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Szeptember 8–10. között a hazai ralisport
legjobbjainak részvételével rendezik meg

az I. Győr Rallyt. Az előkészítése már el is kez-
dődött, szerdán a városházán zajlott egyez-
tetés a versennyel kapcsolatban, ahol Győr
polgármestere személyesen üdvözölte, hogy
hivatalosan is elkezdődtek az első Győr Rally
előkészületei. Dr. Dézsi Csaba András úgy fo-
galmazott, ideje volt már, hogy visszatérjen a
városba az autósport, már csak azért is, mert
Győr az autógyártás fellegvára.

„A célunk, hogy sok ezer embert idevonz-
zunk Győrbe, egy teljesen ingyenes, látvá-
nyos autóversenyre, ami a városnak egy fil-
lérjébe sem kerül, mi csak a helyet biztosít-
juk. Remek program lesz, rendkívül látvá-
nyos, és az esemény passzol ahhoz a kon-
cepcióhoz, hogy új sportrendezvényeket
hozzunk a városba. Korábban nagy sikerrel

HA SZEPTEMBER, AKKOR GYOR RALLY!

Avilág legnagyobb székely kapujának meg-
valósulása a helyben élők szándéka mel-

lett az egész magyar nemzet összetartozását
is kifejezi. A Sokorópátka határában megépülő
kapu 10 és fél méter magas és 16 méter szé-
les lesz, amely nemcsak méreteiben lesz mo-
numentális, hanem különleges is, mert a fából
készült építmény egy közút felett ível majd át.
A székely kapu megálmodóinak célja, hogy
minden jó szándékú magyar embert meg -

SZENTMISE SOKORÓ KAPUJÁÉRT
Böjte Csaba tart szentmisét a Sokoró kapujáért március 15-én 18
órakor a győri székesegyházban. Az eseményen befolyt adományokat
a székely kapu elkészítésére fordítják.

szólítsanak, akikkel a június elejére tervezett
avatóünnepségén közösen mondhassák ki:
összetartozunk! Az út fölött átívelő kapu mel-
lett a térségben honos gyümölcsfákkal szegé-
lyezve alakítják ki az Összetartozás terét. Az
ökumenikus kápolnával, többfunkciós építmé-
nyekkel és pihenőpontokkal tagolt park egy-
szerre szolgál majd rekreációs és kulturális cé-
lokat. Részletek a www.sokorokapuja.hu
weboldalon.

rendeztek rangos ralikat Győrben, utoljára
1991-ben. Nem utolsósorban remek kísérő
programokat is szervezünk, lehet majd fo-
tózkodni a raliautókkal, és találkozni a ver-
senyzőkkel. Ez a szeptemberi hétvége a vá-
ros turizmusában kiemelkedő lehetőségnek
számít” – mondta el a sportot is felügyelő
alpolgármester, Radnóti Ákos.

A városvezetés a szakemberekkel közösen
úgy alakítaná a szeptemberi versenyt, hogy
a belvárosban is rendeznének gyorsasági
szakaszokat. A verseny megnyitója, záró -
eseménye és a díjátadás a belvárosban lesz,
szeretnék a gyorsasági szakaszt is bevinni a
centrumba, ezért széles körű egyeztetés
kezdődött.

Az eseményre várhatóan több tízezren lesz-
nek majd kíváncsiak, óriási vonzerő lehet a
Győr Rally. Éppen ezért, ha mindenki elége-
dett lesz a versennyel, akár hagyomány is le-
het belőle.
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SZEMSZ      G

Pécskai István

GYORI SZÁL A
FORRADALOMBAN
175 évvel ezelőtt, 1848.
március 15-én a pesti Pil-
vax kávéházból induló el-
lenzéki fiatalok vezetésével
kitört a forradalom Magyar-
országon. Az esemény egy-
részt a nemzeti önrendel-
kezés és az identitás meg-
őrzése, másrészt az egyéni
szabadságjogok kivívása
miatt történelmünk meg-
határozó eseménye. Ezt kö-
vetően olyan folyamatok
indultak el hazánkban,
ame lyeket még később a
szabadságharc leverése
sem állíthatott meg. Talán
kevesen tudják, de az
1848-as forradalom kitöré-
sében Balogh Kornél révén
Győrnek is kiemelkedő sze-
repe volt. A város követeként
tevékenykedő férfi segített
ugyanis Kossuth Lajosnak
rávilágítani Klemens von
Metternich machinációira.
Az osztrák miniszterelnök
ugyanis fedezet nélkül akart
jelentős pénzt kibocsátani a
magyar korona terhére. A
Habsburgok politikusa az
ügybe belebukott, követke-
zett a bécsi forradalom,
majd pedig jöttek a ma-
gyarországi események.
Győr egyébként egy másik
különleges jubileumot is
ünnepel ebben a hónapban.
425 évvel ezelőtt, 1598
márciusában sikerült ugyan-
is visszafoglalni a várost a
törököktől. A hőseinkről, el-
sősorban Pálffy Miklósról
és Schwarzenberg Adolfról
idén is méltóképpen emlé-
keznek meg a városban:
ünnepi szentmisével és ko-
szorúzással is tisztelegnek
előttük a győri hagyomány -
őrzők.

„Büszkék lehetünk arra, hogy a forradalmat Győr-
ből robbantották ki” – kezdte a múltidézést a
szakember. „Úgy tanultuk, hogy Kossuth híres fel-
irati beszéde volt az, ami indukálta a forradalmat,
de tudni kell, hogy ezt megelőzően a győri Balogh
Kornél írt egy beadványt és Kossuth Lajos ehhez

írta hozzá a saját beszédét. Balogh Kornél győri
születésű (1804–1880), az 1843–1844. évi po-
zsonyi országgyűlésen Győr megye követe, a me-
gyei konzervatívak egyik vezető egyénisége volt.
1847-ben ismét követként képviselte a győri vár-
megyét a pozsonyi országgyűlésen. Ő volt az, aki
a Metternich-féle machinációkra rájött. Balogh
Pozsonyban csatlakozott Kossuth Lajoshoz, aki az
országgyűlésen elmondta híres beszédét. Ebben
arról volt szó, hogy az észak-olasz háborús hely-
zet miatt, ahol az előző hónapokban zajlottak a
forradalmi események, rengeteg pénzre volt
szükség. Fedezet nélküli bankókibocsátás követ-
kezett volna be a magyar korona terhére. Nagyjá-
ból 3 millió aranykorona értékű tartalék volt, de a
költségekhez 20 millió értékű pénzjegyet kellett
volna nyomtatni. Emiatt robbant ki az egész ese-
ménysor” – mondta Szabó Gyula.

VÁROSUNK FONTOS SZEREPET JÁTSZOTT

A SZABADSÁGHARCBAN
„Büszkék lehetünk Lukács Sándorra is, aki már-
cius 15-én a Széchenyi téren tartott beszédé-
ben bejelentette, hogy delegáció ment Bécsbe a
királyhoz az országgyűlés által elfogadott re-
formkövetelések átadására. Kifejezte bizakodá-
sát is, hogy Magyarországon nemsokára a sza-
badság és egyenlőség fog uralkodni” – emelte
ki a szakember. Később újra beszédet tartott,
ezután fáklyás felvonulás indult a városban több
ezer résztvevővel. Másnap a város lakói nemzeti
szalaggal jelentek meg az utcán, Lukács pedig
Pozsonyba ment, ott várva a király válaszát az
országgyűlés határozataira. A király a bécsi és
pesti forradalmi események hatására kénytelen
volt elfogadni a követeléseket, és Batthyány La-
jos megbízást kapott kormányalakításra. Lukács
elégedetten tért haza Győrbe, ahol március 19-
én Magyarok figyeljetek címmel röpiratot tett
közzé, melyben kifejezte a polgári átalakulás bé-
kés és gyors megvalósulásába, a választójog ki-
szélesítésébe vetett hitét.

„Büszkék lehetünk Xántus Jánosra is, aki közép-
iskolai tanulmányait a győri bencéseknél végez-
te, a szabadságharc alatt több ütközetben helyt -
állt, a sukorói templom tornyából figyelte Jella-
sics hadműveletét, részt vett többek között a
pákozdi csatában is” – emelte ki Szabó Gyula. A
világosi fegyverletétel után az Egyesült Álla-
mokban keresett menedéket. Xántus népszerű-
ségét jól mutatja a legenda, amely szerint Karl
May róla mintázta Winnetou barátjának, Old
Shatterhandnak alakját. Ő mindig magával hord-
ta Henry-karabélyát, s ilyen fegyvere volt Xán-
tus Jánosnak is, a híres hosszú puskáját a győri
múzeumban őrzik.

Az egyesület elnöke szerint büszkének kell len-
nünk a nemzetőrökre is, akik – kutatásai szerint
– a híres győri szegkovács cigányok közül ke-
rültek ki. Végül még egy győri történet kapcso-
lódik ehhez az időszakhoz: amikor már minden
veszve volt, Klapka György és vele együtt ren-
geteg győri kitört a komáromi várból. Az ost-
romló sereget a Dunába szorították, majd az
utolsó magyar városként Győrt is visszafoglal-
ták. Ekkor komponálta Egressy Béni a Klapka-
indulót. „Jó lenne, ha ezt a „komáromi indulót”
is eljátszaná a Győri Filharmonikus Zenekar a
március 15-ei ünnepségeken” – fejezte ki re-
ményét végül Szabó Gyula.

Több szempontból is büszkék lehetünk mi, győriek, hiszen az 1848–49-es
forradalom és szabadságharcból városunk is kivette részét. Szabó Gyulá-
val, az Arrabona Városvédő Egyesület elnökével beszélgettünk az időszak
történelmi kutatásairól.
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Fotó: Marcali Gábor
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Akét szolgáltató mindent elkövet, hogy
munkájuk látványos legyen, hogy az
emberek tisztaságban élhessenek. A

Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgató-
ságához tartoznak a közterületi takarítási
feladatok. „Naponta reggel 6 és este 10 óra
között félszáz kézi úttisztító gondoskodik
városunk tisztaságáról, a belvárosban hét-
végén is takarítanak. Feladataik közé tarto-
zik a csikktartók, a hulladéktartók ürítése, a
buszmegállók rendbetétele, majd az utcák,
parkok takarítása” – tájékoztatott Szatmári
János, a Győr-Szol Zrt. városüzemeltetési
üzletágának vezetője.

A kézi munkaerő mellett három kis seprő-
géppel és két nagy géppel gondoskodnak
a por-, a levél- és a sártalanításról az idő-
járás függvényében. Utóbbiak közül az
egyik a belvárosi fő- és tömegközlekedési
útvonalakat járja végig, a másik a lakóöve-
zetet takarítja meghatározott útvonalterv
szerint.

Ünnepekkor, nagyobb rendezvények idején,
mint a közelgő március 15., megerősített
szolgálatot teljesítenek a takarítók, a ren-
dezvények előtt, alatt és közben is szedik a
szemetet, ürítik a csikktartókat.

A járókelőknek nem lehet gond a szemete-
sekbe dobni a hulladékot, hiszen lépten-
nyomon megtalálhatóak, a belvárosban
600, városszerte 3 ezer gyűjtőedény áll ren-
delkezésre. Havi szinten mintegy 600 köb-
méter hulladék keletkezik így, de például az
adventi vásár idején tavaly mintegy 500
köbmétert szállított el a GYHG.

A kutyapiszok is gyakran gondot okoz, pe-
dig az összeszedésére, elhelyezésére is

vannak erre kijelölt helyek, úgynevezett
„kutyavécék”.

