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Nyárnyitány
Retro sztárok lépnek fel az ingyenes koncerten

Részletek a 2. és a 9. oldalon
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9024 Gyôr
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Információ
és megrendelés:
+36 70/365-7011

E-mail:
mbkablak@gmail.com

AJTÓ—ABLAK
Mûanyag nyílászárók széles
választékban, egyedi méretben is!
Szállítás akár 5 nap alatt!

n Mûanyag ablakok és ajtók
n Külsô- belsô párkányok
n Fix és rolós szúnyoghálók
n Mûanyag, ill. ALU redônyök
n Ingyenes helyszíni felmérés
n Bontás, beépítés

CÉGAUTÓBÉRLET

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

Változások lépnek életbe péntektől
Győr helyi autóbusz-közlekedésében,
elsősorban a bácsai vonalcsoporton.
A 10-es autóbuszvonal forgalmát a
módosított útvonalú regionális autó-
buszok látják el. A járatok a Révai Mik-
lós utca helyett a Hunyadi utcai hely-
közi autóbusz-állomásról indulnak,
ezért a Városháza és a Gárdonyi Géza
utca megállóhelyeken nem állnak
meg, illetve a Szent István út, Iparka-
maránál és az Árkád üzletháznál a
helyközi járatoknak megfelelően áll-
nak meg. Az autóbuszok az új Bácsai
úton a 10-es vonal valamennyi eddigi
megállóhelyén, továbbá a Gát utca, a
Bácsa, Posta és a Bácsa, Vámossza-
badi elágazás megállóhelyeken is
megállnak. 

A 11A vonal megszűnik, helyette
a 11-es autóbuszok csúcsidőben
sűrűbben közlekednek. A korábban
ideiglenes jelleggel (a Szövetség ut-
ca lezárásának időtartamára) létre-
jött 11Y vonal a pozitív visszajelzé-
sek eredményeképpen továbbra is
üzemel, bár némileg csökkentett já-
ratszámmal.

Jó hír a Balatonhoz busszal utazók-
nak, hogy Győrből Balatonfüredre
szabad- és munkaszüneti napokon a
reggeli órákban 50 percenként fog-
nak indulni az autóbuszjáratok 5.50,
6.40, 7.30, és 8.20-kor.

A részletek a www.enykk.hu és a
www.menetrendek.hu honlapokon ta-
lálhatók. 

Felújítás miatt június 16-án, azaz most
pénteken 23.20 perckor június 21-ig,
vagyis szerdáig lezárják a Jereváni úti
vasúti átjárót. Az autósoknak ezért kerül-
niük kell, például a Szent Imre út felé. A
munkálatok érintik a vasúti közlekedést
is, a felújítás ideje alatt pótlóbuszok szál-
lítják az utasokat a belvárosi és a győr-
szabadhegyi állomások között. 

A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti
pálya teljes szerkezetének cseréjére ke-
rül sor, melynek technológiai igénye mi-
att szükséges a teljes pályaszélességű
lezárás. Ennek a munkafázisnak az idő-
szükséglete maximum három nap.

Az útburkolat helyreállítása a máso-
dik ütemben történik meg, ezért július
25. kedd 23 órától július 26. szerda 4 órá-
ig ismét teljes útzárra kell számítani. 

A lezárások ideje alatt a buszjáratok
terelőúton közlekednek.

Változás
a busz-
menetrendben

Péntek éjjeltôl lezárják a Jereváni úti vasúti átjárót

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz június
17-én 19 és 24 óra között a Kossuth híd,
Révfalui hídfő (Rónay Jácint út és a Dózsa
György út kereszteződésétől), és a Móricz
Zsigmond rakpart–Dunapart Rezidencia kö-
zötti teljes szélességű szakaszán, a Nyárnyi-
tó koncert biztonságos lebonyolítása érde-
kében – tájékoztatott a Győri Rendőrkapi-
tányság. A Kossuth híd ideiglenes forgalom-
korlátozása alatt a kerülő útvonalnak a Szé-
chenyi híd, valamint a Petőfi híd ajánlott. A
lezárt csomópontokban a rendőri irányítás
biztosítva lesz. A lezárt útszakaszra a meg-
különböztető jelzéssel ellátott gépjárműve-
ken kívül minden jármű behajtása tilos!

Lezárások a Nyárnyitó alatt 
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Vagyis nem kétséges, hogy azok a
győri cégek számítanak a diákok mun-
kájára, amelyek a nyári szabadságok
kiadásakor létszámgondokkal küsz-
ködnek, s az egyetemisták pótolnák
az éppen nyaraló dolgozókat.

Feltéve persze, ha akad jelentkező.
A Pannon-Worknál ugyanis az a ta-
pasztalat, hogy egyre kevesebb azok-
nak a diákoknak a száma, akik nyáron
pénzt szeretnének keresni. 

Vajon mi lehet az oka? Lustábbak len-
nének a mai diákok, mint húsz-harminc
évvel ezelőtt? A talány megfejtésében
Nyikosné Kovács Melinda segített. 

Győrben magasabbak a fizetések,
mint az ország más részein. Ebből adó-
dik, hogy itt a szülők sokkal jobban tud-

ják támogatni a tanuló gyereket. Márpe-
dig ha nagyobb a szülői támogatás, ak-
kor a gyerek sem kényszerül rá, hogy
nyáron elmenjen dolgozni. Az ország
más részein ezen okok miatt több a nyá-
ri diákmunkás, mint Győrben.

Kérdés lehet az is, ki, miért dolgozik.
Az első csoportba tartoznak azok, akik
kényszerből. Szülői támogatás hiányá-
ban a kollégiumi vagy albérleti díjat ma-
guknak kell előteremteniük. Ez a réteg
nem csak nyáron, év közben is dolgo-

zik. A második csoportba tartoznak
azok, akik például egy korszerűbb okos-
telefont vagy tabletet szeretnének, s
azért vállalnak munkát, hogy álmuk tel-
jesüljön. A harmadik csoportba a fesz-
tiválozók tartoznak. Nyáron az ország
különböző részein rengeteg fesztiválra
várják a fiatalokat, horrorisztikus belé-
pőárakkal. Ez a csoport egyértelműen
a fesztiválozás költségeit szeretné a
nyári munkából kihozni.

De vajon ki lehet-e, magyarán,
mennyit kereshetnek a diákok a nyári
munkával? A minimálbér 733 forint
óránként. Ha ezt felszorozzuk napi
nyolc órával és húsz munkanappal,
bruttó 117 ezer forint a kereset. Sze-
mélyi jövedelemadót a diákoknak is fi-

zetniük kell, így ma-
rad egy hónap mun-
ka után százezer fo-
rint a kezükben, vagy
inkább a bankszámlá-
jukon.

Ha valaki nehe-
zebb munkát vállal,
netán éjszakai műsza-
kot is bevállal, az óra-

bér ezer forint környékén jár, a havi
bér pedig jóval százezer forint felett.

A Pannon-Work nem csak nyáron,
hanem egész évben kínál munkát az
egyetemistáknak. A nyomdaipar mel-
lett a cégek betanított munkást, az üz-
letek pedig pénztárost és árufeltöltőt
folyamatosan keresnek.

Évente 1200 és 1500 között van
azoknak a diákoknak a száma, akik iro-
dánkon keresztül munkát vállalnak –
mondta el Nyikosné Kovács Melinda.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor 

Lassan kezdetét veszi az isko-
lákban, illetve az egyetemeken
a nyári szünidő. A gondtalan
időtöltés időszaka ez, és persze
a pénzkereset lehetőségét is
magában foglalja. Tudnak-e, és
ha igen, akarnak-e dolgozni a
diákok? Arra is kíváncsiak vol-
tunk, vajon ki, miért megy el
nyáron diákmunkára.

A Pannon-Work Iskolaszövetkezetnek
nagy tapasztalata van a diákmunkák
szervezésében és közvetítésében.
Nem csak nyáron, egész évben kínál-
nak munkalehetőséget az egyetemis -
táknak és középiskolásoknak.

A jövő héttől akár már száz-száz-
húsz diák munkába állhatna Győrben
– mondta megkeresésünkre Nyikosné
Kovács Melinda, a Pannon-Work győ-
ri irodájának kirendeltségvezetője, aki
rögtön hozzá is fűzte, félő, hogy ennyi
diákot jelentkező hiányában nem tud-
nak kiközvetíteni.

Vagyis a diákmunka leképezi a felnőtt
munkaerőpiacot. Több az állás, mint a
jelentkező. Ez persze üdítő helyzetet te-
remt a munkanélküliségi ráta számai-
ban, s egyúttal bosszantó azoknak a cé-
geknek, akik nem találnak munkást.

Diákokat leginkább betanított
munkára keresnek a cégek, egy, kettő
és három műszakos rendben – tudtuk
meg a kirendeltségvezetőtől. Össze-
szerelés, csomagolás, szalagról lesze-
dés egyaránt szerepel a kínálatban.

Azt üzenik nekünk útszéli táblá-
kon magyarul a sógorok, hogy ne
szemeteljünk. Korábban még azt
is a lelkünkre kötötték, hogy ne
lopjunk. Lehet, hogy előbb-utóbb
az egész tízparancsolatot fölírják
és kiteszik az útjelző táblák mellé.
Az osztrák szélsőjobboldallal tarto-
mányi szinten közösen kormány-
zó szociáldemokraták burgenlandi
tartományfőnöke nem áll meg a fi-
gyelmeztetésnél, kerek-perec kije-
lenti: korlátozni fogják a náluk dol-
gozó magyarok számát, merthogy
– miként az Indexnek fogalmazott
– Burgenland félórás körzetében
egymillió olyan ember él, akinek
otthon 350 euró volna a minimál-
bére, Ausztriában meg 1500 eurót
is megkeresnek. Burgenlandban 7-
8 százalékos a munkanélküliség, a
magyarországi Nyugat-Dunántú-
lon pedig égető a munkaerőhiány.
A tartományfőnök fütyülve a piac
törvényeire, az unión belüli szabad
mozgásra, amúgy balosan és szél-
sőjobbosan visszatranszportálná
nekünk a magyar munkavállaló-
kat. Kivéve persze azokat, akik a hi-
ányszakmákban képzettek, vagy –
és ezt már mi tesszük hozzá a ta-
pasztalatok alapján – olyan alja-
munkát végeznek, melyet egy
büszke osztrák soha, semmi pén-
zért nem volna hajlandó elvállalni.
De már a Magyarországról Auszt -
riá ba tanulni átjáró általános isko-
lás diákok sem kívánatosak a tarto-
mánynak. 
Ha a tartományfőnök beváltja a
fenyegetését, az furcsa helyzetet
idéz elő. A belső migráció kereté-
ben Kelet-Magyarországról köztu-
dottan nagyon sok ember költö-
zött a nyugati határvidékre, hogy
naponta átjárjon dolgozni Auszt -
riába. Ők vagy mennek tovább Né-
metországba családostól, ami per-
sze csak leírva ilyen egyszerű,
vagy beválik a tartományfőnök
jóslata, s vidékünkön egy csapásra
megszűnik a munkaerőhiány. En-
gedtessék meg nekünk efelől ko-
molyan kételkedni.
Nem is beszélve arról, hogy micso-
da európai közösség az, ahol a Ma-
gyarországgal egy unióba tartozó,
szomszédos ország következmé-
nyek nélkül gátat szabhat a mun-
kaerő szabad áramlásának? 

