Így a tóban kevesebb lesz a felgyülem-
lett szerves anyag, valamint a káros gázok
mennyisége. A megnövekedett oxigéntarta-
lom az iszapban kialakuló káros gázokért „fe-
lelős” anareob baktériumfajok számára ked-
vezőtlen körülményeket teremt, hosszú távon
pusztulásukhoz vezet, egyúttal a szerves
anyag csökkentését végző aerob baktérium-
törzsek fognak megjelenni, megerősödni.

A telepített berendezés rendszeres működ-
tetéséről a Győr-Szol Zrt. gondoskodik, így a
kettes számú tó vizének tisztasága hosszú
távon javítható, illetve megőrizhető, csökken
az algásodás mértéke, és esztétikai szem-
pontból is javul a vízfelület látványa.   

VÁLTS E-SZÁMLÁRA ÉS NYERD MEG CSÖVIT!
teknőst is rejt! Ha már e-számlára váltott,
nincs más dolga, mint e-mailben elküldeni az
ön nevét, felhasználói azonosítóját és a helyes
válaszok betűjelét a kviz@pannon-viz.hu e-
mail-címre 2022. szeptember 30. 12 óráig! A
szerencsés nyerteseket e-mailben értesítjük,
illetve a www.pannon-viz.hu weboldalunkon
közzétesszük. A nyereményjáték szabályzata
és az adatkezelési tájékoztató elérhető a
https://www.pannon-viz.hu/cikk/e-szamla-
nyeremenyjatek.html oldalon.

1. Melyik állítás igaz?
A. Egy kiló hagyományos papír

gyártásához körülbelül 2-3 kg
fa és 45-55 liter víz, 10-12 kWh 
energia és rengeteg vegyi anyag 
szükséges.

B. Egy kiló hagyományos papír
gyártásához körülbelül 2.000-3.000 kg
fa és 4.500-5.500 liter víz, 1000-1200
kWh energia és rengeteg vegyi anyag
szükséges.

C. Egy kiló hagyományos papír gyártásá-
hoz csak egy fa kell.

2. Milyen online felületen keresztül tud-
ják a Pannon-Víz Zrt. lakossági felhasz-
nálói e-számláikat igényelni?
A. www.dijnet.hu weboldalon
B. www.fizesdbeszamladatonline.hu
C. www.pannonvizszamla.hu

3. Mik az online számlázás előnyei?
A. A számlák bármikor visszakereshetőek,

gyors és könnyű a befizetés, kényelmes,
kevesebb fát vágnak ki.

B. Nincs semmilyen előnye.
C. A Pannon-Víz Zrt. ügyfélszolgálata helyett

a postán is befizethetem a számlámat.

4. Mióta látja el a Pannon-Víz Zrt. jogelő-
deivel együtt a térséget tiszta és egész-
séges ivóvízzel?
A. 1484
B. 1884
C. 2004

5. Hány település vízellátását biztosítja
a Pannon-Víz Zrt.?
A. 10 település
B. 46 település
C. 121 település

Ha ön még nem tette meg, váltson most e-számlára! 
További információkért látogasson el honlapunkra: www.pannon-viz.hu

KÉRDÉSEK
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Szerkeszti: Nagy Viktor

facebook.com/gazfroccstvlinktr.ee/gazfroccsgazfroccs.hu

Egyedi és prémium
A Volkswagen konszern az elektromos autó-
zás élvonalába került, miután az MEB plat-
form kifejlesztésével egy egész járműcsaládot
tudott piacra dobni. A hajtást, akkupakkot és
a legmodernebb fedélzeti rendszereket integ-
ráló konstrukció legigényesebb és – szerin-
tem – legszebb képviselője az Audi Q4, azon
belül pedig a kupé vonalú Sportback verzió. A
kocsi vagány, erőteljes sárvédőívekkel, vala-
mint kupés tetővonallal és lapos szögben fek-
vő, osztott hátsó szélvédővel hódít. Prémium
márkához híven egyedivé tehető: a lökhárító,
kerékjárati ívek és küszöb, a hűtőmaszk körüli
keret, és az Audi logó is lehet más-más színű
– tesztautónk esetén gyöngyházfehér fénye-
zéssel kombinálva.