Győrben az összes keletkezett hulladék 20,4
százalékát gyűjtjük szelektíven, ami orszá-
gosan kiemelkedő eredmény. Ez többek kö-
zött annak köszönhető, hogy Magyarország
egyik legmodernebb hulladékgazdálkodási

rendszerét működteti Győrben és térségé-
ben a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. Jelenleg városunkban össze-
sen 158 helyszínen üzemel szelektív hulla-
dékgyűjtő sziget, ahol a legnagyobb mennyi-
ségben összegyűlő műanyag, papír, üveg és
fém csomagolóanyagokat lehet ingyenesen
elhelyezni. „A város köztisztaságának fenn-
tartása érdekében a papír- és műanyaggyűj-
tő konténereket naponta ürítjük, a frekven-
tált helyeken lévőket naponta többször is. Az
ürítőjáratok mellett külön járműveket ve-
zénylünk a szelektív szigetek és azok kör-
nyezetének takarítására, a gyűjtőedények
mellé rakott hulladékok elszállítására.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester azt ígérte, hogy Győr a legtisztább magyarországi város lesz,
ennek érdekben az önkormányzat mellett a két nagy szolgáltató, a Győr-Szol és a GYHG is mindent
megtesz. Azt azonban ne felejtsük el, hogy a város tisztasága elsősorban rajtunk, az itt élőkön mú-
lik. Ha mi nem szemetelünk, igényesek vagyunk a környezetünk iránt, akkor biztosan a mi települé-
sünk lesz a legtisztább, a legszebb Magyarországon.

A LAKOSSÁG NÉLKÜL NEM MEGY
GYŐR A LEGTISZTÁBB VÁROS CÍMRE TÖREKSZIK

GYŐRIEK MONDTÁK
B. Beáta: A legszebb és legélhetőbb
város. Jó benne élni, tiszta és bizton-
ságos. Büszke vagyok, hogy a részese
lehetek.

M. Richárd: Győr egy irigylésre méltó
hely. Tiszta, rendezett, aki pedig nem
így gondolja, az menjen el Pestre vagy
Pécsre, majd megtudja...

K.-né Magdolna: Örömmel sétálok a
kisunokámmal a belvárosban, a víz-
parton, de sajnos gyakran látom, hogy
a cigicsikket a lábukkal nyomják el és
ott hagyják a járdán az emberek. Én ar-
ra tanítom az unokámat, hogy a saját
szemetünket, a papírzsepit vagy a cso-
kipapírt, üdítősdobozt a kukába dobja.
Otthon pedig szelektíven, külön zacs-
kókba gyűjtjük a hulladékot, és már ő
is tudja, mit hova kell tennie.

F. Zsanett: Vidékről járok be a belvárosba
dolgozni és reggelente jó látni, hogy sep-
rik az utcákat – van, hogy egy kis géppel
– és ürítik a gyűjtőket, összeszedik a
mellé dobott szemetet. Nem is beszélve
arról, hogy tiszták, szépek a virágágyá-
sok is, már most kora tavasszal is lehet
bennük gyönyörködni. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyűlése az önkormányzati el-
ismerések alapításáról szóló 11/2013.
(II. 22.) önkormányzati rendelete alap-
ján 2023. évben

„GYŐR
OKTATÁSÜGYÉÉRT” 

kitüntető díjat adományoz.

A „Győr Oktatásügyéért” díj azon a pedagógus-
nak vagy oktató-nevelő munkát segítő személy-
nek adományozható, aki kiemelkedő munkájával
és példamutatásával pedagógustársai, a tanulók,
a szülők, a szűkebb és tágabb környezete előtt
megbecsülést szerez a városban. A díjat évente
legfeljebb 3 fő kaphatja. A kitüntetettek díszes
oklevélben, emléktárgyban és pénzjutalomban ré-
szesülnek. Az elismerés adományozásáról Győr
Megyei Jogú Város polgármestere érdemeket
méltató határozatával dönt 2023. május 31. nap-
jáig. A díjak átadására 2023. június 15. napjáig
bezáróan ünnepélyes keretek között kerül sor.

A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterü-
lethez igazodóan: Győr Megyei Jogú Város polgár-
mestere, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Közgyűlésében (a továbbiakban: Közgyűlés)
mandátummal rendelkező önkormányzati képvise-
lő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv
döntése alapján, valamint párt győri szervezete, to-
vábbá a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes
szervezeti egysége, az önkormányzat fenntartásá-
ban vagy működtetésében lévő intézménye, a
Győrben működő művészeti csoport, valamint győri
székhelyű köznevelési intézmény pedagógus mun-
kakörben, valamint nevelő és oktató munkát köz-
vetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja.

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartal-
maznia kell: a javaslatot tevő személy nevét, lakcímét,
telefonszámát, elektronikus levelezési címét, az elis-
merésre javasolt személy nevét, lakcímét, foglalko-
zását, az elismerésre javasolt életútjának, munkássá-
gának, tevékenységének ismertetését, valamint az
elismerés megjelölését és részletes indokolását. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Fő-
osztály Intézményfenntartói Osztálya vezetőjéhez
kell benyújtani (9021 Győr, Honvéd liget 1.).

Beérkezési határidő: 2023. április 3.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre
megjelölt határidőig beérkezett és megjelölt tartalmi
elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ:
GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán-
szolgáltatási FŐosztály Intézményfenntartói Osztályán
(9021 GyŐr, Honvéd liget 1., 5 em. 501.), valamint a
96/500-255-ös telefonszámon. A vonatkozó önkormány-
zati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslat-
tétel benyújtását segítŐ adatlap, továbbá az adatvédelmi
tájékoztató letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Az egyéb helyekről is folyamatosan elvisz-
szük a zugszemetet. Népszerűek a győri
hulladékudvarok, a létesítményekben a jo-
gosultság igazolása után ingyen, környezet-
barát módon lehet elhelyezni a háztartásból
származó hulladékokat” – tájékoztatott
Nagy Csaba, a GYHG igazgatója.

A cég által működtetett hulladékgazdálko-
dási rendszer lényege, hogy a hulladékot a
lehető legnagyobb mértékben újrahaszno-
sítsák, erősítve ezzel a körforgásos anyag-
gazdálkodás folyamatát. A GYHG nagy fi-
gyelmet fordít a lakosság és az ügyfelek tá-
jékoztatására, erre jó példa a Hulladék112
alkalmazás. A GYHG-nál zajló munka elis-
merésére bizonyíték, hogy a győri vállalat a
vezetője annak a konzorciumnak, amely a
hulladékgazdálkodás országos átszervezése

során megnyerte az egész nyugat-dunántúli
régió szakmai összefogását.

A Városrendészetnél arról tájékoztattak, hogy
a köztisztaságért felelős városrendészek,
ezen belül a „szemétkommandó” a nap 24
órájában tart ellenőrzést. A járőrök feladata
pedig többek mellett az, hogy ügyeljenek a vá-
ros tisztaságára is. Tettenérés esetén például
összeszedetik a szemetet és azt a gyűjtő-
edénybe rakatják. Amennyiben illegálisan le-
rakott hulladékot, vagy a szelektív sziget mel-
lé lerakott szemetet találnak, azt jelzik a
GYHG-nak. Ez esetben ha tettenérés történik,
ellenőrzés alá vonják az illetőt. Minden város-
rendész felel a köztisztaságért, de a „szemét-
kommandó” lényege az, hogy az illegális sze-
metelők számára mindaddig „láthatatlanok”,
amíg meg nem kezdik az intézkedést.
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Reggel fél hat, ébred a város. A Bem tér mel-
letti utcában festő ruhás emberek ülnek be
egy öreg autóba. Négyen vannak. Megyünk
a szélrózsa minden irányába, mondják.

Egy autóval? – kérdezem. Bólogatnak. „Az
egyik gyerek már két éve nálunk van, kisebb
munkákat rá lehet bízni. Ketten egy már
majdnem kész ház falait mázoljuk sötét-
zöldre. A sofőrünk meg a főnök, neki vég-
zettsége is van hozzá, harminc éve keveri a
színes löttyöt, aztán ha mi végeztünk, kija-
vítja, amit elszúrtunk, egyszer nekem az
egészet átpingálta, akkor össze is balhéz-
tam vele, de ő az átvevő. Olyant már nem ta-
lál, hogy szakmunkát csak szakmunkás vé-
gezzen. Én már csempéztem is, meg tetőt
javítottam, segítettem kéményt rakni. Job-
ban megél az ember, ha több mindenhez ko-
nyít egy kicsit, mintha egy szakmában ő len-
ne a király.”

Kutyások jönnek, érdekes, de mindenki kö-
szön a másiknak, és mosolyog. A kutyások
elbeszélgetnek egymással, a babakocsis
kismamák meg telefonálnak és unatkoz-
nak, osztja meg korai tapasztalatait egy fé-
lig vak, öreg buldogot sétáltató férfi. Az
asszony már mindenperces, jön a második
gyerek, magyarázza, miből meríti babako-
csis tapasztalatait.

Egy kocsmáros szereli le a rácsot a bejárat
elől. „Csak tízkor nyitok” – előzi meg, hátha
egy felesért jöttem. „Harmincöt éve borral
meg pálinkával keresem a kenyerem, de a

REGGELI ÁSÍTÁSOK, NAPKEZDET ELŐTT

reggeleknek már rég bealkonyult. Régebben
egy melós két feles nélkül el se indult a
gyárba. Most már konyec filma. Senki sem
meri megkockáztatni az állását, csak én
megyek tönkre.”

Feltűnnek a biciklis futárok: „Reggelire még
kevés az igény, de egyre többen hozatnak
friss péksüteményt, egyszer még olyant is
láttam, hogy egy gyerekes család nem ku-
tyafuttában reggelizett reggel hétkor, ha-

nem szépen megterített asztalnál. Irigyel-
tem is őket. Napközben sokan bolti árut
rendelnek. Most haragszanak ránk a bolti
pénztárosok meg az árufeltöltők, mert
többüknek elvettük a munkáját. Otthonról
rendelni sokkal kényelmesebb, persze va-
lamivel drágább. Borravaló már alig van
készpénzben, azt is interneten adják az
emberek, a gép felkínálja nekik ezt a lehe-
tőséget, élnek is vele. Van két áruházi ra-
kodóból lett futár kollégám, ők lassabban
bírják a tempót, pedig a legfontosabb, hogy
gyorsan célba érj.”

Hat futóval is találkoztam a Bem téren, de
a ménfőcsanaki Bezerédj park melletti ját-
szóteres pálya is forgalmas. Ott több a sé-
tálgató, önmagát mozgással rehabilitáló
idős ember, az adyvárosi tó körül inkább
fiatalok futnak.

Szembetűnő, hogyan alakul át a város szol-
gáltató rendszere. Ahol egy hete még mű-
körmös ügyködött, ott kulcsot másolnak. A
gyerekfoglalkoztatóknak, szülinapot szerve-
ző helyiségeknek sem megy valami jól. A
magánrendelők vérvételi helyein azonban
már vannak várakozó emberek.

Fiatal lány nyitja a férfifodrászüzletet: „Nem-
rég még egy közeli szalonban dolgoztam
ötödmagammal, de a tulaj eldöntötte, hogy
sznob üzletet csinál. Reklám semmi, előfor-
dult, hogy egyikünknek sem volt vendége,
de senkit sem fogadott azonnal. Közölte,
hogy ez egy nívós szalon, időben be kell je-
lentkezni, ide beesni nem lehet. Hát én meg
kijelentkeztem, mert ilyen mentalitással
nem fog megélni.”