H. F.

Sógorság

Egy hónapra minimum százezer forint a kereset

A diákmunka leképezi
a felnôtt
munkaerôpiacot

Bôven van munka 
a nyáron dolgozni akaró diákoknak
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INNOSPORT 2017
NEMZETKÖZI
ÜZLETEMBER
TALÁLKOZÓ

JÚLIUS 27. 10 órától
• Partnerkeresô üzletembereknek 
• Érdeklôdô vállalkozásoknak

Panelbeszélgetés, elôadások.
Vendég: Király Gábor, az évtized
kapusa.

(ingyenes, regisztrációhoz kötött)
Érdeklôdés: +36-96/520-290
Regisztrálás: innosport@gymskik.hu

szerző: h. f.
fotó: illusztráció

Láttak ember nélküli gyárat,
pingpongozó robotot, s föl-
tették maguknak a kérdést:
lehet, hogy a jövőben a robot
lesz a specialista, az ember
meg a segédmunkás?

A digitalizációra a negyedik ipari
forradalomként tekint a világ. A
különböző okos eszközök rend-
szerbe kapcsolása már a jelen
valósága. Hannoverben most
egy nagyszabású kiállításon mu-
tatták be az ajtóinkon sürgetően
dörömbölő közeljövőt. A Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara képviseleté-
ben három szakember – Szilasi
Péter Tamás, a Nemak Győr Kft.
társadalmi kapcsolatok osztály-
vezetője, a kamara ipari tagozatá-
nak alelnöke, Deák János, a Ne-
mak fejlesztési rendszerekkel és
műszaki támogatással foglalko-
zó vezetője, valamint Józsi Ottó,
a HNS ügyvezetője – a helyszí-
nen tájékozódott, tapasztalataik-
ról egy győri konferencán szá-
moltak be.

Az integrált gyártásra, az okos
robotikára, s a jövő energiarend-
szereire fókuszált ez a hatalmas ki-
állítás, melyen 6500 kiállító vett
részt, s a kiállítók 60 százaléka
nem német társaság volt – össze-
gezte számszerű tapasztalataikat
Szilasi Péter Tamás. Hozzátette
még, hogy az öt nap alatt 225 ezer
látogató kereste fel a standokat,
az érdeklődők 30 százaléka kül-
földről érkezett Hannoverbe. 

Számomra meglepő volt a kí-
naiak rendkívül hangsúlyos jelen-
léte – tette hozzá Deák János. –
Egyértelműen megdőlt az a régi
hiedelem, hogy a kínaiak elsősor-
ban a dömpinggyártásban ver-
senyképesek. Már a digitalizáció -
ban is élen járnak. Angolul kiváló-
an beszélő, képzett szakemberek
mutatták be a látogatóknak új-
donságaikat. 

Számomra még meglepőbb
volt az – vette vissza a szót Szi-
lasi Péter Tamás –, hogy a két
topkiállító, Németország és Kí-

A pingpongozó robot játék közben az alábbi linken tekinthető meg
http://www.hannovermesse.de/en/news/learning-through-play.xhtml

Emberrel pingpongoznak
az öntanuló robotok

na után Olaszország követke-
zett a rangsorban.

Villamosmérnökként én azt lát-
tam – folytatja Deák János –, hogy
a bemutatott technika már öt év-
vel ezelőtt is rendelkezésre állt, ám
ezek mára elérhetővé, megfizethe-
tővé váltak. Újdonság azonban a
különböző rendszerek összekap-
csolása, az öntanuló robotok
üzembe állítása. Ma is kérdés per-

sze, hogy ezeknek a digitális rend-
szereknek az alkalmazása mennyi
idő alatt térül meg. Az viszont va-
lószínű, hogy a krónikus munka -
erőhiány is arra készteti a cégeket,
hogy minél gyorsabban használ-
ják az ipar 4.0 technikai, technoló-
giai lehetőségeit. 

A rengeteg újdonság láttán,
bennem maradt némi szkepticiz-
mus is – mondta Józsi Ottó. –
Úgy láttam, érzékeltem, hogy a
múltból egyetlen ugrással szeret-
nénk ott teremni a jövőben. Már-
pedig a folytonosan dolgozó cé-
geknek a jelenben kell élniük, az
átállás idején is teljesíteni kell a
megrendeléseket. A jelen és a jö-
vő között átjárható hidat egyelőre
nem látom. 

Józsi Ottó szerint a jövőben
számolni kell a digitális munka-
nélküliséggel is. Szilasi Péter Ta-
más is föltette a kérdést a látot-
tak alapján: mit tud az ember,
amit a gép nem? Lehet, hogy a
jövőben az öntanuló robot lesz a
specialista, az ember meg a se-
gédmunkás? Sokkal inkább
olyan jövő bontakozik ki, magya-
rázta az ipari tagozat alelnöke,

melyben az ember szakértőként
segíti a digitális rendszerek mun-
káját. 

Az öntanuló robotokat példá-
ul egy emberrel pingpongozó be-
rendezés szemléltette. Ez érzé-
keltette az ember és a robot
együttműködésének igényét és
lehetőségét, másrészt megmu-
tatta: a robot képes megtanulni
ellenfele tulajdonságait, gyengé-
it, s ki is használja azt.

A kiállításon felsorakoztatott
domináns technológiák a virtuá-
lis világ, a kiterjesztett valóság té-
makörében mozogtak, minde-
nütt kollaboratív robotok, okos
berendezések működtek, a szen-
zortechnika már a munkáskesz-
tyűkön is megjelent.
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Már összesen ötven szervezet
vesz részt a Foglalkoztatási
Paktum munkájában, amely
azok segítésére hivatott, akik
valamilyen nehézséggel küz-
denek a munkavállalás terén,
illetve kiemelt célja csökken-
teni a munkaerőhiányt.

„Győr az élet minden területén
hosszú távra tervez, városfejleszté-
si elképzeléseit is ennek megfele-
lően valósítja meg, és a gazdasági
környezetének alakításában is el-
sődleges szempont a fenntartha-
tóság. Ennek érdekében alakított
ki előremutató együttműködése-
ket az önkormányzat a gazdasági
élet szereplőivel, amelynek egy
újabb fontos állomása a paktum,
hiszen Győrben nem a munkanél-
küliség, hanem a munkaerőhiány
a legnagyobb probléma, amely-
nek megoldása közös érdek” – fo-
galmazott Fekete Dávid alpolgár-
mester, a Győri Járási Foglalkozta-
tási Paktum az év első foglalkozta-
tási fórumán, csütörtökön. Az al-

Abban a térségben a legmagasabbak a bérek,
amelyben a legjelentősebb az export – derül ki a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idei, első három
hónapot értékelő elemzéséből. 

Az első negyedévben Győr-Moson-Sopron me-
gyéből volt a legtöbb kivitel. A 781,5 milliárd forint
értékű export a teljes ipari kivitel majdnem 15 szá-
zalékát érte el.  

Régiós szinten Nyugat- és Közép-Dunántúl, va-
lamint Közép-Magyarország súlya nagyságrendileg
megegyezik, mindhárom régió ipari exportja közel
1100 milliárd forint volt, magasabb, mint az előző
év azonos időszakában. Ez a három régió adja a tel-
jes magyar ipari export (5258,6 milliárd forint) majd-
nem kétharmadát.

Fókuszban a foglalkoztatás
polgármester az infrastruktúra fej-
lesztése, az iparűzési adó mértéké-
nek csökkentése mellett példa-
ként említette a járműipari életpá-
lyamodell kialakítását is, melyek a
gazdasági környezet vonzóbbá té-
tele mellett tervezhetőséget bizto-
sítanak a munkavállalóknak is.

A fórumon a projekt eddig el-
telt időszakáról is szó esett, töb-
bek között arról, hogy májusban
megkezdődött a célcsoportba
tartozó személyek programba
vonása is a Kormányhivatal által. 

A Győri Járási Foglalkoztatási
Paktumot 2016. november 23-án
alapították, a megállapodást akkor
tizenegy szervezet írta alá. A győri
önkormányzat konzorciumvezető-
ként vesz részt a programban, és az
alapítók között ott volt a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kormányhiva-
tal, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, a Győri Térségfejleszté-
si és Projektmenedzsment Kft., a
Győr-Szol Zrt., a Széchenyi István
Egyetem, a Mobilis Közhasznú
Nonprofit Kft., a Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetsége, a

Szt. Cirill és Method Alapítvány és a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület is. Csütörtökön több
mint 30 szervezet csatlakozott a
paktumhoz, így már közel ötven
szervezet, köztük olyan gazdasági
szereplők, mint az Audi Hungaria
Zrt., a Nemak Győr Kft. vagy a Rába
Járműipari Holding Nyrt., önkor-
mányzatok, mint Bőny vagy Kunszi-
get, és érdekképviseleti szervezetek,
egyesületek, mint a Győri Ipartestü-
let, vagy a Győri Egyházmegyei Ka-
ritász is részt vesz a munkában. 

Az önkormányzat a paktumon
belül három munkacsoportot ala-
kít ki a célcsoportok elérése és a ki-
emelt témák kezelése érdekében.
A Pályaorientációs Munkacsoport
a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.
vezetésével, a Vállalkozásfejleszté-
si Munkacsoport a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara vezetésével, míg az
Esélyegyenlőségi Munkacsoport
a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal vezetésével kezdi
meg működését.

Az Európai Unió és a magyar ál-
lam támogatásával megvalósuló
projekt összköltsége 900 millió forint.

Nagyobb export, több fizetés
A Nyugat-Dunántúl azért nem tudott kiemelkedni

a mezőnyből, mert ebben a régióban található Zala
megye, melynek az ipari exportja országosan a leg-
gyengébb volt, alig érte el a 25 milliárd forintot. Az
adatok egyértelműen azt mutatják, hogy minél na-
gyobb az export, annál magasabbak a bérek. Miután
a legerősebb exportőrök a multinacionális cégek,
nyilvánvaló, hogy az ő dolgozóik többet keresnek,
mint azok, akik magyar munkaadónál dolgoznak.

Az elemzés szerint a legtöbbet exportáló me-
gyék – Győr-Moson-Sopron, Pest, Fejér, Borsod-
Abaúj-Zemplén és Komárom-Esztergom – közül
egyedül Borsodban volt 160 ezer forint alatt a nettó
átlagkereset, a többi megye tavaly a legjobban fize-
tő térségekhez tartozott.



6 / + / 2017. június 16.

HIRDETÉS OKTATÁS

Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Mint arról múlt héten röviden beszámol-
tunk, öt évre szóló együttműködési megál-
lapodást kötött a győri Széchenyi István
Egyetem és a Kazanyi Volgamenti Szövet-
ségi Egyetem. A részletekről dr. Komlósi
László Imre nemzetközi kapcsolatokért fe-
lelős rektorhelyettest kérdeztük.

Hogyan talált egymásra a két intézmény?
Balog Zoltán miniszter 2016-ban jelezte, hogy

Tatárföldről delegáció érkezik Budapestre. A pes-
ti Vigadóban rendezett találkozóra meghívást
kaptunk. Mivel tudok oroszul, a tatár elnökkel tud-
tam személyesen beszélni, aki biztatott, keres-
sem fel a rektort, mivel a kazanyi egyetem az
egyik legkiválóbb egész Oroszországban. A kap-
csolatfelvételből együttműködési megállapodás
aláírása lett végül.

Az egyetem saját erőből finanszírozza a tatár-
földi kapcsolatot?

