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Fontos a közös koncepció, amely idén „A világ csodái – Fel
fedezések kora!” címet kapta. Ebben az évben kiemelt tematika
a Tudományos találkozások a múzeumban. Ehhez kapcsolódva
is rendezett programokat a győri intézmény. 

Lehetőség nyílik kapcsolódni a múzeumi őszbúcsúztató te
matikához, a tanárok és az óvodapedagógusok napja pedig
továbbra is kiemelt program. Előbbin gyakorlatorientált
workshopokra, utóbbi alkalmával pedig például múzeumi kör
túrára is várják a jelentkezőket. A Sétálj, gyalogolj, bringázz
velünk! tematika az elmúlt években nagyon népszerű volt
Győrben is, így ismét lesz kerékpáros városnézés, melynek
keretében megismerhetjük az egykor Győrben született, élt
vagy munkálkodott felfedezőket, tudósokat, hírességeket. A
mindig várt, és népszerű kézműves programok is jelen lesz
nek az idei őszi fesztiválon, valamint a művészetterápiás fog
lalkozások sem maradhatnak el.

A győri Múzeumok Őszi Fesztiválja minden korosztály szá
mára tartogat kulturális kikapcsolódási lehetőséget, a részletes
programleírás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
weboldalán érhető el.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum által szervezett országos
kezdeményezéshez idén is csatlakozik a győri Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum. November 10ig a köz
ponti tematikához igazodó programokkal várják a kicsiket
és a nagyokat a Múzeumok Őszi Fesztiválján.

változásokkal teli 60 év áll mögöttük
SZENT-GYÖRGYI:

Különleges napot ünnepelt
a közelmúltban a győri
SzentGyörgyi Albert Egész
ségügyi és Szociális Szak
képző Iskola: fennállásának
60. évfordulóját.

A SzentGyörgyiiskola 1959ben
még a Bácsai úton kezdett működni.
„Sokféle képzésünk volt az elmúlt 60
évben, a legújabb, hogy 2003 óta az
egészségügyi és a szociális ágazat
számára képezünk szakembereket,
elsősorban ápolókat” – mondta a

Győr+ Televíziónak Pákozdi Magdol
na tagintézményvezető. Hozzátette,
komoly kihívás az egészségügyi szak
emberek képzése, de felkészült okta
tóik és lelkes, odaadó diákjaik jelen
tik a garanciát arra, hogy megfelelje
nek a magas elvárásoknak.

A 60. születésnapot színes, látvá
nyos műsorral ünnepelték meg az in
tézményben, ahol díszoklevéllel kö
szönték meg azok munkáját, akik az
elmúlt időszakban sokat tettek az is
koláért. A SzentGyörgyi Albert Egész
ségügyi és Szociális Szakképző Iskolá
ra az önkormányzat is büszke, bár
nem a város a fenntartó, nagyra tart
ják az intézményben zajló munkát.
Ennek bizonyítékaként Borkai Zsolt
polgármester nevében dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester a város ezüst
emlékérmét adta át az iskolának.
„Orvosként is nagyon nagyra tartom
azt a munkát, ami az iskolában zajlik,
biztos vagyok benne, hogy a jövőben
is rengeteg jól képzett ápolóval látják
majd el a magyar, azon belül a győri
egészségügyet” – hangsúlyozta az al
polgármester.

„A 60 év sikereire, eredményeire
alapozva kell terveznünk a jövőt,
csak akkor lehetünk továbbra is sike
resek” – emelte ki a születésnapos is
kola vezetője.

Augusztus 1je óta a Széchenyi Ist
ván Egyetem a SzentGyörgyi fenn
tartója, ez pedig óriási távlatokat nyit
meg az iskola előtt, együtt fejlődhet
nek az egyetemmel, és képezhetik a
jövő szakembereit.
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VÁROSUNKBAN IS
Múzeumok Őszi Fesztiválja!
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A PAMOK területén található, kibő
vített, térkővel burkolt új belső parko
ló a meglévők mellett további 41 au
tónak nyújt kényelmes parkolási lehe
tőséget az egészségügyi dolgozók szá
mára. A keddi bejáráson azonban nem
csak ezt a fejlesztést, hanem a kórház
mellett épülő parkolólemezt is meg
nézhették a sajtó képviselői.

„Az egész város életében fontos
fejlesztésről van szó, hiszen az elmúlt
években a kórházba érkezők számára
gondot jelentett a parkolás. Ez a
probléma a környéken élőket is
érintette, a beruházás révén azon
ban megduplázódik az intézmény
mellett rendelkezésre álló parko
lóhelyek száma” – hangsúlyozta
Borkai Zsolt polgármester. Hozzá
tette, a munkát úgy szervezték,
hogy az a lehető legkevésbé zavar
ja a kórház és a környék életét. En
nek érdekében hozták létre a 220 fé
rőhelyes ideiglenes parkolót is.

„A Modern Városok Program kere
tein belül, állami támogatással meg
valósuló parkolólemez mintegy 360
férőhelyes lesz az eddigi 180 parko
lóhoz képest. A fejlesztés Győr és
vonzáskörzete számára is kiemelt je
lentőségű” – emelte ki Kara Ákos
győri országgyűlési képviselő.

Dr. Tamás László János, a PAMOK
főigazgató főorvosa köszönetet mon
dott, hogy a város fontos prioritás
nak tekintette a kórház melletti par
kolás megoldását. „Mára az ország
egyik legnagyobb kórházává fejlő
dött a győri, ezért fontos, hogy ezt a
növekedést a parkolási kapacitás bő
vítése is kövesse” – tette hozzá, és a
dolgozói parkolókkal kapcsolatban el
mondta, nagy segítség a rendelőin
tézet munkatársai számára a min
dennapokban. 

A bejáráson Ruisz Zoltán, a kivi
telező West Hungária Bau Kft.
építésvezetője kalauzolt végig
bennünket. Megtudtuk, jelen
leg a második födémszint utol
só dilatációs szakaszának zsalu
zási munkálatai, valamint a be

tonacél szerelése folyik. A tíz fő
betonozási ütemből nyolc elké

szült, és a hét végéig az utolsó üte
mek is befejeződnek. A következő

időszakban következnek a szakági
munkák, vagyis a gépészet, valamint
a villanyszerelés. Ezt követheti a szin
tek műgyantaborítása és elkészül az
acél tetőszerkezet is. Az építkezéshez
összesen 4400 köbméter beton szük
séges, amiből több mint négyezer
köbmétert már beépítettek. Ezek va
salásához 560 tonna betonacélt
használtak fel. Az új épületben a gör
dülékeny be és kijutást fűthető rám
pák segítik, valamint mozgáskorláto
zott parkolóhelyek és elektromos töl
tők is várják majd a létesítménybe ér
kezőket. A parkolólemez tetejére
180 darab napelem kerül, amelyek
az egész épület energiaellátását biz
tosítják.

A kórház zavartalan működése
mellett várhatóan november elején
elkezdődik a Vasvári Pál úti behajtó
csomópont építése. A tervek szerint
jövő tavasztól használhatják az autó
val érkezők az elkészült épületet. 

Hamarosan szerkezetkész állapotba kerül a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház (PAMOK) melletti parkolólemez, és
a közelmúltban elkészült a 41 dolgozói parkoló. Ősszel épí
tik a behajtó csomópontot, az új létesítményt pedig a ter
vek szerint tavasszal adják át az intézménybe érkezőknek.

360
férôhelyes lesz

az eddigi 
180 parkolóhoz

képest

JÓL HALAD 
a kórház melletti parkolólemez építéseSzerző: Papp Zsolt

Fotó: WHB
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„Adj vért, és ments meg három életet!” – halljuk sokszor a
vöröskereszt felhívását. A jelmondatot továbbgondolva, a hiva
tal dolgozói pénteken közel háromszáz ember életét mentették
meg, és már nem először, hiszen a tavaszi véradáson is nagy
számban vettek részt a munkatársak.

„Büszke vagyok a kollégákra, hogy ilyen felelősségteljesen
gondolkoznak, annak pedig különösen örülök, hogy a lelkese
dés nem csökken, így tulajdonképpen hagyományt sikerült te
remteni a hivatalban, ahol nagyjából félévente megrendezzük
az akciót a munkaügyi osztályunk szervezésében” – válaszolta
kérdésünkre dr. Lipovits Szilárd jegyző, aki maga is rendszeres
véradó, és ezúttal is az elsők között nyújtotta a karját. A hivatal
a jövőben is folytatni kívánja a kezdeményezést, egyrészt a köz
vetlen segítés szándékával, másrészt pedig, hogy másoknak is
példát mutassanak. 

Vért az adhat, aki egészséges, betöltötte 18. életévét, de
még nincs 65 éves, testsúlya eléri az 50 kilogrammot. Két vér
adás között legalább 56 napnak kell eltelnie, de a nők évente
négyszer, a férfiak pedig ötször adhatnak vért. Egy véradás al
kalmával körülbelül 450 milliliter vért vesznek, amely 510 per
cet vesz igénybe. Minden alkalommal meghatározzák a vércso
portot és kötelező szűrővizsgálatokat is végeznek. Győrben vért
adni a Győri Regionális Vérellátó Központban lehet minden hét
köznap 7–15.30ig a Magyar utca 8. szám alatt, amelyhez sze
mélyi igazolvány, TAJkártya és lakcímkártya szükséges.

November 8–10ig az Olimpiai Sportparkban rendezik meg a World Robot Olympiad
névre hallgató nemzetközi robotépítési és programozási verseny világdöntőjét. Győr
lesz az első európai város, amely ilyen rangos seregszemlének otthont adhat. Hetven
országból közel háromezer fiatal vendégeskedik a Kisalföld megyeszékhelyén.

Közel száz munkatárs jelentkezett a győri polgármes
teri hivatal és az önkormányzati intézmények köré
ben meghirdetett hagyományos városházi véradásra. Ismét karját nyújtotta

a hivatalSzerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

„Az elmúlt években rangos nemzetközi sportversenyeket
hoztunk Győrbe, amelyekhez most már a robotika is felzár
kózik” – fogalmazott a verseny részleteit ismertető sajtótá
jékoztatón Borkai Zsolt polgármester, aki úgy vélekedett,
Győr fejlett ipara és a Széchenyi István Egyetemen működő
tudásközpont miatt méltó házigazdája lehet a versenynek,
amelyet 16 éves története alatt Európában még sosem ren
deztek meg. 

A város mellett az Edutus Egyetem és az Innovációs és
Technológiai Minisztérium is a szervezők között van, utóbbi
hárommilliárd forinttal járul hozzá a rendezés költségeihez.

„A verseny egyik célja, hogy a reáltárgyaktól idegenkedő
fiatalok figyelmét felkeltsük a természettudományos isme
retek iránt, s ösztönözzük őket a mérnöki, informatikai szak
ma választására” – fogalmazott Schanda Tamás János, az
Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti állam
titkára.

Szögi Zoltán, az Edutus Egyetem vezérigazgatója a sajtó
tájékoztatón elmondta, a versenyen 8 és 25 év közötti fia
talok vehetnek részt, 23 fős csapatokban, négy kategóriá
ban, hat korosztályban. A verseny ötvözi egy sportesemény
izgalmát a Lego robotok tervezésének, építésének és prog
ramozásának kihívásaival. 

Az első magyar versenyt 2014ben rendezték meg, akkor
tizenegy csapat indult. Tavaly már több mint száz, az idén pedig
170 csapat mérkőzött meg azért, hogy ott lehessen a győri vi
lágdöntőn. Ide a regionális és országos döntőről vezetett az út.
A Jedlik Lego Team jóvoltából győri csapatot is láthat a közön
ség november 8 és 10 között, a versenyek egyébként ingyene
sen látogathatók az Olimpiai Sportparkban.

helyszíne lesz az OSP
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Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor
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„Ezeken az alkalmakon bemutatkoznak a Fidesz
KDNP jelöltjei, és szóba kerülnek az elmúlt 13 év
főbb történései, hiszen 2006 óta nagy utat járt be
Győr. Sokan emlékeznek még azokra az időkre, és az
elmúlt évekre is, ezért sokan érzik, azóta a lehetősé
geink szinte minden területen megsokszorozódtak.
Saját erős, állami és pályázati forrásból utak, hidak,
új közlekedési kapcsolatok épültek, megtörtént a Bel

Fidesz-KDNP: Folytassuk együtt!
város rehabilitációja, ahogy ez zajlik Újvárosban is.
Megújultak tereink, megszépültek parkjaink, és
évente ezer új fát ültetünk városszerte. Sokan emlé
keznek arra is, hogy Győrt iparvárosként tartották
számon országszerte, ma pedig a tudomány, a kul
túra és a sport városa is, amellett, hogy az ország
egyik gazdasági motorja. A korábban „egynapos vá
rosként” említett Győr rengeteg értékét is meg tud
tuk mutatni a világnak, ennek is köszönhető, hogy
ma már az ország tíz leglátogatottabb városa közé
tartozunk. Pezsgő életű város lettünk, ahol mindig
történik valami különleges, legyen szó nemzetközi hí
rű társulataink előadásairól, népszerű fesztiváljaink

„Sikeres a városjárás, amelynek keretében
Győr számos területén folytattunk jó hangu
latú, előremutató beszélgetéseket” – fogal
mazott lapunknak Borkai Zsolt polgármester.

Az Összefogás Győrért Egyesület polgármester
jelöltje, Balla Jenő több mint egy évtizedet élt Jan
csifaluban, így a környékről való gondoskodást
szívügyének tekinti. Hangsúlyozta, számára fontos

Balla Jenő: Szükségünk van rád, gyere el szavazni! 
kát néztem végig. Ekkor láttam egy felvételt,
amelyben egyértelműen rámutattak a választókra:
„Gyere, szükségem van rád!”. Mi is ezt mondjuk
annak érdekében, hogy a választópolgárok elmen
jenek szavazni.” 

Balla Jenő számadattal is készült, egészen pon
tosan Győrszentivánt említette, ahol az előző vá
lasztásokkor 30 százalék alatti volt a részvétel. „Po
zitívak a visszajelzések, de október 13ig sok munka
vár még ránk a csapatommal. Azt látom, egyre pro
fibb módon csináljuk a kampányt. Szeretnénk mél
tó ellenfelei lenni a pártoknak” – hangsúlyozta.

rosnak, azokat az utasokat azonban, akik nem ér
tek be a munkahelyükre, ez aligha vigasztalja. Ko
vács László szerint aggasztó, hogy a győri buszpark
végletesen elöregedett, az átlagéletkor húsz év,
de vannak negyvenéves buszok is. Bizonyos város
részek között, mint Szabadhegy és Marcalváros,
ma sincs közvetlen tömegközlekedési kapcsolat,
ugyanúgy nem sikerült megoldani a vámosszabadi
lakópark bekötését, mert sem a település, sem pe
dig Győr nem vállalta a költségeit. „Már 2017ben
javasoltam, hogy a város vegye saját kézbe a tö
megközlekedést, ezt azonban sem a Fideszfrak

Kovács László: a város vegye saját kézbe a tömegközlekedést
ció, sem pedig az álellenzéki összefogás nem tá
mogatta – fogalmazott a sajtótájékoztatón. – Csak
a saját kézbe vett buszközlekedés tudna gyorsan
reagálni a lakossági igényekre.” Kérdésünkre, hogy
ennek mennyi lenne a költségvonzata, Kovács
László azt mondta, 2017es számítások szerint
egyszeri harmincnegyven milliárdos kiadás, ami
magába foglalná a jelentős mennyiségű új elekt
romos autóbusz beszerzését is. Utána nem kerül
ne többe a fenntartás és működtetés, mint
amennyit a város most fizet a szolgáltatásért – fo
galmazott.

ról, vagy olyan nemzetközi sporteseményről, amely
számos ország legjobbjait hozza el hozzánk. Ezeken
a találkozókon a város adott területéről is sok kérdést
kapunk. Az elmúlt években kiemelten figyeltünk,
hogy a városrészek kiegyensúlyozottan fejlődjenek,
ezért indítottuk el például a Lakóutcaprogramot, és
ezért vinnénk tovább a szűkebb lakókörnyezetek fej
lesztését, élhetőségük tovább javítását. Köszönöm
azt a sok biztató szót, amit önöktől, győriektől ka
punk. Mi az építkezésben, a valódi összefogásban és
együttműködésben, a közös célok közös elérésében
hiszünk. Folytassuk a munkát Együtt, mi, győriek!” –
zárta a pártszövetség győri elnöke, Borkai Zsolt.

Pollreisz szerint a háziorvosi praxisok beteglétszá
ma jelentősen megnőtt, ez is arra utal: az ország tá
volabbi vidékéről sokan próbálnak Győrben jobban
fizető munkahelyet keresni. A legjelentősebb vállal
kozások tudnak annyit fizetni, melyből a drága bérleti
díjakra is futja, ám például a közszolgálati dolgozók,

Az ellenzék szerint nem elég a bérlakás 
vagy a kisebb vállalkozásban elhelyezkedők nem.
Ugyanígy sújtják a magas bérleti díjak az egyetemis
tákat is. Az ellenzék úgy látja, kevés az önkormányzati
bérlakás Győrben. Arra a felvetésünkre, hogy a sta
tisztikák szerint létszámarányosan Győrben magas a
bérlakások száma, Pollreisz Balázs elismerte: sok bér
lakás van, de még több kellene. Ráadásul többségük
szociális bérlakás, márpedig olyanokra is szükség len
ne, melyet a szociális ingatlanok bérleti díjánál ma
gasabban, a piaci árakhoz képest azonban jelentősen
alacsonyabb összegért kellene kiadni. Beszélt arról
is, hogy sok építtető nem adja el, hanem magas áron
bérbe adja az új ingatlanát, s Győrben megjelentek

„Győrben is van migrációs helyzet, csakhogy
ez belső migráció, ide az ország keleti részé
ből érkeznek munkavállalók, akik viszont a pi
aci bérlakások árát nem mindig tudják megfi
zetni” – mondta az ellenzéki összefogás ked
di sajtótájékoztatóján Pollreisz Balázs. 

az úgynevezett ágyrajárók is. Az ellenzék pályázati
pénzekből építene önkormányzati bérlakásokat.

Glázer Tímea, az ellenzék polgármesterjelöltje
azt taglalta, mit tennének az öregek érdekében. Az
egészséges időseket szakmai csoport képezné ki,
hogy irányításukkal ápolni, segíteni tudják beteg
embertársaikat. Főznének nekik, takarítanának és
beszélgetnének velük. Pályázati pénzekből, vállal
kozói támogatással és önerőből biztonságossá ten
né az idősek otthonait. Aktuális ügyekről szólva
megjegyezte: sokan panaszolják, hogy csúcsidőben
kimaradnak a menetrend szerinti buszjáratok. Az
ellenzék iskolabuszokat indítana, jelentette ki.

Különös helyszínt választott múlt csütörtöki
sajtótájékoztatójának az Összefogás Győrért
Egyesület: az Ipar úti felüljáróra hívták a mé
dia munkatársait. Balla Jenő polgármesterje
lölt legfontosabb üzenetét is megfogalmazta:
„Szükségem van rád, gyere el szavazni.”

Jancsifalu, Gyárváros és Likócs, így ezeken a város
részeken mint képviselő is elindul. „Mi szeretnénk
dolgozni a problémákon, megoldani azokat! A vas
út és a felüljáró mellé szükség lenne zajvédő falak
ra, amelyekkel megóvnánk a lakosok nyugalmát.
Továbbá szeretnénk, hogy a focipálya és az ott lé
vő palánk is megújulhasson, a környéken élők is
mét birtokba vehessék.”