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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Mesélne egy kicsit a családjáról? A szülei
mivel foglalkoztak, hová valósi?
Az édesapám evangélikus lelkész volt, a
családunk Tolna megyéből, a Dombóvár
melletti Kaposszekcsőről származik. Van

egy ikertestvérem, János. Édesanyámnak
német felmenői voltak, ezért a második vi-
lágháború után öt évre elhurcolták Orosz-
országba „málenkij robotra”, ahonnan végül
hazajött. Szász Attila az ő történetét dol-
gozta fel az „Örök tél” című filmjében. A for-

GYORI JOGÁSZ LETT 
AZ ÜGYVÉDI KAMARA ÚJ ELNÖKE

Négy unokája van, kiválóan beszél olaszul, vitorlázik, kerékpározik és szenior távolugró bajnok.
A család mellett a szakmai ügyekről is kérdeztük dr. Havasi Dezső győri jogászt, a Magyar Ügyvédi
Kamara újonnan megválasztott elnökét.

gatókönyv alapját az öcsém által írt család-
történet adta.

Ezek után hogy került a jogi pályára?
A lelkészi családból érkező gyerekek előtt
a hatvanas évek végégig zárva volt a taná-
ri és a jogi pálya. Éppen a mi középiskolás
éveink végén történt némi nyitás, így be-
adhattam a jelentkezésemet a Pécsi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi
karára. Az egyetem elvégzése után a fele-
ségem és én is Győrben kaptunk munkát,
így kerültünk ide. A nejem a bíróságon, én
pedig a vagongyár jogi osztályán kezdtem,
ahonnan elhívott a gazdasági kamara
észak-dunántúli titkárnak. 1989-ben több
kollégámmal jogtanácsosi munkaközössé-
get alapítottunk Győrben, 1992-ben pedig
megnyitottam az önálló jogi irodámat.
1976 óta, vagyis idestova 47 éve dolgo-
zom a szakmában.

Tavaly novemberig a megyei kamarát ve-
zette, most pedig az országos ügyvédi ka-
mara elnökének választották. Mire szá-
míthatnak a kollégák, lesz valamilyen
irányváltás?
Irányváltásról nem beszélnék, inkább csak
hangsúlyeltolódásról, például a munka-
szervezésben és az elektronikus eljárá-
sokban. Szeretném a kamara szolgáltató
jellegét is erősíteni, és tehermentesíteni a
területi szerveket, például az oktatás és a
továbbképzés területén. Magyarországon
15 ezerre tehető az aktív ügyvédek száma
és 2 ezer jogtanácsos dolgozik, ez tehát

egy nagy és komoly létszámú szakmai kö-
zösség. Régi ügyvédi közhely, de igaz: a
legrosszabb megegyezés is jobb, mint a
legkedvezőbb ítélet. Országos elnökként
fontosnak tartom, hogy a konfliktusok ki-
élezése helyett a kompromisszumkeresés
útját járjuk.

Hetvenévesen lett országos elnök, és
szemmel láthatóan jó formában van, ho-
gyan tartja magát ilyen fitten?
Már gyermekkoromtól kezdve sokat spor-
toltam, főleg atletizáltam, ma is minden-
nap mozgok, és szívesen túrakerékpáro-
zok. Távolugrásban szenior magyar baj-
noknak mondhatom magam, és súlylökés-
ben is bronzérmes vagyok, a sport tehát
fontos része maradt az életemnek. Két
gyermekem és négy unokám van, az
ügyvédi irodát már a fiam vezeti, de a csa-
lád és az új elnöki teendők is sok feladatot
adnak, így szeretném magam továbbra is
jó formában tartani.

´́

„A LEGROSSZABB 
EGYEZSÉG
IS JOBB, MINT 
A LEGKEDVEZŐBB
ÍTÉLET”

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Marcali Gábor
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Bende Ildikót amióta ismerem, idesto-
va 15 éve, soha nem láttam szomo-
rúnak. Mindig mosolyog, tele van

pozitív energiával, és bár időről időre be-
próbálkozom, mindig rám szól: „Tegezz,
drágám, ne magázódj!” Igazi örökifjú, árad
belőle a szeretet, ez a fajta életigenlés pe-
dig színpadi játékából is sugárzik. Mint
mondja, bizony neki is voltak és vannak ne-
héz időszakai, mégis igyekszik mindig po-
zitív maradni. És őszinte. Mikor arról kér-
deztem, számított-e arra, hogy meglepik a
kollégái az előadás végén, akkor sem ker-
telt. „Készültem rá, de ennek van azért
előzménye. Mikor Bakos-Kiss Gábor lett a
színház igazgatója, viccesen megjegyeztem
neki, hogy két év múlva te fogsz engem a
színpadon köszönteni. Beírta a telefonjába,
de úgy voltam vele, hogy vagy elfelejti, vagy
nem. És nem felejtette el” – kezdte beszél-
getésünket Ildikó. A színésznő 49 éve, fér-
jével karöltve lépte át az akkor még Kisfa-
ludy Színház küszöbét, s mint mondja, már

BENDE ILDIKÓ NYOLCVANÉVES

„LEGFONTOSABB EMBERNEK LENNI ÉS MARADNI,
A VILÁG ELOL NEM BEZÁRKÓZNI”
A szombati Mindenkinek mindene című előadás az összes eddiginél
különlegesebb volt, hiszen a Győri Nemzeti Színház társulata
és közönsége a teátrum színésznőjét, Bende Ildikót köszöntötte
80. születésnapján. A meghitt ünnepség végén lapunk is
boldog születésnapot kívánt a művésznőnek, aki úgy fogalmazott:
„ennyi idősen is a legfontosabb embernek lenni és maradni, a
világ elől nem bezárkózni, különben tavasszal a virágok sem
nyílnak ki!”

akkor, közel öt évtizeddel ezelőtt érezte,
hogy hazatalált Győrben.

„Csodálatos, hogy a születésnapomat a
színpadon ünnepelhettem. Féltem, hogy
mit fogok majd makogni, de minden csak
úgy jött magától, természetesen. Minden
emlék feltört a mélyről, éreztem a kollégá-
im szeretetét, elsöprő volt az, ahogy fo-
gadták a vallomásszerű mondataimat.
Szeretem ezt a bandát, és szeretem ezt az
Apor-darabot is, ami annyi örömet szerzett
már korábban is. Azt hiszem, ezt az együtt -
állást csak a sors tudta így rendezni!” –
mesélte Bende Ildikó.

Az Aase-, Győr Művészetéért, valamint Szent
László-díjjal is kitüntetett színésznő nemcsak
társulata, hanem családja körében is ünnepel-
hette születésnapját a Vaskakas Bábszínház-
ban. „A lányom és a fiam is eljött, sőt leírha-
tatlan érzés volt, ahogy a 12 éves unokámmal
bejártuk a színházat! A dédunokám messze
van, de lélekben ő is velem volt, felejthetetlen
élményt kaptam a születésnapomon, és ezért
hálás vagyok mindenkinek, aki valamilyen for-
mában a részese volt!”

Ildikó vallja, hogy jónak lenni jó, és bár mind
szakmailag, mind emberileg lenne mire
büszkének lennie, ő mégsem így gondolko-
zik magáról. „Ennyi idősen is a legfontosabb
embernek lenni és maradni, és a világ elől
nem bezárkózni, különben tavasszal a virá -
gok sem nyílnak ki! De őszinte leszek, én is
ember vagyok, sokszor irigy voltam vagy
igazságtalan, s közben mindig tudtam meg-
bánást tanúsítani és bocsánatot kérni. Nem
kívánnék mást magamnak, csak hogy éljek
egészségesen amíg csak lehet, drága Masni
kutyám társaságában!”

´́

Syntium 800 EU 10W-40 14.990 Ft
(eredeti ár: 24.059 Ft)

Syntium 3000E 5W-40 18.900 Ft
(eredeti ár: 27.387 Ft)

Syntium 5000 AV 5W-30 22.690 Ft
(eredeti ár: 31.963 Ft)

Az akció 2023. 01. 16-tól visszavonásig érvényes.

Egyéb feltételek: Az akciós olajcsere díja csak olajszű-
rő-csere esetén érvényes. Az akciós árak az olajszűrő dí-
ját nem tartalmazzák. A szakszerű olajcsere elvégzésé-
hez feltétlenül szükséges az olajszűrők cseréje is. Az olaj-
szűrő árával kapcsolatban szervizeinkben érdeklődj!

4 liter olaj 
(szuro nélkül) 
+ munkadíj

´́ ´́

Szent Imre út 55. (MOL-kút mögött) | kwikfit.hu

+36 96 411955
+36 30 690 6990

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Ács Tamás



2023. március 10.10

Tulajdonképpen mi a tehetség?
A tehetség az, ha egy gyerek va-
lamit tud minden különösebb
befektetés nélkül. Meglep min-
ket, hogy mennyire ügyes és
örülünk neki. A tehetségcsírák-
nak ezek a fölnyílásai is bizonyít-
ják, hogy az ember páratlan csil-
lag az univerzumban, hiszen
még az egypetéjű ikrek sem
egyformák.

Szülőként hogyan ismerhetjük
fel és mivel segíthetjük a kibon-
takozását?
Mindannyian hozunk valamit, és
ez a csillag ott van a homlokun-
kon, de ahhoz, hogy ragyoghas-
son, fel kell ismerni. Ezt pedig
úgy ismerhetjük fel, ha szeretet-
tel figyeljük minden megnyilvá-
nulását, hogy miben tér el pozi-
tív módon az átlagtól.

Ha felfedezzük a tehetségcsírá-
kat valamilyen hajlamra, akkor
ezt a hajlamot erősítsük, hogy
hajtsa őt a dolog művelése felé.
Minden lehetséges módon mel-
lé kell állni és gondozgatni az
óvodai, majd az iskolai közös-
séggel együttműködve. Ez a fej-

A hét elején az MCC győri tehetségközpontjának volt a vendége dr. Bagdy Emőke professzor, klinikai
pszichológus. Az ismert szakemberrel a pedagóguskonferencián tartott előadása előtt beszélgettünk.

AZ ÉLET TÖRVÉNYÉT NEM LEHET FELÜLÍRNI
lődés biztos útja, mert így sike-
reket fog elérni, s ez viszi tovább
előre, akár egy energianyaláb.
Meg kell élnie a sikert, az elis-
merést, s azt, hogy vele va-
gyunk, támogatjuk, figyelünk rá
és megbecsüljük.

Egy erőszakos, globális irányzat
hívei nemcsak az erkölcsi, ha-
nem a természeti törvényeket
is felülírnák. Önnek mi a véle-
ménye erről?
Nem lesz hatalma fölöttünk egy
föltámadó új ideológiának, ha a

többség ellene foglal állást. Min-
dig a többségé a főtörvény meg-
határozásának a joga. Az alap-
törvény az élet törvénye. Az
életünkkel feladatot kaptunk. Vi-
gyáznunk kell rá, gondozni, vé-
deni és továbbvinni, vagyis gyer-

meket nemzeni és szülni. Ez
minden filozófiának az alapja.
Azt kövessük, amit a tények iga-
zolnak, tudományosan érvényes
és bizonyított, nem ártalmas.
Ennek a mentén haladjunk kö-
vetkezetesen, össztársadalmi

konszenzus alapján, s akkor ezt
semmiféle belopakodó ideológia
nem tudja áttörni.