Több olyan pályázatot is elnyertünk, amelyekből
a tatárföldi kapcsolatot élővé tudjuk tenni. Ezek a
sikeres pályázatok főleg az innováció fejlesztésére,

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Az Iskolakultúráért – Esélyteremté-
sért Egyesület 2004 óta foglalkozik ta-
nodák működtetésével. Az elmúlt 13
évben 375 tanuló eredményes fejlő-
dését, sikeres továbbtanulását, kultu-
rálódását szolgálták a tanodai prog-
ramjaik – hangzott el a Fekete István
Általános Iskolában rendezett ünnep-
ségen, ahol bejelentették, a Győri Ta-
noda Klub európai uniós pályázaton
18,8 millió forintot nyert új projektjére.

Nem maradhat a tanodák ügye a
helyi települések ügye – fogalmazott
az ünnepségen Czibere Károly, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma szoci-
ális ügyekért és társadalmi felzárkózá-
sért felelős államtitkára. Elmondta azt
is, az országban százzal kívánják nö-
velni a tanodák számát, az eddigi 178
helyett 273 lesz, mert nem engedheti
meg az ország, hogy a hátrányos hely-
zet életre szóló legyen. Hangsúlyozta,
minden gyereknek esélyt kell adni ar-

Gyôri egyetemisták Kazanyban, kazanyiak Gyôrben
fiatal tudósok kinevelésére és a nemzetközi kapcso-
latok fejlesztésére fordíthatók.

Mi magyarok sokkal inkább nyugati orientáci-
ójúak vagyunk. Mennyire lesz majd népszerű a
hallgatók és az oktatók körében, hogy fél évet el-
tölthetnek Oroszországban?

Ha a hallgatóknak találunk olyan témát, amely
kedvükre van, és fejlődési lehetőséget kínál szá-
mukra, biztos vagyok benne, hogy lesznek, akik vál-
lalják a kazanyi kiküldetést. Az oktatók esetében
egy-két hetes intenzív előadás-sorozatot tervezünk.
Kazanyban ismernek bennünket, a visegrádi né-
gyek közül főleg a magyarokhoz és a lengyelekhez
vonzódnak. Képben vannak a tudományos eredmé-
nyeinkről is, így biztos vagyok benne, hogy az ottani
hallgatók szívesen jönnek majd Győrbe. 

Európához képest milyenek a viszonyok Ka-
zanyban?

Mi itt Európában hajlamosak vagyunk azt hinni,
hogy minden csak itt van jelen. Kazanyban és Tatárföl-
dön a külföldi tőkebefektetéseket főleg a kínai, a török
és az iráni cégek jelentik. A tatárok muzulmán vallású-
ak, így érthető, miért van sok török és iráni cég jelen.

De a kazanyi egyetem erős német szállal is rendelkezik,
legalább tizenöt német egyetemmel működnek együtt,
közös kutatási projekteket visznek. Van magyar főkon-
zulátus a városban, a tudományos attasé, Spindler
Zsolt, nálunk végzett, a Széchenyi-egyetemen. 

A Széchenyi-egyetem szeretné minél több fi-
zetős diákkal erősíteni a nemzetközi kötődését.
A kazanyi kapcsolat növelheti az orosz hallgatók
számát is Győrben?

A Stipendium Hungaricum keretében – amely ma-
gyar ösztöndíj külföldi hallgatóknak – a magyar kor-
mány kétszáz helyet biztosít Oroszországnak. Össze-
hasonlításként említhető, hogy Kínának háromszázat,
Vietnamnak pedig százat. A kazanyiak már jelezték pá-
lyázati szándékukat. Ők ingyen jönnek, mi pedig meg-
kapjuk a minisztériumtól az ösztöndíjuk árát. Nálunk a
mesterszakon egy évre a képzés hétezer euró, Angliá-
ban ugyanez tizenöt ezer, Amerikában pedig még több.
Vagyis jó pozícióban vagyunk, olcsóbbak vagyunk, és
a régi kapcsolatok miatt szeretnek is bennünket. Úgy
tekintenek ránk, mint egy nyugati kultúrára, ugyanak-
kor nincsenek jelentős különbségek a kultúráink kö-
zött, így ide szívesen küldik a hallgatóikat.

Czibere Károly: Minden gyereknek esélyt kell adni a kitörésre

Sikeres a tanodai program, növelik a számukat
ra, hogy kitörhessen. Ez nem csak a
gyerekek, nem csak a családok, ha-
nem az egész társadalom érdeke. 

Kiemelte, a tanodák finanszírozása
a társadalom jövőjébe való befektetés,
nem pénzkidobás. 

A jelenlegi európai uniós fejlesztési
időszakban 7,5 milliárd forint fordítha-

tó a hazai tanodák támogatására,
amelyhez a kormány négymilliárd fo-
rintos támogatási összeget rendel az
Oktatási Hivatalon keresztül.

Szakácsné Foki Katalin, a Győri Ta-
noda Klub projektvezetője elmondta,
májustól jövő szeptemberig tart a ta-
noda újabb szakasza, s 35 lakótelepi,

gyermekotthoni körülmények között
élő, hátrányos helyzetű tanuló számá-
ra biztosítják a kellemes tanulási lég-
kört. A cél az, hogy az iskolai lemor-
zsolódások, végzettség nélküli iskola-
elhagyások csökkenjenek, alapképes-
ségeik fejlődjenek, életpálya-építé-
sük, a minőségi oktatáshoz való hoz-
záférésük esélye növekedjen.

Köszöntötte a rendezvényt és mél-
tatta a tanodai programot Simon Ró-
bert Balázs országgyűlési képviselő,
Blazovicsné Varga Marianna, a Győri
Tankerületi Központ igazgatója,
Gancz Tamás önkormányzati képvise-
lő és dr. Poór Zoltán, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem docense is. 

Képviselőtársaim a Parlamentben
gyakran mondják, hogy könnyű a győ-
rieknek, ott kolbászból van a kerítés –
fogalmazott Simon Róbert Balázs, aki
szerint Győrben megdolgoznak a sike-
rért, ezért tenni is kell. Például tanulni
és taníttatni a gyerekeinket, mert Győr
nem engedheti meg, hogy végzettség
nélkül hagyjon fiatalokat.



A nyugdíjazás fogalma átalakulóban van. A világ
minden országában, így az öreg kontinensen, Eu-
rópában is eddig nem látott változások zajlanak.
Ebben a rendszerben egyre nagyobb az egyén fe-
lelőssége, az öngondoskodás szerepe felértéke-
lődik. A siker kulcsa a rendszeres meg-
takarítás, ami ma már elérhető a pia-
con számos nyugdíjbiztosítási ter-
mékben. Rovatunk állandó
szakértője, Zsidi Mária me-
gyei igazgató, az Aegon
Relax Plusz nyugdíjbiz-
tosítást ajánlja az olvasók
figyelmébe. Írásunk nem
érinti az „Általános személybiz-
tosítási feltételeket”, a „Különös
feltételeket”, valamint a „Függeléket
és a részletes biztosítási feltételeket”.
Ezekről minden részletes információt a társaság
honlapjáról tudhatnak meg: www.tanacsado.ae-
gon.hu/936570, illetve személyesen a Teleki út
26. szám alatt működő irodában.
Az Aegon Relax Plusz egy rendszeres díjfizetésű,
garantált kamatot nyújtó, úgynevezett hagyomá-
nyos nyugdíjbiztosítás, amely megtakarításra, va-
lamint életbiztosítási védelemre egyaránt alkal-
mas. Az ügyfél a rendszeres díjfizetéssel takaré-
koskodik idős éveire, amit az adórendszer is tá-
mogat. A befizetett díjak 20 százalékát ugyanis
visszaigényelheti az összevont adóalapja után fi-
zetett személyi jövedelemadójából. Ez éves szin-
ten maximálisan 130 ezer forint lehet, amit a szer-
ződő fél nyugdíjbiztosításán írnak jóvá.
Zsidi Mária, az Aegon Biztosító megyei igazga-
tója felhívja a figyelmet arra is, hogy ez a konst-
rukció a megtakarítás mellett életbiztosítási vé-
delemről is gondoskodik. Az Aegon Relax 
Plusz nyugdíjbiztosítás tartalmazza a rokkantság-
ra és a halálesetre vonatkozó alapszolgáltatást is,
de az ügyfél az igényeinek leginkább megfelelő
plusz rokkantsági és haláleseti fedezeteket is vá-
laszthatja. A biztosítási időszak során pedig bár-
mikor bővítheti szerződését baleset- és egész-
ségbiztosítási kiegészítőkkel. Kérdésünkre, mi-
szerint hogyan működik a nyugdíjbiztosítás és 
hova kerül a befizetett díj, a szakértő elmondja, a
befizetésből levonják a választott biztosítási véde-
lem díját, illetve a szerződés fenntartásához szük-
séges költségeket. A fennmaradó díjrészt – az eset-
leges adó-visszatérítéssel együtt – a szerződéshez
tartozó számlákon tartják nyilván és kezelik. 
Erről bővebben az olvasó a biztosító honlapján,
az Általános személybiztosítási feltételek
„Nyilvántartási számlák” fejezeté-
ből tájékozódhat. Témánkat
jövő héten foly-
tatjuk. (x)

Fókuszban az Aegon Relax
Plusz nyugdíjbiztosítása
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Felavatta új gyárát a Győri
Ipari Parkban a Christian
Koenen Kft. A német családi
vállalkozás az elektronikai
iparnak gyárt stencileket és
szitasablonokat. A beruhá-
zás 1,5 millió euróba, azaz
körülbelül 450 millió forint-
ba került. Kezdetben 12-en
dolgoznak az új gyárban.

A cég a kelet-európai piac fejlődé-
sét érzékelve döntött úgy, létre-
hozza első külföldi képviseletét,
hogy beszállítóként közelebb ke-
rüljenek a felhasználóhoz – hang-
zott el a gyáravatáson. A győri bá-
zis a közép- és kelet-európai or-

szerző: havassy anna katalin
fotó: o. jakócs péter

Bűnmegelezősi centrumként is szolgál a
rendőrség megújult belvárosi irodája, me-
lyet szerdán adtak át az egyenruhások és a
város vezetői.

A Bajcsy-Zsilinszky utcában található rendőriroda
ajtaját majdnem egy évre bezárták. Teljes belső re-
noválás zajlott az elmúlt időben, kicserélték a csö-

veket, a burkolatot, a kövezetet, a mosdót, és kony-
hát is kialakítottak, s megfelelően felszerelt irodai
helyiségeket rendeztek be. 

„Megválasztásom óta arra törekszem, hogy a
rendőrséggel jó együttműködése legyen a város-
nak, és a közbiztonság folyamatosan javuljon” –
kezdte Borkai Zsolt polgármester. „A rendőriroda
átadása azért is lényeges, mert itt a nyár, számos
rendezvény lesz a városban. A hatékony közterületi
jelenléthez pedig elengedhetetlen, hogy egy kiváló

1,5 millió eurós befektetés, 12 munkahely

Újabb gyár az Ipari Parkban
szágokat hivatott kiszolgálni, Szlo-
vákiát, Csehországot, Lengyelor-
szágot, Romániát és Ukrajnát.

A német családi vállalkozás az
Égerfa utcában vásárolt egy fél-
kész épületet, ezt alakították ki a
saját igényeik szerint. Kezdetben
évente 5-6 ezer munkadarabot
gyártanak, az üzem azonban alkal-
mas 20 ezres széria előállítására
is. A termékek mindegyike egyedi
megrendelésre, egyedi tervezés-
sel és gyártással készül. A legfőbb
prioritás a magas minőségi köve-
telményeknek való megfelelés. 