Kitért arra is, hogy Likócson és Gyárvárosban
szükség lenne közösségi terek kialakítására, illetve
Likócson nyitni kellene élelmiszerboltot is. „A kam
pányunk kezdetekor rengeteg videót és statiszti

„Október elsejével az Északnyugatmagyaror
szági Közlekedési Központ beolvadt a Volánbusz
Zrt.be, a győri tömegközlekedés a végnapjait éli”
– fogalmazott. A győri tömegközlekedés eddig is
sok sebből vérzett, a harmincezer járatból nyolc
száz kimaradt, a cégnek kötbért kell fizetnie a vá

Az ÉNYKK végnapjai – a győri tömegközleke
dés végnapjai? címmel tartott sajtótájékoz
tatót Kovács László, a Civilek Győrért Egyesü
let polgármesterjelöltje a marcalvárosi busz
végállomáson, kedden. 
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Polgármester úr, miként értékeli
az elmúlt öt évet?

Hadd kezdjem azzal, hogy én nem
ciklusokban gondolkodom, ezért az
én fejemben nem öt év, hanem a
2006 óta napjainkig eltelt idő törté
nései jelennek meg. Már csak azért
is, mert erre a 13 évre leginkább a
folytonosság a jellemző. 2006ban el
indultunk egy úton, és azon az úton
járunk azóta is. Ennek köszönhető,
hogy komoly eredményeket értünk
el az élet számos területén. Nem én,
nem is az önkormányzat, hanem
együtt, mi, győriek! És ez nem csu
pán egy szlogen, a sikereket valóban
közösen értük el, hiszen az elmúlt
időszak az összefogás erejéről szólt.

Mik ezek a területek, és milyen
mértékű fejlődésről beszélünk?

2006 óta közel 230 milliárd forin
tot tudtunk fordítani Győr fejlesztésé
re. Ebben természetesen az állami tá
mogatású projektek és a sikeres uni
ós pályázataink is benne vannak, de
a saját erő, az önkormányzati forrás,
ami a helyi gazdaság teljesítőképessé
gét is jól mutatja, hiszen az iparűzési
adó révén ők is kiveszik a részüket a
városfejlesztésből. A gazdaságnál ma
radva, az önkormányzatnak sikerült
vonzó környezetet teremteni a vállal
kozások számára, többek között jelen
tős infrastrukturális fejlesztésekkel,
az Ipari Park bővítésével, vagy éppen
az iparűzési adó kétszeri csökkentésé
vel, ami jelentős támogatás a vállal
kozások számára. A legfontosabb cél
csoportot természetesen a győriek al
kotják, ezért törekedtünk a városré
szek kiegyensúlyozott fejlesztésére. A
nagyberuházások mellett az élhető
ség javítását szolgálja a lakóutcaprog
ram, a parkolófejlesztések, az évente
elültetett ezer facsemete és a virágo
sítás, a zöldterületek felújítása, az
egészségügyi, szociális és nevelési in
tézmények, bölcsődék, óvodák felújí
tása, vagy éppen a szociális ellátó
rendszer folyamatos erősítése. A kul
túra és a sport terén is hatalmasat
léptünk előre, és mindkettő óriási kö
zösségformáló erőt jelentett. Talán
elég csak az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál (EYOF), vagy az Európa Kul
turális Fővárosa pályázatunk körüli
hatalmas lakossági összefogást emlí
teni. Ezek olyan közös ügyek voltak,
amelyek megmutatták, hogy a győri
ek nem csak a bajban, mint a 2013
as árvíz, vagy az emlékezetes hóhely
zet, de a pozitív szituációkban is ösz

szefognak, és együtt szeretnének ten
ni Győrért, közös sikereinkért. Egyéb
ként ennek a szemléletnek a megerő
södését sokkal nagyobb eredmény
nek tartom bármelyik megvalósult
fejlesztésünknél, mert ez teszi lehe
tővé, hogy újabb és újabb nagy célo
kat tűzzünk ki magunk elé. Az példá
ul, hogy 2008 óta megdupláztuk a ná
lunk töltött vendégéjszakák számát,
és Győr az ország egyik legkereset
tebb városa, nem csak szisztematikus
munkát igényelt, hanem sokrétű ösz
szefogást is. Az önkormányzat, a ven
déglátók, a szolgáltatók, rendezvény

szervezők, a kormányzat és a vendég
szerető győriek is hozzátettek ahhoz,
hogy idehaza és külföldön is felfigyel
tek városunk szépségére és kitűnő
programjaira.

Mely fejlesztéseket emeli ki az
elmúlt időszakból?

Ez egy nehéz kérdés, mert min
den olyan fejlesztés kedves számom
ra, ami előre viszi a várost. A Jedlik
híd átadása egy szimbolikus pillanat
volt, hiszen önkormányzati beruhá
zásból kötöttünk össze két város
részt. Az infrastrukturális fejleszté

sekhez tartozik, hogy nem csak uta
kat újítottunk fel, de újakat építet
tünk és új közlekedési kapcsolatokat
nyitottunk több helyütt. A keleti elke
rülő, a Szövetség út új nyomvonala,
vagy a Radnóti u. 1es útra való kikö
tése csak néhány példa, ahogy a par
kolási kapacitás bővítése is jelentős
mérföldkövek voltak. Ide sorolható a
Dunakapu téri mélygarázs, az Árpád
parkolóház, a vásárcsarnok, vagy ép
pen a kórház melletti parkolólemez,
illetve számos földfelszíni fejlesztés
is. Az elmúlt öt évben közel 18 kilo
méter kerékpárút épült, valamint 5,3

Hamarosan lezárul a 2014–19es önkormányzati
ciklus, ezért az elmúlt öt év győri történéseit mi is
értékeljük. Mini sorozatunk zárásaként Borkai
Zsolt polgármesterrel beszélgettünk, Győrről és a
mögöttünk hagyott évekről.

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor
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csuklós busz üzembe állítását vállal
ta Győrben, ami mintegy hét évvel
fogja csökkenteni a gépjárműpark
átlagéletkorát.

Azt már látjuk, hogy honnan ho
vá jutottunk, de milyen további le
hetőségek állnak a város előtt?

Győr kilátásai nagyon jók, hiszen
egy dinamikusan fejlődő gazdaságot
tudhatunk magunkénak, folyamato
sak a fejlesztések, a beruházások, a
járműipar lehetséges új útjait Győr
ben is keresik. Az egyetemünk egy
olyan tudásközponttá fejlődött,
amely számos innovatív kezdemé
nyezés bölcsője, míg a városfejlesz
tés terén a Modern Városok Prog
ramban foglalt beruházások is hosz
szú távon lendítik előre a város sze
kerét. A színházfelújítás, a strand vízi
élményparkká fejlesztése, a mentő
állomás és a kórházi parkolólemez
megépítése, vagy az új közlekedési
kapcsolatok kiépítése csak kiragadott
példák ezek közül. A turizmusban a
MosoniDuna vízszintjének stabilizá
lását biztosító műtárgy elkészültét
követően szintén új lehetőségek nyíl
nak, a mi feladatunk pedig továbbra
is az, hogy a fejlődés az élhetőség
fenntartásával, sőt fokozásával
együtt történjen. A gazdaság, a tudo
mány, a kultúra és a sport városa is
vagyunk, egy 130 ezres közösség ott

hona, egy dinamikusan fej
lődő régió központja.

Ezért kell folytatni
a megkezdett út

felújítási, zöld
területrende
zési, fásítási,
vá ro s ré sz i
rehabilitáci
ós program
jainkat, a

Győrre jellem
ző erős szociá

lis gondoskodást,
a munkahelyterem

tő gazdaság erősödésé
nek támogatását, a fiatalok,

az idősek és a családok segítését, az
egyetem további fejlesztését, és a
már megvalósult gyümölcsöző
együttműködések továbberősítését.
Végezetül hadd hívjam fel a figyel
met 2021re, amikor várossá válá
sunk 750. évfordulóját ünnepeljük.
Ez valóban a győriek közös ünnepe
lehet, egyben újabb lehetőség,
hogy megmutassuk magunkat or
szágnakvilágnak.

kilométer hosszú meglévő felület
újult meg, sőt egy új, Európában
egyedülálló gyalogoskerékpáros hi
dat is építettünk Győrszentivánon.
Sorolhatnám a belváros rehabilitáció 
ját a megújult sétálóutcákkal és te
rekkel, a felújított folyóparti sétá
nyokkal, az újvárosi rehabilitáció
újabb és újabb lépéseit, vagy azokat
a 21. századi sportlétesítményeket,
amelyeket a kormányzat támogatásá
val építettünk az EYOF előtt. Kiemel
hetném a zöldterületek rendezését,
az évi ezer új csemetét számláló faül
tetési programot, vagy éppen az

egyetem újabb és újabb fejlesztéseit,
amelyek egyre magasabb szintre
emelik azt a tudáscentrumot, amely
ből a fiatalok, a gazdaság szereplői, a
város és végső soron az egész ország
profitál. A fejlesztések mellett szeret
ném kiemelni azt a kínálatot, ame
lyet Győr biztosít az itt élőknek és a
hozzánk látogatóknak. Nemzetközi
szintű társulataink, gazdag fesztivál
kínálatunk, a mármár olaszos hangu
latú belvárosi nyáresték, a rangos
sportegyesületek és sportesemé
nyek, világversenyek egyedülálló ka
raktert rajzoltak a városnak.

Mi volt a legnagyobb kihívás az
elmúlt időszakban?

Napjaink komoly kihívása a mun
kaerőhiány kérdése. Ennek kezelése
komplex és sokszereplős feladat,
amelyet csak összefogással orvosol
hatunk, de a már említett iparűzési
adó csökkentésével az önkormány
zat tevőlegesen is hozzájárult ahhoz,
hogy a gazdasági élet szereplői nö
velni tudják a mozgásterüket, a mun
katársak megbecsülését. A foglalkoz
tatási paktum is ezért született meg,
amelyben számos szereplő részt
vesz a munkaerőhiány csökkentése
érdekében. Ez a projekt épp most
folytatódik több mint kilencszázmil
lió forintos TOPos forrással, amely
ben a szakképzett munkaerő hiányát
csökkentő programokat, projekteket
dolgozunk ki és valósítunk meg, szin
tén egy széles körű együttműködés
keretében a gazdasági növekedés, a
térség kis, közép és nagyvállalatai
nak támogatása érdekében. A kihívá
sok között említhetjük a közlekedés
kérdését is, hiszen Győr igazi nagyvá
rossá vált, ahol számos lehetőség
várja a családokat. Jó munkalehető
ségek, minőségi ellátás és szolgálta
tások, képzés, hosszú távú jövőterve
zés. Régiónk központjaként az is ter
mészetes, hogy a győri utakon nem
csak a győriek közlekednek, hanem
sokan érkeznek ide tanulni, dolgozni,
vásárolni, ügyeket intézni a
városunkon kívülről is.
Éppen ezért fordí
tunk kiemelt fi
gyelmet a köz
l e ke d é s fe j 
lesztésre, az
elmúlt öt év
ben több
mint 70 milli
árd forintot
költöttünk ön
kormányzat i ,
állami és uniós
forrásból közterüle
ti és közlekedési beru
házásokra, melyek során el
kerülő és tehermentesítő utak épül
tek, új közlekedési tengelyek jöttek
létre. A nagyberuházások mellett ön
kormányzati forrásból zajlik a lakóut
cák ütemezett felújítási programja is.
Ez a munka tovább folytatódik, a
Modern Városok Program pedig
több jelentős infrastrukturális fej
lesztést is tartalmaz. A tömegközle
kedés tekintetében érdemes meg
említeni, hogy a szolgáltató 22 új

2021-ben
várossá válásunk
750. évfordulóját

ünnepeljük

ÉRTÉKELŐ

Városfejlesztés, 
közlekedés és
a Győr előtt álló
lehetőségek
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Az Arrabona Futófesztivál miatt az Ifjúság körút Szigethy Attila
út és a Földes Gábor utca közötti szakaszát lezárják, ezért 8 és 12
óra között a 9A és a 19A jelzésű autóbuszjáratok terelőútvonalon
közlekednek: a Kodály Zoltán utca megfelelő kiszolgálása érdekében
a 9A jelzésű autóbuszjáratokat a Fehérvári út – Szauter utca – Tiha
nyi Árpád út – Ifjúság körút – Kodály Zoltán utca útvonalon, a 19A
jelzésű autóbuszjáratokat a Kodály Zoltán utca – Ifjúság körút – Ti
hanyi Árpád út – Szauter utca – Fehérvári út útvonalon. A terelés
következtében mindkét irányban kimaradnak az Ifjúság körút 49.,
az Ifjúság körút, Földes Gábor utca és a Szigethy Attila út, Fehérvári
út megállóhelyek.

Autóbusz-terelés

Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselőjének kezdeményezé
sére idén is lesz Adyvárosban ingyenes rendőrségi kerékpárjelölés a Barátság Parkban,
szombaton, a bejárat melletti sátornál 11–14 óráig. A regisztrált kétkerekűekről fotó is
készül, és speciális, eltávolíthatatlan jelölő anyaggal és egyedi számsorral látják el. A ke
rékpárok jelölése és regisztrációja, az önkormányzati támogatásnak köszönhetően, a győri
kerékpártulajdonosok számára ingyenes. A jelölést megelőzően a kerékpár tulajdonjogát
a tulajdonosnak hitelt érdemlően, a személyes adatokkal együtt igazolnia kell.

ISMÉT kerékpárjelölés

A Barátság Sportpark
ban október 5én a XV. Ar
rabona Futófesztivál, Őszi
Sport és Egészségnapon a
mozgás öröme mellett tá
mogatást gyűjtünk az Erzsé
bet Ligeti Óvodáért Alapít
ványnak. A Boglárka cso
portba járó, központiideg
rendszersérült, sajátos ne
velési igényű (mozgásában
akadályozott) gyermekek
számára speciális, udvari
játszóeszközöket szeret
nénk vásárolni. Már csak
alig több mint egymillió fo
rint hiányzik, hogy a kis óvo
dások sérülésből adódó
hátrányait csökkenthessük,

mozgásfejlesztésüket és in
tegrációjukat segítsük a pil
langó rugós libikókával és a
bucka emelt homokozóval.
A speciális csoportban Ale
xa, Ádám, Gábor, Gergő, Ju
szuf, Kristóf és Levente örül
ne, ha biztosítanánk szá
mukra ép társaik között a
közös játék élményét,
amellyel személyiségfejlesz
tésük és mozgásfejleszté
sük is könnyebbé válna. 

A Győr+ Média az olva
sók, hallgatók és tévénézők
adományainak gyűjtéséből
és a jótékonysági futásból
befolyt összegből szeretné
megvásárolni a kétmillió fo

rint értékű libikókát és a ho
mokozót. A goood.hu olda
lon indított gyűjtéshez a
gyorplusz.hun keresztül is
csatlakozhatnak, hogy eljut
tassák adományaikat az Er
zsébet Ligeti Óvodáért Alapít
ványnak. Október 5én, a Ba
rátság Sportparkban pedig a
regisztrációnál is lehetőséget
kínálunk az adakozásra, és a
Győr+ Média székházában
(Kodály Z. u. 32/A) a recepci
ón, és a Műker 91 Kft. Vas
műszaki Kereskedőházban
(Szent Imre út 113.) gyűjtő
perselyt is találnak, akik ada
koznának a Boglárka csoport
hintájára és homokozójára.

A Győr+ Média ismét jótékonysági futásra invitálja az önzetlen adakozókat,
idén is nemes cél mellé állva segítünk egy győri szervezetet. Játszva tanul
hat együtt sérült és ép kisgyermek a speciális hintán és homokozóban. Eb
ben a játékban csak nyerni lehet. A közös élményt, a mozgás örömét. 

RAJTTÓL A CÉLIG:
Futás hintáig Szerző: Szabó Csilla

Fotó: O. Jakócs Péter

és homokozóig
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„Az időskor nem az elmúlás
szinonimája, hanem a kiteljese
désé, a tapasztalaté, a bölcses
ségé” – mondta köszöntőjében
Borkai Zsolt. Kitért arra is, hogy
az idősödéssel számos ismere
tet, tapasztalatot szerzünk,
megtanuljuk, nem mindig a hir
telen cselekvés a célravezető.
Az idősödő ember egyre böl
csebben tud segíteni. Sokszor
nem megmondja, mit kell tenni,
hanem rávezeti a fiatalokat a he
lyes döntésre. Olyan szempon
tokat láttat, amit egy ifjú elme
még nem vesz figyelembe.
„Ezért is működtetjük a város
ban az Idősügyi Tanácsot, ezért
kérjük ki a szépkorúak vélemé
nyét, akik sokat tesznek a váro
sért, legyen szó annak szépítésé
ről, az ország első olimpiai ren
dezvényének lebonyolításáról,
vagy éppen az Európa Kulturális
Fővárosa pályázatunkról, amely
ben szintén tanácsokkal, ötle
tekkel voltak a segítségünkre.” 

„A fiatalság nem múlik el, ha
nem akarjuk” – állította a győri

Tortával, énekkel és tánccal ünnepeltek közösen
az EESZI Fogyatékossággal Élők Átmeneti és Napközi
Otthonának lakói az intézmény 30. évfordulóján. A
keddi ünnepségen Borkai Zsolt polgármester úgy fo
galmazott, az elmúlt évtizedekben kiderült, hogy a
Török István utcai intézmény egy olyan hely, ahol a
fogyatékkal élők barátokra találnak, és igazi közös
ségre lelnek. Kiemelte: az intézmény dolgozói áldo

Október 1. az idősek világnapja, s a hagyományok szerint az önkormányzat is felköszönti
a győri szépkorúakat. A városházi ünnepségen Borkai Zsolt polgármester adta át az idős
napi elismeréseket.

kötődésű Blaha Lujza, és ehhez
kapcsolódóan a polgármester
hangsúlyozta, az önkormányzat
ebben próbál segíteni az egész
évet felölelő, időseknek szóló
programokkal és széles körű
idősügyi szolgáltatásokkal. „Úgy

hiszem, hogy az évekkel bár egy
re idősebbekké válunk, amíg ak
tívak maradunk, amíg megtalál
juk az örömet az életben, egy
másban, a fiatalok szemében,
addig nem öregszünk meg.”

Köszöntője után Borkai Zsolt a
Győri Városháza ezüst emlékér
met adott át Albert Lászlónénak,
Benkő Józsefnének, Cseri Éva Ilo
nának, Csőre Gábornénak, Far

kas Ildikónak, Győri Imrénének,
Horváth Tamásnénak, Illés István
nénak, Kiss Gézának, Konyhai Szil
veszternének, Kósa Imrénének,
Kúti Józsefnek, Lajtmann István
nénak, Lazur Tibornénak, dr. Ma
gassy Dánielnek, Magyar Balázs

nénak, Marek Józsefnének, Mol
nár Miklósnénak, Nagy Endrének,
Nagy Istvánnénak, Ötvös János
nénak, Rigó Lászlónénak, Szabó
Józsefnek, Varga Istvánnénak,
Vas László Dénesnének, Vida Ma
rietta Klárának, Vidos Lászlóné
nak, Vincze Lászlónénak, Virág Ist
vánnénak és Vaskovics Tivadar
nak az idős közösségekben vég
zett áldozatos tevékenységükért. 

zatosan végzik munkájukat, elismerésként a Győri Vá
rosháza Ezüst Emlékérem kitüntetését adta át Dezső
Zsuzsannának, a napközi otthon vezetőjének. 

A rendezvényen az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény igazgatója, Kányai Róbert is
megköszönte a munkatársak elmúlt években nyúj
tott alázatos tevékenységét és az önkormányzat
támogatását. 