Ugyanakkor világszerte hatalmas
erejű az az irányzat, amely pusz-
tán fogyasztóvá akarja átnevelni
az emberiséget. Termelni és fo-
gyasztani gyógyszereket, inter-
netet, okoseszközöket. Közben
észrevétlenül az élet nélkülözhe-
tetlen munkaeszközeivé tesznek
olyasmit, amitől fokozatosan füg-
gővé válunk. Mi, felnőttek – jó
esetben – tudunk nemet monda-
ni az ártalmas dolgokra. A gyer-
mekeinket megvédeni az őket
csábító, mindenfajta élvezetet
nyújtó vonzásoktól viszont közös
feladatunk és felelősségünk. Lát-
nunk kell, hogyan próbálják a sze-
xuális éhséget indokolatlanul ko-
rán, éretlen gyermekeknél feléb-
reszteni, más irányba vinni, mint
a természetes út. Az internet-
használat pedig az információhoz
való hozzáférésnek olyan végte-
len terjedelmét teszi lehetővé,
ahol a gyerekeket szinte már ön-
maguktól sem tudjuk megóvni.
Kortársak, közösségi csoportok
hatására, feltűnősködésből ren-
geteg veszélynek teszik ki magu-
kat. Mindezeket megelőzni szin-
tén a mi felelősségünk.  

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor
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A Petz Aladár Egyetemi
Oktató Kórház 2023. már-
cius 1-jétől helyet ad az
alapellátási felnőtt- és
gyermekügyeletnek. A kór-
ház a biztonságos betegel-
látás érdekében minden
feltételt biztosított. Ebbe
beletartozik a betegmos-
dók biztosítása is. Sajnos
az első öt nap alatt a kéz-
fertőtlenítővel, papírtörlő-
vel jól felszerelt vécéket
megrongálták, az egyik
belső kilincset erővel letör-
ték és kitépték az ajtóból, a
vécépapírtartót is letörték
a helyéről, a kézfertőtlení-
tő szereket és a gyerme -
kek részére vásárolt vécé-
szűkítőt eltulajdonították.
Két nappal később már a
lámpabúrákat és az égőket
is elvitték – erről tájékoz-
tatta a látogatókat a kór-
ház Facebook-oldalán. 

Felmerül a kérdés, hogy ki
képes ilyet tenni? Beteg-
ként vagy kísérőként oda-
megy valaki, használja a
mosdót, majd ellopja, ami
mozdítható, ami meg
nem, azt tönkreteszi. Köz-
ben az orvos gyógyít, a
betegtársak várnak a so-
rukra, a beteg gyerekek
pedig használnák a mel-
lékhelyiséget. Emberünk
pedig, mint aki jól végezte
dolgát, távozik? Mit lehet
tenni? Vannak, akik ka-
merák felszerelését sür-
getik. De a mosdóba? Van,
aki egyenesen eltörné az
illető kezét, ha kiderülne,
ki volt a tettes. 

A kórház arra kéri az ügye-
letre érkezőket, hogy vi-
gyázzanak a felszerelések-
re, hogy a betegtársaik is
tudják használni azokat.

FELHÁBORÍTÓ 
ÉS ELKESERÍTŐ 
TÖRTÉNET 
A KÓRHÁZBÓL
Szerző: Földvári Gabriella

A díjra olyan szakembereket lehet jelölni, akik cse-
lekedetükkel megmentették betegük életét, vagy a
mindennapi orvosi munkájuk során olyan elhiva-
tottsággal praktizálnak, melyben rendkívüli oda -
adással, tudományos igényességgel és humanitá-
rius szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon,
de a zsűri döntése értelmében különdíjakat is kiosz-
tanak. A szavazatok alapján 7 orvos 6 régióból kap-
hat díjat. Az egyik régió Északnyugat-Magyaror-
szág, ide tartozik Győr-Moson-Sopron, Komárom,

RENDKÍVÜLI ORVOSOKRA SZAVAZHATUNK,
GYORI JELÖLT AZ ÉLEN
2017-ben volt a 80. évfordulója annak, hogy Szent-Györgyi Albert kutatásai -
nak elismeréseképp átvehette az orvosi és fiziológiai Nobel-díjat. A jubileum
alkalmából a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány hagyo-
mányteremtő szándékkal létrehozta a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat, ame-
lyet minden évben munkájuk elismeréseként olyan orvosoknak szeretne ado-
mányozni, akiket a szakmai zsűri és a páciensek is érdemesnek tartanak arra.

Esztergom, Vas, Fejér és Veszprém vármegye. A je-
lölési időszak már novemberben befejeződött, a
szavazás pedig február 20. óta zajlik online, a
www.szentgyorgyialbertorvosidij.hu weboldalon, és
március 20-ig tart.

Még tíz nap hátravan, már több mint 111 ezer ér-
vényes szavazat érkezett. Örvendetes, hogy régi-
ónkban, bár 6 megyét foglal magába, nagyon sok
győri orvos található az élmezőnyben is, a 122 je-
lölt közül 17-en győriek, az élen pedig dr. Schendl
Roland traumatológus áll. A díjátadó gálát április
12-én Budapesten, a Magyar Tudományos Aka-
démia épületében rendezik meg. A hátralévő idő-
szakban még változhat a sorrend, így érdemes rá-
szánni az időt, és szavazni arra, akit szeretnénk a
díjazottak között látni.

Két különdíjat oszt ki a szakmai zsűri: egy életmű -
díjat annak az orvosnak, aki inspirálja, tanítja a kör-
nyezetében dolgozó fiatalabb kollégáit, valamint egy
fiatal orvosnak, aki külföldön is követendő példaként
szolgál, vagy nemzetközi technológiát honosít meg
hazánkban az orvostársadalom javára.

Szavazni interneten lehet: a www.szentgyorgyi-
albertorvosidij.hu weboldalon.

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára
emlékeznek egy felolvasóest megszervezésével
a Bezerédj-kastély Művelődési Házban (Győr-
Ménfőcsanak, Győri út 90.) március 13-án 17
órakor. A helyszínen a vendégek számára leg-
kedvesebb Petőfi-művekből olvasnak fel.  > > >

PROGRAMAJÁNLÓ 
Küldje el programajánlóját a rendezvény
időpontja előtt két héttel: media@gyorplusz.hu
Összeállította: Csollán Tamara

Megemlékező műsort és koszorúzási ünnep-
séget tartanak Újvárosban a Kossuth-szobor
előtti téren március 14-én 9 órától.  > > >

A Kisalföld Kultúrájáért Egyesület Forradalmi
táncházat tart a Mesics György és Barátai Ze-
nekarral március 17-én a Rómer Házban  (Te-
leki László utca 21.) 17 órától játszóház, Káldy
Károly fazekas bemutatója, 18 órától aprók
tánca tánctanítással, 19 órától táncház, 20
órától dr. Nemesné dr. Matus Zsanett előadása
kezdődik Petőfiről.  > > >

´́

Az élen dr. Schendl Roland traumatológus áll

A 122 JELÖLT KÖZÜL 
17-EN GYŐRI ORVOSOK

Szerző: Mireider Máté
Fotó: Marcali Gábor
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RÖVIDEN

Egy nem hormonális férfi fogamzásgátló tablettát kísér-
leteztek ki a tudósok, amely megakadályozza a spermiu-
mok úszását. Egereken végzett vizsgálatok azt sugallják,
hogy a spermiumokat legalább néhány órán keresztül „el-
kábítja” – így nem érik el a petét. Nem üti ki a tesztosz-
teront, és nem okoz semmilyen férfihormonhiány mel-
lékhatást. A hatás körülbelül három órán át tartott és 24
óra után úgy tűnt, hogy teljesen lebomlott, és a következő
adag hímivarsejt normálisan úszott.

Fogamzásgátló tabletta férfiaknak

Ez a képalkotó eljárás egyesíti magá-
ban a CT erejét és a PET (pozitron -
emissziós tomográfia) finom felbon-
tóképességét, így korábban diagnosz-
tizálhatók a daganatok és más beteg-
ségek. A CT (komputertomográfia) kü-

Mi is az a PET-CT?

Melyiknek van több tárhelye, az emlékezet-
nek vagy a számítógépnek? 
Egyelőre agyunk még vezet ezen a téren, de
ez 2025-ben már nem biztos, hogy igaz lesz.
A szürkeállomány ráadásul megbízhatóbb
tárhely, mert a számítógéppel ellentétben,
amely bizonyos helyeken tárolja az informá-
ció egészét, az emberi agy sok neuronhoz
küldi el a memóriaegységeket. Ez azt jelenti,
hogy ha egyetlen neuron elpusztul, az em-
lékezet még megmarad.

Mi az amnézia? 
Ha elő is fordul retrográd amnézia, az álta-
lában nem egy a fejre mért ütés, inkább va-
lamilyen súlyos pszichés trauma következ-
ménye. A fejsérülés inkább úgynevezett an-
terográd amnéziát okoz, ami azt jelenti,
hogy az illető képes elbeszélgetni valakivel,
tudja a nevét, ám 10 perc múlva már sem-
mire sem emlékszik.

Miért nem felejtünk el kerékpározni? 
Amikor egy gyerek biciklizni tanul, kétféle
emlékezés alakul ki az agyában, az egyik az
explicit memória, ami például a kerékpár
színét, vagy a segítség nélküli biciklizés
örömét raktározza. 

> > >

Hogyan jön létre a memória? 
Ha valakivel először találkozunk, az egész
jelenséget egyben érzékeljük, az illető ha-
jának a hosszát, a hangját, az illatát. Köz-
ben a hippocampus, az agy halántéklebe-
nye ezeket a külső ingereket emlékezetté
alakítja át. Ez azonban a bonyolult folya-
matnak csupán az első lépése. Az emlék-
képet, miután kialakult, az agy szétszedi
elemeire, majd szétosztja az agy különbö-
ző részei között. Ha később felidézzük az
illetőt, ezek a memóriadarabok újból ösz-
szerakódnak.

Hogyan hat az alkohol az agyra? 
A mértéktelen italozás időleges amnéziát
okoz, ugyanis megakadályozza, hogy a
hippocampus kialakítsa az emlékképet.
Még az el nem veszett emlékeket is igen
nehéz felidézni – ám ha újra inni kezdünk,
kialakul az úgynevezett „állapotfüggő”
memória. Ha egy bizonyos állapotban,
mondjuk részegen, kódoljuk az emlék -
képeket, nagyobb a valószínűsége, hogy
ugyanabban az állapotban fel is tudjuk
idézni őket.

Miért nem emlékszünk a születésünkre? 
Az ember azt hinné, hogy a születés eléggé
erős élmény ahhoz, hogy emlékezzünk rá.
Azonban csak úgy körülbelül 5 éves korunk-
ból vannak emlékeink. Az egyik elmélet sze-
rint az idegrostokat védő myelinburok az el-
ső életévekben még nem elég fejlett. A má-
sik lehetséges magyarázat, hogy a beszéd
elsajátításával a beszéd előtti emlékeket
már nem tudjuk felidézni.

lönleges röntgensugarakkal dolgozik,
míg a PET a daganat kifejlődésével
kapcsolatos anyagcsere-változásokat
követi nyomon. Ezt a PET–CT eljárást
a korai stádiumban lévő rákoknál az
áttétek vizsgálatára tudják használni.

Az emberi agy végtelen számú rejtélyek forrása, folyamatosan
kutatják, és a mai napig számos meglepetést okoz a tudósoknak.

TUDOMÁNYOS ÉRDEKESSÉGEK

AZ AGYRÓL



is felállítható. A kezelésben általában kezdő-
dő stádiumban választunk konzervatív, azaz
nem sebészi terápiát, mely lehet helyileg al-
kalmazott gyulladáscsökkentő krém, fájda-
lomcsillapító kezelés szájon keresztül, helyi-
leg adott szteroidinjekció, illetve gyógycipő,
esetleg betét viselése. Előrehaladottabb ese-
tek sebészi megoldást kívánnak.