Christian Wirtz ügyvezető igaz-
gató elmondta, cégük negyven
éve működik az elektronikai pia-
con. Stencilekből évente 30 ezret,
szitasablonokból pedig 70 ezret

gyártanak, s Európában ezeken a
területeken technológia- és piac-
vezetők. Termékeiket az autóipar-
ban, a háztartási és szórakoztató-
elektronikai eszközök gyártásá-
ban éppúgy felhasználják, mint a
mobilkommunikációs területen. 

A tulajdonosokat és az új gyá-
rat Görög Tibor, a Győri Nemzet-
közi Ipari Park Kft. ügyvezető igaz-
gatója köszöntötte, aki elmondta,
kétmillió négyzetméter területen
150 vállalkozás dolgozik, amelyek
hétezer embert foglalkoztatnak.
Hangsúlyozta, öt éve a város tulaj-
donába került az Ipari Park, s Győr
mindent megtesz, hogy fejleszté-
sekkel olyan gazdasági környeze-
tet teremtsen, amely vonzó a vál-
lalkozásoknak.

Jelzôrendszert is telepítettek
a belvárosi rendôriroda mellé

körülményeket biztosító iroda álljon a rendőrök ren-
delkezésére” – folytatta a város első embere.

Csizmadia Gábor rendőr dandártábornok, me-
gyei főkapitány elmondta, sokat dolgoztak, egy min-
den igényt kielégítő belvárosi központot szerettek
volna létrehozni. „A szolgálatban lévők mostantól
innen is elérik a rendőrség hivatalos rendszerét. Így
a hatékonyságuk is növekedhet, hiszen nem kell
minden ügyintézés miatt a kapitányságra bejönni-
ük. A bűnmegelőzés fontosságát pedig nem lehet
elégszer hangsúlyozni, így ezt a célt szolgáló cent-
rumként is működik a jövőben az iroda” – hangsú-
lyozta a dandártábornok.

Fekete Dávid alpolgármester és belvárosi önkor-
mányzati képviselő kiemelte: Somogyi Tivadar kép-
viselőtársával együtt nagyon fontosnak tartják a
körzeteik közbiztonságát. „Az önkormányzat több
mint hétmillió forintos támogatással segítette ezt a
beruházást. Fontos a rendőrök jelenléte a Belváros-
ban, s örülünk, ha segítségükre lehetünk, hiszen év-
ről évre növekvő összegű támogatásokkal tudjuk
segíteni a munkájukat: tavaly 14 millió, idén pedig
már 16 millió forintot tudtunk folyósítani” – zárta Fe-
kete Dávid alpolgármester.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért felelős alpol-
gármesterként kitért arra is, hogy a bejárati ajtó
mellett egy 0–24 óráig működő jelzőrendszer is fel-
került, amellyel a rendőrség ügyeletét érhetjük el.
„Példamutatónak tartom azt az összefogást, amely
a város és a rendőrség között van. Említhetném a
kamerarendszer kiépítését, a kerékpárjelölő prog-
ramot, de számos egyéb infrastrukturális fejlődés
volt és lesz még a jövőben is! Győrben a közbizton-
ság jó, de ezekkel a fejlesztésekkel még jobbá te-
hetjük” – mondta el Radnóti Ákos.
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A győri és a galántai közös hagyományo-
kat követve, az idén már 13. alkalommal
hirdettek eredményt a fiatalok számára
kiírt alkohol-, drog- és dohányzásellenes
alkotások pályázatán. A nemzetközi zsű-

ri kiértékelése után Galántán tartották a
díjak átadását, ahol kiderült, négy győri
fiatal is a legjobbak közé került. A győri
díjazottakat Takács Tímea, a győri önkor-
mányzat Szociális, Egészségügyi és La-
kásügyi Bizottságának elnöke és dr.
Schmidt Péter, az Egészséges Nemze-
dékért Alapítvány elnöke köszöntötte
szerdán, a Városházán.

„Ez a pályázat hosszú évek óta ké-
pes megszólítani a fiatalokat, ráadá-
sul határon átívelően” – fogalmazott

A káros szenvedélyek ellen
Takács Tímea. Hozzátette, fontos a té-
maválasztás is, hiszen fiataljaink ki
vannak téve a káros szenvedélyek ve-
szélyeinek, és ez a pályázat is a meg-
előzés egyik eszköze.

Dr. Schmidt Péter hozzátette, a
prevenció fontosságát nem lehet
elégszer hangsúlyozni. Kiemelte, a
nemzetközi pályázat negyven díjazott-
ja közül négy győri, nekik gratuláltak a
városházi ünnepségen.

A gyermekek nemzetközi képzőmű-
vészeti versenyén elismerést kapott
győri fiatalok: Kovács Fruzsina Alíz a
Kodály-, Molitorisz Virginia a Kossuth-
, valamint Topa Mónika és Gábor Adél
a Czuczor-iskola tanulói.

Minden városnak és régiónak olyan nagy-
szerű élettérré kell válnia, ahol érdemes
megöregedni – ez a vezérelve annak a ha-
táron átnyúló, Age-friendly Region elneve-
zésű projektnek, melyben a győri Egyesí-
tett Egészségügyi és Szociális Intézmény
(EESZI) is részt vesz.

Az időskor és ezzel összefüggésben a növekvő
ápolási, gondozási szükségletek egyre nagyobb
kihívást jelentenek társadalmunk számára. A
meglévő megoldási alternatívák erősségei –
mint a hozzátartozók odaadó támogatása vagy
a gondoskodást biztosító kapacitások folyama-
tos emelése – már nem képesek tovább fokozni
az idősek életminőségét. Ezt felismerve, az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2010 ben
elindította az Age-friendly World (Idősbarát Vi-
lág) kezdeményezést, amely szerint minden vá-
rosnak és régiónak olyan nagyszerű élettérré
kell válnia, ahol érdemes megöregedni. A Ma-
gyarország és Ausztria határ menti térségeiben
működő szociális ellátó szervezetek ehhez az el-
képzeléshez kapcsolódva, egy közös pályázaton
nyertek támogatást az Európai Unió Interreg
programjában.

A projektben magyar részről a győri Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) is
részt vesz.

Idôsbarát régiót alakítanak ki
Az Age-friendly Region (Idősbarát Régió) nevet

viselő projekt kiemelt célja, hogy olyan intézkedése-
ket és módszertanokat dolgozzanak ki a megvaló-
sításban részt vevő szervezetek, melynek segítsé-
gével a két ország szomszédos régióiban lakó idő-

sek és hozzátartozóik magas színvonalú életkörül-
mények között, a lehető legtovább, önállóan a meg-
szokott környezetükben maradhassanak – a cél el-
érésében először alakul ki kölcsönös együttműkö-
dés Ausztria és Magyarország között.

A határon átnyúló együttműködés lehetővé teszi,
hogy a két ország tudását és tapasztalatait alapul

véve, közös modellt dolgozzanak ki. Több mint két-
száz fős kísérleti projekt keretében hat esetmened-
zser fog segíteni új módszertani ötletekkel abban,
hogy kialakítsák a helyi szükségleteken alapuló el-
látási koncepciókat, melyek az egyén élet- és lakó-
helyzetéhez igazodnak, és a meglévő források se-
gítségével a szolgáltatások hatékonyabb kihaszná-
lását jelentik.

Az Age-friendly Region projekt célja továbbá,
hogy megfelelő és összehangolt kommunikációs
stratégia alkalmazásával növelje az általános társa-
dalmi tudatosságot az időskorra vonatkozóan. 

A szociális szervezetek és a lakosság mellett
ugyanilyen jelentőségű, hogy a döntéshozók fi-
gyelmét még inkább ráirányítsák a probléma je-
lentőségére. Ehhez konkrét tények is szüksége-
sek, melyek alátámasztják az új ötletek pozitív
hatásait. A jelen projekt ezeket a tényeket tárja
fel és mutatja be szakmai kiadványok és rövidfil-
mek formájában a szakemberek és az állami
szféra számára. 

Az Age-friendly Region projekt elszámolható
költsége több mint 415 millió forint, melyből a ma-
gyar partnerekre jutó európai uniós és magyar ál-
lami támogatás közel 165 millió forint, az osztrák
partnerekre jutó európai uniós támogatás pedig
megközelíti a 210 millió forintot. A fennmaradó
részt a partnerek saját költségvetésükből finanszí-
rozzák.
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Stanyó Edina, a Tánc- és Képzőművé-
szeti Általános Iskola, Szakgimnázium
és Kollégium pedagógusa nyerte el
Az Év Tanítója díjat, a Hebe Kft. által
meghirdetett pályázaton. Az elisme-
rést a Böngész versenyben részt vevő
diákok és szüleik jelölése alapján
olyan tanítók kapják, akik szakmai és
emberi kvalitásuk alapján kiemelke-
dőek. A díjat a napokban vehette át a
tanítónő egy gödöllői ünnepségen.

Stanyó Edina 24 éve van a pedagó-
gusi pályán. Azt mondja, számára peda-
gógusnak lenni hivatás, nem csupán
munka. Célja, hogy tanítványai olyan
biztos alapokat szerezzenek, amellyel si-
keresek lesznek a nagybetűs élet bár-
mely területén úgy, hogy egyéniségü-
ket, értékeiket megőrzik. Munkahelyét
egy kincses szigetnek jellemzi, ahol ren-
geteg tehetséges gyermek veszi körül,
mindenben támogató szüleikkel és egy-
másra odafigyelő kollégákkal. A kiemel-
kedő képességű tanulókkal már első
osztálytól kezdve különféle versenyeken
vesz részt, szép eredményekkel büsz-
kélkedhetnek. Fejlesztő pedagógus-
ként fontosnak tartja a valamiben hátrá-
nyos helyzetű gyerekek felkarolását, fel-
zárkóztatását is.

Az egyik szülő ezekkel a szavakkal
jellemezte a tanítónőt: „Nagyon pozi-
tív személyiség, aki az első perctől
szimpatikus volt a gyerekeknek és ne-
künk is. Egy igazi, szívvel-lélekkel taní-
tó, akin látszik, hogy imád tanítani. A
mosoly soha nem hiányzik az arcáról.
Velünk, szülőkkel is nagyon közvetlen
és segítőkész.”

HIRDETÉS KULTÚRA
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„Az Év Tanítója”: Stanyó Edina 

Európa Kulturális Fővárosa Győr 2023 címmel tar-
tottak nyílt napot szombaton, a Széchenyi téren a
helyi kulturális intézmények, bemutatva munkássá-
gukat. Az érdeklődők többek között a Győri Balett
előadását, a Győri Filharmonikus Zenekar hangver-
senyét, a Hoppáré zenekar koncertjét, valamint a
Győri Nemzeti Színház nagysikerű, Primadonnák cí-
mű előadását láthatták.

Fekete Dávid alpolgármester az esti előadás
előtt köszöntötte a térre látogatókat, és felhívta a fi-
gyelmet, hogy július 23-tól városunk rendezi az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált. „Meg fogjuk mu-
tatni, hogy Győr képes egy világszínvonalú rendez-
vényt megszervezni és megvalósítani” – hangsú-
lyozta az alpolgármester. Természetesen beszélt a
nyílt nap apropójáról is. „Két évvel ezelőtt jelentette
be a városvezetés, hogy pályázunk a 2023-as Euró-
pa Kulturális Fővárosa címre, ezzel egy újabb fontos
feladat előtt áll városunk. A szakemberek gőzerővel
dolgoznak egy olyan pályázaton, ami sikeres lehet.
A szombati nyílt napon ismét bebizonyították a győ-
riek, hogy büszkék a város kulturális intézményeire,
érdeklődnek a kulturális programok iránt, hiszen na-
gyon sokan részt vettek a nap eseményein, prog-
ramjain. A visszajelzések alapján a győriek egyértel-
műen támogatják, hogy a város pályázzon az Euró-
pa Kulturális Fővárosa címre” – zárta köszöntőjét
Fekete Dávid.