Technika és kényelem
Ha a külső nem elég meggyőző, akkor üljünk
be nyugodtan a komfortos vezetőhelyre. A
„technokrata” stílusú, modern és határozott
vonalú műszerfalba sikerült beépíteni két
óriási kijelzőt. Egy a kormány mögül tájékoz-
tatja a vezetőt a teljesítmény, töltöttség,
visszatáplálás és sebesség, vagy akár teljes
képernyőn a navigációs adatokról. A közpon-
ti LCD pedig a szórakoztatást szolgálja. Meg-
lepő módon találunk a Q4-ben egy gomb-
sort is, amivel a klímát tudjuk kezelni – ez
üdvözlendő. A megjelenített felületek grafi-
kája szép, gyors és vezeték nélkül is tudja a
Carplayt és Android Auto telefontükrözést.
A magasra helyezett irányváltó kapcsoló egy

„lebegő” konzolra került, alatta jókora rako-
dóhely van. A második sorban nemcsak a
hely bőséges, de opciósan klíma, ülésfűtés
is elérhető. A kocsink panoráma üvegteteje
pedig a szűkülő hátsó fejtér kényelmetlen-
ségét feledteti – csak ennyi áldozatot kell
hozni az álomszerű formáért, miután a cso-
magtér bőséges, 530 literes.

Halkan és gyorsan
A villamos hajtás egy csoda. Alapból egy
170-211 lóerős motor hajtja a hátsó ten-
gelyt, a padlóba pedig 52-82 kWh kapacitá-
sú akkumulátor került. A legerősebb válto-
zat az első kerekek hajtására egy 100 lóerős
második motort is kapott. A kipróbált e-tron
50 így összesen 300 villany-lóerőt képes az
útra szabadítani. Azért fontos, hogy „villany”,
mert a 460 Nm nyomaték azonnal rendel-
kezésre áll, így gondolkodás nélkül tudja tel-
jesíteni a kocsi a 6,2 másodperces 0–100
sprintet, és egészen 180 km/h-ig csendben,
rendületlenül száguld, egészen az 500 km-
es hatótávolság végéig. Észszerű használat
mellett – de nem tojásokkal a pedál alatt –
350 km feletti hatótávolság könnyen elér-
hető az autóval. A töltés legjobb esetlen 11
kW-os váltóáramú csatlakozóról és 125

kW-os egyenáramú oszlopról mehet – így
akár 40 perc alatt 80 százalékra pumpálható
fel az akkumulátor töltöttsége.

Érzések és értékek
A Q4 e-tron nagyon jó autó. Az extralista bő-
séges, így mátrix LED fényszórók, belső han-
gulatvilágítás, egyedi kárpitok és dekorbe-
tétek kérhetők bele, nem beszélve a „kiter-
jesztett valóság” head-up-kijelző lehetősé-
géről. A Q4 40 ára 23 millió forinttól indul, a
legerősebb Q4 50 néhány extrával felszerelve

35-40 millióra feltornászható. Ez az ára a
presztízsnek és a városon kívül is használható
hatótávolságnak. Ha tudjuk zöld energiával
tölteni, nem bánjuk, hogy többször kell meg-
állnunk egy hosszabb utazásnál, akkor élvez-
hetjük ugyanazt a kényelmet és minőséget,
amit az Auditól megszokhattunk – egy külön-
legesen köntösbe öltöztetve. (x)

TESZTA villanyautózás a jelen. Az Audi
jövőbe mutató technikája a Q4
Sportback kupé-crossoverben
a formáján és prémium extra-
listán keresztül akar és tud ér-
vényesülni.