30 ÉVES
a fogyatékossággal élők otthona

A szépkorúakat
köszöntötték

Szerző: Papp Zsolt
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Belső és külső felújítási mun
kálatokat végeztek, amelynek
során megújult az intézmény ét
kezője, nagyterme, akadálymen
tesített új járda és parkoló épült,
továbbá a fogyatékkal élő ellá
tottak gyógynövények és fűszer
növények termesztésére alkal
mas magaságyásokat, új kerti
bútorokat és egy udvari pavilont
is birtokba vehettek.

Az ôszi idôszak aktualitása közlekedési — és bizto-
sítási — szempontból a rengeteg, vadak okozta
kár eset. A Generalinál a KGFB-be — nem csak a
cascóba — már 3.900 forint/év díjért tudunk saját
védelmet beépíteni.

Az õsz a diákoknál az iskola-
kezdést jelenti, a mun ka erõ -
piacon pedig sokaknak a
munkába állás, pályamódosí-
tás idõszakával esik egybe. A
Megoldások Fiókja Kft. — a Gene-
rali Biztosító Zrt. hivatalos partnere — lehetõséget biz-
tosít azon érdeklõdõknek, akik szeretnének megis-
merkedni a biztosítási, pénzügyi világ rejtelmeivel, az
ágazatban rejlõ munkalehetõségekkel. Várjuk a jövõ
értékesítõit, leendõ vezetõit, akik csatlakozhatnak si-
keres csapatunkhoz. A Generali Akadémia képzésére
pályázók közül a kiválasztottaknak karrierutat muta-
tunk, több évre szóló tanulmányi szerzõdést kínálunk. 
A Generali által nyújtott juttatások mellett a Megol-
dások Fiókja Kft. extra bónusz támogatásban részesít
két onboardert — jelöltet —, akiket a tapasztalt kollé-
gákkal közösen arra érdemesnek ítélünk.
Még tavasszal megkeresést kaptunk az écsi civil
szervezetektõl, polgármesteri hivataltól, hogy szep-
tember 21-én egészségnapot rendeznek. Sikerült a
rendezvényre elvinnünk a Generali a Biztonságért
Alapítvány két szûrõbuszát, melyek teljes kapacitással
mûködtek aznap.
Szívesen segítünk azoknak a szervezeteknek, közössé-
geknek, vállalkozásoknak, akik szeretnék a jövõben
ezen ingyenes szolgáltatást igénybe venni!

Biztosításról tabuk nélkül 
a Megoldások Fiókja Kft., a Generali
hivatalos partnere támogatásával.

www.megoldasok-fiokja.hu
Keresse a Megoldások Fiókját a Facebookon is!

A biztosítási szakma iránt érdeklôdôket
Varga László ügyvezetô

szívesen látja egy kötetlen beszélgetésre!

Hívjon: 30/936-1957
Próbálja ki magát nálunk és legyen egy sikeres csapat tagja!

Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.

„ITT VAN AZ ÔSZ,   
ITT VAN ÚJRA…”

Idén is ugyanaz az óriáskerék érkezett meg vá
rosunkba, mint tavaly, s az 50 méter magas kerék
összeszerelési munkái egy hetet vettek igénybe.
Az óriáskerék első utasait Borkai Zsolt polgármes
ter köszöntötte. „Elmúlt a nyár, s jó visszagondolni,
hogy minden héten volt valamilyen rendezvé

nyünk. Az a több 10 ezer ember – győriek, magyar
és külföldi vendégeink – akik ellátogattak a város
ba, nagyon sok érdekes programon vehettek részt.
Azóta is pezseg az élet Győrben, ám most az óri
áskerék a fő attrakció, amely egészen jövő év má
jusáig marad a téren.”

A tavaly nagy sikert aratott óriáskerék idén
is forog a Dunakapu téren, múlt pénteken
este volt az első hivatalos kör.

az óriáskerék
Újra forog

Fotó: Rózsa Tamás

Ebben az esztendőben in
dult „Az Audi segít” kam
pány, amelynek keretében
az oktatás, a környezet és
természetvédelem, vala
mint a szociális ellátás te
rén hét régióbeli intéz
mény, civil szervezet álma
válhatott valóra. Közöttük
volt a Magyar Máltai Sze
retetszolgálat győri Gond
viselés Háza Fogyatékosok
Napközi Otthona is.

A napközi otthon 6,5 millió
forintot nyert az Audi pályáza
tán. A pénz mellett az ingolstad
ti cég magyar leányvállalatának
negyven munkatársa kétkezi
munkával járult hozzá ahhoz,
hogy az ellátottak minél komfor
tosabban érezhessék magukat.

Dr. Knáb Erzsébet, a győri Audi
személyügyért és szervezetért fe
lelős igazgatósági tagja úgy fogal

mazott, mások segítése nélkül
nincs igazi élet, s az önzetlen se
gítségnyújtásban mérhetetlen
erő lakozik. Knáb Erzsébet beszélt
arról is, hogy az elmúlt hat évben
160 győri és Győr környéki intéz
ményben segítettek munkatársai
a rászorulókon. 

Az Audi segít kampány kereté
ben összesen harminc projektet dí
jaztak 55 millió forint értékben.

Új 8+1 személyes
személyszállító kisbusz
hoz jutott a Mozgáskor
látozottak GyőrMosonSopron Megyei Egyesülete
a tagjaik és a Magyar Nemzeti Bank támogatásának
köszönhetően. Céljuk, hogy sorsközösségük tagjai
számára a lakáson kívüli közszolgáltatások eléréséhez
nyújtsanak segítséget: az orvoshoz, a rehabilitációra

való eljutásuk biztosítá
sát, valamint szállításu
kat a közösségi progra

mokra. Ahhoz, hogy a kisbusz a Támogató Szolgálat
rendelkezésére álljon, szükség van a teljes akadály
mentesítésre, melynek költsége több mint kétmillió
forint. Több helyre fordultak segítségért, reményeik
szerint év végére sikerül a kisbuszt átalakítani.

Kisbuszt kaptak

Megújult a Fogyatékosok Napközi Otthona

Az Audi SEGÍT 
Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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Esterházy Miklós nádor 1626ban
második feleségének, Bedegi Nyáry
Krisztinának testvéreitől vásárolta
meg Ménfőt. Azonnal zálogba adta a
pápai kapitányának, gróf Csáky László
nak, ő pedig továbbadta a győri jezsu
itáknak. Időközben a tata–gesztesi ura
dalomhoz csatolták a ménfői pusztát.
A kastély építése idején az uradalom
tulajdonosa gróf Esterházy Ferenc
volt. Birtokain 1770 és 1774. között
nagy építkezések folytak, így Ménfőn
is. Feltehetően a ménfői puszta igaz
gatására kialakított uradalmi épületek
kel együtt épült a kastély is copf stílus
ban. Mai formáját a XIX. század elején
nyerte el a klasszicista feljáró megépí
tésével. I. Bezerédj Ignác, az Esterházy
család jószágkormányzója 1812ben
három nemzedékre ingyen használat
ra kapta a ménfői pusztát, amit utóda,
Bezerédj István 1888ban megvásá
rolt. A kastély a nevét az utolsó birto
kosától kapta.

Pápai Enikő építészmérnök, a fel
újítást tervező Artenim Kft. ügyveze
tője elmondta, építészetileg helye
sebb kúriának nevezni, a kastély el
nevezést a ménfői nép adományozta
az épületnek, amit minden háború
alatt kifosztottak. Sorsa 1945 után vi
szontagságos volt. Legtovább a Rába
gyár használta munkásszállásnak.
1955ben, amikor az utolsó tulajdo
nos Bezerédj unoka, Denk Gusztávné
kitelepült Ausztriába, lemondott az
állam javára a kastélyról. Az épület
felújítása után 1988tól a közművelő
dést szolgálja. Helyet kapott itt a
könyvtár, valamint a Galgóczi Erzsé
bet Emlékszoba és a Sulyok Vince
Emlékhely is.

A kastélyban működő Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér Ménfő
csanaki Fiókkönyvtára öt évvel ez
előtt újult meg. Azóta az állomány is
frissült, mintegy 16 ezer kötetből vá
logathatnak az olvasók – tudtuk meg
Sulyok Attiláné Erika könyvtárostól,
aki azt is elmondta, a kötetetek köl
csönzésén túl számos programmal is
várják az érdeklődőket. A fiókkönyv
tár két nagy mesével kapcsolatos
rendezvényének egyike zajlott ottjár
tunkkor, a Magyar Népmese Hetét
tartják éppen Benedek Elek születés
napjához kapcsolódóan, amely egy
meseillusztrációs rajzpályázat ered
ményének kihirdetésével kezdődött,
majd mesemondó versennyel és
könyvbemutatóval folytatódott. A
programot megelőzte a TUDORjáték
Műhely és Galéria megnyitása, ami

MEGÚJUL 
a népszerű közösségi tér

PROGRAMOK SORA A BEZERÉDJ-

Látványterv:  Artenim Kft.



A kastély felújításának első ütemé
ben elkészült a tető javítása, a lába
zati és a pincefalak só és nedvesség
mentesítése, valamint átépítették a
lépcsőt a park felőli oldalon. Jelenleg
két új pincelejárót építenek a szak
emberek és dolgoznak a csapadék
vízelvezetésen. Pápai Enikő tájékoz
tatása szerint a harmadik ütemben
kicserélik a főépület és mellékszárny
homlokzati nyílászáróit, szigetelik a
felső födémet és korszerűsítik a fű
tést is. A negyedik ütem célja a kö
zösségi terek magasabb befogadóké
pességének kialakítása, valamint a
homlokzatfelújítás.

Szabó Jenő a kastélyban működő
Ménfőcsanaki Művelődési program
jairól elmondta, a rendszeres foglal
kozásokon és a különböző rendezvé
nyeken továbbra is várják a kikapcso
lódni vágyókat. Ilyen állandó prog
ram például a Modellező szakkör, a
Babamama klub, a Babazeneszó
foglalkozás, a Kreatív műhely, a Nyug
díjasklub, a Jaurinum történelmi
klub, az Aranylók táncklub, a Ménfő
csanaki gyaloglóklub, a Nia tánc, a
Mozgáskultúra és a Női tornaklub, s
az érdeklődők részt vehetnek zene
oktatáson, etkajógán, szenioröröm
táncon és senior gerinctornán is.
Szintén a kastélyban működik a nép
szerű Bezerédjkórus és a Kertbarát
kör is. (x)

állandó játéklehetőséget kínál min
den korosztálynak. „Valóban közössé
gi térként működünk, tartunk óvodás
csoportoknak papírszínházas mesé
lést, iskolásoknak könyvtárhasználati
órákat, vetélkedőket, előadásokat –
köztük a népszerű Életmesék soroza
tot –, felnőtteknek pedig szintén elő
adásokat, felolvasóesteket rende
zünk többek között” – sorolta Sulyok
Attiláné Erika.

A Bezerédjkastély felújítása idén
tavasszal kezdődött, ami kapcsán Sza
bó Jenő, a terület önkormányzati
képviselője hangsúlyozta, ilyen szé
les körű renoválás nem történt még
az épületen, illetve épületen belül.
„Képviselői munkám alatt ez az egyik
legjelentősebb beruházás, örülök,
hogy megújulhat a város egyik meg
határozó közösségi helye az önkor
mányzat költségvetéséből. A felújítás
során szakaszosan nyeri vissza funk
cióit a kastély, a jövő év végi átadásig
is igyekszünk a zavartalan működést
biztosítani” – hangsúlyozta a képvise
lő és felidézte, a közelmúltban egy
rendezvénysátort és egy mobil szín
padot is beszereztek, hogy az udva
ron tartott rendezvényeket még szín
vonalasabban tudják megszervezni.
Hozzátette, néhány évvel ezelőtt a
kastély parkjában futópályát is kiala
kítottak, illetve új játék és fitneszesz
közöket helyeztek ki.

-KASTÉLYBAN

Modernizálják a Bezerédjkastélyt, amely 1988tól a közműve
lődést szolgálja. Évszázados falai között többek mellett könyv
tár, szakkörök és klubok működnek, valamint számos közössé
gi rendezvényt, előadást tartanak a ménfőcsanaki épületben,
ahol helyet kap a Galgóczi Erzsébet Emlékszoba is.
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Összesen hatvan fotót állított
ki a két alkotó a Magyar Ispita
termeiben. Az elrendezéssel, s
a feliratok hiányával a felfedezés
mellett játékra is invitálják a lá
togatókat, hiszen első ránázésre
nem feltétlenül derül ki, hogy
mit ábrázol a fotó, és melyik vá
rosban készülhetett. A Találkozá
sok címet viselő kiállítás a két
testvérváros épített szépségeit,
érdekességeit örökítette meg.

Újabb kiválóságokkal gyarapodott a Junior Pri
ma Díjasok családja, miután október 2án öt fiatal
művészt díjaztak színház és filmművészet kategó
riában, köztük  MarkóValentyik Annát, a Vaskakas
Bábszínház bábszínészét, rendezőjét. A szakmai
zsűri egyik tagja, Káel Csaba rendező, a Müpa ve
zérigazgatója  MarkóValentyik Annát méltatva ki
emelte a bábszínész sokoldalú tehetségét. Mint
mondta, három éve végzett a Színház és Filmmű

vészeti Egyetemen (SZFE), kicsiknek és felnőttek
nek egyaránt bábozik.

Díjat vehetett még át Balázsi Gergő Ármin ba
lettművész, Dér Zsolt színművész, Fehér Balázs Be
nő színművész, rendező és Szabó Sebestyén Lász
ló színművész. Az elismerést és az azzal járó pénz
jutalmat Vida József, a Takarékbank elnökvezér
igazgatója nyújtotta át az 54 jelölt közül kiválasz
tott fiatal tehetségeknek. 

JUNIOR PRÍMA DÍJAT
kapott a győri művész 

Fotóriporterünk kiállítása

Győr és Ingolstadt

TALÁLKOZÁSAI

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Csobay Dániel

Szokatlan szemszögből fedez
hetjük fel Győrt és Ingolstadtot
egy csütörtökön este nyílt kiál
lításon: a Győr+ Média fotóri
portere, Marcali Gábor és a né
met Andre Mennesker egymás
városait fényképezték, hogy az
tán megmutassák, milyen sok
hasonlóság van a települések
között. Találkozások a Magyar
Ispitában.

A tárlat megnyitóján dr. Feke
te Dávid alpolgármester felidéz
te, Győr és Ingolstadt testvérvá
rosi kapcsolata évtizedes múltra
tekint vissza, amely során szá
mos közös projekt született a
hasonló méretű és gazdasági
szerkezetű településeken. A kiin
dulópontot természetesen az
Audi jelentette, hiszen az anya
vállalat székhelye a bajor telepü
lés, ám ahogy telt az idő, s egyre
jobban megismerték egymást a
városok képviselői, úgy fedeztek
fel újabb és újabb kapcsolódási
pontokat. „A testvárosi kapcso
latok egyik lényege pedig, hogy
ne csak a városvezetők találkoz
zanak, hanem a polgárokat is kö
zelebb hozzuk egymáshoz. A
kultúra is egy ilyen kapocs lehet,
ezúttal a két kiváló fotóművész
perspektíváján keresztül fedez
hetjük fel a két várost. Ezúttal
épületeket és azok részleteit fo

tózták, de tudjuk jól, hogy egy
város nem csak épületekből áll,
sokkal inkább a polgárokból,
akik a várost építik” – hangsú
lyozta dr. Fekete Dávid.

A megnyitón Jürgen Köhler,
Ingolstadt kulturális referens
helyettese elmondta, fontos
nak tartja, hogy a győri és az in
golstadti fiatalok között is cse
rekapcsolatok létesüljenek.
„Nagy öröm, hogy a városaink
között már négy testvériskolai
kapcsolat is létrejött. A kultúra
területén eddig is voltak kap
csolódások, fotós csereprogra
munk azonban még nem volt.
Reméljük, ezek a fotók inspirá
ciót jelentenek az itt élőknek,
hogy megismerjék Ingolstad
tot, amit Gábor fotóin keresz
tül én is újra felfedezhetek” –
tette hozzá.

A tárlat október 20ig látható
a Magyar Ispitában.
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STRESSZKEZELÔ ÉS ELMEFEJLESZTÔ
MÓDSZER 40 ÓRÁS, 4 NAPOS TANFOLYAM 
KERETÉBEN. Akkreditált tanfolyam, elvégzése
pedagógusoknak 40, egészségügyi szak-
dolgozóknak 19 kreditpontot ér.

Amit meg is kapnak a nézők, a
több mint kétórás játékidőben feszes
tempóban bontakozik ki a két, egé
szen más világból érkező férfi barát
sága, és születik király a színpadon. A
nyitójelenetben 1925ben járunk, a
Wembley Stadionban, ahol a Brit Bi
rodalmi Kiállítás záróbeszédét készül
elmondani V. György legidősebb fia,
Albert. A beszédet a BBC rádió is köz
vetíti, ezért még kínosabb a yorki
herceg dadogása. Erzsébet hercegné
ezután fordul Lionel Loguehoz, aki
az első világháborút követően sérült
katonák beszédterápiájával foglalko
zott. Sok hazatérő ugyanis a harctéri
idegsokk miatt kezdett el dadogni. Az
ausztrál specialista feleségével érke
zett az anyaországba, ahol egy álmot
kergetett: színész szeretett volna len
ni, ehelyett a leendő király legfőbb
segítője lett. 

Lionel úgy tartja, hogy a beszéd
zavarral küzdők lelke is sérült, azzal
is kell foglalkozni. „Mindenkiben
biztos vagyok, aki meg akar gyó
gyulni” – mondja, és ennek megfe
lelően bánik a herceggel, időnként
nyers módszereivel ösztönzi, hogy
higgyen magában.

1936 januárjában V. György meg
hal, a trónon VIII. Edvárd néven leg
idősebb fia, David követi. „Hitler mil
liókat tud megbabonázni, miközben
York hercege egy sült halat sem ké
pes magának rendelni. Maradt Da
vid, aki marhaságokat beszél” –
hangzik el az Egyesült Királyság par
lamentjében a mondat, ami jól
szemlélteti a kialakult, megoldhatat
lannak tűnő helyzetet. A király végül
lemond, hogy feleségül vehessen
egy többszörösen elvált, amerikai
asszonyt. Mindeközben Európa
egyik felét Hitler, a másikat Sztálin

tartja rettegésben. Ki fogja az angol
népet megvédeni a csattogó csiz
máktól, a proletárok rohamától?
Természetesen Albert, aki újra Lio
nel segítségét kéri.

„A legjobb reklámnak tartom a fil
met Colin Firth főszereplésével. Izgal
mas, miként lehet ezt élőben, közeli
ben bemutatni. A színdarab hosszabb
fél órával, ami jót tesz a történetnek,
gazdagabban bontja ki a két ember
barátságának születését és a politikai
hátteret. Bensőséges történet, meg

lepően sok humorral, és nagyszerű
színészi együttléttel” – nyilatkozta a
darab rendezője, Funtek Frigyes a
Győr+ Televízió Kulisszák mögött című
műsorában. A film főszereplőjét ját
szó Colin Firth magyar hangja, Csankó
Zoltán elképesztő munkával formálta
meg a királyt, sokat vesztettek volna
a színházrajongók, ha a hang mellé
nem társulhatott volna a színész arca,
s egész lénye.

Ahogy a színpadon, a valóságban
is barátság született a király és a be

szédterapeuta között: valóban
együtt gyakoroltak a koronázási cere
móniára és az azt követő királyi be
szédekre, barátságuk a király, vagyis
VI. György 1952es haláláig tartott. Ő
volt a jelenlegi uralkodó, II. Erzsébet
királynő édesapja.