Legyen Gyôr
Európa Kulturális Fôvárosa!
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szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Lovagok felvonulásával kez-
dődnek a Szent László-na-
pok Győrben június 23-án,
ezúttal azonban a megszo-
kott szórakoztató és szakrá-
lis programokon túl a Győri
Egyházmegye által szerve-
zett könyv- és filmbemutató,
illetve koncertek sora is vár-
ja az érdeklődőket. A június
27-ig tartó eseménysoroza-
tot a Katolikus Társadalmi
Napok keretében, a családot
középpontba állító progra-
mok is kiegészítik.

Szent László királyunk trónra lé-
pésének 940., szentté avatásának
825. évfordulója alkalmából 2017-
et Szent László Emlékévvé nyilvá-
nította a kormányzat. Városunk-
ban évek óta hagyomány, hogy a
lovagkirály névnapjához kapcso-
lódva, programokat szervez a
Győri Művészeti és Fesztiválköz-
pont, idén azonban még sokré-
tűbb rendezvényre számíthatunk.

Borkai Zsolt polgármester a
programokat ismertető sajtótájé-
koztatón elmondta, a hagyomá-
nyok megőrzése mellett rendkí-
vüli programokkal egészül ki az
idei eseménysorozat. Hozzátette,
a Győri Egyházmegyével számos
küldetést körvonalaztak, köztük
a Szent Lászlóhoz kapcsolódó
emlékek ápolását, megismerte-
tését is.

Hagyományos és rendkívüli
programok a Szent László-napokon

Dr. Veres András győri megyés
püspök hangsúlyozta, a jubileumi
év okán úgy gondolták, meghosz-
szabbítják az ünnepségsorozatot
olyan programokkal, melyek hívők
és nem hívők számára is egyaránt
érdekes és értékes eseményeket
tartogatnak. Az egész országból
várnak vendégeket a sokrétű ren-
dezvényre. „Fontos Szent László
életpéldájának, erényeinek feleleve-
nítése, amiből megtalálhatjuk ma-
gunk számára a követendő igazsá-
gokat” – fogalmazott és elmesélte,
a lovagkirály halála után hároméves
gyászt hirdettek, már életében
szentként tisztelték, és a szegények
is példaképet találtak benne.

A programokat Tóthné dr. Kar-
dos Krisztina, a  Győri Művészeti

és Fesztiválközpont igazgatója is-
mertette. Az idei Szent László-na-
pok gyalogos lovagok toborzó fel-
vonulásával indul június 23-án,
pénteken 18 órakor, a Megyeháza
tértől. Másnap 11 órakor a Város-
háza mögötti parkolóból kétszáz
hagyományőrzővel, köztük 60-70
lovassal indul felvonulás az Arany-
partra, ahol kezdetét veszi a kö-
zépkori forgatag. Itt többek között

kézműves vásárral, lovagi táborok-
kal, gyalogos és lovas tornákkal,
középkori gyermekjátékokkal vár-
ják a kiérkezőket. A nap leglátvá-
nyosabb programjának a Győri
Ördöglovasok tüzes show-ja és az
őket követő Csókakői HUN-ok
tűzzsonglőr-bemutatója ígérkezik.
A városban ingyenes omnibuszos
utazásra is lehetőség lesz a hétvé-
gén, a Látogatóközpont elől pedig
szombaton 10 órakor szintén díj-
talan idegenvezetés indul. A kö-
zépkori forgatag másnap is folyta-
tódik az Aranyparton, 15 órakor
Szent László és a kun vitéz legen-
dája is megelevenedik.

A programok június 26–27-én
a Dunakapu téren folytatódnak.
Zarándoklat és találkozás, hagyo-

mány és él-
mény, hit és
öröm – ezek-
kel a hívósza-
vakkal szer-
vezi az egy-
házmegye a
jubileumi év
kiemelt ese-
ménysoroza-
tát számos

programmal, koncertezik többek
között a Győri Filharmonikus Ze-
nekar Bogányi Gergely Kossuth-
és Liszt Ferenc-díjas zongormű-
vész közreműködésével.

A győri hagyományok szerint
László névnapon, június 27-én tar-
tanak a lovagkirály tiszteletére
szentmisét, körmenetet a Szent
László hermával, illetve a díszköz-
gyűlést. Idén, rendhagyó módon
10 órától Erdő Péter bíboros, prí-
más, esztergom-budapesti érsek
vezetésével ünnepi szentmisét mu-
tatnak be a Dunakapu téren. A Káp-
talandombról a szentmise helyszí-
nére körmenetben viszik Szent
László hermáját, délután tartják a
díszközgyűlést, a kétnapos ünnep-
séget pedig a Ghymes együttes 19
órakor kezdődő koncertje zárja.

Idén Győrbe hozzák a Katolikus
Társadalmi Napokat is, melynek
központi témája a család. A sajtó-
tájékoztatón Frivaldszky Edit az
Anya, Apa, Gyerekek európai pol-
gári kezdeményezés vezetője rá-
mutatott, Szent Lászlóban vált a
magyarság kereszténnyé és egysé-
ges nemzetté. Elmondta, a család
értelmezése megváltozott Európa-
szerte, ezért is fontos az értékek
közvetítése a társadalom felé.

A megszokott helyszínek
mellett a Dunakapu téren
is lesznek programok
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HIRDETÉS SZÍNHÁZ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: mezősi kristóf

A közönség interneten választ-
hatta ki, kisfilmek alapján, kié
legyen az első Bedi Eszti-emlék-
díj, melyet a tavaly elhunyt sú-
gó, rendezőasszisztens emléké-
re alapítottak, a kulisszák mö-
gött dolgozók elismeréseként. A
díjat a hétfői emlékgálán adták
át, Bazsóné Pongrácz Eszter, a
Győri Nemzeti Színház fodrásza
vehette át Eszter mackóját.

Többször beszámoltunk róla, hogy a ta-
valy augusztusban az égi társulatba köl-
tözött Bedi Eszter súgó, rendezőasszisz-
tens emlékére díjat alapított két barátja,
Venczel-Kovács Zoltán színész és Tóth
Zoltán operatőr. Az elismerés Esztin ke-
resztül azokról a takarásban dolgozók-
ról szól, akik nap mint nap tesznek azért,
hogy esténként felmehessen a függöny,
nélkülük nem jöhetnének létre az elő-
adások. A nyolc jelöltről kisfilmek ké-
szültek, melyekben a kulisszák mögé
pillanthatunk. Az ötletgazdák rengete-
get dolgoztak, hogy a díjat aztán egy
nagyszabású emlékgálán adhassák át
annak, akire a legtöbb voks érkezett. Az
esten Bedi Eszti nem csak győri mű-
vészbarátai léptek fel, eljött például Szu-
lák Andrea és Bereczki Zoltán is.

„Egész nap Eszti járt az eszemben,
kár, hogy nem lehet ennek részese” –
mondta el meghatódva a díjátadó
után Bazsóné Pongrácz Eszter, aki a
színpadon tudta meg, hogy ő viheti
haza a fődíjakat: egy Lengyel József
cukrászmester által készített maci-
tortát, egy szintén mackót – Eszti ked-
venc kabalaállatát – ábrázoló kerámia -
szobrot, valamint egy wellness-hétvé-
gére szóló utalványt. Elárulta azt is, a
kerámiaszobor a hamarosan megszü-
lető gyermekének ágya mellett kap
majd helyet.

Gazdára talált Eszti mackója
A Győri Nemzeti Színház fodrásza

2011 óta dolgozik a teátrumban, a sze-
rencsének köszönhetően kötött ki a
semmihez sem fogható fodrászszalon-

ban. Vagyis fodrásztárban, így nevezik
ugyanis a kulisszák mögött a kis szo-
bát, ahol a hajak és a sminkek készül-
nek az előadások előtt. „Szalonban dol-
goztam évekig, és amikor váltani sze-
rettem volna, az egyik itt dolgozó isme-

rősöm szólt, épp fodrászt keresnek a
színházba” – mesélte el, miként került
a teátrumba, ahol egészen más mun-
kát kell végeznie, mint amit előtte meg-

szokott. Egy színházi fodrásznak meg
kell tanulnia sminkelni, maszkolni, a
korhű frizurákkal pedig éppúgy tisztá-
ban kell lennie, mint a mai modern vi-
seletekkel. Folyamatos tanulást igé-
nyel, hogy helyt tudjanak állni darabról

darabra. Például a Beatles.hu című elő-
adásra hetekig készítették a parókákat:
női hajakból vágtak, varrtak, pótoltak,
aztán próbáltak, mire megszülettek a
jellegzetes gombafrizurák.

A feladatok mellett természetesen a
munkabeosztás is egészen más, mint a
fodrászszalonok többségében, általá-
ban estébe nyúlóan helyt kell állniuk.
Előadások előtt elsőként a tánc- és az
énekkar tagjai érkeznek a fodrásztárba,
utolsóként készül csak el a színészek és
színésznők frizurája, illetve sminkje. 10-
15 perces váltásban jönnek a szereplők,
így a fodrászcsapatnak pörögnie kell.
„Eközben rengeteget csacsogunk és ne-
vetünk, és gyakran nálunk hangolódnak
a színészek az előadás előtt, általában
nagyon jó a hangulat” – árulta el Bazsó-
né Pongrácz Eszter, aki imád a fod-
rászcsapatban dolgozni. Az új előadá-
sokra készülve, a rendező és a jelmezter-
vező álmait köveit, ők azok, akik meg-
szabják a szereplők kinézetét, de termé-
szetesen az adott színészeknek is lehet
beleszólásuk, miként szeretnének feste-
ni a színpadon. A premierek után aztán
már rutinból varázsolják át a szereplőket. 

Sokszor akkor sincs vége a fodrá-
szok munkájának, amikor elkezdődik
az adott darab, gyakran várakoznak
ugyanis előadás után a takarásban,
hogy megigazítsák, vagy pillanatok
alatt átvarázsolják a színpadra lépők
haját és sminkjét.

Innen, a kulisszák mögül léptek ki
néhány pillanatra azok, akik nélkül
tényleg nem születhetne meg az, amit
a közönség estéről estére a színpadon
lát. Ennek a munkának volt részese
Bedi Eszti is, akinek az élete volt a
színház, otthon volt a győri nemzeti-
ben éppúgy, mint a Vaskakas Bábszín-
házban. Munkabírása, lelkesedése,
kedvessége és segítőkészsége a szak-
mában és városszerte ismert volt, s
hétfőn is kiderült: nagyon hiányzik
azoknak, akik ismerhették őt.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Az új évad kiemelkedő jelentőségű lesz a
Győri Filharmonikus Zenekar életében, hi-
szen 2018 márciusában ünnepli az együttes
hivatásos zenekarrá válásának 50. évforduló-
ját. „Ebből az alkalomból ünnepi rendezvé-
nyekkel, különleges hangversenyekkel és sok
meglepetéssel készülünk” – jelentette be Fű-
ke Géza igazgató sajtótájékoztatón, szerdán.

Egy újabb sikeres évadot hagy maga mögött a ze-
nekar, vidéken a győriek hangversenyeire váltják a
legtöbb bérletet, a legtöbb koncertlátogatóval di-
csekedhet az intézmény – tájékoztatott Fűke Géza.