AUDI Q4 E-TRON SPORTBACK

ÁLOMSZÉP VALÓSÁG

GOND NÉLKÜL TELJESÍTI 
A 6,2 MÁSODPERCES
0–100 SPRINTET
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189.900 Ft
VW T-ROC 1.5 TSI Life DSG már havi nettó

-ért cégek részéreúj autó?
Félévente

A tájékoztatás nem teljes körű.
További részletek: 

carmenrent.hu

2013 szeptemberében az egész orszá-
got megrázta a győri kosarasok tragé-
diája. A csapatot szállító busz kilenc

évvel ezelőtt borzalmas balesetet szenve-
dett. A Sopron elleni bajnokira igyekvő, szabá-
lyosan közlekedő jármű egy személyautóval
ütközött, miután utóbbi áttért a szemközti
sávba. A győriek trénere, Fűzy Ákos és a gárda
klubigazgatója, Tapodi Péter életét veszítette
a balesetben. A buszban utazók közül szinte
mindenki kisebb-nagyobb sérülést szenve-
dett, a szerb válogatott Natasa Kovacsevics
bal lábát térd alatt amputálni kellett.

Azóta minden évben a Sopron elleni emlék-
mérkőzéssel adóznak az elhunytaknak a győ-
riek. A klub idén egyébként jótékony akciót is
indított: arra kérte a meccsre kilátogató né-
zőket, hogy belépőként hozzanak magukkal
egy labdát a mérkőzésre. A lelátón helyet
foglalók a találkozó előtt és a szünetben a pá-

Méltó módon emlékezett meg az UNI Győr női kosárlabdacsapata
Fűzy Ákosról és Tapodi Péterről. A zöld-fehérek a Sopron Basket-
tel játszottak emlékmérkőzést a győri együttes néhai vezető -
edzője, illetve klubigazgatója tiszteletére. A végig szoros meccset
végül 88–87-re nyerték a vendég soproniak.

FŰZY ÁKOSRA ÉS TAPODI PÉTERRE
EMLÉKEZTEK

Szerző: Pécskai István
Fotó: Vig Norbert

lyára hajították a labdákat, amelyeket egy
győri óvodának juttat majd el az egyesület. A
legtehetségesebb fiataloknak átadták a Fűzy
Ákos- és Tapodi Péter-vándordíjakat, a „Győri
női kosárlabdáért” emlékérmeket. Egyébként
egy jubileumi sikerről is megemlékeztek a
klubvezetők: felelevenítették a csapat tíz év-
vel ezelőtt megnyert bajnoki címét is. De el-
sősorban persze mindenki Fűzy Ákosra és Ta-
podi Péterre emlékezett.

„Nagyon fontos, hogy Ákos és Péter emlékét
méltóképpen megőrizzük, és azok a gyere-
kek is tudjanak róluk, akik nem ismerték
őket. Megpróbáljuk a kilenc évvel ezelőtt el-
maradt mérkőzést bepótolni a Sopronnal.
Köszönöm a soproniaknak, hogy ebben min-
dig partnerek. Szimbolikus az is, hogy évek
óta ezen a meccsen tüntetjük ki a dolgozó-
inkat és a sportolóinkat, akik az elmúlt sze-
zonban a legjobban teljesítettek” – mondta
lapunknak Fűzy András, a győriek elnöke, aki
optimista a közelgő új kosárlabdaidényt
megelőzően.

ÚJRA ÚJRADÓ
FESZTIVÁL
Szeptember 16-án és 17-én újabb prog-
ramokkal várja a látogatókat az ÚjRadó
Fesztivál a Radó-szigeten. A rendezvény
célja, hogy a győriek és a városba látoga-
tók újra kihasználhassák a sziget adott-
ságait és megismerhessék a jövőben
megújuló csónakház új funkcióit is.

Pénteken 17 órától divatshow, 17.30-tól
bármixer-látványshow veszi kezdetét. A
zenepavilonban DJ Solymi zenél, 19 órá-
tól Dallos Bogi, 21 órától Deniz és Orso-
vai Reni ad konceret.

Szombaton 18 órától gólyalábasokat és
zsonglőröket láthat a közönség, majd
bemutatkozik a PH-Érték. A zenéről dél-
után Dj Máté és Dj Giga gondoskodik. 21
órakor Azahriah-koncert lesz. (A koncert
ingyenes, de korlátozott számban láto-
gatható, telt ház esetén a rendezvény-
helyszínt kordonnal lezárják.)