A Korok és történetek című évad
második bemutatóját a Régimódi
történet című darab követi a Nagy
színházban. Szabó Magda családre
gényét Bagó Bertalan viszi színpadra.
Premier szombaton.

David Seidler, A király beszé
de című dráma szerzője gye
rekkorában kezdett dadog
ni. Hosszú út vezetett el ad
dig, amíg VI. György példá
ján fellelkesülve, maga is a
gyógyulás útjára lépett, és
megírta azt a forgatóköny
vet, amiből a 12 Oscarra je
lölt film megszületett. A
filmszalagról sokak által is
mert alkotás egyik érdekes
sége, hogy az alakításáért
Oscardíjat nyert Colin Firth
magyar hangja bújik ezúttal
a király bőrébe a Győri
Nemzeti Színházban. Csan
kó Zoltán és a beszédterape
utát alakító Ungvári István
párosa izgalmas drámát ígér.

MEZTELENSzerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Fehér Alexandra

Ezúttal a király lelke 



„Kauf Lokales, kauf Kisalfölder” – Er
zeugermarkt am 13. Oktober von 9 bis
15 Uhr auf dem Dunakapu Platz. Ab
10 Uhr betritt die Band Drazsé und

ab 13.30 Uhr die Band Swing
Business die Bühne.

Die Regionale Ausstellung des 9
jährigen KOMP – Zeitgenössisches

Kunstpanorama slowakischer und ungari 
scher Künstler  ist bis 5. November jeweils
dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr im

Museumshaus (Bécsi Kapu Platz 4.) zu
sehen.
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Érettségi akár 1-2-3 év alatt*
MÉG TART A BEIRATKOZÁS! VÁRUNK SOK SZERETETTEL! TUDÁSFA GIMNÁZIUM – MÁR GYÕRBEN IS!

ÉS MIÉRT IS VAGYUNK MI A LEGJOBBAK A FELNÕTTOKTATÁSBAN?

www.tudasfagimnazium.hu
Facebook: Tudásfa Gimnázium
tudasfagimnazium@gmail.com
Tel.: 30/321-4321, 20/237-9035 *Megfelelõ képesítés beszámításával, vagy igény esetén a tanulmányi idõ megrövidítésével (osztályozó vizsgákkal).

A BEIRATKOZÁS FOLYAMATOS! VÁRUNK TÉGED IS!

1. Intézményünk a felnõttoktatásra specializálódott.
2. 8 osztállyal is jelentkezhetsz.
3. 16 éves kortól jelentkezhetsz és felsõ korhatár nincs.
4. Munka mellett, heti két délutánt vesz igénybe.
5. Tanulóink a tanórákról való mulasztásaikat otthonukban az internet

és weboldalunk segítségével pótolhatják virtuális formában is.

6. Diákigazolvány, családi pótlék, illetve egyéb kedvezmények
igényelhetõek.

7. A négy kötelezõ érettségi tantárgy mellett az ötödiket
személyre szabjuk.

8. És végül a diákjainknak ballagást és bankettet szervezünk,
így háláljuk meg a bizalmukat.

Bartl Erzsébet (Budapest) gibt am
6. Oktober um 18 Uhr ein Orgel
konzert in der Kirche Szentlélek.
Auf dem Programm stehen Werke
von J.S.Bach, Vivaldi, Sweelinck,
Liszt und Vierne. Die Gruppe Jazz Consort – Cselik Gábor Pi

ano, Faragó Miklós Gitarre, Hárs Viktor Bass,
Jeszenszky György Percussion – geben am
9.Oktober um 19 Uhr ein Konzert im Rómer
Ház (Teleki László utca 21.).

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A zsinagóga kettős kupolája (Kos
suth u. 5.) tekinthető meg október
13án, vasárnap. Vezetések indulnak
13, 14.30 és 16 órakor. Regisztráció:
tarlatvezetes@romer.hu

Bartl Erzsébet (Budapest) tart orgonahangver
senyt a Szentlélektemplomban (Szentlélek tér 1.)
október 6án 18 órakor. Műsoron J. S. Bach, Vivaldi,
Sweelinck, Liszt és Vierne művei szerepelnek. 

A Dalnokklub ad koncertet október 6án 16.30tól,
a győrszentiváni moziban (Déryné u. 11.). Fellép
Radványi Balázs, Balog Péter és Balog Benedek. 

A Baltazár Színház előadásában Az üstökös című da
rabot láthatja a közönség október 7én 15 órától a
Vaskakas Bábszínházban (Czuczor Gergely u. 17.). Az
előadással Árnics Katalin emlékének adóznak. 

Pintye Tamás, a Győri Erdélyi Kör veze
tője a Barangolás Tündérországban prog
ram keretében A barlangok világa cím
mel tart előadást október 8án 16 órától
a TIT Pannon Egyesülete székházában
(Munkácsy Mihály u. 6.). 

Vallomás a Csodáról – Ady Endre Csinszka tekinte
tében címmel a DvorákPatka Színház előadását lát
hatják az érdeklődők október 9én 17 órától, a Kis
faludy Károly Könyvtárban (Baross G. út 4.).

A mozirajongók október 13án a Rómer Ház mozijában
(Teleki L. u. 21.) 15 órától: Az élet napos oldala című
feliratos svéd vígjátékot, 17 órától az Esküvő a topon
című ausztrál vígjátékot, 19 órától az Út a királyi palo
tába című spanyolkubaiangolnémet zenés életrajzi
filmet láthatják.  

A Magyar Évezredek sorozatban Pap Gá
bor művészettörténész előadását hallgat
hatja meg a közönség A magyar nyelv te
remtő képessége címmel október 10én
18 órától, a SZE Apáczai Karán (Liszt Fe
renc u. 42.). 

A cukorbetegek az EFI programján gyógytornász vezeté
sével sajátíthatják el az alapvető mozgásgyakorlatokat ok
tóber 8án 16 órától. Regisztráció: efiprogram.gyor@gma
il.com, 96/507900/8575.

A Jazz Consort – Cselik Gábor zongora, Faragó Miklós gitár,
Hárs Viktor bőgő, Jeszenszky György dob – ad koncertet ok
tóber 9én 19 órától, a Rómer Házban (Teleki László utca 21.). 

Őszi ruhacserére várják a környezettudatos vá
sárlókat két helyszínen október 13án 14 és 18
óra között. Részletek a Lima Pub&Hostel és a Ko
tyogós Café Facebookoldalán. 
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Az új szakmai szempontrendszer
a hivatásos sofőrökre, vagy az úrve
zetőkre is vonatkozik?

Mindkettőre. A cikket a hétköz
napi gyakorlatban alkalmazható
módon állítottuk össze, mert a jogi
nyelvezet nehezen értelmezhető,
és ebben a témakörben komoly kö
vetkezményekkel járhat egy félre
értés, mely nemcsak a pácienst,
de az orvost is veszélybe sodorhat
ja. Ne felejtsük el, hogy a veronai
buszbalesetnek máig egyetlen hi
vatalos vádlottja van, mégpedig
az az orvos, aki a buszsofőr ve
zetői alkalmasságáról az igazo
lást kiadta.

A változások szigorítást jelen
tenek?

Nem szigorítást vagy enyhítést,
hanem totális szemléletváltozást. A
jogalkotó számára az engedély kiadá
sában vagy megtagadásában ugyanis
nem az az elsődleges szempont,
hogy az ember milyen súlyosságú be
tegségen esett át. Az határozza meg
az engedély kiadását, hogy az alkal
mazott orvosi kezelés sikeresen meg
gyógyítottae a pácienst, illetve bizo
nyíthatóan sikerülte olyan állapotot
elérni a kezeléssel, amely mellett a
keringése kellően stabil ahhoz, hogy
ne veszélyeztesse a közlekedés biz
tonságát.

a vezetéshez és az életminőséghez

Kérem, mondjon konkrét példát
a közérthetőség kedvéért.

Ha valakinek halált okozó szívritmus 
zavara volt, és ezért pacemaker defib 
rillátor (ICD) beültetésén esett át, hi
vatásos jogosítványt nem kaphat, de
úrvezetőit igen. Ez az ICD egy olyan ké

szülék, amit a testbe ültetnek, és az is
métlődő ritmuszavarokat elektrosok
kal szünteti meg. Ilyenkor a beteg az
eseményt követően három hónapig
nem vezethet, de azután igen. A tör
ténteket pedig roppant könnyű ellen
őrizni, hiszen ezek a modern, compu
ter vezérlésű készülékek a memóriá
jukban rögzítenek minden eseményt.
Ez korábban elképzelhetetlen volt. De

vegyünk egy másik példát. Súlyos ko
szorúérbetegség esetén – amennyi
ben a betegnél sikeres bypass műtét
történt – a megfelelő sebgyógyulás és
jó klinikai állapot elérésekor, negatív
terheléses EKGlelet esetén még a hi
vatásos engedély is kiadható.

Gyakorló klinikusként, nagy ta
pasztalattal a háta mögött, mennyi
re tartja szükségesnek, életszerű

nek ezeket a változásokat?
Azért volt időszerű a változtatás,

mert a kardiológiában nemcsak a
diagnosztika, a bajmegállapítás,
de a gyógyító beavatkozások terü
letén is robbanásszerű fejlődés
következett be az elmúlt tizenöt

évben. Elég, ha csak arra gondo
lunk, hogy hány életet sikerül meg

mentenünk Győrben, a 15 évvel ez
előtt általunk létrehozott szívkatéteres
laborban. És ami merőben új eredmé
nyeket hozott ezen a területen, hogy
nemcsak a betegek életét tudjuk ezál
tal sokkal eredményesebben megmen
teni, hanem számos esetben a bete
gek munkaképességét és életminősé
gét is vissza tudjuk adni. Mindez ma
már gyakran nem teszi indokolttá, or
vosi szempontok alapján, a beteg eltil
tását a gépjárműforgalomtól.

Ön az egyik legsokoldalúbb orvos,
hiszen a gyógyító munka mellett új

ságban, tévében, könyvekben hirdeti
az egészséges életmódot, gyakran a
saját példáját is a nagyközönség elé
tárja, sportvezető, egyetemen tanít,
mesél a gyerekeknek saját könyvéből,
óriáspapagájai révén emberközelbe
hozza a felelős állattartás példáját.
Emellett hol Stephen Hawking világ
hírű asztrofizikussal készült fotóját lát
juk, máskor számos közismert rockle
gendával mutatkozik. A rendszervál
tás óta nyilvánosan politizál. Erre az
utóbbira mi szüksége van? 

Számomra van egy összekötő ka
pocs azok között, amiket felsorolt, s ez
nagyon fontos az életemben: ez pedig
a humánum. A politika az tulajdonkép
pen a városközösség dolgaival való fog
lalkozást jelenti egy stabil világnézet
alapján, de számomra mindenképpen
a segítésről szól. Az, hogy megpróbál
juk élhetőbbé tenni a környezetünket,
része annak az életminőségnek, ami
egy ember és egy közösség esetében
nem választható szét az egészségtől és
a szociálpolitikától. Nekem ez a gondol
kodás eddig mindig pozitív eredmé
nyeket hozott. Huszonöt éve vagyok
Győrben önkormányzati képviselő, haj
danán még egyetlen fideszesként ju
tottam be a közgyűlésbe, egyéni kör
zetből. Valahogy úgy lehet ez, hogy
azok az emberek, akik adott esetben
az életüket rám merik bízni, miért ne
bíznák rám a lakókörnyezetüket?

Az életemben
nagyon fontos
a humánum

Három győri kardiológus orvos – prof.
dr. Dézsi Csaba András, dr. Végh Ernő,
dr. Kiss Balázs – fontos közleményt
publikált a közelmúltban az Orvosi He
tilap hasábjain a gépkocsivezetői enge
délyek kiadásának vagy meghosszabí
tásának szempontjairól a szív és ér
rendszeri betegségek tekintetében. A
közlemény hamar népszerű lett a házi
orvosok, a belgyógyászok és kardioló
gusok körében, hiszen pontokba szed
ve foglalja össze az európai jogharmo
nizációt követően bevezetett változá
sokat. Ezeket a módosításokat az el
múlt évekhez képest jelentősen más
szemlélet alapján állították össze. A
változások értelméről dr. Dézsi Csaba
András professzort, a győri kórház osz
tályvezető főorvosát kérdeztük. JOGOSÍTVÁNY

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter



A magyar jog szerint a halál az,
amikor a légzés, a keringés és az agy
működés teljes megszűnése miatt a
szervezet visszafordíthatatlan fel
bomlása megindul. Ez világos megfo
galmazás, a gyerek nyelvére is köny
nyen lefordítható. Viszont van egy
nehezebben elfogadható oldala a ha
lálnak: mi lesz azzal a sok gondolat
tal, érzéssel, hittel, ami az embert
igazán egyedivé teszi?

Komáromi Melitta pszichológus sze
rint nagyon fontos, hogy őszintén be
széljünk a halálról a gyermekkel, annyit
meséljünk el neki, amennyit megért. A
szülő a kérdésekre mindig az őszinte
meggyőződése szerint válaszoljon. Ha
anya és apa hisz a menny létezésében,
akkor aszerint vezesse a történetet. Ha
hiszünk benne, hogy a szerettünk vala
honnan figyel minket, mondjuk azt. Ha
nem vallásos a család, akkor az élet
körforgására lehet helyezni a hang
súlyt, például, hogy ahova eltemették
a szeretett embert, ott virágok nőnek,
új élet kezdődik. De elmondhatjuk, mi
lyen az élet természetes lefolyása:
megszületünk, egyre nagyobb gyer
mekké, aztán felnőtté válunk, majd
megöregszünk, és mikor a test nagyon
megöregszik, meghalunk. A halál az
élet része.

„Egy közeli hozzátartozó halála
esetén nagyon fontos szerepe van a
gyásznak, anélkül nem tudunk to
vábblépni, és egészséges úton halad
ni az életünkben” – mondja a szak
ember. Azt, hogy vége az életnek,
nehéz elfogadni, felfogni. Az
sem baj, ha bevalljuk a gyer
mekünkkel való beszélge
tés során, ha valamit nem
tudunk, nem ismerünk. „A
tabu, titok viszont nem jó,
azt a gyerek érzi” – mutatott
rá az integratív szemléletben dol
gozó pszichológus. A családban tör
tént halálesetnél a gyermeknek bűn
tudata is lehet, azt gondolhatja, hogy
ő a hibás, akár saját indulatai okozták
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November elseje mindenszentek
napja, másodika halottak napja.
Ilyenkor szokás, hogy az emberek
rendbe teszik elhunyt szeretteik sír
ját, a családok virágot visznek, mé
cseseket gyújtanak. A szülőket a te
metőbe elkísérik a gyerekek, akik
pedig tele vannak kérdésekkel a
halálról. Miért, miért, miért…?

a szeretett személy halálát, ezért
már a 4 évest elvihetjük a temetésre,

az segítheti a gyász folyamatát. Hosz
szas betegségnél ameddig lehet, fon
tos a kapcsolattartás a gyermek és a

beteg között, megkönnyíti a későbbi
búcsút. A gyász időszakában – ami
akár egy éven át is tarthat – fontos
az állandóság az otthoni körülmé
nyekben a gyermek számára. Nem

érdemes ilyenkor költözni, de pél
dául összetolhatjuk az ágyakat,
ami növeli a biztonság érzését.
Emlékezzünk együtt a szeretett

személyre, nézegessünk képeket,
idézzük fel a vele kapcsolatos pozitív
pillanatokat, beszélgessünk róla. A
gyermekekkel foglalkozó pszicholó
gus arra is felhívta a figyelmet, hogy
nem kell mereven tartani magunkat,
nyugodtan mutassuk ki az érzésein
ket, a szomorúságot is, lehet sírni a

gyerek előtt, de fontos, hogy ne ő vi
gasztalja a szülőt. 

Előfordulhat, hogy a gyermek fél a
haláltól. Vannak ősi félelmek, s a ha
láltól, megsemmisüléstől való félelem
is ilyen. A félelem jöhet a szülőtől is,
ha ő fél, szorong, a gyerek is valószínű,
hogy félni fog. Régen természetesebb
volt az emberek halálhoz való viszo
nya, sokan otthon haltak meg, ott ra
vatalozták fel az elhunytat, jobban az
élet részeként kezelték az elmúlást.
Ezt segíthetjük azzal, amikor a teme
tőben a gyereket bevonjuk a sírhely
gondozásába, virágot viszünk, gyer
tyát gyújtunk. Ezzel is az elhunyt sze
rettünkre gondolunk.

Gyász nélkül
nincs egészséges élet

Emlékezzünk együtt
a szeretett személyre 

Szerző: Nagy Dóra
Fotó: O. Jakócs Péter
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Ladocsi Anikó dietetikus az első találkozón elmondta,
elvitathatatlan, hogy a csecsemőknek a legfontosabb táp
lálék az anyatej. Éppen ezért ma már nem elválasztásról,
hanem hozzátáplálásról beszélünk, amikor bevezetjük a
különféle ételeket a baba étrendjébe, az anyatejet pedig,
aki ameddig tudja vagy akarja, adhatja a picinek. 

A szakember kitért arra is, sokan vannak viszont,
akik minden igyekezetük ellenére nem tudják megad
ni az anyatejet babájuknak, és tápszerrel váltják ki az
étkezéseket.

A klubfoglalkozáson az anyatejes és a tápszerrel táplált
babák szülei is kaptak tanácsokat. Ladocsi Anikó elmondta,
a hozzátáplálást a baba négy hónapos kora előtt nem
ajánlatos, hét hónapos kora előtt pedig mindenképpen el
kell kezdeni. A szakember kifejtette, a kisgyermek jelez,
ha már készen áll az új ételekre. Ha nem gyarapszik a sú
lya, többször kér enni, érdeklődve figyeli a családi étkezé
seket, nyitja a száját, ha étel közelít felé, sokat rágja az ök
lét, játékokat vesz a szájába – ez mind jel, hogy megérett
az étkezés következő lépcsőfokára, sorolta a szakember. 

A dietetikus szerint érdemes először a délelőtti étke
zést kiváltani, legutoljára pedig az estit hagyni. Egyszer
re csak egy ízt vezessünk be, a következőt csak 35 nap
elteltével. Először csak 12 kanállal kínáljuk a babát,
majd a mennyiséget folyamatosan növelhetjük. Nagyon
fontos, hogy figyeljük, nem válte ki érzékenységet, al
lergiás reakciót valamely étel, mert akkor azt szünetel
tetni kell. A glutént a legújabb elvek szerint a hozzátáp
lálás elejétől érdemes kínálni, de azért ne az legyen az
„első íz”. Ladocsi Anikó arról is beszélt, hogy egyéves ko
rig napi ezer grammnál ne adjunk többet a kicsiknek. A
tápanyagok elosztásában, az egyes ételek ütemezésé
ben a védőnők is tudnak segítséget adni.

A szülést követően nagyon eltérő
véleményeket hallani arról, hogyan
és mikor építsük be a mozgást a
mindennapokba. Burkus Réka
gyógytornász kifejtette, a fizikai ak
tivitás megkezdése a hathetes kont
rollt követően kezdődhet meg, érde
mes a szülészorvossal egyeztetni, és
ha lehetőség van rá, gyógytornász
szal konzultálni. „A gyermekágyas
időszak vízválasztónak tekinthető,
azonban ahogy minden nő, úgy a
sportolásba való visszatérési képes
ségük is egyedi. Figyelembe kell
venni a várandósság előtt végzett
testmozgást, a várandósság alatti
aktivitást, a testsúlynövekedés mér
tékét, a szülés módját” – sorolt fel
több tényezőt a szakember.