Műtét után
A műtétet követően egy speciális kezelőcipőt
kell viselnie a betegnek 4-6 hétig, majd ezt
követően azt elhagyva közlekedhet. A bete-
geket a műtét utáni időszakra fájdalomcsilla-
pító gyógyszerrel és trombózist megelőző in-
jekcióval látjuk el. A beavatkozás után jó ha-
tású pár napig a terület jegelése, valamint
fontos az operált láb folyamatos tornáztatá-
sa. A varratszedés megközelítőleg 7-10 nap-
pal az operációt követően történik. A rögzítési
idő leteltét követően első lépésben kényel-
mes sportcipő viselését javasoljuk, amennyi-
ben a lépés harmonikusan kivihető és fájdal-
matlan, abban az esetben javasolt a mere-
vebb, szűkebb lábbelik viselése.

az ízületben (autoimmun kórképek), anyag-
csere-betegségek károsító hatása (kösz-
vény), de akár korábbi sebészi beavatkozás
is szerepelhet okként (bütyökműtét).

Tünetei
A tünetei között gyakori a mozgástartomány
beszűkülése, a mozgás fájdalma, recsegés,
ropogás az öregujj mozgatásakor, duzzanat,
meleg tapintat. Legtöbbször 30 éves kor fe-
lett jelentkezik a betegség, a nőket többször
érinti. Kezdeti stádiumban gyakorta csak bi-
zonyos mozgásformák (futás, guggolás) so-
rán jelentkeznek tünetek, súlyos esetekben
a normál napi életvitel is akadályozott.

Kezelése
A diagnózis felállításához a klinikai tünetek
mellett röntgenvizsgálatot végzünk. A fenti
képalkotó vizsgálat megmutatja a betegség
súlyossági fokát, mely alapján a terápiás terv
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Erős fájdalmat képes okozni
Tekintettel arra, hogy az öregujj rendkívül
fontos a lépés úgynevezett elrugaszkodási
szakaszában, ezért a fenti ízület károsodása
jelentős problémát és erős fájdalmat képes
okozni a betegnek. Hasonlóan a közismer-
tebb térd- és csípőkopáshoz, itt is a fő kiváltó
ok az ízületi porcoknak az elhasználódása,
elpusztulása, melynek következtében meg-
szűnik az ízület harmonikus és fájdalmatlan
mozgása, valamint az ízület környékén
csontos felrakódások keletkeznek.

Ízületi kopás az oka
Ezek összességében a mozgástartomány
beszűküléséhez és a fájdalom fokozatos
erősödéséhez vezetnek. Előrehaladott eset-
ben sokszor látjuk, hogy a mozgás gyakor-
latilag megszűnik az ízületben, de a fájdalom
megmarad, mely a maradék rendkívül ki-
csiny mozgásból ered. A teljesen elmereve-
dett és nem mozgó ízület már nem fáj, de ez
spontán ritkán alakul ki. A kopás oka hasonló
más ízületi kopásokéhoz, ez lehet a területet
ért trauma, törés, a láb boltozatos szerke-
zetének károsodása, gyulladásos betegség

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

Az ízületek kopása nemcsak a nagyízületeket (csípő, térd, váll) érintheti, hanem létrejöhet kisebb ízüle-
tekben is, hasonlóan sok fájdalmas panaszt okozva. A lábon gyakori hely a nagylábujj alapperce és az
első lábközépcsont feje közti ízület.

Szerző: Dr. Schendl Roland           
ortopéd-balesetsebész szakorvos

> > >

A másik az implicit memória, amit néha
„izommemóriának” is neveznek, a testnek
a kerékpározáshoz szükséges mechaniz-
musait raktározza. Ez tartósabb, az explicit
memória sérülése esetén is fennmarad.

Miért működik egyeseknél a hipnózis? 
Attól, hogy nem emlékszünk bizonyos dol-

gokra, azok még ott rejlenek az agyunkban,
és hipnózis útján előhívhatók. Ha tudatos ál-
lapotban nem is vagyunk képesek felidézni
bizonyos félig feldolgozott emlékképeket és
részleteket, hipnózisban ezeket legitim él-
ményekként éljük meg. A hipnózis gátolja az
élmények feldolgozásának belső követését.

Hogyan tarthatjuk meg emlékezőképessé-
günket? 

Az emlékezetvesztés leggyakoribb formája
a természetes öregedéssel járó memória -
kiesés. Romlik a képességünk az új informá-
ciók befogadására és kódolására, például a
nevek megtanulására. Ez ellen segítségül
hívhatjuk a látásunkat, mert a vizuális érzé-
kelés foglalja le az agy mintegy 60 százalé-
kát. Ha tehát valakinek a nevét észben akar-
juk tartani, fordítsuk át vizuális képpé, arra
jobban fogunk emlékezni.

HALLUX RIGIDUS –
A NAGYLÁBUJJ BETEGSÉGE

LEGTÖBBSZÖR 
30 ÉVES KOR FELETT
JELENTKEZIK 
A BETEGSÉG, A NŐKET
TÖBBSZÖR ÉRINTI. 
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Az Európai Unió irányelve szerint 2025-
re a csomagolási hulladék 65, 2030-ra
pedig 70 százalékát kell újrahasznosí-

tani. Ezzel szemben Magyarországon jelenleg
a műanyag hulladékoknak csupán az egyhar-
madát hasznosítják újra. A Beautycle célirá-
nyos közösségi programja során a gyűjtőpon-
tokon lévő alumíniumedényekben az alábbi
kozmetikai termékek szelektíven gyűjthetők.

– Bőrápolási termékek (krém, szérum, test -
ápoló, tusfürdő, naptej)

– Bármilyen jellegű smink (alapozó, korrek-
tor, szempillaspirál, púder, pirosító, palet-
ták, szemhéjtus, rúzs, szájfény)

– Hajápolási cikkek (sampon, balzsam, olaj,
szérum, hajlakk, zselé/wax)

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Beautycle

HOVÁ TEGYÜK A KOZMETIKAI HULLADÉKOT?

A kozmetikai hulladékok szelektív gyűjtésére és újrahasznosítására
kínál megoldást a Beautycle csapata. Céljuk hozzájárulni egy
környezettudatosabb jövőhöz és megoldást nyújtani a műanyagok
által okozott környezeti és egészségügyi kihívásokra.

kusan és vegyi úton, energia és nyersanya-
gok visszanyerésével.

Magyarországon még csak néhány helyen
található gyűjtőpont, ebből az egyik a győri
Móra Ferenc Általános Iskolában. Herman
Etelka, a Környezetvédelmi Osztály vezetője
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a közeljö-
vőben a győri önkormányzat is szeretne
csatlakozni a kezdeményezéshez.

– Egyéb testápolási szépészeti árufélesé-
gek (sminklemosó, körömlakk, dezodor,
fogkrém, parfüm)

– Gyógyszerészeti kevert krémek (tubus,
tégely, flakon)

Az áruféleségek tartalmazhatnak termék-
maradványt, lehetnek lejárt szavatosságú-
ak. A csomagolást nem szükséges megtisz-
títani. A kozmetikai termékek bizonyos vegyi
összetevőik miatt károsak lehetnek a kör-
nyezetre, s ha a talajvízzel a földbe jutnak,
jelentős károkat okozhatnak az élővilágban.
Ezért fontos, hogy a kozmetikai hulladékot
vagy a lejárt kozmetikai termékeket ne dob-
juk a kommunális hulladékba, ne mossuk a
lefolyóba, ne öntsük a vécébe. A program lé-
nyege a Beautycle csapata által alkalmazott
technológiában rejlik. Nem égetéssel ártal-
matlanítják a hulladékot, hanem mechani-

Harmadik éve zajlik a program, eddig a
megyeszékhely mellett 15 környék-
beli település működött együtt Győr-

rel a szúnyogártalom csökkentésében, most
pedig a tervek szerint újabb 6 közeli falu is
csatlakozhat a regionális szúnyog gyérítésbe.

A Környezetvédelmi Bizottság elnöke szerint
a közös stratégia hatékony a szúnyogok el-
len. „Tavaly is megszerveztük ezt az egyez-
tető fórumot, idén is fontosnak tartottuk,
hogy a közös szúnyoggyérítési programban
részt vevő települések polgármestereivel ér-
tékeljük a tevékenységünket, illetve beépít-
sük a jövőbeli munkánkba a partnerek ko-
rábbi tapasztalatait és észrevételeit” –
mondta dr. Szálasy László.

A helyi beavatkozások kiválóan egészítik ki a ka-
tasztrófavédelem által végzett, központi gyérí-
tést. „Köszönjük a katasztrófavédelem munká-

MEGÉRI RÉGIÓS SZINTEN GYÉRÍTENI A SZÚNYOGOKAT
Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

Bevált az elmúlt években alkalmazott új koncepció, miszerint nemcsak Győrben kell intenzíven
gyéríteni a szúnyogokat, hanem összehangoltan, regionális szinten is. Erről volt szó egy szerdai,
városházi egyeztetésen, ahol a Győr-Szol szúnyoggyérítésért felelős munkatársa számolt az elmúlt
időszak eredményeiről.

ját, alig volt olyan terület, ahol nekünk pluszban
be kellett avatkoznunk, ahol viszont a száraz idő
ellenére kellett, ott megtettük a szükséges lé-
péseket és gyérítettük a vérszívókat. Az ered-
mények alapján sikeresen tettük mindezt, nem
véletlen, hogy egyre többen csatlakoznak

hozzánk” – fogalmazott Pintér Szabolcs, a
Győr-Szol Zrt. szúnyoggyérítésért felelős szak-
embere. Az egyeztetésen elhangzott, a kémiai
szúnyoggyérítés esetében másfélszeresére nő-
nek idén a költségek, míg a biológiai irtásnál
nem kell áremelkedésre számítani.
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• 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 natúr,
nyír és bükk
rétegelt lemezek

• mindennemű
CNC-megmunkálás

• Blum vasalatok
nagy választékban

• fogantyúk, pántok
nagy választékban

• egyedi bútorok
készítése

Az országos Petőfi 200 emlék -
évhez kapcsolódva a Győr+
Rádió januárban útjára indította
izgalmas sorozatát, így tiszte-
legve egyik legnagyobb magyar
költőnk előtt. Petőfi egykor és
most című műsorunk március

PETOFI EGYKOR ÉS MOST 

Fotó: O. Jakócs Péter 

idusán különkiadással jelentke-
zik a Győr+ Estében 19 órától.  

Az adás immár harmadik részé-
ben Mihályi Orsolya, a Győri
Nemzeti Színház művészének
tolmácsolásában hallgathatjuk
meg a Nemzeti dalt, majd beszél
a költőhöz fűződő személyes vi-
szonyáról.

A sorozat szerkesztő-műsor -
vezetője, Farkas Mónika a Dr.
Kovács Pál Könyvtár és Közös-
ségi Tér Petőfi Győrben című
fesztiváljáról és konferenciájáról
is beszámol, a kulturális kaval-
kád három kiemelt eseményéről
F. Sipos Bea főszervező mesél. 