Borkai Zsolt polgármester köszöntőjében hangsú-
lyozta, a zenekar a város egyik legsikeresebb kulturális
intézménye. Szervesen bekapcsolódnak a város kul-
turális életébe, részt vesznek a fesztiválokon, rendez-
vényeken, megmutatva a zenészek tudását, tehetsé-
gét. A győri zenészeknek nem csak hazánkban, de a
világban is híre van, az eddig elért teljesítmény pedig
már méltó arra, hogy a Modern Városok Program ke-
retében a zenekar új otthonra találjon. Egy új koncert-
terem megvalósulása jól illeszkedik abba a koncepci-
óba, mely szerint Győr 2023-ban Európa Kulturális Fő-
városa szeretne lenni – tájékoztatott a polgármester.

Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria Zrt. sze-
mélyügyekért felelős vezetőségi tagja példaértékű-
nek tartja, hogy egy világcég egy vidéki zenekar

Az első magyarországi Alzheimer Café
30. összejövetelét tartották szerdán
Győrben. 2014-ben alakult meg az or-
szágban elsőként városunkban az Alz-
heimer Café, amit az eltelt időszakban,
az ország minden pontján több mint

50 hasonló követett és működik rend-
szeresen. Az Alzheimer Café foglalko-
zásai a betegségben szenvedőket és
főként családtagjaikat segítik, ahol a
szellemi leépüléssel járó betegségek-
ben szenvedők, családtagjaik és az ér-
deklődők tabuk és gátlások nélkül be-
szélgethetnek, tanácsokat kérhetnek
egymástól és a szakemberektől. 

Az Alzheimer Café alapítója dr.
Menyhárt Miklós sebész, egészség-

Születésnapi évadra készülnek a filharmonikusok
mellé állt. Kiemelte, jövőre lesz negyedszázada,
hogy az Audi Győrbe települt, így akár közös ünnep-
lésre is lát esélyt. A négykarikás cég a minőségi kul-
túrát támogatja, így tavalytól a prémium minőségű
zenekar fő szponzora lett, nem csak anyagilag, de
autóikkal is támogatják a művészeket.

Berkes Kálmán művészeti vezető az új évadról
szólva bejelentette: „Még jobban akarunk játszani!”
A következő évadtól Győrbe költözik, így segítve a
zenekar mindennapos munkáját. Jelenleg még zaj-
lik a bérletmegújítási időszak, június 15-től indul a

bérletvásár. Örvendetes, hogy a régi bérletesek
több mint kétharmada újította már meg ülőhelyét –
tájékoztatott Berkes Kálmán. Az új évadban itt lesz
többek között Kobajasi Ken-Icsiro, Alastair Willis,
Bényi Tibor, Ránki Dezső, első ízben vezényli a ze-
nekart Győriványi Ráth György, Daniel Raskin, Mar-
tin Sieghart és Somos Csaba. A nemzetközi zenei
életben jól ismert szólisták is elfogadták a zenekar
meghívását, így többek között együtt fognak zenél-
ni Lara Boschkor hegedűművésszel, Szergej Naka-
riakov trombitaművésszel, Fülei Balázs zongoramű-
vésszel, Jörg Brückner kürtművésszel is, és itt fog
énekelni Pasztircsák Polina is, akinek partnere a ka-
zah Dovlet Nurgeldiev lesz. 

Az évad szuperprodukciója 2018. január 5-én
lesz az Audi Arénában, ahol Bizet: Carmen operája
csendül fel koncertszerű előadásban, a főbb szere-
pekben Olesja Petrova, Pataki Adorján és Sebes-
tyén Miklós hallható, az est karmestere pedig Attilio
Tomasello lesz.

A fővárosban pedig világsztárokat felvonultató,
négy előadásos hangversenysorozattal jelentkezik
a zenekar. 

Fűke Géza arról is tájékoztatott, hogy egy új ze-
nei kiadványra is számíthatnak az együttes rajongói.
Berkes Kálmán vezényletével Brahms szimfóniái
csendülnek majd fel az új albumon, melynek elő-
munkálatai június végén kezdődnek. A zenekart leg-
közelebb Győrben június 26-án, a Dunakapu téren,
a Szent László-napok keretében hallhatjuk, majd
fellépnek az EYOF megnyitó ünnepségén is.

Alzheimer — figyeljünk a jelekre!
ügyi szakmenedzser főorvos. Koráb-
ban több évet franciaországi kórhá-
zakban töltött szakmai kiküldetés-
ben, és a Strasbourg-Nancy Egyete-
men DIU neuro-pszichológiai kép-
zésben vett részt. Jelenleg Franciaor-
szágban, a CH Commercyben ta -
nács adó főorvosként is tevékenyke-
dik, és az e kórral kezeltek kórházi
részlegének koordinátora. 

Az Alzheimer betegségről érde-
mes tudni, hogy nem gyógyítható. Az
„elbutulásnak” egy olyan formája,
ami általános, az agy folyamatos le -
épülését eredményezi. Tudni kell,
hogy az agyunk változása az örege-
déssel nehézségeket hoz elő, sok-
szor elfelejtünk dolgokat. Ez az egy-
szerű időskori feledékenység, ugyan-
akkor az Alzheimeres betegnél már a
memóriaproblémákon túl nehézsé-
gek alakulnak ki az ügyek intézésé-
ben, problémamegoldó képességük
jelentősen romlik és a gyakori hangu-
latváltozás jellemzi őket. Az írás és
szóbeli kommunikáció zavarain túl,
összekeverik a helyeket, személyeket,
eseményeket. Általában a család és
a barátok veszik észre a tüneteket,
még mielőtt az érintett személy érzé-
kelné a változásokat.

Dr. Menyhárt Miklós 2014-ben
hívta életre az Alzheimer Cafét
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KONCERT ÉVFORDULÓ

New York-i út, könyvek és CD-k az ünnepen

Gyôrben hetvenkedik Charlie

Charlie ellátogatott a Győr+ Rá-
dió stúdiójába is, ahol Kaszás
Kornél műsorvezetőnek adott in-
terjút. A beszélgetés szombaton
16 és 18 óra között kerül adásba,
eddig nem hallott koncertfelvé-
telekkel, mi pedig egy villámin-
terjút közlünk az énekessel. 

Hetven év. Hogyan éli meg a korát?
Soha nem gondolkodtam a koromon,
szerencsés alkat vagyok, és ha a nagy-
mamámra ütök, akkor talán sokáig fo-
gok élni. Rendszeresen járok orvoshoz,
szűrésekre, odafigyelek az egészsé-
gemre. Két és fél éve halt meg a felesé-
gem, Széles Katalin, egy hosszas be-
tegséget követően, több mint 42 évet
éltünk együtt. Ez egy nagyon nehéz
időszak volt számomra, az ő halálakor
merült fel bennem először, hogy ho-
gyan tovább, mi lesz a családunkkal?

Van egy fia, aki szintén zenész, és
ha jól tudom, már unokája is.

Igen, ők tartják bennem a lelket,
megpróbálunk minél több időt együtt
tölteni. A család összetart. Egy hete
jöttünk haza Teneriféről, idén végre ju-
tott időm egy kis pihenésre.  

Balett-táncosnak készült, Markó
Iván évfolyamtársa volt. Mi történt?

Közbejött egy betegség, de 17 éves
korom óta különböző formációkkal a ze-
ne az életem, máshoz nem értek.

Több évet töltött külföldön, aztán
mégis hazajött, miért?

Igen, sokfelé zenéltem, voltam Af-
rikában, majd Japántól Norvégián át
az Egyesült Államokig bejártam a vilá-
got. 1975-ben Tátrai Tibihez, a Gene-
rálhoz csatlakoztam, majd az Olympia
együttesben játszottam. 1990-ben
jöttem végleg haza, a Tátrai Band éne-

kese lettem, de szólókarrierbe is kezd-
tem. 1998-ban én képviseltem Ma-
gyarországot az Eurovíziós dalverse-
nyen, A holnap már nem lesz szomorú
című dallal, ami szerintem a legjobb
volt a mezőnyben.   

Szerencsés embernek tartom ma-
gam, olyan énekes vagyok, akinek elhi-
szik az emberek, amiről énekel. A karri-
erem során megtűrt ember voltam itt-
hon, a fiatalabb kollégáim, Solti János
vagy Szikora Robi, akik gyerekként a
koncertjeimen csápoltak, akkor futot-
tak be, amikor én külföldön dolgoztam,

hazajőve tehát nekem mindent újra fel
kellett építenem. De a lényeg az, hogy
egészséges vagyok, és Magyarország
legjobb zenészeivel dolgozhatok.

Milyen emlékei vannak Győrről?
Vannak itt barátaim, például Né-

meth Ottó, a Győri Filharmonikus Zene-
kar tagja, akivel 1980-ban Norvégiá-
ban muzsikáltam együtt. Gyakori ven-
dége vagyok a Médiabáloknak, vagy a
különféle városi rendezvényeknek.

Ezúttal Győrben, koncerttel ün-
nepli a születésnapját. Mivel készül
az ünnepelt?

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Két és fél órás életút-koncerttel ün-
nepli hetvenedik születésnapját Hor-
váth Charlie, a győri Audi Arénában –
jelentette be kedden, a Látogatóköz-
pontban tartott sajtótájékoztatón a
szervező.

Október 28. piros betűs ünnep
Charlie életében – hetven évvel ez-
előtt ugyanis ezen a napon született
az ismert előadóművész. A kerek

születésnapot pedig egy nagysza-
bású koncerttel ünnepli városunk-
ban, melyen fellép Tátrai Tibor és
Tóth Vera is, valamint felcsendülnek
a legendás Tátrai Band-slágerek az
erre az alkalomra kibővült kilencfős
zenekarral.

Szarva András, a koncert szervező-
je elmondta, az est látványvilágát te-
kintve is különleges lesz. Egy 16 mé-
ter széles színpadon 13 LED-fal és 5
óriáskivetítő teszi még emlékezete-
sebbé az ünnepi eseményt.

Ráadásul a Tátrai Band egyik leghí-
resebb slágere, a New York, New York,
ezért a jegyvásárlók között kisorsol-
nak egy New York-i repülőutat. Vala-
mint a G (bal) Z (bal) és a J (jobb) szek-
torba jegyet vásárlók ajándék Charlie
– Ami soul az szól című életrajzi köny-
vét és CD-jét kapják ajándékba.

Fekete Dávid alpolgármester emlé-
keztetett, az Audi Aréna a nagyszabá-
sú sportesemények mellett ugyan-
csak alkalmas színvonalas könnyű- és
komolyzenei koncertek, előadások

megtartására. Ilyen lesz a Charlie-est
is, ahol több ezren ünnepelhetik
együtt a zenész születésnapját.

Charlie több formációban, rengeteg
albummal és koncerttel a háta mögött
olyan zenei pályafutást tudhat magáé-
nak, amely szinte egyedülálló hazánk-
ban. Otthon van a rock, a jazz, a blues,
a soul és a funky világában is. A győri
koncerten megelevenedik a zenész
életútja, olyan ikonikus dalok csendül-
nek fel, mint a „Könnyű álmot hozzon az
éj” vagy a „Jég dupla whiskyvel”.