A kulcsszavak: a fokozatosság, az
egyénre szabottság. A gyógytornász
szerint többek között a testtartás kor
rekciójára, a megfelelő hasizom és
gátizomgyakorlatok végzésére kell fó

A tizenöt éves érettségi talál
kozóra készültem. Úgy akar
tam kinézni, mint húszévesen,
alig ötvenkilósan. Ez nem sike
rült, hiszen néhány héttel a
program előtt született meg
harmadik gyermekem. Hogy
miért akarnak az anyák a szü
lés után azonnal bombafor
mát, azt nem most fogjuk ki 
elemezni, abban viszont kap
hatunk segítséget, hogyan
kezdjünk újra sportolni.

kuszálni, az erőteljesebb sportok
csak ezek után jöhetnek.

A tapasztalat szerint a leggyak
rabban a futáshoz szeretnének visz
szatérni az anyák, pedig ez csak ak
kor javasolt, ha a szervezet kellően
regenerálódott. Érdemes tudni,
hogy a futás vagy az ütközéssel járó
sportok az inkontinencia tüneteit
előhozhatják vagy felerősíthetik. A
vizelettartási problémákkal kapcso
latos témára egy későbbi cikkben
visszatérünk, az ugyanis egyes
becslések szerint minden második
nőt érint szülés után.

A test jelez, ha valami nem jól mű
ködik, csak figyelnünk kell a jelekre.
Szülés után gyakran jelentkezhet de
rék vagy hátfájás. Ezeket okozhatja
a gyermek emelgetése, rosszul meg
választott szoptatási pozíció vagy
helytelen testtartás is. A gondok gyö
kerének feltárásához érdemes szak
emberhez fordulni.

JÓL SPORTOLNI a szülés után Szerző: Nagy Dóra
Fotó: Dima Sidelnikov/
Shutterstock.com 

A hozzátáplálás ütemezéséről, a felmerülő nehézségekről, a legújabb irányelvekről be
szélgettek anyukák dietetikussal a győri Egészségfejlesztési Iroda kisbabások számá

ra tartott hatalkalmas klubfoglalkozássorozat első alkalmán, kedden. A fog
lalkozásokon a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház szakembereitől kapnak

tájékoztatást, kérhetnek segítséget különféle témákban. A klubfog
lalkozások koordinátora Bognár Bianka védőnő.

EGÉSZSÉGES 
babapocak

Szerző: Nagy Dóra
Fotó: Pixabay
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A mellrák túlélői 1991ben használ
ták először a rózsaszín szalagot, azóta
világszerte ez a mellrák elleni küzde
lem szimbóluma. A szalag szimbolizál
ja a reményt, a félelem leküzdését,
akik viselik, nem csak a betegség túl
élői, hanem azok is feltűzik, akik a szo
lidaritásukról tesznek bizonyságot. Az
emlőrák az egyik leggyakoribb rosszin
dulatú daganatfajta, amely nem csak
nőknél, hanem férfiaknál is jelentkez
het, évente hazánkban 56 ezer új da
ganatos beteget fedeznek fel, ebből
kétezren bele is halnak. Az emlőrák az
50–65 év közötti nőknél a legnagyobb
valószínűségű, de egyre több fiatal höl
gyet és férfiakat is érint. Az időben fel
ismert betegség esetén nagyobb a
gyógyulási esély. A hídsétán, a konfe
rencián és a Pink futáson is a megelő
zésre, a mellrák elleni küzdelemre irá
nyítják az emberek figyelmét, egyben
arra biztatva mindenkit, hogy rendsze
resen vegyenek részt a szűrővizsgála
tokon, tartsanak önvizsgálatot, mert
az emlőrák is kezelhető és gyógyítható,
attól függően, hogy mikor fedezik fel. 

Győrben október 11én, pénteken
14.30kor a Kossuth híd révfalui oldalá
ról (Kálóczy tér 1.) a programhoz csatla

kozó lakosok és országos, valamint helyi
közéleti személyiségek vezetésével az
összefogást szimbolizálva közösen átsé
tálnak a rózsaszínbe öltöztetett hídon. A
rózsaszín séta után a Hotel Konferenciá
ban tartandó „Összefogás az egészsé
gért a mellrák ellen” konferencián Béres

Klára, a Béres Alapítvány a Teljes Életért
Alapítvány elnöke és dr. Zaupper Tamás
né, az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek
Győri Egyesületének elnöke is részt vesz,
és az emlőrák kezelése és gyógyítása té
makörben tartanak előadásokat. Emlő
műtött hölgyek eleganciája címmel ze

nés divatbemutató zárja a napot, majd
másnap 10 órától a pinnyédi erdőbe vár
ják a Pink futásra és adománygyűjtésre
az érdeklődőket. A rendezvényről továb
bi információ a +3620/5148148 tele
fonszámon vagy a rakiroda@tonline.hu
emailcímen kérhető. 

A mellrák elleni küzdelem hónapjában a szervezők célja, hogy felhívják
a figyelmet az egészségre, a mellrák korai felismerésének fontosságára.
Október 11én „Összefogás az egészségért a mellrák ellen” hídsétát és
konferenciát szerveznek Győrben, 12én pedig adománygyűjtéssel egy
bekötött Pink futást rendeznek a pinnyédi erdőben. 

Hídséta és Pink futás

A MELLRÁK ELLEN
Szerző: Szabó Csilla  / Fotó:  Győr+Összefogás az egészségért
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Elérhetôség: 9024 Gyôr, Baráti út 1. +36 70 677 0687

Európai Quality Award gyôztes konyhabútora Gyôrben elérhetô.

Túl rövid az élet ahhoz, hogy annak jelentôs
részét silány minôségû konyhában töltsd.

A tökéletes házasságkötés
hozzávalóit mutatja be Észak
nyugatMagyarország legna
gyobb Esküvő Kiállítása októ
ber 5én és 6án, az Olimpiai
Sportparkban. A rendezvé
nyen számos kiállító és prog
ram várja az esküvőre készülő
párokat. 

Karikagyűrűk, tortacsodák,
menyasszonyi csokrok és eskü
vői dekorációk, fotográfusok,
ceremóniamesterek, éttermek,
zenekarok, Djk, vőlegény és

menyasszonyi ruhák és mind
azon fontos hozzávalók, melyek
nélkül elképzelhetetlen egy es
küvő, megtalálhatók lesznek az
Esküvő Kiállításon.

A programok között esküvői
ruha és táncbemutató szere
pel, valamint az érdeklődők
megismerhetik a karikagyűrű
jelentőségét, és megtudhatják,
milyen az ideális vőfély. 

A kiállítás mindkét napján,
szombaton és vasárnap 9–18
óráig várják az érdeklődőket.

Hogy a nagy nap 

TÖKÉLETES
LEGYEN
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A fűtött és rosszul szellőztetett he
lyiségekben erősen megnő a páratar
talom, és a hideg falakon a nedves
ség folyamatosan kicsapódik – meg
indul a penészgombák szaporodása.
A közismert elveken túl újabban a szi
getelés, a nyílászárócsere és a fűtés
változtatása miatt is tapasztalhatunk
penészesedést.

Tudni kell, hogy a hőszigetelés
nem termel hőt, csak a bevitt hő
mennyiségszükségletet csökkenti.
Mindeközben a hőszigetelés csak a
téglafalakra terjedt ki, a kőlábazatra,
a vasbeton padlásfödémre, az abla
kok felett végigfutó vasbeton áthida
lókra, koszorúkra és párkányra nem.

Mi a megoldás? Először is az épü
let kiszárítása túlfűtéssel és intenzív
szellőztetéssel. Ha az ablakok tökéle
tesen zárnak, akkor azokat utólag
résszellőzőkkel kell ellátni, la
kást olyan gyakran szellőztet
ni, hogy a páratartalom
ne emelkedjen 4550
százalék fölé. Csök
kenteni kell a pára
tartalmat, szokása
ink (ruhaszárítás,
tusolás, főzés) vál
toztatásával, pá
ramentesítő ké
szülékekkel.

A kezelendő
felületet először
penészlemosóval,
gombaölő szerek
kel kell lemosni,
majd következzen a
teljes belső festés pe
nészgátló festékkel. Hosz
szú távon természetesen a hi
ányzó helyeken el kell készíteni
az utólagos külső hőszigeteléseket,
és meg kell szüntetni a hőhidakat.

A penészlemosók, eltávolítók és
fertőtlenítők jellemzője, hogy több
nyire csak bevonatrendszerben al
kalmazva hatásosak. Léteznek önál
lóan alkalmazható szerek is, ame
lyek a mélyen elszennyeződött fala
kon és tapétán is jól használhatók.
A gél állagú szerek pl. minden felü
letre alkalmasak, klórmentesek,
nem fakító a hatásuk, de főként szi
likát és mészfestékek alá valók.

P.G. Color Festékáruház

9023 Győr, Mester u. 11. • Tel.: 0696/317486,
0630/4502861 • www.pgcolor.hu

A vizes oldatú gombaölőszerek
és lemosók a fal pórusaiban mélyen
megtelepedett gombákat is elpusz
títják. A szerek bármelyikét ecsetel
ve, vagy hengerelve kell felhordani,
szórásuk nem ajánlott. A művelet
közben a falról lemálló részeket glet
telni kell, majd azt is gombaölővel
kezelve kell a fertőzéstől védetté ten
ni. A szerek bármelyike éveken át
megakadályozza a penészfoltok ki

alakulását. A penésztől megtisz
tított falakra azonban csak

gombaölő adalékot tartal
mazó vagy gombaölővel

bekevert és a fal át
szellőzését biztosító
festékeket érdemes
felhordani.

A penészese
dés elterjedésére
utal az a tény,
hogy a nagy fes
tékgyártók több
féle, penészgátló

adalékot tartalma
zó falfestéket is ké

szítenek. Alkalmazá
suk előtt mindenkor

ajánlott a penészes fa
lakról nedvesen eltávolíta

ni a gombás fertőzést. Aján
latos még a régi festékréteget is

levakarni a fertőzött részekről. E mű
veletet csak nedvesen szabad elvé
gezni, különben a levegőbe került
gombaspórák az egészséges falakat

is megfertőzhetik. A nedvesen leva
kart kaparékot pedig fóliazsákba rak
va távolítsuk el a lakásból. A kiglettelt
falat is ajánlott gombaölővel lehen
gerelve védetté tenni, majd száradás
után következhet a falak újra festése,
amihez kimondottan gombaölő ada
lékot is tartalmazó falfestéket célsze
rű használni. Ha azonban a gombáso
dást előidéző okokat nem szüntetjük
meg, akkor a festés csak egy ideig gá
tolja a gombás gócok kialakulását.

A gomba spóráit mi is belélegez
zük, az apró, szabad szemmel nem
látható spórák tömegesen kerülnek
a légtérbe. Léteznek olyan penész
gomba fajták, amelyek spórái mérge
ző anyagokat is tartalmaznak. Ezek
nek a gombaspóráknak a mikotoxin
jait, ha belélegezzük, izgató hatást
váltanak ki a szem kötőhártyáján
vagy az orr nyálkahártyáján, de felső
légúti panaszokat vagy bőrgyulladást
is okozhatnak. Tehát jó okunk van ar
ra, hogy felvegyük a harcot a penész
gombákkal! (x)

Más kedvezménnyel nem vonható össze. 
Az akció október 31-ig tart.

penészgátló festék + adalék10% kedvezmény
a hirdetés felmutatójának.

+

A HARCOT!
VEGYÜK FEL

A falak penészesedése jellem
zően téli probléma, a fűtés, a
hőszigetelés és a szellőztetés
összetett hibáinak eredménye.

Fotó: Andrey_Popov/Shutterstock.com
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Kertész Tamás a „magyar tenger”
északi partján, Balatonfűzfőn töltöt
te gyermekkorát. „Szép időszak volt.
Édesapám edzőként is tevékenyke
dett, így a sport az én mindennapja
imban is korán megjelent” – emlék
szik vissza az egykori játékos, aki töb
bek között Körmenden, Szombathe
lyen és Zalaegerszegen is kosárlabdá
zott. A sportnak nem csak megannyi
sikert és barátságot, hanem a szerel
met és a családját is köszönheti, hi
szen feleségével egy edzőtáborban
ismerkedett meg. „Harminc évre
nyúlik vissza a szerelmünk, mert va
lahogy mindig egymás mellé sodort
minket a sors” – meséli a pedagógus,
akinek a felesége is kosárlabdázott
és evezett.

Mielőtt Pinnyédre költöztek volna,
Kertész Tamás húsz évig élt Siófokon,
ahol sajátos nevelési igényű gyer
mekekkel is foglalkozott. Győrben pe
dig a Nádorvárosi ÉnekZenei Általá
nos Iskolában helyezkedett el. „Bár
ma már nem dolgozom ott, Szöllősi
Zoltánné intézményvezetőre és a
munkatársakra is hálával gondolok.
Ők is segítették a beilleszkedésemet
Győrben csakúgy, mint Röck Samu és

dr. Gönczöl László, akivel az EMBER
sÉG Diáksport Egyesületnél közösen
tevékenykedünk” – emeli ki az egye
sület alapítótitkára, aki szeptember
től a Széchenyi István Egyetem okta
tója, ráadásul Egerben elkezdte a Ne
veléstudományi Doktori Iskolát.  

Kertész Tamás az első pillanattól
kezdve felvette Győr ritmusát, és
családjával együtt beilleszkedett
a város életébe. Sőt, az egykori
kosárlabdázó nem csak beillesz
kedett, de ötletekkel és progra
mokkal is tesz azért, hogy épek
és akadályozottak együtt élhes
sék át a megyeszékhely nyújtotta
élményeket. 

Ahogy egy kávézóban ülünk és
beszélgetünk, Kertész Tamásból
megállás nélkül jönnek a gondola
tok, amik körülölelnek minket, mint
a friss kávé illata. Olyan pedagógus,
aki megvalósítja ötleteit, és szívvel

lélekkel segíti több korosztály
fejlődését. „Úgy érzem, hogy
a helyemen vagyok. Szeren
csés embernek tartom ma
gam, mert óvodásoktól kezd
ve egészen az egyetemistákig,

minden korosztállyal foglalkoz
hatok” – hangsúlyozza Kertész Ta

más, akinek a nevéhez fűződik a Va
riálható Sportlétra 3D. A fejlesztő
sporteszközön több mint tíz éve
dolgoztak, a célja pedig az akadá
lyozott emberek mozgásfejlesztése.
„Borkai Zsolt polgármester sokat se
gített abban, hogy mintegy negy
ven óvodában mutathassuk be az
eszközt” – teszi hozzá a pedagógus. 

Az elkövetkező hónapokban egy
újabb terve valósulhat meg, hiszen
októberben indul az „Öt próbából
jeles – Győrből Tokióba 2020” el
nevezésű programsorozat, amely
nek keretében épek és akadályo
zott emberek együtt vehetnek
részt. „A közösségformálás és az
érzékenyítés a fő célunk. Október
11. az első próba időpontja. A
könyvtárban lesz, ahol egy olimpia 
történeti vetélkedőt rendezünk.
Terveink szerint ezt novemberben
egy túra követi, majd januárban
úszásra invitáljuk a nevezőket. Jö
vő márciusban a kerékpározásé
lesz a főszerep, májusban pedig a
jótékonysági futásunk lesz az ötö
dik próba. Aki teljesíti mind az öt
próbát, az sorsoláson vesz részt, és
akár Tokióba is eljuthat” – magya
rázza az EMBERsÉG Diáksport
Egyesület titkára. 

Miközben beszélgetünk, vendé
gek jönnekmennek a kávézóban, és
egy idő után feltűnik, hogy Kertész
Tamás szinte mindenkit ismer. „Nyi
tott ember vagyok. Megpróbálom
alázattal végezni a dolgomat, és
igyekszem alkalmazkodni. Azt hi
szem, jó kapcsolati hálót sikerült ki 
építenem néhány év alatt.” 

Az egykori sportoló több városban
is lakott az elmúlt évtizedekben, de
úgy érzi, hogy a kisalföldi megyeszék
helyen igazi otthonra talált. „Nagyon
elfogadó és élhető a város. Gyönyörű
a belváros, sokszínű a sport és a kul
turális élet. Húsvét óta Pinnyéden
élek a feleségemmel és kislányommal,
és a szomszédoknak köszönhetően,
hamar beilleszkedtünk” – mondja Ker
tész Tamás, majd hozzáteszi: „szerin
tem a kiegyensúlyozott élet egyik kul
csa, hogy megfelelően használjuk ki a
rendelkezésünkre álló időt.” 

Olyan pedagógus,
aki megvalósítja 

az ötleteit

A napi 
86.400 másodpercet

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

jól kell beosztanunk



A győri lakcímmel rendelkező
választópolgárok a lakcímük, illet
ve átjelentkezésük (kérelem beér
kezési határideje 2019. október
9., szerda 16 óra) esetén tartózko
dási helyük szerinti szavazókörben
adhatják le személyesen szavaza
tukat.

SZAVAZÁS MÓDJA
Szavazni csak személyesen, a lak

cím szerinti szavazókörben lehet.
Amennyiben valaki nem tud el

menni egészségi állapota, fogyaté
kossága, fogvatartása miatt, kérheti,
hogy mozgóurnával szavazzon. A
mozgóurna iránti kérelmet a válasz
tópolgár 2019. október 11én (pén
teken) 16 óráig a helyi választási iro
dához, a szavazás napján, 2019. ok
tóber 13án 12 óráig ügyfélkapun
vagy a szavazatszámláló bizottsághoz
nyújthatja be.

MIT KELL MAGÁVAL VINNIE 
A SZAVAZÁSHOZ?
Lakcímét vagy személyi azonosító

számát (személyi szám) elsődlegesen
lakcímigazolványával tudja igazolni,
személyazonosságát érvényes

– személyazonosító igazolvánnyal, 
– útlevéllel vagy
– vezetői engedéllyel.

Érvényesen szavazni csak a hivata
los szavazólapon szereplő jelöltre, a
jelölt neve melletti körbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal lehet. Kü
lön szavazólap szolgál a polgármes
terjelöltre és külön az egyéni válasz
tókerületi képviselőjelöltre történő
szavazásra.

NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS
Az eddigi választásokhoz képest

újdonság, hogy a nemzetiségi vá

lasztópolgárok nem külön nemzeti
ségi szavazókörben voksolnak, ha
nem a lakóhelyük, illetve átjelentke
zésük esetén tartózkodási helyük
szerinti szavazókörben adják le sza
vazatukat nemzetiségük önkor
mányzatainak tagjaira ugyanott,
ahol a polgármesterre és a képvise
lőkre szavaznak. A voksolásban csak
az vehet részt, aki szerepel a nem
zetiségi névjegyzékben.

A nemzetiségi választópolgárok
egyszerre választják meg nemzetisé
gük települési, területi (megyei), va
lamint országos önkormányzatát,  er
re három külön szavazólap szolgál
majd.

Győrben a roma, horvát és né
met nemzetiségek esetében 3 db
szavazólapot (települési, területi,
országos), a lengyel, örmény, ro
mán nemzetiségeknél 2 db szavazó
lapot (települési és országos), a
többi nemzetiség esetén 1 db (or
szágos) szavazólapot kap majd a vá
lasztópolgár.

A nemzetiségi választás szavazó
lapjai a könnyebb megkülönböztet
hetőség érdekében  zöld színűek,
és azokat zöld színű borítékba kell
tennie a választóknak. A borítékot
mindenképpen le kell zárnia a vá
lasztónak, mert a lezáratlan borí
tékban lévő, valamint a borítékon
kívül található szavazólapok ér
vénytelenek.