A győri konferencia Petőfi helyi
és megyei vonatkozásait is be-
mutatja, levéltári anyagokra,
korabeli sajtómegjelenésekre
és ezeket feldolgozó kutatá-
sokra támaszkodva, erről töb-
bet dr. Horváth Józseftől tud-
hatunk meg.
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„Korábbi választási ígéretem
volt, hogy a Szent-Györgyi-
iskola, a Págisz-iskola és a Ko-
vács Margit-iskola fejlesztését
kormányzati döntések segít-
ségével megvalósítjuk. Ezek-

Kara Ákos győri országgyűlési képviselő kez-
deményezésére mindhárom, választókerüle-
téhez tartozó marcalvárosi iskolában meg-
valósult az energia-korszerűsítés.

KARA ÁKOS: ÚJABB ISKOLA
ENERGIA-KORSZERŰSÍTÉSE
VALÓSULT MEG

ben a napokban fejeződött be
a Kovács Margit-iskola ener-
getikai korszerűsítése. Az
energia-korszerűsítések felér-
tékelődtek. A fejlesztések na-
gyon fontos eredménye, hogy
kevesebbet kell költeni az ok-
tatási intézményekben a re-
zsire, ráadásul sokkal esztéti-
kusabb lettek ezek a lakótelepi
épületek. Mindhárom iskola
fontos szerepet tölt be a város
oktatási életében. Köszönjük
az itt dolgozó pedagógusok és
szakoktatók magas színvona-
lú munkáját” – mondta el
Kara Ákos.
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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 könyvcsomag. Előző rejtvényünk
nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.

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

Az ÁKO; VSM; KK mutatók a www.netcarjogsi.hu honlapon megtekinthetôk

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.
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Marcalváros I.-en 2 szobás, 55 nm-es, összkaomfor-
tos, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 3-4
szobás, 60–80 nm-es, határozatlan-határozott idejű, er-
kélyes, tárolóval rendelkező bérleményre. Lift nélküli
házban maximum a 2. emeletig, Marcalváros I-II. vagy
Nádorváros városrészben. (Hirdetésszám: 740)

Gyárvárosi, 1 szobás, 45 nm-es, komfortos, teljesen
felújított, határozott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 60–70 nm-es, 2-3 szobás, határozatlan-határozott
idejű bérleményre. (Hirdetésszám: 741)

LAKÁSCSERE

Tel.: 96/505-050

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-es, összkomfortos, fel-
újított, határozatlan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 50–80 nm-es, 2-3 szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Újváros városrész és Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám: 797)

Belvárosi, 2 szobás, 62 nm-es, komfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 40–70 nm-
es, 2-3 szobás, határozatlan idejű, erkélyes, belvárosi
vagy nádorvárosi bérleményre. (Hirdetésszám: 798)

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-es, összkomfortos,
felújított, határozott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 55–80 nm-es, 3-4 szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Újváros, Gyárváros és Bán
Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 737)Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft. • Telefonszám: 96/506-978, 96/506-979

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

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

Az övezetek bővítésével a lakótelepe-
ken tapasztalható zsúfoltság enyhü-
lésére, rendezettebb parkolásra lehet

számítani. A szolgáltató nem a parkolási be-
vételek növelésére, hanem a megváltozott la-
kossági igényeknek megfelelő parkolási háló-
zat üzemeltetésére törekszik. A fizetőparko-
ló-kijelölés parkolásszabályozási eszköz.

Az új parkolóhelyek jórészt a III. övezeti be-
soroláshoz tartoznak, ahol április elsejétől
munkanapokon 8 és 18 óra között 320 fo-
rint/óra díjat kell fizetni. Szombaton és va-
sárnap a parkolás továbbra is ingyenes. A
Szent István úti lakótelep bővítéssel érintett
része (a Kamara utca–Szent István út–vas-
út által határolt terület) a II. övezeti besoro-
láshoz tartozik, itt április elsejétől munka-
napokon 8 és 18 óra között, valamint szom-
baton 8-tól 14 óráig óránként 440 forintot
kell fizetni.

Parkolójegyet a kihelyezett jegykiadó auto-
matákból vásárolhatnak, illetve mobiltelefo-
nos díjfizetésre is lesz lehetőség. A parkoló-
automaták számát folyamatosan bővítik.  
A bővítéssel érintett területen jellegéből
adódóan elsősorban bérletes parkolásra le-
het számítani, emellett a statisztikák szerint
az eseti díjfizetés több mint hatvan százalé-
ka mobiltelefonnal történik, így a kihelyezett
automaták biztosítják a valós igényeknek
megfelelő számú jegyváltás lehetőségét.  

Az átmeneti időszakban a ritkábban elhelye-
zett automaták miatt nagyobb gyaloglási tá-
volsággal kell számolni, amit az ellenőrzés

INDUL A PARKOLÓBÉRLET-VÁSÁR 

A zsúfoltság enyhítése, a rendezettebb parkolás érdekében április elsejétől bővül a felszíni fizető-
parkoló-hálózat Győrben, Adyváros és Nádorváros egyes részein és a Szent István-lakótelepen. A
díjköteles zónák kiterjesztésénél forgalomszabályozási szempontok alapján született meg a döntés. 

MÁRCIUS 13-TÓL MÁR IGÉNYELHETŐ ÁLLANDÓ LAKCÍMMEL

során figyelembe fognak venni. A parkoló-
jegy-kiadó automaták könnyebb megtalálá-
sát irányjelző táblák segítik. A további par-
kolójegy-kiadó automatákat a következő
időszakban a Győr-Szol folyamatosan he-
lyezi ki. Az eredetileg tervezett sűrűségben
kitett készülékek ettől kezdve teszik majd
lehetővé a kényelmes jegyváltást.

Az egyes parkolási övezeteket tartalmazó
térkép megtalálható a Győr-Szol Zrt. hon-
lapján a „Parkolás” menüpont alatt.
https://www.gyorszol.hu/parkolas/parkola-
si-terkep/

A bérletek megvásárlására az állandó lak-
címmel rendelkezőknek március 13-tól lesz
lehetősége személyesen a Győr-Szol Zrt. Jó-
kai utca 7–9. és az Orgona utca 10. szám
alatti ügyfélszolgálati irodáiban. Ebben az

évben az éves lakossági parkolóbérlet ára (9
hónapra) 9.000 Ft lesz.  Az igényléshez szük-
séges információk, illetve nyomtatvány meg-
található a szolgáltató hivatalos honlapján.

A parkolóhálózat bővítésével kapcsolatos
további információkat folyamatosan közli a
szolgáltató a honlapján: www.gyorszol.hu.

Az ügyintézéshez szükséges 
okmányok és dokumentumok:
1. Érvényes személyazonosító

igazolvány vagy érvényes útlevél
2. Érvényes vezetői engedély
3. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap 

vagy érvényes bérleti szerződés
(A szolgáltató a nem hiteles 
tulajdonilap-másolatot is elfogadja, 
mely az Ügyfélkapuról
díjmentesen letölthető.)

4. Állandó lakcím vagy tartózkodási
hely bejelentését igazoló lakcímkártya

5. Érvényes forgalmi engedély
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési
és Kivitelezési Igazgatósága felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

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.

(Köztisztasági üzem)
Feltétel: középfokú végzettség, B kategóriás jo-
gosítvány. Előnyt jelent: kertész szakirányú kö-
zép- vagy felsőfokú végzettség

(Városüzemeltetési üzletág)
Feltétel: szakirányú, legalább középfokú végzettség

(Parkolóüzemeltetési üzletág)
Főbb feladatok: utcai és zárt téri parkolástechni-
kai berendezések napi működtetési, javítási és kar-
bantartási feladatainak ellátása. Feltétel: műsze-
rész vagy villanyszerelői végzettség; B kategóriás
jogosítvány; saját gépjármű. Foglalkoztatás jel-
lege: teljes munkaidős; A/B hetes munkarend;
hétvégi munkavégzés; hétvégi készenlét

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy
műszakos munkarend

Feltétel: B kategóriás jogosítvány. 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 jel-
lege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú végzettség, B kategóriás
jogosítvány. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munka -
idő, egy műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú építőipari végzettség, B kate-
góriás jogosítvány. Előnyt jelent: vezetői kvalitás

Feltétel: középfokú műszaki végzettség, B kate-
góriás jogosítvány, számítógépes alapismeret.
Előnyt jelent: építőipari szakirány

MUVEZETO

VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKREFERENS

KARBANTARTÓ

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ, 
GÉPI PARKGONDOZÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ

GÉPI PARKGONDOZÓ

GÉPJÁRMUVEZETO

VILLANYSZERELO, 
LAKATOS-KARBANTARTÓ

KOMUVES BRIGÁDVEZETO

MUSZAKI ELOKÉSZÍTO

CSOSZERELO

´́ ´́

´́ ´́

´́ ´́

´́

´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́

AMolnár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pont a Győr+ Médiával közösen im-
máron 10. alkalommal rendezi meg a

fiatalok kedvelt versenyét, az Arrabona Év-
századai városismereti vetélkedőt. Idén a
verseny központi témája a víz, így a helyi ví-
ziközmű-szolgáltató sem maradhatott ki a
játék megvalósításából. A szervezők közre-
működésével a Pannon-Víz Zrt. célja az,
hogy felhívja a figyelmet az egyik legjelen-
tősebb természeti kincsünk védelmének,
megőrzésének, fenntartható felhasználásá-
nak és a szennyezések elkerülésének fon-
tosságára, közben felfedezve a város és kör-
nyezetének történetét.

A három részből álló, játékos, szórakoztató
és egyben sok érdekességet rejtő vetélke-
dőn elméleti és kalandos helyi felfedező fel-
adatok várják a diákokat, hogy csapatot al-
kotva, együtt dolgozva oldhassák meg a fel-
adatokat. Igazán izgalmas vizes témát érintő
feladatokat állítottunk össze a fiataloknak,
ami által nagyobb betekintést kaphatnak
majd a víziközmű-szolgáltatás világába is.

IDÉN A VÍZÉ A FOSZEREP´́
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt./Borsi Viktória

A Pannon-Víz Zrt.-ről és az általa szolgálta-
tott egészséges, friss, bárki számára elérhe-
tő ivóvízről szóló kvízkérdéssort a lap 20. ol-
dalán találják.

Érdemes velünk játszani, hiszen a győriek
közül bárki csatlakozhat a vetélkedő mind-
két fordulójához, és fordulónként 3 szeren-
csés játékos, valamint a döntő valamennyi
résztvevője ajándékcsomagban részesül,
amelyek „pannon-vizes” nyereménytár-
gyakat és egyéb meglepetéseket is rejte-
nek majd.

Sok sikert, jó szórakozást és élményekben
gazdag feladatmegoldásokat kívánunk!

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala
(96/50-50-55) minden naptári napon 0–24
órában hívható. Március 15-én a Győr-Szol
Zrt. Orgona utcai és Jókai utcai ügyfélszol-
gálati irodái zárva tartanak, a telefonos
ügyfélszolgálat nem működik.

Győrben a felszíni fizetőparkoló-hálózat be-
állói március 15-én díjmentesen használha-
tóak. A Jókai, a Révai, az Árpád, a Vásárcsar-
nok és a Dr. Petz Lajos parkolóházban, vala-
mint a Dunakapu mélygarázsban folyama-
tosan a szokásos, érvényben lévő díjakért
lehet parkolni. 

A GYHG Győri Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. tájékoztatja az
érdeklődőket, hogy a cég műkö-
dési területén a hulladékszállítás
március 15-én változás nélkül
történik. A szolgáltatással érin-
tett címeken a megszokottak
szerint reggel hat órára kérik ki-
tenni ürítésre a hulladékgyűjtő
edényeket. A hulladékudvarok
március 15-én zárva lesznek.