„A holnap már nem lesz szomorú”

Harminchét lemezem, ötszáz dalom
van, tehát vannak kihagyhatatlan szá-
mok, és olyanok is lesznek, amivel iga-
zán meg tudjuk mutatni, hogy milyen
zseniális zenészekkel dolgozom. A szö-
vegíró, a zeneszerző nélkül sem lehet-
nék sikeres, hiszen közösen hozunk lét-
re egy produkciót. Szerintem a több
mint két és fél órásra tervezett buli min-
denkihez szól, azon leszünk, hogy min-
denki jól érezze magát. Ezt nem egy
„hagyományos” koncertnek tervezzük,
látványos lesz, odatesszük magunkat,
úgyhogy jó bulit ígérhetek.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

IM JUBILÄUMSJAHR DER REFORMATION
WIRD IN DER BASILIKA IN PANNONHALMA eine
aus drei Konzerten bestehende Reihe in drei Themen
die Orgelmusik von Johann Sebastian Bach präsentiert.
Am 20. Juni gibt es ab 17 Uhr das Orgelkonzert „Bach
und die Improvisation” von Pálúr János zu hören. Die
Erweckerin dieser Musikreihe wird die 44-Register-Or-
gel der Pannonhalmer Szent Márton Basilika sein.

SCHIFFS- UND EISENBAHNMODELL -
AUSSTELLUNG UND -BÖRSE am 17.
Juni von 10-16 Uhr im Schloss Bezerédj
(Ménfőcsanak, Győri út 90.). Auf der Ver -
anstaltung können massstabgetreue Mo-
delle betrachtet werden und Modelle ge -
tauscht und gekauft werden. 

Von 18.-25. Juni wird zum 13. Mal die grösste Show des Landes der unga-
rischen Berufstanzgruppen stattfinden: DAS UNGARISCHE TANZFES-
TIVAL. Die professionellen Ensembles Ungarns werden auf der Grossbüh-
ne des Győrer Nationaltheaters, die alternativen, experimentellen Auffüh-
rungen hingegen auf der Studiobühne im Kasfaludy-Saal gezeigt. Die
Kleinsten werden zum III.
Kindertanzfestival vom
21.-24. Juni im Vaskakas
Kunstzentrum erwartet.
Spannend wird das erste
Online.Tanzfestival Un-
garns, das FestivalON,
wo sechs grosse ungari -
sche zeitgenössische
Tänzer mittels virtuellem
Einbezug der Zuschauer
eine kurze Produktion
erschaffen.

„LIGHT POSITONS” –
Internationale Ausstel-
lung zeitgenössischer
Bildender Künstler vom
24. Juni bis 31. August,
täglich ausser Montag
von 10-18 Uhr im Ester-
házy-Palast. Es stellen
aus: Baráth Bálint, Ber-
nát András, Bullás József,
Christoph Dahlhausen
(D), Forgó Árpád, Gryllus
Ábris, Halmi-Horváth Ist-
ván, Kelemen Zénó, And-
rew Leslie (AUS), Sági
Gyula, Szabó Dezső. 

ANTIQUITÄTENMARKT am 18. Juni
auf dem Tarcsay úter Marktplatz. An dem
sommerlichen Sonntagsvormittag war-
ten wieder alte, schöne, wertvolle Objek-
te auf die Betrachtung und den Kauf von
Liebhabern solcher..



2017. június 16.   / + / 17

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló

KULCSTARTÓT KÉSZÍTHET-
NEK A GYEREKEK június 21-én
10 órától a győri Gyermekkönyvtár-
ban (Herman O. u. 22.). Bejelentkez-
ni személyesen a Gyermekkönyvtár-
ban vagy a 96/516-677-es telefon-
számon lehetséges.

A REFORMÁCIÓ JUBILEUMI ÉVÉBEN három
hangversenyből álló sorozat három témában mu-
tatja be Johann Sebastian Bach orgonazenéjét
Pannonhalmán, a Szent Márton-bazilikában. Júni-
us 20-án 17 órától Bach és az improvizáció címmel
Pálúr János orgonahangversenyét hallgathatják
meg az érdeklődők. A zenei sorozat életre keltője a
bazilika negyvenegy-regiszteres orgonája.

AZ ÚTON – határtalanul! sorozat keretében
Demeter Hunor sok fényképpel és zenével kí-
sért élménybeszámoló előadását hallgathatják
meg az érdeklődők, Nánási Péter gitárjátéká-
nak kíséretében június 22-én 17 órától a Dr. Ko-
vács Pál Megyei Könyvtár klubhelyiségében
(Hermann O. u. 22.).

A NYÁRI NAPFORDULÓ misztikumával,
mágiákkal és apró csodákkal fűszerezett éjsza-
kai séta indul Győrben. A különleges Szent
Iván-éj városnéző sétán Győr csodáival ismer-
kedhetnek meg az érdeklődők. A séta 20 óra-
kor a Dunakapu téri Pulzustól indul.

Június 19-én 18 órakor BÓNA
LÁSZLÓ ELŐADÁSÁT hallgathat-
ják meg az érdeklődők Mit érdemlek?
Belső erők és külső akadályok, külső
erők és belső akadályok címmel. Az
előadás Győrben, a Czuczor Gergely
u. 18–24. szám alatt lesz.

Június 17-én 10–16 óráig HAJÓ- ÉS VAS-
ÚTMODELL-kiállítást és börzét tartanak a
Bezerédj-kastélyban (Ménfőcsanak, Győri út
90.) június 17-én 10–16 óráig. A rendezvé-
nyen mód lesz méretarányos makettek meg-
tekintésére, makettek és modellek csereberé-
jére és vásárlására is.

A Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum „LIGHT
POSITONS” címmel nem-
zetközi kortárs képzőművé-
szeti kiállítást rendez június
24–augusztus 31. között. A
megnyitó június 23-án 19
órakor az Esterházy-palotá-
ban kezdődik. Kiállítók: Ba-
ráth Bálint, Bernát András,
Bullás József, Christoph
Dahlhausen (D), Forgó Árpád,
Gryllus Ábris, Halmi-Horváth
István, Kelemen Zénó, And-
rew Leslie (AUS), Sági Gyula,
Szabó Dezső. A tárlat hétfő ki-
vételével naponta 10–18 óra
között látogatható.

A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN, június 24-
én, szombaton 15 és 22 óra között várják az ér-
deklődőket a FILO-Pontban (Kálóczy tér 15.).
Többek között mandalákról szóló előadás és
mandalakészítés, az Élénkítő Örkény-cseppek
című humoros összeállítás, valamint egy kis éji
örömzene szerepel a programban.

RÉGISÉGVÁSÁRT REN-
DEZNEK június 18-án vasár-
nap délelőtt a Tarcsay úti piac-
téren. Ismét várják a régi, szép,
értékes tárgyak kedvelőit, né-
zelődésre, vásárlásra a nyári
vasárnap délelőttön.
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HIRDETÉS SZOLGÁLTATÁS

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A tervezett beruházások elkészültek,
jelenleg a berendezések optimális
üzemállapotát alakítják ki, hogy az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) helyszínei a lehető legbizto-
sabb villamosenergia-ellátást kapják
az érintett időszakban – tájékoztatott
Pádár Sándor, az E.ON Észak-dunán-
túli Áramhálózati Zrt. Győri Üzemének
vezetője, a cég évet értékelő sajtótájé-
koztatóján.

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál beruházásaival kapcsolatban Pá-
dár Sándor elmondta, a villamosener-
gia-igények kielégítéséhez szükséges
beruházások, berendezések már elké-
szültek. Elsősorban az uszoda, a judo-
csarnok, az atlétikacentrum villamos
energiájának ellátására telepítettek
transzformátor-állomásokat a volt Dó-
zsa-pályánál. A Bercsényi ligetben pe-
dig a közelben épült Győr-Szol és
OTP társasházak ellátására építettek
két transzformátor-állomást, a Szé-
chenyi István Egyetem mellett pedig
az ideiglenes konténerváros ellátásá-
ra építenek szintén ideiglenes transz-

Biztonságos lesz az áramellátás az EYOF-on
formátor-állomásokat és az ehhez
kapcsolódó középfeszültségű kábel-
hálózatokat. A beruházás összesen
több mint 150 millió forintba került,
melynek nagy részét a cég saját for-
rásból biztosította.

Hárommilliárd forintot költ fejlesz-
tésre és karbantartásra az E.ON, a me-
gyénkben idén 370 különböző volume-
nű beruházás várható, villamos vezeté-
keket, közvilágítási kábeleket cserél és
épít ki saját költségén a szolgáltató – tá-

jékoztatott Csulak Ferenc, az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ve-
zérigazgatója. Hangsúlyozta, a cég cél-
ja idén is elsősorban az üzembiztonság
megteremtése, az újonnan jelentkező
energiaigények kielégítése, és hogy a

lehető legkevesebb áramszünetet
szenvedjék el a fogyasztók.

A vezérigazgató kiemelte, cégen
belül is az energiahatékonyságra töre-
kednek, a 18 telephelyükön folyama-
tosan napelemeket telepítenek, lecse-

rélik a gépjárműflottájukat elektromos
és gázmeghajtású járművekre. Sűrí-
tett földgáz alapú töltőállomás a cég
győri telephelyének udvarán is találha-
tó, és a tervek szerint a lakosság szá-
mára is hozzáférhetővé kívánják tenni
az újonnan telepítendő töltőhelyeket.

Pádár Sándor kifejtette, 250 ezer
fogyasztó áramellátását biztosítja a
cég, 7500 kilométer hosszú vezeték
üzemeltetéséről, fejlesztéséről és kar-
bantartásáról gondoskodik, amely fo-
lyamatosan bővül. Idén is kiemelten
kezelik a közvilágítás felújítását, fej-
lesztését, a Konini utcában a szakem-
berek már elvégezték a munkálatokat,
az Eötvös parkban és a Mihálkovics
sétányon a közeljövőben kerül rá sor.
A győri evangélikus tömb, valamint a
Bécsi kapu tér és Káptalandomb há-
lózati felújításait az építkezésekkel
összhangban végzik.

Fejlesztik az áramhálózatot is, az
Ipari Parkban lévő új alállomás 132
kV-os kábelt kap, mellyel az ipari te-
rület biztonságos áramellátását szol-
gálják, valamint tervezik a Dunapart
alállomás kiváltását, mellyel a Belvá-
ros ellátásbiztonságát tudja a társa-
ság növelni.
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Fülápolás nyáron
A nyári időszakban, strandsze-

zonban gyakori a külső halló-
járat-gyulladás, melyet a
hallójáratba került és ott
pangó víz okoz. Ez a hallójá-

rat bőrét fellazítja, és a kóro-
kozók számára átjárhatóvá te-

szi. Gyulladáscsökkentő alkalmazá-
sa néhány napon belül segít a gon-
don. A kezelés alatt a fület tartsuk
szárazon, és az előírt gyógyszereken
kívül mást ne alkalmazzunk. Mielőtt
a fülcseppeket a fülbe csepegtet-
nénk, ajánlatos az üvegcsét a kezünk-
ben felmelegíteni, így elkerülhetjük,
hogy a cseppek szédülést okozzanak.
Vigyázzon, hogy a tengerparton ho-
mok, illetve egyéb szennyeződés ne
juthasson a hallójáratba fürdés köz-
ben. A víz felitatása a fül külső részé-
ből történhet fültisztító pálcával, de
a bemenet tisztítására elegendő egy
vékony, összecsavart törölköző meg-
nedvesített sarka is.  