FIGYELEM!
A győri 4. egyéni választókerü

letbe tartozó 25. számú szavazókör
a Felnőtt Háziorvosi Rendelő Győr,
Kinizsi P. u. 26. szám alól áthelye
zésre került, a szavazókör címe
megváltozott! A 25. számú szavazó
kör új címe: Nagybácsai Óvoda
Győr, Úttörő u. 1/C.

TÁJÉKOZTATÓ
Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája tájékoz
tatja a győri választópolgárokat a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi ön
kormányzati képviselők 2019. október 13i választásával
kapcsolatban a következőkről:

Szavazókör Szavazókör címe
1 Újvárosi Művelődési Ház Győr, Liget u. 55.
2 Újvárosi Művelődési Ház Győr, Liget u. 55.
3 Bartók B. Zenei Általános Iskola Győr, Simor J. püspök tere 16.
4 Bartók B. Zenei Általános Iskola Győr, Simor J. püspök tere 16.
5 Bartók B. Zenei Általános Iskola Győr, Simor J. püspök tere 16.
6 Pinnyédi Művelődési Ház Győr, Napsugár út 1.
7 Rómer F. Történeti és Művészeti Múzeum Győr, Király u. 17.
8 Révai M. Gimnázium Győr, Jókai út 21.
9 Révai M. Gimnázium Győr, Jókai út 21.

10 Kisfaludy K. Könyvtár Győr, BarossG. út 4.
11 Újvárosi Közösségi tér Győr, Kossuth L. u. 45.
12 Kossuth utcai Idősek Klubja Győr, Kossuth L. u. 58.
13 Kálóczy téri Idősek Klubja Győr, Kálóczy tér 9.
14 Liszt F. Zeneiskola Győr, Liszt F. u. 6.
15 Richter Zeneművészeti Szakgimnázium Győr, Rákóczi F. u. 57.
16 Öveges K. Gyakorló Általános Iskola Győr, Gárdonyi G. u. 2.
17 Öveges K. Gyakorló Általános Iskola Győr, Gárdonyi G. u. 2.
18 Tulipános Általános Iskola Győr, Rónay J. u. 4.
19 Tulipános Általános Iskola Győr, Rónay J. u. 4.
20 Tulipános Általános Iskola Győr, Rónay J. u. 4.
21 Audi Hungária Általános Művelődési Központ Győr, Bácsai út 55.
22 Audi Hungária Általános Művelődési Központ Győr, Bácsai út 55.
23 Tulipános Általános Iskola Tagiskola Győr, Sövény u. 15.
24 Tulipános Általános Iskola Tagiskola Győr, Sövény u. 15.
25 Nagybácsai Óvoda Győr, Úttörő u. 1/C.
26 Vámosi utcai Idősek Klubja Győr, Vámosi u. 6.
27 Nádorvárosi ÉnekZenei Általános Iskola Győr, Kálvária u. 20.
28 Nádorvárosi ÉnekZenei Általános Iskola Győr, Kálvária u. 20.
29 Nádorvárosi ÉnekZenei Általános Iskola Győr, Kálvária u. 20.
30 Gárdonyi Géza Általános Iskola Győr, Baross G. út 49.
31 Gárdonyi Géza Általános Iskola Győr, Baross G. út 49.
32 Gárdonyi Géza Általános Iskola Győr, Baross G. út 49.
33 Otthon utcai Idősek Klubja Győr, Otthon u. 2.
34 Bólyai utcai Idősek Klubja, Győr Bólyai F. u. 9.
35 Lukács S. Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnázium Győr, Mártírok útja 1315.
36 Forrás Waldorf Iskola Győr, Balassi B. u. 1.
37 Forrás Waldorf Iskola Győr, Balassi B. u. 1.
38 Likócsi Közösségi Ház Győr, Esztergető u. 12.
39 Szabóky A. Szakiskola Győr, Szabolcska M. u. 26.
40 Szabóky A. Szakiskola Győr, Szabolcska M. u. 26.
41 Móra F. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 2024.
42 Móra F. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 2024.
43 Móra F. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 2024.
44 Móra F. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 2024.
45 Tánc és Képzőművészeti Iskola Kollégiuma Győr, Mester u. 24.
46 Pedagógiai Szakszolgálat Győr, Török István u. 36.
47 Pálffy M. Kereskedelmi Szakgimnázium Győr, Földes G. u. 3436.
48 Fekete I. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 31.
49 Fekete I. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 31.
50 Fekete I. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 31.
51 Fekete I. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 31.
52 Kölcsey F. Általános Iskola Győr, Szent Imre út 33.
53 Révai M. Gimnázium Kollégiuma Győr, Szent Imre út 2628.
54 Révai M. Gimnázium Kollégiuma Győr, Szent Imre út 2628.
55 Szentgyörgyi A. Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola Győr, Cuha u. 2.
56 Szentgyörgyi A. Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola Győr, Cuha u. 2.
57 Szentgyörgyi A. Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola Győr, Cuha u. 2.
58 Dr. Kovács Pál  Könyvtár Győr, Herman u. 22.
59 Dr. Kovács Pál  Könyvtár Győr, Herman u. 22.
60 Kossuth Zs. Leánykollégium Győr, Szigethy A. út 6567.
61 GYŐRSZOL Zrt. Ügyfélszolgálat Győr, Orgona út 10.
62 Esély Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Győr, Lajta út 38.
63 Kovács M. Általános és Szakképző Iskola  Győr, Répce u. 2.
64 PÁGISZ Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Győr, Ikva u. 70.
65 Arany J. Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Győr, Örkény I. u. 46.
66 Arany J. Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Győr, Örkény I. u. 46.
67 Arany J. Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Győr, Örkény I. u. 46.
68 Arany J. Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Győr, Örkény I. u. 46.
69 Szent Anna Otthon Győr, Öveges J. u. 7.
70 Kodály Z. ÉnekZenei Általános Iskola Győr, Tárogató u. 18.
71 Kodály Z. ÉnekZenei Általános Iskola Győr, Tárogató u. 18.
72 Szabadhegyi Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Győr, Konini út 24.
73 Szabadhegyi Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Győr, Konini út 24.
74 Szabadhegyi Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Győr, Konini út 24.
75 Kodály Z. ÉnekZenei Általános Iskola Győr, Tárogató u. 18.
76 Radó T. Általános Iskola Győr, József A. u. 4.
77 Radó T. Általános Iskola Győr, József A. u. 56.
78 Radó T. Általános Iskola Győr, József A. u. 4.
79 Radó T. Általános Iskola Győr, József A. u. 56.
80 Kölcsey F. Általános Iskola Telephelye Győr, Arató u. 5.
81 Radó T. Általános Iskola Győr, József A. u. 4.
82 Móricz Zs. Általános Iskola Győr, Vajda J. u. 25.
83 Móricz Zs. Általános Iskola Győr, Vajda J. u. 25.
84 Móricz Zs. Általános Iskola Győr, Vajda J. u. 25.
85 Váci M. Általános Iskola Győr, Váci M. u. 3.
86 Váci M. Általános Iskola Győr, Váci M. u. 3.
87 Lakossági Információs Iroda Győr, Déryné u. 50.
88 Győrszentiváni Sportpálya Győr, Árnyas u. 2.
89 Ménfőcsanaki Petőfi S. Általános Iskola Győr, Győzelem u. 12.
90 Ménfőcsanaki Petőfi S. Általános Iskola Győr, Győzelem u. 12.
91 Horgas utcai Idősek Klubja Győr, Horgas u. 6.
92 Ménfőcsanaki Petőfi S. Általános Iskola Győr, Győzelem u. 12.
93 Ménfőcsanaki Petőfi S. Általános Iskola Győr, Kisdobos u. 15.
94 Ménfőcsanaki Petőfi S. Általános Iskola Győr, Kisdobos u. 15.
95 Felnőtt Háziorvosi Rendelő Győr, Szertári u. 4.
96 Gyirmóti Művelődési Ház Győr, Szent László út 3537.
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A  választás napja és ideje:
2019. október 13. (vasárnap) 6–19 óra
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Nagy gazdaságokban a szüret
csupán munkát jelentett, a csalá
di pincészeteknél viszont az
egyik legnagyobb őszi ünnepet
és mulatságot, sok jó baráttal és
finomsággal.

A 18–19. században a szüret idő
pontja valamilyen jeles naphoz kötő
dött. A Dunántúl nagy részén és Er
délyben például Terézia napjára, ok
tóber 15re esett. A szüret definíció
ja akkor: parasztgazdaságban kölcsö
nös segítséggel végzett társas mun
ka, nagyobb gazdaságban főként ro
botmunka. Azonban a kisebb szőlők
ben a család csakis a barátokra, isme
rősökre, azaz a komákra számíthat,
akikkel leszüretel. Vendégül látja

őket étellelitallal, a szőlőből, must
ból kóstolót visznek haza. Estére pe
dig, mikorra leszedték az összes sző
lőt, lepréselték, hordókat mostak, ak
kor jön az igazi ünneplés. A háziasz
szonyok ez idő alatt elkészülnek a la
komával, aminek kiadósnak kell len
nie és szezonálisnak, hiszen ez a fizet
ség a jó munkáért és a szokás is ezt
diktálja: szőlős lepény, vadhúsok, töl
tött szőlőlevelek, sütőtök és gomba.
Kiadós leves, kiadós feltét, és a bősé
ges főétel után pedig mindenki a leg
jobb komává válik, legalábbis aznap
estére! 

komák
#szarkazsófi

Bevásárlólista
Sütőtökleves: 500 g hámozott sütőtök • fél fej
vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma • 1 kk.
gyömbér • fél mk. őrölt bors • 2 kk. só • 200
ml kókusztejszín.
Gombás rétes: 1 cs. leveles tészta • 1 kg gomba
• 6‐7 levél friss rozmaring, 2 gerezd fokhagyma
• 50 g füstölt szalonna • 1 nagy fej vöröshagy‐
ma • 1 kk. őrölt bors • 2 kk. só • 1 db tojás + 1
db a lekenéshez • 1 csokor snidlingrétessel

Elkészítés: A sütőtökkrémleves
hez a hagymát kevés olajon meg
dinsztelem, hozzáreszelem a fok
hagymát, hozzáadom a kockázott tö
köt, az összes fűszert, felöntöm 2 dl
vízzel és 25 percig fedő alatt puhára
főzöm. Botmixerrel összeturmixo
lom, felöntöm a tejszínnel és felfor
ralom, majd tálalom. A rétes töltelé

kéhez a gombát meghámozom, fel
karikázom, majd egy nagy serpenyő
ben először a hagymát, a fokhagy
mát és a kockázott szalonnát meg
dinsztelem. Sót, rozmaringot, borsot
adok hozzá és ekkor dobom rá a
gombát. Fedő alatt 10 percig, majd
anélkül 15 percig dinsztelem. Egy tál
ba átszűröm, a levét leöntöm róla, ki

hűtöm. Amikor hideg a töltelék, 1 to
jást keverek hozzá. A leveles tésztát
lisztes felületen kinyújtom, a szélein
5–5 cmt hagyva, megtöltöm a gom
baraguval, feltekerem. Sütőpapírral
bélelt tepsibe teszem, lekenem fel
vert tojással, villával mindenhol meg
szúrogatom és 180 fokos sütőben 35
percig pirosra sütöm. 

sütőtökleves,
Fűszeres

gombás

Szüreti
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Borkai Zsolt polgármester köszöntőjében el
mondta, a versenyt 13. alkalommal hirdette meg a
győri önkormányzat, és négy kategóriában több
mint félszázan pályáztak. „Ahhoz, hogy egy város
szépüljön, a lakók odafigyelésére is szükség van, fon
tos, hogy saját lakókörnyezetüket rendben tartsák.
Természetesen az önkormányzat is mindent meg
tesz a város szépítése érdekében” – emelte ki. Pél
dául hatezer tő egynyári virágot osztott ki idén az
önkormányzat, a közterületeken pedig 110 ezer pa
lántát ültettek el. A város kiemelten kezeli a köztisz
taságot, szépülnek a körforgalmak, öntözőrendsze
reket telepítettek, szökőkutakat újítottak fel. „A
munkának, az odafigyelésnek meg is van az ered
ménye, a Győrbe érkező hazai és külföldi vendégek
dicsérik a város rendezettségét, tisztaságát és szép
ségét” – hangsúlyozta Borkai Zsolt. 

A környezetszépítő verseny helyszíni zsűrizését
egy szakemberekből álló bizottság végezte. A zsűri
azokat részesítette előnyben, akiknél gondozott
környezetben a praktikussági szempontok domi
náltak és külön értékelték azokat a kerteket, tera
szokat, ahol szem előtt tartották a környezetvédel
mi szempontokat, a komposztálást, a szelektív hul
ladékgyűjtést. A díjazottak között egyaránt megta
lálhatóak az új építésű, modern, illetve régebben
épült házak kertjei is. 

A kategóriák 1–3. helyezettjei oklevelet, „Virá
gos városunk Győr 2019” táblát, valamint ajándék
kártyát vehettek át.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Családi ház kategóriában: I. helyezett: Harsányi At
tila, Klapka u. 4., II. helyezett: Szabó Árpádné, Csalo
gány u. 97., III. helyezett: Tóth Orsolya–Csöre Bálint,
Mohács u. 10. Társasház, lakásszövetkezeti lakótömb
kategóriában: I. helyezett: a Szőnyi Márton u. 31–33.
társasházi lakótömb lakóközössége, II. helyezett meg
osztva a Kodály Zoltán u. 34–36–38 és Kodály Zoltán
u. 34–44 társasház lakóközössége, III. helyezett az Ik
va u. 15–21 társasház lakóközössége. Erkély kategó

riában I. helyezett: dr. Szűcs Lívia–dr. Süke András, Víz
tükör utca 15/A, II. helyezett: Borbély Tamás, Szőnyi
Márton u. 33., III. helyezett Takács Jenőné, Földes Gá
bor u. 8/B.  Üzletek teraszai kategóriában. I. helyezett
a Pálffy étterem, II. helyezett a Margaréta virágüzlet,
III. helyezett a Horváthkert vendéglő.

A versenybe nevezett jelentkezőknek a szerve
zők emléklappal, dísznövénnyel köszönték meg a
részvételt.

A „Virágos városunk Győr” környezetszépítő
verseny eredményhirdetésére kedden a vá
rosházára várták a pályázaton részt vevőket.

VIRÁGOS a városunk
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Mindennapi életünkben fontos
szem előtt tartanunk, hogy az állatok
tiszteletet és megbecsülést érdemel
nek, erre hívja fel a figyelmet az álla 
tok világnapja. 1931 óta ezen a napon
az állati lét minden formáját köszönt
jük. Az októberi dátum, pedig tisztel
gés az állatok védőszentje, Assisi

Rózsa Tamás győri fotóművész, a Győr+
Média külsős fotóriportere 12, falra füg
geszthető, nagyjából A4es méretű képét
ajánlotta fel jótékony célra, amelyeket októ
ber elejéig a Fűszeresben láthattak a győriek.
Tamás azért jutott erre a nemes elhatározás
ra, mert amellett, hogy imádja az állatokat,
ő is egy örökölt cicával él együtt, és tisztában
van azzal, milyen nehéz lehet gondoskodni
a több száz menhelyen élő állatról. Ehhez
szeretne a győri életképek árából befolyt
összeggel hozzájárulni.

Tamás fotói már nem a Fűszeres kávézót dí
szítik, átkerültek a Duna House ingatlaniroda
(Szövetség u. 8–10.) üvegfalára, ahol továbbra
is bárki megtekintheti, sőt, október 7től meg
is vásárolhatja őket, ezzel segítve a Győri Állat
menhely dolgozóinak munkáját, szebbé vará
zsolva az árva állatok életét.

Szent Ferenc előtt, aki már a 13. szá
zad elején is azt hirdette, hogy szeret
nünk kell az élet minden formáját,
ami körülvesz bennünket! Az állatok
világnapjának egyik legfontosabb üze
nete, hogy éljünk harmóniában a min
ket körülvevő természettel. Ember
ként, ezt a csodát, már annyira magá

tól értetődőnek vesszük, hogy hétköz
napjainkban kevés szó esik az állat és
növényvilág védelméről és a felelős ál
lattartás fontosságáról.

Ebből a jeles alkalomból már sok
éve a házi kedvencek számára is nyit
va áll a győri állatkert kapuja. Látoga
tóink magukkal hozhatják házi állata

ikat, hogy ők is az áldás részesei le
hessenek. Továbbá a park egy részét
velük együtt tekinthetik meg.

14 órakor az állatkert kőszínpadán
a katolikus egyház képviseletében,
Győri Imre plébános által celebrált ün
nepélyes áldáson vehetnek részt az ál
latkert látogatói. Először az állatkerti
állatok felvonulása és áldása követke
zik, melynek résztvevői: a Zoo Show
sztárjai és még sokan mások. Majd
ezt követően a behozott házi kedven
cek is áldásban részesülhetnek.

Eközben, 13–17 óráig a bejáratnál
saját tappancs lenyomatos emlékla
pot készíthetnek az érdeklődők az el
hozott kedvenceikkel. A TapiZOO asz
talánál pedig különböző állati dolgo
kat érinthetnek meg, foghatnak kéz
be látogatóink (például kígyóbőrt,
emutojást, pávatollat és szarvasagan
csot). 15 órakor Zoo Show lesz az aré
nában, 15.45kor pedig terápiás ku
tyamasszázsbemutató. Vendégünk
a CIS Wellness: Bukovenszki Vivien,
Péteri Nikolett és Száraz Ildikó.

Látogasson el hozzánk, és hozza
magával ön is kedvencét! A rendez
vény az állatkert érvényes jegyáraival
látogatható. További információkért,
kérjük, keressék fel honlapunkat a zo
ogyor.com címen. Programunkat idő
járástól függően tudjuk megtartani, a
műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Október 5én kitárulnak a  Xantus János Állatkert kapui a házi
kedvencek előtt is: az állatok világnapja alkalmából, 14 órakor a
katolikus egyház ünnepélyes műsor keretében megáldja az állat
kert lakóit és a jelen lévő kedvenceket.

MEGÁLDJÁK az állatokat
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert 
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A Győri Állatmenhely közel 250 árvájának
egész évben nagy szüksége van a támoga
tásra. Most egy különleges hangulatú győri
fotó megvásárlásával ön is segítheti őket!

Jótékonysági akciót indít 
a Győr+ Mancsok

Egyetlen kép,
sok-sok

jutalomfalat
Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Marcali Gábor
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Hatalmas sor kígyózott a közelmúltban a főváros
X. kerületében található Ihász utcában, bejárható
volt ugyanis a Fővárosi Vízművek legrégebbi, máig
is működő létesítménye, a Kőbányai víztározó. A fő
város vezetékes vízellátása, Győrhöz hasonlóan, az
1866os kolerajárvány után, annak hatására épült
ki. A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása után
sikerült a járványveszélyt elhárítani. A pesti vízellátás
terveit William Lindley angol mérnök készítette. Az
zal a feltétellel kapott megbízást, hogy egy éven be
lül készüljön el a városlakóknak tiszta egészséges ivó
vizet nyújtó vízvezeték. A terv sikerült, a Fővárosi Víz
művek nemrég ünnepelte fennállásának 150. évfor
dulóját. Néhány évvel később egyébként Győr vízel
látására is angol mérnökök tettek ajánlatot. T. R.
Crampton 1875ben a „KisDunából” kiszivattyúzott
vízzel tervezett. Városunkban sajnos hosszú huzavo

Bár rengeteg állatbarát áll a győri menhely
mellé, újra és újra, folyamatosan szükségük
van a segítségre ahhoz, hogy egész évben
megfelelő ellátást biztosíthassanak a négylá
búaknak. Az állatok etetésére egy nap alatt
80 kilogramm száraztáp, illetve két karton
konzerv fogy el, az orvosi és egyéb költségek
ről nem is beszélve.