A két nap folyamán látható lesz a Spar-
tacus-csónakház történetét bemutató
kiállítás, a vízen ki lehet próbálni a SUP-ot
és a kajakot, művészeti és kézműves
foglalkozások, bűvészműsor, hintapark,
selfie-box várja a kilátogatókat. Estén-
ként, 21 és 23 óra között a Rába-partról
fényfestést nézhetünk meg, amelyet a
Spartacus-csónakházra vetítenek.
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„Örülök, hogy a győri sportolók remekül tel-
jesítettek. Elismerésül oklevelet adtunk át
nekik, illetve az önkormányzat bizonyos
sportágak esetében anyagi juttatást is biz-
tosít a megfelelő eredményekhez. Emellett
kiemelkedő támogatást adunk a győri egye-
sületeknek. A sport a folyamatos küzdelem-
ről szól. Ez így van nálunk, az önkormányzat
esetében is, hiszen nehéz időket élünk. Biz-
tos vagyok benne, túl leszünk a nehézsége-
ken, s a jövőben is nagyszerű eredmények
születnek” – jelentette ki Radnóti Ákos.

A világ-, Európa- és olimpiai bajnok Kopasz
Bálint évek óta az első számú magyar

A REMEKLO SPORTOLÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
A világ- és Európa-bajnokságon eredményes győri sportolókat
köszöntötték a városházán. A kajak-kenusok, a tornászok, az
úszók és a teniszezők is kiemelkedően szerepeltek az elmúlt idő-
szakban. Ennek apropóján Radnóti Ákos sportért is felelős alpol-
gármester díjazta a sportolókat.

sportolók közé tartozik. Az idei Eb-n is
szenzációsan teljesített, négy aranyérmet
gyűjtött be.

„Mostanáig, az Európa-bajnokságig nagyon
keményen dolgoztam, de megérte a befekte-
tett munka. Nem gondoltam, hogy négy
aranyérmet tudok szerezni az Eb-n, ráadásul
mindet olimpiai számban. Élsportolóként azt
mondom magamnak és a fiataloknak is, hogy
megéri keményen dolgozni. Jövőre is hasonló
évet várok magamtól, hiszen lesz világ- és Eu-
rópa-bajnokság is, valamint célom, hogy minél
jobb időkkel kvalifikáljam magam a 2024-es
olimpiára” – jelentette ki Kopasz Bálint.

A Somogyi Elektronic-GYAC férfi szuperliga-
teniszcsapata a magyar bajnokságban lett az

első. Valkusz Máté, Marozsán Fábián, Fajta
Péter, Bíró André, Makk Péter, Trapli Szabolcs,
Rózsa Gábor, illetve csapatkapitányként So-
mogyi Zsolt segítette győzelemre a gárdát.

„A legutóbbi három bajnokságot megnyer-
tük, így Szuperliga-győztesnek mondhatjuk
magunkat. A csapat összetételét nézve a si-
ker a jövőben is garantált. A Davis-kupa-vá-
logatott tagjai közül hárman Győrben ját-
szanak. Elégedettek vagyunk, de tervben
van az is, hogy egy-két fiatal játékost még
szerződtetünk” – mondta Somogyi Zsolt.

´́

Radnóti Ákos és Somogyi Zsolt
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Számítottál rá, hogy 44 évesen újabb két magyar
bajnoki cím büszke tulajdonosa leszel?
Egyáltalán nem, hiszen annak idején azért kezd-
tem el kajakozni, hogy legalább egy ifjúsági világ-
bajnokságot nyerjek. Aztán másképp alakultak a
dolgok. Az első ifi-vébémről rögtön három arany-
nyal tértem haza, később háromszoros olimpiai
bajnok lettem és közben újabb világbajnoki és

Európa-bajnoki címeket szereztem. Idén harminc -
öt éve, hogy kajakozok. Néha elgondolkodom, va-
jon mondják-e már az edzők az új generáció tag-
jainak, hogy „Figyelj, bárki megverhet, csak az
öreg Kammerertől ne kapjál ki!”.  