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A győri vásárcsarnok március 15-én zárva tart,
a további napokon a rendes nyitvatartási rend
szerint várja a vásárlókat. A Dunakapu téri pi-
acon március 15-én nem lesz kereskedés.

A Szabadhegyi, Nádorvárosi, Révfalui, Újvá-
rosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és
Koroncói úti köztemetők mindennap a téli
nyitvatartási rendnek megfelelően, 8 és 17
óra között látogathatóak.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól a
www.gyorszol.hu weboldalon olvasható bő-
vebb információ.

TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR-SZOL ZRT. ÜNNEPI 
SZOLGÁLTATÁSAIRÓL ÉS NYITVATARTÁSI RENDJÉRŐL
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Megoldókulcs az előző totóhoz: 1. X, 2. 2, 3. X, 4. 1, 5. 1, 6. 1, 7. 1, 8. 1, 9. 2, 10. X, 11. 2, 12. 1, 13. 2, 13+1. 1

1. A Pannon-Víz Zrt. a Győri Vízvezeték Részvénytár-
saság jogutód szervezeteként látja el Győrt és térsé-
gét egészséges ivóvízzel. Mióta végzi ezt a tevékeny-
séget a társaság?

1. 1769
2. 1884
X. 1988

2. A Pannon-Víz Zrt. Győrben és környékén 121 tele-
pülést lát el egészséges ivóvízzel. Hány üzemmér-
nökségre tagozódik a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási
területe?

1.10
2. 1
X. 3 

3. Győr második víztornya, a révfalui vasbeton víztorony
1910-ben készült el. Mekkora térfogatú vízmennyiség
befogadására volt alkalmas a víztorony?

1. 100 m3

2. 600 m3

X. 8.000 m3

4. Mit ábrázol a Pannon-Víz Zrt. logóján szereplő
embléma?

1. vízóra
2. vizespohár
X. vízcsap

5. Egy köbméter víz 1000 liter víz mennyiségével
egyenlő. 1000 liter palackozott ásványvíz ára a bol-
tokban átlagosan 75.000 forint. Ezzel szemben
mennyibe kerül 1 m3 csapvíz a Pannon-Víz Zrt. lakos-
sági felhasználói számára?

1. 220 Ft
2. 320 Ft
X. 420 Ft

6. A szabadhegyi víztorony Győr legfiatalabb víztornya,
jelentős területet lát el ivóvízzel. Mikor készült el?

AZ ÉLTETŐ VÍZ
Összeállította: Horváth Petra, a Pannon-Víz Zrt. kabinetvezetője

1. 1995
2. 2003
X. 1980

7. A víz egyik legfontosabb természeti kincsünk. 1993
óta az Egyesült Nemzetek Szervezete világnapot tart
figyelemfelhívó célzattal annak érdekében, hogy tu-
datosítsa az életadó víz fontosságát. Melyik napon
ünnepeljük a víz világnapját?

1. január 1.
2. március 22.
X. április 22.

8. A toalett használatakor egy öblítés esetén átlago-
san 6-10 liter vizet használunk el. Ehhez hozzáadód-
nak a főzés, mosogatás, mosás, tisztálkodás és
egyéb tevékenységek során felhasznált vízmennyi-
ségek. Az ENSZ meghatározta a fejlett országokban
élő emberek egy főre jutó napi átlagos vízfelhaszná-
lását. Mekkora értéket jelent ez?

1. 250 l/nap
2. 130 l/nap
X. 15 l/nap

9. Földünk felszínének 71 százalékát víz borítja, ezért
is használatos a „kék bolygó” elnevezés. A vizeknek
két csoportját különböztethetjük meg: sós vizek és
édesvizek, melyek közül a sós víz emberi fogyasztás-
ra alkalmatlan. Hány százaléka Földünk vízkészleté-
nek a sós víz?

1. 97,2%
2. 75%
X. 83,1%

10. Magyarország és vármegyénk jelentős mértékű
vízkészlettel rendelkezik, ám rendkívül fontos felada-
tunk a vízzel való takarékoskodás tudatosítása. Szá-
mos módon takarékoskodhatunk az ivóvízzel, ezek
közül is egy lehetőség a szürkevíz használata. Mit ne-
vezünk szürkevíznek?

1. A szennyvizet hívjuk így más néven.
2. Olyan víz, amely az ásványianyag-tartalma

miatt nem teljesen színtelen.
X. Egyszer már fürdésre, mosogatásra 

használt csapvíz, amely még pl. WC-öblítésre,
locsolásra, takarításra teljesen megfelelő.

11. A csatornahálózatban okozott károk elkerülése ér-
dekében fontos a helyes csatornahasználati illemtan
ismerete. A rendszer tisztítása során szakembereink
gyakran találkoznak zsírszörnyekkel, amik zavart okoz-
hatnak a működésben. Mit nevezünk zsírszörnynek?

1. televíziós rajzfilmsorozat szereplőjét
2. WC-be nem dobható, ételmaradékból 

származó zsírral és fehérjékkel összeállt
hulladékot, mely dugulást okoz a csatorna-
rendszerben

X. zsírszörny nem létezik, csak kitaláció

12. Melyik a legellenőrzöttebb élelmiszerünk?
1. csapvíz     2. ásványvíz     X. üdítők

13. Számos szólásunk, közmondásuk született az
életadó vízzel kapcsolatban. Milyen ember az a köz-
ismert szólás szerint, aki bort iszik és vizet prédikál?

1. képmutató
2. hazug
X. részeges

13+1. Rendkívül fontos a helyes csatornahasználat-
ismeret. Szigorúan tilos dugulást okozó tárgyak há-
lózatba engedése, például: használt sütőolaj, ételma-
radék, pelenka. Mindezek ellenére számos alkalom-
mal kerülnek a szennyvízhálózatba oda nem illő dol-
gok. Hogy nevezték el a Pannon-Víz Zrt. munkatársai
a csatornahálózatban megtalált aligátorteknőst? Va-
lószínűleg valaki megunhatta és elengedte szegényt. 

1. Csövi
2. Csöpi
X. Csovi

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

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

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

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

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

BEKÜLDŐ NEVE: ..................................................................
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A fődíjsorsoláson azok a győriek 
vehetnek részt, akik a hat totóból
legalább négyet visszaküldenek.
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A házaspár ezekben a napokban az egyipto-
mi világkupán dönthet újabb csúcsokat. „Ez
egy világkupa, kétféle kategóriában is ver-
senyzünk. A célunk az, hogy nyerjünk, re-
méljük, sikerülni fog” – számolt be a sport-
legenda, Molnár Csaba, aki erősen motiválta
feleségét abban, hogy ő is kipróbálja magát
a fekvenyomásban.

Erika tavaly tavasszal kezdte, nyáron már
versenyzett, mostanra pedig rengeteget fej-
lődött. „A legelső edzésen Csabi 35 kilo -
grammot rakott fel nekem, nem mondom,
hogy könnyű volt, de egy hónappal később
már 37,5 kilogrammot tudtam kinyomni.
Most értem el az eddigi legnagyobbat, 67,5
kilogrammot nyomtam fekve, ha azt vesz-
szük, a 30 kilós fejlődés nem egészen egy év
alatt elég jelentős az én súlykategóriámban”
– fejtette ki Molnár Erika. 

MEGHÓDÍTOTTA A VILÁGOT
A FEKVENYOMÓ HÁZASPÁR

Szerző és fotó: Németh Boglárka

Molnár Csaba és Molnár Erika nem csak a magánéletben élnek har-
monikus kapcsolatban. A ménfőcsanaki pár mindkét tagja ugyanis
fekvenyomásban is a dobogó legfelső fokára állhatott fel saját kate-
góriájában jó néhányszor. Csaba kilencszeres világbajnok, civilben
motorokat javít, de személyi edzéssel is foglalkozik. Párja egy éve
döntött úgy, hogy kipróbálja szerelme sportját, és azóta saját kate-
góriájában szerzett már világ-, Európa- és magyar bajnoki címeket is.

Csaba is újabb megmérettetésre készül, ka-
tegóriájában a saját maga által felállított
világcsúcsokat dönti meg. Felszerelésben
300 kilogramm kinyomása a cél. „Ez egy
equipment kategória, ami 1, 2, illetve 3 ré-
tegű ruházatot jelent, a laikusok számára ta-
lán azt tudnám mondani, hogy olyan, mint
egy kényszerzubbony, sajnos néha úgy is
érezzük magunkat benne. Egy picit segít a
nyomásban, de teljesen más technika kell
hozzá, és ezáltal – mondjuk én, aki 200-as
nyomó vagyok raw-ban – olyan 270-280
kilogarmmot tudok kinyomni.

Csaba azt mondja: mindig vannak mély pilla-
natok, de Erikával folyamatosan motiválják
egymást. „Eddig jó volt, hogy versenyeztem,
bajnok lehettem. Most már borzasztó jó, hogy
mindketten bajnokok vagyunk és együtt ver-
senyzünk, célszerű is, bevallom, hiszen ha
több napra elmegyünk egy világversenyre, ezt
most már ketten tehetjük, együtt készülünk,

együtt várjuk a versenyt. Nagyon jó érzés,
amikor a férj és a feleség nemcsak a magán -
életben, hanem a sportban is együtt tud lenni,
és ha sikerek is vannak, az nagyon jó. Szeret-
ném motiválni, talán tudom is, de ő engem
borzasztó módon motivál. Miatta nyomok,
miatta akarok nyerni, hogy büszke legyen
rám” – hangsúlyozta Csaba. Erikát Csaba

hatszoros világbajnokként a dobogó legfelső
fokáról kérte meg. A közös sportszenvedély
pedig még inkább erősíti a köztük lévő kap-
csolatot. „Csaba nagyon motiváló személy,
meg a versenyek is azok, hogy látjuk egymá-
son a fejlődést” – hangsúlyozta Erika. 

A páros tehát Egyiptomban is világcsúcsokat
döntene, a versenyzés pedig folytatódik.
Idén számos helyre utaznak még, a nyári
Európa- és az őszi világbajnokság is a célok
között szerepel. 

Patkás Tamás paraúszót, becenevén Tomi Rockyt köszöntötték a
győri városházán. Győr parasport-nagykövete tavaly nyár végén si-

keresen teljesítette az Amerikai Egyesült Államokban, a Csendes-óceán-
ban úszva az Alcatraz-börtönsziget és a San Francisco közötti több mint
3 kilométeres távot. Hihetetlen sportteljesítményeiről néhány éve egyéb-
ként először a Győr+ Média számolt be, a híre pedig azóta bejárta a világot.
Az eseményen Sebestyén István, a Magyar Rekord Egyesület elnöke is
részt vett, a szervezet ugyanis felvette a csúcsai közé Patkás úszását.

„Nagyon jó érzés, hogy megkaptam ezt az oklevelet. Az Alcatraz-úszá-
somra két évet készültem, rengeteg tengeri edzésem volt, de az uszo-
dában és a konditeremben is nagyon sok időt töltöttem el. Úgy építet-
tem fel a tervet, hogy az előző versenyek felkészítsenek rá, s az ameri-
kai megméretésemre legyek csúcsformában” – árulta el Patkás Tamás,
aki idén is rangos versenyeken áll rajthoz. Kiemelkedik a Boden-tó át-
úszása, amelyre majd a nyáron kerül sor.
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PATKÁS ROCKY TAMÁST, 
A REKORDERT KÖSZÖNTÖTTÉK



2023. március 10.22

Remek győzelmek sorát aratva győzött Üz-
begisztánban. Ilyen jól indult az éve is?
Nem igazán, ugyanis rögtön január elején
összeszedtem egy kisebb vállsérülést egy
ausztriai edzőtáborban. Jó formában, kirobba-
nó erőben éreztem magam, úgy voltam vele,
hogy ide nekem az oroszlánt is. Senkinek sem
mondtam nemet, aki ki akart ellenem állni egy
kis gyakorlásra. Én 81 kilogrammban ver-
senyzek, de 90-100 kilós ellenfelekkel is meg-
mérkőztem. Az egyikük rossz néven vette,
amikor emberére akadt bennem, és ezt egy
akciónál a szőnyegen a vállam bánta. De nincs
baj, gyógytornával szépen javulok.