Sok cicát és kutyát örökbe fogadnak, de min
dig jönnek helyettük újak, akikről gondoskodni
kell. Ahhoz, hogy a dolgozók mindent megad
hassanak az állatoknak, a pénz nélkülözhetet
len. A Győr+ Mancsok rovatunk ezért indítja el
október 7én, nem sokkal az állatok világnapja
után az „Egyetlen kép, soksok jutalomfalat” el
nevezésű akciót, amellyel arra ösztönzünk min
denkit, hogy egy győri fotó megvásárlásával tá
mogassa a hontalan mancsosokat.

A képek minimum ára 7000 forint, de ezen
felül mindenki maga dönti el, mekkora össze
get szeretne adományozni a menhelynek. A fo
tókért kifizetett pénzt teljes mértékben a Győri
Állatmenhely kapja. A képeket október 7től a
Győr+ Mancsok Facebookoldalán is megnéz
hetik, kiválaszthatják és lefoglalhatják. Az akci
ónkról bővebb információt szintén a közösségi
portálon találnak! 

na után, 1884ben a bécsi vízmű építőjének, Carl
Junkernek, a Kiskuti Vízműre alapozott terve lett a
befutó.

Pesten a Dunapart közelében, a mai Kossuth tér
mellett (akkori nevén Hajóhivatal tér), a Dunaparti
kavicstalajba fúrt kutakból a vízmű 1868 óta műkö
dik. Az itt telepített, nagy teljesítményű szivattyúk a
kőbányai Ó hegy gyomrában létesített hatalmas víz
medencébe (ellennyomó medencébe) továbbították
a vizet. Meglepő, itt a kőbányai medencében közel
egy magasságban vagyunk a Gellértheggyel – tudtuk
meg, a medencében az érdeklődőkkel beszélgető
vízműves mérnököktől. Azt is elárulták, hogy a me
dencéket olasz mesterek építették, magyar téglagyá
rak termékeiből. A hatvan centiméter vastag tégla
falat kívülről több méter vastag agyagszigetelés védi,
így máig tökéletes a vízzáró hatása.

A hatalmas, csaknem 11 ezer köbméter vizet befogadó medence
egy háromhajós templom benyomását kelti. A hely atmoszférá
ja, a kellemes páradús levegő, a másfél évszázados téglafalak il
lata, a visszhangok, a reflektorok fényei és árnyékai maradandó
élménnyé teszik a látogatást a Kőbányai víztározóban.

TEMPLOMA
A VÍZ Szöveg és fotó: 

PannonVíz Zrt.
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Hagyomány Győrben, hogy a népsze
rű közösségi tereken és a városrészek
központjaiban fényfüzérrel díszített fe
nyőfák emelik az ünnep fényét. Ahol le
hetséges, ott helyben lévő fát díszítenek
a szakemberek, másutt állított fa hozza
közelebb a karácsony hangulatát. Az
utóbbi években a lakosság felajánlásai
ból kerültek ki azok a fenyők, amelyeket
helyben lévő fa hiányában, a közterület
re állítottak, majd díszítettek.

A karácsony bensőséges ünnepéhez
kötődő nemes felajánlás lehetőségét kí

A GYHG Nonprofit Kft. dr. Sík Sándor önkor
mányzati képviselő kérésére és támogatásával a
háztartásokban felhalmozódott lom jellegű hulla
dékok elhelyezésére gyűjtőpontot üzemeltet egy
szeri alkalommal, október 12én, szombaton, 8 és
16 óra között Győrszentivánon, a Molnár Vid Ber
talan Közösségi Ház parkolójában.

A hulladékok átvételére kizárólag a gyűjtőhe
lyen van lehetőség. Elhelyezhető itt többek között
elektronikai, fém, műanyag, nyesedék, építési tör
melék, csomagolóanyagok, bútorok és berende
zési tárgyak. Veszélyes hulladékot a kihelyezett
gyűjtőponton nem lehet leadni.

A hulladék lerakására a győri lakosok, a Győr
ben szemétszállítási díjat fizetők jogosultak. Jogo
sultságukat igazolhatják a hulladékszállítási díj be
fizetéséről szóló számlával, akiknek pedig ilyen
nincs – mert a társasház közösen fizet –, a koráb
ban kiadott Győr Kártyával vagy lakcímkártyával,
illetve személyi igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladékgyűjtés a rend
őrség és a közterületfelügyelet kiemelt biztosítá
sa mellett zajlik.

Október 12én a Homoksori úti hulladékudvar
zárva tart.

A GyőrSzol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy közös, Orgona
utcai ügyfélszolgálati irodájuk október 13án, vasárnap szavazóhelyiségként működik.
Ezért az Orgona utcai ügyfélszolgálat október 11én, pénteken 8 és 12 óra között, október
14én, hétfőn pedig 9 és 16 óra között tart nyitva. A pénztár fél órával előbb bezár. A szol
gáltatók ezúton is köszönik ügyfeleik megértését és türelmét. 

Kiültették a kétnyári virágokat
a GyőrSzol Zrt. Városüzemelteté
si és Kivitelezési Igazgatóságának
munkatársai a közterületekre. Az
egynyári növények az őszi hóna
pokban elveszítik díszítő értékü
ket, ezért van szükség a cserére.
Immár az új növénydekorációval
találkozhatunk többek között a
Városház téren, a Megyeháza
előtti téren, az Eötvös parkban, a
Honvéd ligetben, a Radó szige

Győrszentivánon

KIHELYEZETT
szelektív hulladékgyűjtés

MÓDOSÍTOTT ügyfélfogadási idő

Fenyő felajánlása karácsonyra
Szöveg: GyőrSzol Zrt.

nálja ismét a GyőrSzol Zrt. A közszolgálta
tó olyan, a magánházak előtt vagy annak
udvarán lévő, könnyen kivágható és rakod
ható, szép, formás, legalább öt méter ma
gas fenyőfák tulajdonosainak a jelentkezé
sét várja, akik felajánlás részeként saját fe
nyőfájukat el tudják képzelni valamelyik
városrészben mindenki karácsonyfájaként.

A pontos címmel és elérhetőséggel
történő jelentkezést a társaság munkana
pokon, 7 és 16 óra között a 96/505050
es telefonszámon és a koztisztasag@
gyorszol.hu emailcímen fogadja. 

ten, a Kálóczy ligetben, a Batt
hyány téren és a Bécsikapu té
ren, a Bisinger sétányon, a Kuo
pio parkban, a Káptalandombon
és a Kálóczy liget–Hédervári úti
körforgalomban. Az előkészítő
munkálatok részeként a kerté
szek fellazították a talajt az ágyá
sokban, és gondoskodtak a meg
felelő talajerőutánpótlásról.
Idén ősszel negyvennégyezer ár
vácska virágzik Győrben a tere

ken, parkokban. A tavaszi virág
zásra összesen huszonkétezer
nárcisz és tulipánhagyma került
az ágyásokba. A kiültetést köve
tően a GyőrSzol Zrt. munkatár
sai gyomtalanítanak, ápolják a vi
rágokat. A városi szolgáltató ez
úton is kéri, hogy a városi virág
ágyakba elültetett növényeket
őrizzük meg közösen.

Fotónk a Honvéd ligetben
készült.

ŐSSZEL IS 
virágos a városSzöveg és fotó:

GyőrSzol Zrt.

Szöveg: GYHG



Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás 
munkaidő, egy műszakos munkarend

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

feltétel: szakirányú végzettség

feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
gépkocsivezeto

´́ ´́

feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

festo
feltétel: szakirányú végzettség

´́

komuves
feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

Álláshirdetés

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

´́

´́ ´́
´́ ´́
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A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
igazgatósága felvételt hirdet az aláb-
bi munkakörök betöltésére:

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ
címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi osz-
tály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munka-
ugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, il-
letve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munka-
kör megnevezését.

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektró-
dás hegesztő vizsga Előnyt jelent: he-
gesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

betanított munkás

villanyszerelo

Előnyt jelent: csőszerelői végzettség

´́
Előnyt jelent: elektrikus végzettség

Bérezés: megegyezés szerint
A GyőrSzol Zrt. biztonsági cso

portja dokumentálta fotókkal azt az
esetet, amikor Győrszentivánon, az
Árnyas utcai szelektív hulladékgyűjtő
edényekbe egy utánfutóról mezőgaz
dasági tevékenységhez kapcsolódó
hulladékot, szalmát, műanyag hálót
igyekeztek betömködni. A tetten ért
elkövetőkről a helyszínen a szabály

A GyőrSzol Zrt. koordinálásában már augusztus
ban elkezdődött és azóta is tart a fasorokkal beülte
tett utcákban a lehullott falevelek összegyűjtése. A
héten a munkát nagyban nehezítette a több napon
át fújó erős, viharos szél. A tevékenység folyamatos,
a lombszívó gépekkel a fasorokkal rendelkező főutak

és forgalmas útszakaszok környezetében – például
Szent Imre út, Bartók Béla út, Ifjúság  körút, Nagysán
dor József út, Damjanich utca, Táncsics Mihály utca –
találkozhatunk. 

Az említett helyeken végzett lombszívás és a falevél
gyűjtés intenzitása az ősz előrehaladtával fokozódik.

Falevél gyűjtés

A GyőrSzol Zrt., a győri Közterület Felügyelet és a Győri Rendőrkapitányság munkatársai összefogá
sának köszönhetően, ismét sikerült tetten érni és felelősségre vonni illegális hulladéklerakókat.

sértés elkövetése közben készültek
felvételek, melyek alapján a hatósági
eljárás megindulhatott. A dokumen
tációt átvette a Közterület Felügyelet
és Mezei Őrszolgálat, a fotókon látha
tó rendszám alapján azonosították a
jármű tulajdonosát, akit a felügyelet
munkatársai rendőrökkel együtt ke
restek fel. A jármű tulajdonosa elis

merte, hogy a fotókon egy hozzátar
tozója és egy alkalmazottja helyezi el
a hulladékot a szelektív szigeten.

Miután bebizonyosodott, hogy a
tettesek megsértették a hulladékok
lerakására vonatkozó jogszabályokat,
mindkét elkövetőt 20–20 ezer forint
pénzbírsággal sújtotta a Közterület
Felügyelet.

PÉNZBÍRSÁG
Szöveg: GyőrSzol Zrt.

a szemetelőknek



könnyed, oldott formában.
0620/4593190

AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Adásvé
telivel, azonnali készpénzfi
zetéssel! Öreg, sérült, mű
szaki hibás, feleslegessé vált
autóját megvásároljuk hiva
talos szerződéssel! 06
30/5275563, email:
dcarkft81@gmail.com. 1
órán belül válaszolunk leve
lére!

Lakás, ház, pince, padlás, ud
var takarítását, rendbetéte
lét, felesleges holmi elszállí
tását (akár 1 darabot is) vál
lalom megbízható munka 
erőkkel. Megegyezés alapján
akár hagyatékfelvásárlás is

ÁLLÁS

Házvezetőnői állás betölté
sére keresünk megbízható,
igényes hölgyet családi há
zunkba, heti 3 alkalommal,
hosszú tárva, referenciákat
előnyben részesítjük. Fény
képes önéletrajzokat a ka
csak.reka@gmail.comra
várjuk.

Nyugdíjas munkavállalók je
lentkezését várjuk rész és
folyamatos munkavégzésre.
Győr: csomagoló, porciózó,
rakodó, asztalos, szakács, ta
karító, konyhai kisegítő, be
tanított könnyű fizikai felada
tok. Móvár: árufeltöltő, cse
megepultos, pénztáros. Je

lentkezés a 0620/3357312;
0696/822514. Győr, Bartók
B. út 8. Északi Szomszédok
Nyugdíjas Szövetkezet irodá
jában.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá
dogos és lapos tetők, szige
telési munkák készítése. Ér
deklődni lehet telefonon: 06
30/3556991.

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Érd.: 06
70/3846557.

Angol társalgás, beszéd,
kommunikáció gyakorlása

lehetséges. Nem fog csalód
ni bennünk! 0620/226
9431

Társasházkezelés, közös kép
viselet teljes szakiparral. Ér
deklődni lehet az alábbi tele
fonszámokon: 0630/520
8875, 0630/6007190.

Gondolja meg! Életének egy
harmadát ágyban tölti. Toll
tisztítás Győrben. Tisztított
tollából paplant, párnát vagy
dunyhát készítek kívánt mé
retre. Telefonszám: 06
96/423342.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvá
gás, fakivágás, gyökérkivétel,
fametszés, faültetés, bozótir

tás! 0630/4036810; 06
96/826322. 

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

Lomtalanítást vállalok in
gyenes elszállítással a pad
lástól a pincéig. Érdeklődni
lehet telefonon: 06
70/2657643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Tel.: 0670/233
9213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Érdeklődés telefonon:
0670/2458931.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Érdeklődni lehet te
lefonon: 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés! 

Könyveket, útinaplókat, jegy
zeteket és térképeket kere
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A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,
a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel

szemben 3.000 nm és 50.000 nm között
igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.

A telkeket teljes közmû ellá tás sal,
aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 

értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-20/975-2528 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem  •  Győr, Hunyadi utca 2.   •   Telefon: +36-96/550-240VASÁRNAP IS  NYITVA!

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

• Megbízhatóság
• Minőség
• Modern környezet
• Rendezvények
• Napi menük



Hegesztőtrafó, 220Vos, 180
as sarokcsiszoló eladó. Ér
deklődni: 0696/331584.

2 db kőműves vasbak, 2 db 5
méteres kőműves palló el
adó. 0696/331584

KIADÓ

GyőrBelvárosban, liftes ház
ban, 3. emeleti, 42 nmes,
másfél szobás, összkomfor
tos lakás kiadó. Telefon: 06
70/2539304

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 69 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 12 szobás, határo
zatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám 713) 

sek Északi és Délisarki ex
pedíciókról, földrajzi felfede
zésekről. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0620/9225716. 

Kéziszerszámokat, kalapácso
kat, kulcsokat, fogókat, satu
kat, kisgépeket, kerti szerszá
mokat, komplett műhelyeket
vásárolok. Érdeklődés telefo
non: 0620/4153873.

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

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Telefonszám: 06
70/5642280.

ELADÓ

Hasfalerősítő kondigép el
adó. Érdeklődni lehet: 06
96/331584.

Gyárvárosi 1 szobás, 44 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 34 szobás, 55–70 nm
es, határozatlan idejű bérle
ményre. Korszerűsített, felújí
tott, lift nélküli házban max. 1
emeletig. (Hirdetésszám: 638) 

Nádorvárosi 2 szoba, 76 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 35–54 nmes, ná
dorvárosi, marcalvárosi hatá
rozatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 639)

Kismegyeri 1 szobás, 43 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse
rélne, 44–50 nmes, 12 szo
bás, határozatlan idejű bérle
ményre. Gyárvárosi és egyedi
szilárd fűtésű bérlemény kizár
va. (Hirdetés szám: 641) 

Újvárosi 2 szobás, 63 nmes,
komfortos, határozatlan bér

leti szerződéses lakást cserél
ne 23 szobás, 50–70 nmes,
határozatlan idejű, egyedi
gázfűtésű bérleményre. Ady
város, Marcalváros I–II város
rész és Bán A. utca kizárva.
(Hirdetésszám: 642)

332019. október 4.

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

A hetilapba feladott hirdetése már 
a gyorplusz.hu oldalon is megjelenik!

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS! 

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás személyesen az étteremben vagy a 96/431-330-as telefonon.
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Kedves Vendégeink!

EBÉDJEGY vásárlási akció!
Október 8. kedd, 9. szerda, 
10. csütörtök és 15. kedd, 16. szerda

10 db jegy vásárlása esetén 1 db-ot,
20 db jegy vásárlása esetén 3 db-ot

AJÁNDÉKBA ADUNK! A
 je

gy
 á

ra
:1

.1
00

 F
t

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-30/235-9911 • +36-70/427-6000

osztályon...

• 1–5 év futamidô
• Törvényes ÁFA-

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ
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FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet alapján
„Győr Közművelődéséért” és „Győr Művészetéért” díjakat adományoz.

„Győr Közművelődéséért” és „Győr Művészetéért” díj annak a személynek, közművelődési feladatot
ellátó közösségnek, egyéni alkotónak vagy alkotó közösségnek adományozható, aki vagy amely Győr-
ben a közművelődés, a kultúra területén vagy a város művészeti életében végzett kiemelkedő munká-
jával környezetében megbecsülést szerez. A díjak átadására a 2020. január 22-i magyar kultúra napja
alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a Közgyűlésben mandátum-
mal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése
alapján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb
egy jelöltet ajánlhatnak.
Javaslatot tehet továbbá: a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes szer-
vezeti egysége, az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény, valamint
Győrben működő művészeti csoport.

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, szü-
letési vagy alapítási helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét,
életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés
megjelölését és részletes indoklását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Vá-
rosmarketing Főosztály, Kulturális Osztályának vezetőjéhez kell benyújtani személyesen vagy postai
úton (9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 58-as iroda).

Beérkezési határidő: 2019. október 11. 12 óra

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kul-
turális Osztályán személyesen (GyŐr, Városház tér 1., fszt. 56-os iroda), valamint telefonon a 96/500-198-as számon.
A vonatkozó önkormányzati rendelet, a javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap le-
tölthetŐ a www.gyor.hu internetes oldalról.

A MI

UTCÁNK
NÁDORVÁROS (9024) – 3. rész

Csokonai utca
Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805) a felvilágosodás ko

rának legnagyobb költője. Legismertebb művei közül né
hány: A tihanyi Ekhóhoz, A Reményhez, Tartózkodó kére
lem. A Városi Tanács 1928ban nevezte el az utcát.

Dembinszky utca
Dembinszky Henrik (1791–1864) lengyel gróf, a len

gyel és az 1848–49es magyar szabadságharc honvéd al
tábornagya. A Bem tér rendezése során a térbe nyúló
épületeket lebontották, így 8cal, illetve a páratlan olda
lon 13mal kezdődik a számozása. 1948tól hívják így.

Dessewffy utca
Dessewffy Arisztid (1802–1849) honvéd tábornok, az

aradi vértanúk egyike. Az utca eredeti neve Dessewffy Au
rél utca volt (1948), amit 1991ben változtattak Dessewffy
utcára. (Dessewffy Aurél [1808–1842], reformkori politi
kus, író.) Miután a városban az aradi vértanúkról elneve
zett utcákat egy határozatban fogadták el, így valószínűsít
hető, hogy ez az utca Dessewffy Arisztidra emlékezik, és
elírás folytán került Dessewffy Aurél neve.  

Czvikovszky Tamás
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Gyõr-Révfalu új lakóparkjában el-
adó ez az 1. emeleti, 45 nm-es, nap-
pali+1 szobás, 4 nm erkéllyel
rendelkezõ lakás. Várható átadás:
2020. december. Teremgarázs és
udvari gépkocsibeálló is vásárolható. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Különleges építészeti megoldá-
sokkal tarkított, színvonalas ki vit e le -
zésû belvárosi otthonok hatalmas zöld
kerttel csak Önre várnak! A 66 nm-es,
amerikai konyhás nappali+2 szobás
lakás a 4. emeleten található. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Szabadhegy új lakóparkjában
eladó ez az 1. emeleti, 60 nm-es,
nappali+2 szobás, 7 nm erkéllyel
rendelkezõ lakás. Várható átadás:
2020. õsz. Önálló garázs és terem-
garázs is vásárolható. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyõr-Révfalu kedvelt részén, 38 la-
kásos társasházban, 35—74 nm-ig új
építésû lakások eladók. Ez a lakás az
1. emeleten található, 62,81 nm-es,
elosztása: nappali+2 szoba. Gépko-
csibeállót és garázst is vásárolhat.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyõr-Szabadhegyen 79,21 nm-es,
nappali+3 szobás, 1. emeleti, erké-
lyes lakás eladó. A ház 30 cm-es tég-
lafalakkal épül, 3 rétegû üve ge zé sû
mûanyag nyílászárókkal. Zárt udvari
kocsibeálló és garázs is vásárolható. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Pannonhalmán, az apátság szom-
szédságában új építésû, 72,69 nm-
es, nappali+3 szobás, földszinti, kert-
kapcsolatos, panorámás lakás eladó.
A házban földszinti kertes és emeleti
erkélyes lakások közül választhat. 