Az ellenfeleid kis túlzással a fiaid lehetnének.
Ez egyáltalán nem túlzás, hiszen a fiam húszéves,
és vannak olyan osztálytársai, akikkel egy edző-
táborba járok, de fiatalabb kajakosokkal is gyakran
versenyzek. Nagyon sokan szeretnék közülük a
skalpomat, pedig nem engem kellene megverniük.
Van egy szintén győri színekben versenyző, reg-
náló olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki cím-
védő, Kopasz Bálintnak hívják. Ha valaki világra-
szóló eredményeket szeretne elérni, sokkal in-

Kammerer Zoltán, a háromszoros olimpiai bajnok sportlegenda képtelen ki-
hívások nélkül élni. A 44 éves klasszis Szolnokon két új országos bajnoki cí-
met ünnepelhetett, pedig mint mondja, a riválisoknak már nem őt kellene le-
győzniük. De mi a titka és tervezi-e a visszavonulást? – erről is kérdeztük.

„SOKAN AKARJÁK A SKALPOMAT”

kább őt kellene elcsípnie a hazai és a nemzetközi
mezőnyben, nem engem.

Mi a titkod?
Nincs titok. Egyszerűen nagyon szeretem, amit
csinálok. Nekem nem kell plusz motivációt keres-
nem. Teljesen automatikus, hogy amikor reggel
felkel a nap, én indulok edzeni. Akkor is, ha rossz
idő van, ha fúj a szél vagy ha éppen esik az eső.
Maximális erőbedobással kell dolgozni minden-
nap, olyankor is, ha nem ideálisak a körülmények.
A kék égbolt, a napbarnított bőr, és az izmos test
csak egy része az egésznek, viszont én azt az utat
is nagyon szeretem, amíg az ember eljut idáig.

Az Európa-bajnokságon szakkommentátorként
láthattunk az M4 Sporton. Hogy érezted magad
a stúdióban?
Kamera a becenevem, talán azért sem jöttem za-
varba az élő adásban. De a viccet félretéve, örültem
a felkérésnek, így még az sem zavart a közvetítés
alatt, hogy ezúttal nem lehettem ott az Eb-n.

Mit gondolsz most a visszavonulásról?
Szolnokon megfordult a fejemben, hogy ez lehet
az utolsó országos bajnokságom. Az ötszáz mé-
teres döntő utolsó ötven méterén ezért inkább
már lassítottam, hogy még egy picit élvezhessem,
hogy elöl megyünk és nyerünk. Fantasztikus érzés
volt. Hogy ez volt-e az utolsó versenyem? Október
elején hozom meg a döntést, addig tart az ob utá-
ni pihenő.

Addig is, mit üzensz a skalpvadászoknak?
Hogy sose adják fel!

„OKTÓBERBEN DÖNTÖK 
A FOLYTATÁSRÓL.”

CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr-Ménfôcsanak, 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.

CBA és Príma üzleteinkbe fel-
veszünk eladó, pénztáros, áru-
feltöltô munkakörbe kollégákat.
Hentes-eladó bruttó 500.000 Ft
elérhetô munkabér 8 órás munka-
körben! Pályakezdôk, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk részmunka-
idősként. Jelentkezés helyben, az
üzletvezetônél vagy fényképes ön -
életrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail-címre várjuk.

Kiemelt ajánlat: szeptember 9—15.

699 Ft/kg

Csirkecomb
farrésszel

Hohes C Mild Juice Narancs,
Red,Multivitamin

100% gyüm.tart., 1 l

Hagyományos eljárással
füstölt szívsonka

Sertéstepertô
200 g, 5245 Ft/kg

FJK Szardíniafilé
olí0vaolajban
90 g, 4433,33 Ft/kg

399 Ft/db

1049 Ft/db

Rege csalamádé, vegyes
savanyúság

330 g, 1027,27 Ft/kg

339 Ft/db

399 Ft/db

Csirkemellcsont 249 Ft/kg

Páros lángolt kolbász 2299 Ft/kg

3899 Ft/kg

kartonos ár

209 Ft/db

Steffl dobozos sör 4,1%-os,
0,5 l, 418 Ft/l

Palcsó Zoltán Kft.
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