MEGSZERETTE VÁROSUNKAT UNGVÁRI ATTILA
Alig több mint egy éve szerződött a Rába partjára a kiváló magyar
dzsúdós, aki azt mondja, jól döntött, amikor Győrbe igazolt. A
három szoros Eb-bronzérmes sportoló a hétvégén Taskentben
nyert rangos World Tour tornát és gyűjtött be nagyon fontos
olimpiai kvalifikációs pontokat.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Ács Tamás

Ezek után milyen eredményre számított
Taskentben?
Ez volt az első verseny, ahol elindultam az
idén, és már egy győzelemmel is elégedett
lettem volna, de sokkal jobb, hogy rögtön a
tornát is megnyertem. Üzbegisztánban nem-
zeti sportnak számít a dzsúdó, a közönség va-
lósággal győzelembe hajszolja a helyi kedven-
ceket, mindig nagy élmény itt szerepelni. Kü-
lön öröm, hogy egy üzbég sportoló mellett az
olimpiai és világbajnoki bronzérmes osztrák
Shamil Borchasvilit is legyőztem, ráadásul ez-
zel a World Tour-győzelemmel rendkívül fon-
tos olimpiai ranglistapontokat szereztem.

Tavaly januárban szerződött Győrbe. Hogy
érzi magát nálunk?

Nagyon jól, hiszen a város csodaszép, a Győri
Atlétikai Clubnál pedig minden feltétel adott
ahhoz, hogy a lehető legmagasabb színvona-
lon készülhessek. Ha tehetem, sétálok egyet
a barokk belvárosban, beülök a kedvenc reg-
gelizőmbe, vagy kocogok a folyóparton. Ha
megkérnek, mindig szívesen vállalom, hogy
edzek a helyi utánpótlás korosztállyal, nagyon
jó látni, hogy sok tehetséges fiatal választja
ezt a fantasztikus sportágat.

Priskin Tamás nem volt még 17 éves,
amikor az ETO színeiben bemutatkozott
az NB I.-ben, majd fiatalon Angliába iga-

zolt, ahol a világ egyik legjobb bajnokságában
játszott, de megfordult Oroszországban, Izrael-
ben és Szlovákiában is. A válogatottbeli karrierjét
63 mérkőzéssel záró labdarúgó most ismét az
ETO futballistája, a zöld-fehéreknél szeretné be-
fejezni hosszú és eredményes pályafutását.

„Nyárig szerződés köt az ETO-hoz, meglátjuk,
hogyan alakul az idény hátralévő része. Ter-
mészetesen 36 évesen gondolok arra is, hogy
mi lesz, ha most befejezem, és mi következik
akkor, ha forog tovább a film. A futball töltötte
ki az egész életemet, maradnék ebben a vi-
lágban. Jelentkeztem egyetemre, sportvezetői
képzésre. Ha bármi újba kezdek, azt úgy sze-
retném megtenni, hogy legalább az alapokkal
tisztában vagyok, fontosnak tartom, hogy ké-
pezzem magam a futball utáni életemre is” –
beszélt terveiről az ETO játékosa a Győr+ Mé-
dia Spíler című podcastjének vendégeként.
Priskin hét évig légióskodott Angliában, töb-
bek között a Watford, az Ipswich és a Queens
Park Rangers csapatában. 

„Emlékszem, amikor a Watfordnál megkap-
tam a gálafelszerelésemet, egy hétig abban

KERETBE FOGLALNÁ PÁLYAFUTÁSÁT PRISKIN

jártam, annyira büszke voltam, hogy a klub já-
tékosa lehetek. A nyelvtudással eleinte voltak
gondok, hiszen hiába tanultam a középiskolá-
ban négy évig, az első edzésen azt mondta az
edző, hogy menjek balra, én pedig elindultam
jobbra. Gyorsan sikerült belerázódni a kinti
életbe, és megtanultam angolul, ahogy később
oroszul is a magyar és szlovák nyelv mellé.”

Priskin Tamás Ronaldo, Lampard, Fabregas,
Čech és Szczesny ellen is pályára lépett az
angol élvonalban, sőt utóbbi két kapusnak
gólt is lőtt a Chelsea és az Arsenal hálójába.
Legemlékezetesebb találata mégis az, amit
a magyar válogatottban lőtt a norvégoknak
az Európa-bajnoki selejtezőn. Azt mondja,
még most is beleborzong, ha erre a találatra
gondol, hiszen fontos mérföldkő volt az Eb-

részvétel felé vezető úton. Kevésbé kelle-
mes emlékeket őriz második ETO-s korsza-
káról, amikor a klubot a Quaestor-botrány
után visszasorolták a harmadosztályba.

„Az utolsó NB I.-es félévben elég kemény idő-
szakon mentünk keresztül, hiszen fizetést
nem kaptuk, sokszor több autóval, kisbusszal
mentünk idegenbeli meccsekre, mert másra
nem volt pénz, de végigjátszottuk az idényt.
Én büszke vagyok azokra a játékosokra, hogy
maradtak, és tettük a dolgunkat.”

A műsorban az is szóba került, hogy miért
szerződött 2015-ben a pozsonyi Slovanhoz. „A
szívemre hallgattam, amikor büszkén válasz-
tottam a magyar válogatottat, felvidéki srác-
ként ez soha nem volt számomra kérdés, hi-
szen gyerekkori álmomat valósítottam meg.
Amikor a Slovanhoz igazoltam, sokan támad-
tak érte, pedig csupán annyi oka volt, hogy Po-
zsony közel van Győrhöz, így tudtam ingázni a
klub és a családom között, valamint egy bajnoki
címre esélyes együtteshez mehettem, jó szer-
ződéssel. Akkoriban a DAC még nem tartott ott,
ahol ma, ha ez a dolog most történne, és szük-
ségük lenne rám, nem kérdés, Dunaszerda-
helyre igazolnék” – mondta Priskin Tamás.  

A teljes beszélgetés a Spíler harmadik
adásában visszanézhető, hallgatható a
gyorplusz.hu-n.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor
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Előbb az utánpótláscsapatokban bizonyította
tehetségét, majd a felnőttgárdába is be -
verekedte magát. A „Mágusnál”, Verebes

Józsefnél vált stabil csapattaggá: összesen 76
élvonalbeli találkozón erősítette az ETO-t,
amellyel bronzérmet nyert az első osztályban.
A nevéhez fűződik a klub történetének leggyor-
sabb gólja: egy Honvéd ellen 4–0-ra megnyert
találkozón már a 20. másodpercben eredményes
tudott lenni.

„ETO-nevelés vagyok, végigjártam a ranglétrát.
Huszonöt éves koromig tartoztam a klubhoz,
amely a mai napig nagyon közel áll a szívemhez.
Büszke vagyok rá, hogy fiatalon a legendás Szabó
Ottó, Szentes Lázár, Hajszán Gyula csatártrió mö-
gött játszhattam. 21 esztendősen például kezdő
lehettem a Dinamo Minszk elleni UEFA-kupa-
 találkozón, s Szentesnek gólpasszt is adtam.
Rendkívül tiszteltem és tisztelem az ETO klasszi-
sait, akik segítették a beilleszkedésemet, és
egyengették az utamat” – mesélte Kis Zsolt, aki
ETO-s karrierjét követően Veszprémben is futbal-
lozott az élvonalban. Összesen 124 NB I.-es
meccsen szerepelt pályafutása során, s nyolc gólt
jegyzett. A Fradi elleni találatát elvették az akkori
szabályok miatt, érdekesség, hogy ma már érvé-
nyes lenne a gólja.

Talán kevesen tudják, de az 1980-as években két bajnoki címet begyűjtő
Rába ETO-nak akkoriban nemcsak a felnőtt futballegyüttese, hanem az
ificsapata is kiemelkedő és rendkívül eredményes volt. Nem meglepő,
hogy a tehetséges fiatalok közül később mindenki NB I.-es labdarúgó lett.
Köztük Kis Zsolt is, aki tizenöt éven keresztül tartozott az ETO kötelékébe.

HARMINC ÉVE SIKERES
PUBVEZETŐ A VOLT ETO-FOCISTA
Szerző és fotó: Pécskai István

Nem sokkal a karrierje lezárása előtt hívta a Vasas,
amelynél Gellei Imre vezetőedzővel és a legendás
Illovszky Rudolffal is tárgyalt. Hiába csábították, Kis
nem hagyta el Veszprémet. Akkor nősült, s a klubja
egy háromszobás lakást adott neki, hogy maradjon.
A következő évben azonban a gárda kiesett az NB
I.-ből. Kis ezután, mindössze 28 évesen a visszavo-
nulás mellett döntött. Bár levezetésként néhány
évig még Ausztriában focizott, onnantól kezdve a
civil életére koncentrált. Miután felhagyott a profi
futballal, édesapjával családi vállalkozásba fogott.
1993-ban nyitották meg azt a pubot, amely Győr-
ben a mai napig a sportszeretők egyik legkedvel-
tebb helyének számít. A legrangosabb sportesemé-
nyeket több tévén közvetítik, s eközben a vendégek
fogadhatnak a kedvenc csapataikra. A falakat kü-
lönleges relikviák díszítik, a dekoráción pedig egy
hatalmas stadion mellett Cristiano Ronaldo és Lio-
nel Messi óriási fotója is felfedezhető. Kis 1997 óta
egyedül vezeti a helyet.

„Üzletemberként hasonló a mottóm, mint futbal-
listaként volt: a kemény munkában hiszek. A pá-
lyán hétköznaponként komolyan meg kellett har-
colnom azért, hogy hétvégente játszhassak a
meccsen. Pubtulajdonosként pedig azért kell
megküzdenem nap mint nap, hogy legyen bevé-
telem” – árulta el Kis Zsolt.

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
felveszünk mûszakvezetô,
eladó-pénztáros, áruátvevô-
raktáros munkakörbe kollégá-
kat. Pályakezdôk, nyugdíjasok je-
lentkezését is várjuk. Jelentkezés
helyben, az üzletvezetônél vagy
fényképes ön életrajzokat a
munkahelygyor@ gmail.com
e-mail-címre várjuk.

Kiemelt ajánlat: március 10—16.

1499 Ft/kg

Csirkemellfilé

HB Lager 
dobozos sör
4%-os,
0,5 l, 538 Ft/l

269 Ft/db

Marhalábszár

Piros alma

299 Ft/kg

3699 Ft/kg

Sertéskaraj 

2099 Ft/kg

2199 Ft/kg

Nagylyukú sajttömb
(ementáli jellegû)

Csirkemáj 849 Ft/kg
Csirkecomb farrésszel 769 Ft/kg

Sertés császárvég 1399 Ft/kg
Sertés húsos csont 650 Ft/kg

Marhanyak 3799 Ft/kg
Marha velôscsont 1399 Ft/kg

Trappista sajttömb 1999 Ft/kg
30% árcsökkenés

Rege meggybefôtt
350 g, 1597,14 Ft/kg 

559 Ft/db