Horváth Edina: 
70/587-4020

Ár: 20,380 M Ft Ár: 31 M Ft 

Gyõr-Révfaluban 42—73 nm közötti
lakások eladók erkéllyel vagy terasz-
szal és kertkapcsolattal. A földszinti,
42 nm-es lakás terasszal és kertkap-
csolattal rendelkezik, amerikai kony-
hás nappali + 1 szobás. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Nádorváros csendes utcájá-
ban épül ez a 9 lakásos, liftes társas-
ház. Ez a lakás a tetõtérben találha-
tó, mérete: 55 nm, elosztása: nap-
pali+2 szoba. Várható átadás:
2020. május.

Tomena Ildikó:
20/669-3903Ár: 19,678 M Ft 

Azonnal költözhetõ lakás Pinnyé-
den! 100 nm-es, földszinti, kertkap-
csolatos lakás eladó! Az ingatlan kivá-
lóan alkalmas nagyobb családok szá-
mára is, az amerikai konyhás nappali
mellett 3 hálószoba kapott helyet. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 46,9 M Ft 

Gyõr-Szabadhegy új lakóparkjában
eladó ez a 2. emeleti, 42 nm-es, nap-
pali+1 szobás, 6 nm erkéllyel
rendelkezõ lakás. Önálló garázs és te-
remgarázs vásárlására  is van le he -
tõség. Várható átadás: 2020. õsz.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 22 M Ft 

Gyõr-Révfaluban 42—73 nm közötti
lakások eladók erkéllyel vagy terasz-
szal és kertkapcsolattal. A harmadik
emeleti, 61 nm-es lakás amerikai
konyhás nappali+2 szobás, és 20
nm-es terasz van.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 31,394 M Ft 

Gyõr-Szabadhegy új lakóparkjában
eladó ez a földszinti, 80 nm-es, nap-
pali+3 szobás, 26 nm terasszal, és
156 nm saját kerttel rendelkezõ la-
kás. Önálló garázs és teremgarázs
vásárlására  is van lehetõség. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 37 M Ft 

Ár: 25,5 M Ft 

Ár: 37,1 M Ft Ár: 28,9 M Ft 

Különleges építészeti megoldá-
sokkal tarkított, színvonalas kivi te le -
zésû, belvárosi otthonok hatalmas
zöld kerttel csak Önre várnak! A 62
nm-es, amerikai konyhás nappali+2
szobás lakás a 3. emeleten található.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 34,8 M Ft Ár: 27 M Ft Ár: 27,886 M Ft 

Gyõr-Szigetben nappali+1 szobás,
43 nm-es, teraszos, földszinti, kert-
kapcsolatos lakás eladó. Tervezett át-
adás: 2019. december. 2 autó szá-
mára zárt udvari gépkocsibeálló áll
rendelkezésre. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 22,950 M Ft 

Most minden ÚJ ÉPÍTÉSÛ társasházi ingatlanhoz

ADUNK! 
AJÁNDÉKOT
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A The Distinguished Gentleman’s
Ride (DGR) keretében 110 ország mint 
egy hétszáz városában – így Budapes
ten és Győrben is – egy időben több
mint 130 ezer elegánsan öltözött mo
toros részvételével lezajló rendezvény
idei célja hétmillió dollár egyéni és
szponzori adomány gyűjtése a novem
beri „bajszos” kampányból is ismert
Movember Foundationnek. (A hivata
los honlap szerint több mint öt és fél

millió dollárt gyűlt össze.) Az idei moto
rozásra Magyarországon több mint
660an regisztráltak, a hazai felajánlá
sok pedig meghaladták a 6700 dollárt.

Magyarországon évente négyezer
új prosztatarákos megbetegedést és
1500 halálesetet regisztrálnak. Szak
értők szerint az évenkénti prosztata
rák szűrés minden 40 év feletti férfi
nak javasolt, még panaszmentes ál
lapotban is, hiszen a korai diagnózis

a betegség sikeres kezelésének leg
fontosabb feltétele.

A győri rendezvényen közel 200 ele
gáns motoros gyülekezett a Sieger
Sport Bár előtt. Csokornyakkendő, zakó,
zsebóra, sálak, elegáns hölgyek és urak
hívták fel a figyelmet a férfiak egészsé
gére. Omar Cilitti, győri szervező el
mondta, hogy nagy meglepetésként ér
te a város nyitottsága és a Széchenyi Ist
ván Egyetem segítőkészsége.

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
motoros orvosai is fontosnak tartják az
ilyen eseményeket. Dr. Vasi Imre sebész
főorvos nyitotta meg a rendezvényt, aki
elmondta, hogy egy amerikai tanul
mány szerint a rákbetegségek 20–40
százaléka, a daganatos halálozások fele
megelőzhető lenne egészséges élet
móddal, szűréssel. 

A győri gentlemanek a gyülekező
után Pannonhalmára indultak.

A prosztatarák megelőzésére és a
férfiak mentálhigiénés egészségére
hívta fel a figyelmet ismét a világ leg
nagyobb motoros jótékonysági fel
vonulása múlt vasárnap.

The Distinguished Gentleman's Ride

AZ EGÉSZSÉGÉRT
Elegáns motorosok Szerző: Adorján Andrea

Fotó: MekliZ Fotóstúdió

9021 Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky u. 17/A.    |   Telefonszám: +36 30 411 3904 www.internormstudio.hu 
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A selejtezőkkel pénteken el
kezdődött a stuttgarti tornavi
lágbajnokság, amelyen két
GYACos versenyző, Mészáros
Krisztofer és Tomcsányi Bene
dek indul. A győri tornászokkal
ott van a vbn edzőjük, Szűcs
Róbert is. Az olimpiai kvalifiká
ciós világbajnokságon a Vecser
nyés Dávid, Ryan Sheppard, Mé
száros Krisztofer, Tomcsányi Be
nedek, Csorvási Soma összeállí
tású férfi, és a Kovács Zsófia,
Schermann Bianka, Böczögő
Dorina, Makra Noémi, Péter Sá
ra, Székely Zója alkotta női válo
gatott szerepel. A magyar nők
október 5én 18 órakor, míg a
magyar férfiak október 6án 13
órakor állnak a szerekhez a vi

A mérkőzés végéig izgalmas és kiélezett küzde
lemben győzött a teke szuperligában a GyőrSzol TC
a múlt szombaton. Az Orgona utcai tekepályán meg
tartott bajnoki találkozón a Rábaparti alakulat 5:3
arányban nyert a Szentgotthárd ellen, így sorozat
ban a harmadik sikerét érte el. A győzelem titka a
csapategység volt, ugyanakkor az egyéni teljesítmé
nyek közül kiemelendő Tóth Áron 605 fája.

SZOROS MECCSEN NYERT

A GyőrSzol TC tekecsapata október 12én ide
genben játssza a következő mérkőzését, a győriek a
szuperligába frissen feljutó Székesfehérvár otthoná
ba látogatnak. Férfi szuperligás hazai mérkőzés leg
közelebb október 19én 14 órától lesz Győrben, az
Orgona utcai tekepályán, ekkor a Zalaegerszeget lát
ja vendégül a GyőrSzol TC. A belépés díjtalan, szur
koljunk minél többen a lelátón a győzelemért!

lágbajnokságon. A csapatverse
nyek kedden és szerdán, az
egyéni összetett döntők csütör
tökön és pénteken, a szerenkén
ti finálék pedig október 12én
és 13án következnek. Altorjay
Sándor szerint a vb szervezésé
vel, főleg az étkeztetéssel vol
tak gondjai több válogatottnak
is. Ilyenkor értékelődik fel még
inkább az, ha egy város kifogás
talan világversenyt tud rendez
ni. „Többen jöttek oda hozzám,
hogy elmondják, milyen kiváló
volt a júniusi győri junior világ
bajnokság” – nyilatkozta a csa
patvezető.

Az olimpiai bajnok Berki
Krisztián újabb vállsérülése mi
att nem indul az olimpiai kvalifi

kációs világbajnokságon, de el
utazott a válogatottal Stuttgart
ba. „Kaotikus, és egyáltalán
nem szokványos időszak van
mögöttem. Nem tudtunk úgy
edzeni, ahogyan azt korábban
megszoktuk, és ahogy szeret
tem volna, a vállam ezt sok eset
ben nem engedte” – mondta
Berki és hozzátette, várja a kö
vetkező műtétet, bizakodik és ki
tart a végsőkig, de az egészsé
gét nem szeretné kockára tenni.
A 2012es londoni olimpia baj
noka számára elméletileg nem
úszott el a tokiói kvalifikáció le
hetősége, arra a jövő tavaszi vi
lágkupaversenyeken és a máju
si, bakui Európabajnokságon is
lesz lehetősége.

a Győr-Szol TC tekecsapata

Mészáros és Tomcsányi 
képviseli Győrt a torna vb-n



38 2019. október 4.

Szabadhegy, Panoráma Lakópark
60—70 nm-es, 3-4 szobás

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS LAKÁSOK
megvásárolhatók a beruházónál!

Értékesítés a beruházónál:
20/269-3234 • 20/966-1750 

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

A HÁZ CSAK EGY ÉPÜLET,
DE AZ OTTHON EGY ÉRZÉS!

CSALÁDBARÁT BERUHÁZÁS
Használja fel a babaváró hitelt nálunk!

www.vidrauszoiskola.hu

A Győri Úszó Sportegyesület és

a Vidra Úszóiskola szervezésében

ÓVODÁSOKNAK

(6 éves kortól) GYERMEKEKNEK,

DIÁKOKNAK

FELKÉSZÍTÉS VERSENYSPORTOLÓKNAK

ÉRDEKLŐDNI, JELENTKEZNI: 

30/272-2064, 70/947-9409

(pl. triatlon versenyzőknek)  az úszó szàm kiváló

teljesítésére! A tehetséges tanítványoknak le-

hetséges  az egyesületi versenyzői leigazolása,

természetesen a szülők  beleegyezésével!

AZ ELSŐ ALKALOMMAL 

MINDENKI A VENDÉGÜNK!

Hétfőtől péntekig 17–18 és 18–19 óráig

ÚSZÁSOKTATÁS,

KONDICIONÁLÓ ÚSZÁS, EDZÉS!

Kezdőknek és haladóknak.

A tavalyi együttes magja
együtt maradt, csak Horváth Ger
gő és Papp Balázs távozott, mind
ketten abbahagyták a játékot. Két
új ember érkezett, Horváth Ádám
Mosonmagyaróvárról igazolt visz
sza volt klubjához, és a korábban
a SMAFCban, legutóbb pedig az
MTKban szereplő Berneczei Lász
ló is Győrben folytatja pályafutá
sát. A szakmai stáb szerint nehéz
meghatározni a célokat, mert ki
sebbnagyobb változások mind
egyik csapatnál voltak, így az erő

„A nagy létszám miatt a korábban tervezettnél
több korosztály és több súlycsoport van a program
ban, de ez egy kellemes helyzet, mert azt jelzi, hogy
a birkózás népszerű sportág” – mondta a viadalon
a GYAC szakosztályvezetője, Kozalk Tibor. Ezúttal te
hát a megszokottnál is nagyobb mezőny gyűlt össze,
hiszen az InterregGYAC Kupára kilenc országból ér
keztek fiatal tehetségek. A GYAC meghívását elfo
gadta Győr három testvérvárosának birkózóklubja
is, így az oroszországi Nyizsnyij Novgorod, a lengyel

Visszatérő edző, optimista csapat: 

Minimális változásokkal a játékoskeretben, és egy Győrbe vissza
térő edzővel a kispadon vágott neki a férfi kosárlabda NB I/B új
idényének az Agrofeed SZE Győri KC. A játékosok és a klubveze
tők optimisták, a tabella első felébe várják a csapatot.

viszonyokat néhány forduló eltel
tével, november környékén lehet
majd tisztábban látni. 

„Ami a mi játékunkat illeti, azt
gondolom, jó a csapat összetétele
szerkezetileg is, szellemileg is. Ta
valy a csapat támadni tudott, a
legfontosabb azonban az, hogy
megtanuljon védekezni is. Úgy lá
tom, a csapat vevő volt erre a fel
készülés során, így összességében
optimistán várom a szezont” – fo
galmazott Rátvay Tamás, az Agro
feed SZE Győri KC vezetőedzője,

akinek két fia, Balázs és Tamás is
a csapat játékosa. „Volt már ilyen
a pályafutásunk alatt, fiatalabb
ként ezt nehezebben éltem meg,
most viszont már máshogy tekin
tek erre a szituációra. Tisztában
vagyok vele, hogy édesapám is
azt szeretné, hogy minél jobb ko
saras legyek, s ez a társaimra is ér
vényes, mindenkiből jobb játé
kost akar faragni egy edző.” –
mondta Rátvay Balázs. A Győri KC
vereséggel kezdte a bajnokságot
idegenben, a Pécsi NKA otthoná
ban, majd a Heppkupában nyer
tek a fiúk Sopronban. Első hazai
meccsén a SMAFC csapatát fo
gadja a GYKC az Egyetemi Csar
nokban, pénteken 19 órakor. 

Kilenc ország birkózói
Nemzetközi utánpótlás birkózóversenynek adott
otthont a hétvégén az Olimpiai Sportpark. A
GYAC által rendezett viadalon több mint 220 gye
rek indult kilenc országból. Az összesített pont
versenyben a harmadik helyen zártak a győriek.

országi Poznan és a francia Colmar egyegy birkó
zócsapata is küzdött az érmekért. 

A GYAC birkózói kiválóan szerepeltek a viadalon.
A lányok mezőnyében, gyermek korcsoportban Pusz
tai Kata, valamint a kadétoknál Kocsis Boglárka a do
bogó második fokára állhatott fel, a diákoknál Tán 
czos Eszter harmadikként zárt. A fiúknál gyermek kor
osztályban, Kajdi Kornél, Baradics Ákos, Décsei Dávid
első, Baumann Berton második, Reznyák Milán és
Galló Zétény a harmadik helyen végzett. A diákoknál
Győri Borisz, Puska Zoltán, Dömötör Dávid harmadik,
Almási Márton az ötödik helyet szerezte meg. A ser
dülőknél Varga Márton ezüstéremmel zárta a napot.
A versenyen ott volt a szeptember közepén rende
zett világbajnokságon magyar színekben bronzér
mes Iszmail Muszukajev, illetve a szabadfogású bir
kózók szövetségi kapitánya, Dvorák László is.

versenyeztek 

Az élmezőnyt célozta meg a Győri KC
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Hogy van?
Jól, köszönöm szépen. Sikeres volt

a rehabilitáció. Szerencsére semmim
nem fáj, némi furcsa érzésem még
van, de ez normális. 

Milyen a hangulat most a csa
patnál?

Azzal soha nem volt gond az
ETOnál. Volt egy hárommeccses
szériánk, ami nem úgy sikerült,
ahogy terveztük, de ezt is megbe
széltük s túlléptünk rajta. Most a
Csákvár ellen kikaptunk, balszeren
csés mérkőzés volt. Ám bízom ben
ne, hogy sikerül az elkezdett jó úton
maradnunk, és visszavesszük a lista
vezető helyünket. 

A szurkolók is egyre inkább vissza
találnak a csapathoz, a stadionba.  

A szezon elején is elmondtam, a
szurkolók bizalmát nehéz elnyerni,
de még nehezebb megtartani. A já
tékosoknak szükségük van a szurko
lókra, nekik meg ránk, ez csak közö
sen működhet. A mi feladatunk a jó

játék és a győzelem, a szezon végén
pedig elérni a célunkat és a szurko
lókkal együtt ünnepelni a feljutást.
Nekünk csak önmagunkkal kell fog
lalkoznunk, s a végén meglátjuk,
hogy ez mire elég.

Igazi vezéregyéniség, lelkesít,
megmondja a véleményét. Az öltö
zőben sincs ez másként?

Azért huszonnyolc évesen még
nincs olyan, hú de nagy rutinom, vi
szont tény, hogy megéltem pár nagy
csatát... Próbálok segíteni a társak
nak, főként a fiatalabbaknak, de min
denkinek leginkább saját magának
kell megtalálnia a motivációt. Ebben
az évben egyszerűen muszáj feljutni,
hiszen minden adott hozzá.

S hogy érzi magát Győrben? 
Nagyon élhető város, Budapest

után egyből feltűnt a nyugodtsága.
Csendes környékre költöztünk, hatal
mas felüdülés, nagyon szeretjük a
menyasszonyommal. Még felfedező
időszakban vagyunk, de azért írtam

alá három évre, mert hosszú távra
tervezek itt. 

Egy külföldi szerződés nem vonzza? 
Abszolút nem! Huszonnyolc éve

sen nekem nem presztízs, hogy
mondjuk, kijussak egy lengyel vagy
egy szlovák első osztályba, azért,
hogy elmondhassam, hogy van kül
földön ennyi vagy annyi meccsem.
Nagyon jól érzem magam Magyaror
szágon, s itt igyekszem mindent meg
tenni az adott klubom sikeréért.

A Győr+ jótékonysági kampánya
kapcsán vállalta, hogy arcával tá
mogatja kezdeményezésünket. (Er
ről a 8. oldalon olvashatnak részle
tesen – a szerk.)

Tudom, honnan indultam. Nem
volt nélkülözés a családunkban, nem
volt rossz gyerekkorom, de nem extra
körülmények között nőttünk fel. Most,
hogy elértem, amit elértem, megtehe
tem, hogy segítek, így is neveltek min
ket a testvéreimmel. Középiskolában
volt látássérült és vak osztálytársam is.
Rengeteget beszélgettünk, s nagyon
sokat kaptam tőlük lelkileg: olyan apró
ságoknak tudtak örülni, ami számunk
ra természetes. Most is úgy gondolom,
hogy a Boglárka csoport óvodásainak
óriási segítség és boldogság lenne a
hinta és a homokozó, és ha együtt
játszhatnának a többiekkel. 

Az ETO támadója hamar közönségkedvenccé vált Győrben, nem cso
da, hiszen rendre szállította a gólokat, karizmatikus egyénisége pedig
a pályán és azon kívül is megmutatkozott. Térdműtéte után nemrég
tért vissza, egyre inkább játékba lendül, és arra is van ideje, hogy a
Győr+ jótékonysági kampánya mellé álljon. Vele beszélgettünk. 

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: MekliZ Fotóstúdió 

Interjú Lovrencsics Balázzsal 

„Csak saját
magunkkal

KELL
foglalkozni!”

CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: október 4—10.

Sütôtök

Sertésmáj 1 kg

250 Ft/kg

Libacomb friss
és fagyasztott
1 kg

189 Ft/kg

299 Ft/cs

Danone könnyû és finom
joghurt 4x125 g, 598 Ft/kg

Silan öblítô
925 ml

431,35 Ft/l

399 Ft/db

3 db vásárlása esetén

Marhalábszár
1 kg

1899 Ft/kg

2599 Ft/kg

Szôlô

499 Ft/kg
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