Jólesik végre sütkérezni a na-
pon, a kedvünk is jobb lesz
tőle, és a téli sápadtságot
felváltja a szép barna bőr-
szín. Vigyázni kell azon-
ban, a nap káros hatásai
összeadódnak, és emiatt
igen nagy kockázatnak va-
gyunk kitéve a sejtek károsodása, a ko-
rai ráncosodás, az öregségi foltok, sze-
mölcsök és végül a bőrrák szempontjá-
ból. Fontos, hogy különösen a fehér bő-
rűek óvatosan napozzanak, és rendsze-
resen figyeljék a különféle bőrelváltozá-
sokat. A lebarnulás a szervezet védeke-
zése az UV-sugarak ellen, így akadá-
lyozza meg bőrünk a további károso-
dást. Lehet, hogy szép a barna bőr, de
ez már elváltozást jelent, és a sugarak
hatása felgyorsítja az öregedési folya-
matot, ráadásul fokozza a bőrrák koc-
kázatát. Minimum 15-ös erősségű nap-
tejet használjunk, fehér bőrűeknek a
30-as vagy efölötti faktorszám ajánlott.

Napozzunk ésszel!
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Gyerekek a szünidôben
segítségével újságot, képeslapokat,
könyvet is írhatnak.

Éljenek a nagyszülők!
Amennyiben olyan szerencsés hely-

zetben van a család, hogy a nagyszü-
lők aktívak, és szívesen megy hozzájuk
a gyerek, akkor ezt bátran használják
ki! A nagymamával kertészkedni, lek-
várt főzni, fára mászni, későn lefeküd-

ni, és talán olyan dolgokat is megten-
ni, amiket otthon nem lehet – ez töb-
bet ér a legfantasztikusabb nyári prog-
ramot ígérő tábornál is. A maradandó
élmények nagyon fontosak a gyere-
kek életében. Ne féljenek, a nagyszü-
lők nem rontják el azzal, hogy ők töb-
bet megengednek nekik. Az a dolguk!
Hacsak nem elkerülhetetlen, akkor ne
adjon a gyerekhez használati utasítást,
bízzon meg a nagymamában és a
nagypapában. A gyerekeknek is felsza-
badítóbb, ha nem azzal indítjuk útnak
őket, hogy arra emlékeztetjük, mi min-
dent nem szabad nekik...

Unatkozom! – Milyen gyakran el-
hangzik ez a panasz a nyári vaká-
ció alatt, pedig a felnőttek még
irigylik is a gyerekeket a hosszú
szünidő miatt. 

Nem tanulja meg
elfoglalni magát
A mai gyerekek már a bölcsődében

és az óvodában számos foglalkozáson
vesznek részt, iskoláskorukban pedig
egész nap lefoglalják őket, délelőtt taní-
tással és délután különórákkal. Azaz
mindig van mit tenniük, mert a felnőt-
tek beosztják az idejüket. Mindez igen
hasznos, de az a hátránya, hogy a gye-
rekek nem tanulják meg elfoglalni saját
magukat. Az unalom a felnőttek számá-
ra mást jelent, mint a gyerekek számára.
Egy felnőtt akkor unatkozik, ha ismétlő-
dő, érdektelen munkát kell végeznie. A
gyerekek viszont gyakran mondják,
hogy unatkoznak, amikor csak nem
akarják az érzelmeiket is belevinni abba,
amit javasolnak nekik. Az unalom a lá-
zadás egyik formája is lehet, valamint je-
lentheti azt is, hogy a gyereknek elege
van a tehetetlenségből, és megpróbálja
saját maga megszervezni a szabadidejét.

Vakáció a képernyő előtt
A legtöbb vakációzó gyerek mégis

a képernyő előtt köt ki. Hacsak a szülő
nem akarja teljes mértékig megtiltani
a számítógépezést és a TV-nézést, a
legfontosabb, hogy készítsen tervet és
ragaszkodjon is hozzá. Válasszunk ki
egy hozzávetőleges időtartamot és
napszakot, és tartsuk korlátok közt a
képernyő előtt töltött időt a gyerek
számára. Ha ez az idő délutánra esik,
az sem baj, ha a végén mégis inkább
a medencében köt ki.

Használjuk ki 
a képernyő előnyeit
Ha figyelemmel kísérjük, mit néz a

gyerekünk, igen hasznosan, tartalma-
san és élvezetesen is eltöltheti idejét
akkor is, ha a számítógép vagy a TV
előtt ül. A tudományos és ismeretter-
jesztő filmek kiváló alkalmat nyújtanak
a tanulásra nyáron is, de ne feledjük,
nem csak abból lehet tanulni, amire rá

van írva, hogy oktatófilm. Sok mese és
kalandfilm is nyújt például történelmi
ismereteket. A filmek nem utolsósor-
ban megalapozhatják a későbbi olva-
sást, a könyvek szeretetét is.

Számítógépes játék
A gyerekek nemcsak videójátékot

játszhatnak a gépen. Ne feledkezzünk
meg a számítógéppel együtt járó funk-
ciókról, például a rajzoló vagy festő-
programról. A gyerekek nagyon szere-
tik a fotókat kiszínezni, átalakítani,
akár rajzfilmet is készíthetnek hangalá-
festéssel. A szövegszerkesztő program
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A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA
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Szerzô: Dr. Tamás László 
fül-orr-gégész fôorvos

A panaszok legnagyobb
része belsőfül eredetű
Kiderült, hogy az eddig gyakori

oknak tartott nyaki gerinc eredetű
szédülés gyakorlatilag nem létezik,
és az agytörzsi és a kisagyi keringési
zavarok is jóval ritkábbak, mint aho-
gyan azt eddig feltételeztük. Az is
nyilvánvalóvá vált, hogy a szédüléses
panaszok legnagyobb része (körülbe-
lül 75 százaléka) belsőfül eredetű. Az
okok között a leggyakoribb, hogy
egy kristály elszabadul a belsőfülben,
és fejmozdulatokra heves, forgó jel-
legű szédülés jelentkezik. Ezt a BPPV
nevezetű betegséget egy magyar
származású orvos, Bárány Róbert írta
le először 1926-ban, és ennek a be-

I am dizzy! Valószínű-
leg élete folyamán
sok ezerszer hangzott
el ez az angol mondat
(magyar fordítása:
szédülök!) Halmágyi
Miklós orvosi rendelő-
jében, Sydney-ben, hi-

szen a szédülés, a fájdalom után
Ausztráliában is a második leggya-
koribb tünet, amellyel a betegek
orvoshoz fordulnak. Az utóbbi
években – nem kis részben Halmá-
gyi professzor munkacsoportjának
köszönhetően – a diagnosztika te-
rületén „szédületes” fejlődés tör-
tént, melynek hatására sorra dől-
nek meg a jól ismert dogmák.
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Magyar orvosok az élvonalban
Magyar származású orvosok az elmúlt 150 év során gyak-
ran tartoztak a szédülésdiagnosztika élvonalába, sikeresen
keresték a kulcsot a labyrinthushoz (az egyensúlyérző
szerv orvosi neve). Hőgyes Endre fedezte fel azt az agy-
törzsi reflexívet (vesztibulookuláris reflex), amely az élet-
tani alapja volt a Nobel-díjas Bárány Róbert által felfede-
zett kalorikus reakciónak és a Halmágyi Miklós által leírt
fejimpulzus-tesztnek. A Bárány-féle kalorikus reakció több
mint 100 éve a szédülésdiagnosztikával foglalkozó tudo -
mányág, az otoneurológia alapvető vizsgálati módszere
volt. A sors különös játéka, hogy a forradalmian új vizsgá-
lati módszerek kifejlesztése ismételten magyar származá-
sú kutató életművét dicséri. Ebből az életműből 2017.
szeptember 8–9-én a szédülő betegekkel foglalkozó szak-
emberek személyesen is ízelítőt kaphatnak Győrött, a
vesztibulogram és egyéb újdonságok címmel rendezendő
szédülésdiagnosztikai kongresszuson. 

tegségnek a 2-es típusát egy másik
magyar orvos, az Ausztriában gyógyí-
tó Büki Béla fedezte fel 2012-ben.

Életveszélyes
állapotot is jelezhet
A szédülő betegek panaszainak fel-

térképezése és az okok felkutatása
nem tartozik a könnyű orvosi felada-
tok közé, hiszen szédüléses tünetekkel
jelentkező páciensek panaszainak hát-

terében állhat banális megbetegedés,
(például a belső fülben elszabaduló
kristály), de akár életveszélyes hátsó
koponyagödri stroke is. Az ilyen stroke-ok
körülbelül felében a beteg egyetlen
panasza a szédülés, és nincsen egyéb
neurológiai kísérőtünet, amely alapján
az életet veszélyeztető ok egyértelmű-
en diagnosztizálható lenne. A kopo-
nya-CT vizsgálatok is csak az esetek
20–40 százalékában fedezik fel a stro-

– egy magyar származású neurológus
a szédülésdiagnosztika élvonalában
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”

VÉNY NÉLKÜL HIRDETÉS

szer 99
s z á z a l é k o s

biztonsággal di-
agnosztizálja a hát-

só koponyagödri stroke-
ot. A „stroke-szemüveg” kifejleszté-
se mellett a Sydney-ben működő
munkacsoport a szédülésdiagnoszti-
ka egyéb területén is maradandót al-
kotott: munkásságuk eredménye-
képpen ma már lehetőségünk adó-
dik arra, hogy a belsőfülben elhe-
lyezkedő egyensúlyérző szerv műkö-
déséről pontos, objektív adatokat
nyerjünk. Amennyire egy halláscsök-
kenésben szenvedő beteg diagnosz-
tikájához szükséges a fülészeti vizs-
gálat és a hallásgörbe (audiogram),
úgy a tisztázatlan eredetű szédülés
kivizsgálásához is nélkülözhetetlen
ma már az egyensúlyérző szerv ob-
jektív vizsgálata (vesztibulogram). 

k e - o t .
Nem csoda,
hogy a nemzet-
közi vizsgálatok sze-
rint az izolált szédüléssel je-
lentkező  stroke-ok 35 százalékát az
első vizsgálat során nem fedezik fel, és
az esetek egy részében súlyos szövőd-
mény alakul ki.

Fejimpulzus-teszt vizsgálat
Az ilyen esetek elkerülésére vezet-

ték be a Halmágyi professzor által
felfedezett fejimpulzus-teszt vizsgá-
latot, amely segítségével a veszélyes
stroke okozta szédülés nagy bizton-
sággal elkülöníthető a veszélytelen
belsőfül eredetű szédüléstől. A fejim-
pulzus-teszt során egy különleges
szemüveg, az úgynevezett ”stroke
szemüveg” segítségével a beteg
szemmozgásait detektálják. A mód-

,,A
szédülő

betegek panaszainak
feltérképezése és az okok
felkutatása nem tartozik

a könnyű orvosi feladatok közé,
hiszen szédüléses tünetekkel

jelentkező páciensek panaszainak
hátterében állhat banális

megbetegedés (például a belső
fülben elszabaduló kristály), 
de akár életveszélyes hátsó

koponyagödri 
stroke is.”
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A beteg sohasem csak a szavaimra
figyel. A gesztusaimat, az arcvoná-
saimat, a szememet, minden rez-
dülésemet nézi. El kell döntenie,
hogy higgyen-e nekem. Nagyon
kell koncentrálnom ahhoz, hogy
meggyőzzem: van értelme harcol-
ni a rák ellen, van társa, segítsége
a bajban, el kell kezdenie velünk
együtt küzdeni az életéért – mond-
ja dr. Pintér Tamás, a győri Petz
Aladár-kórház onkológiai osztályá -
nak vezető főorvosa.

A betegsége tudatában megtörten
érkező, vagy a betegségével nálam
szembesülő emberbe erőt kell önte-
nem, mégpedig úgy, hogy közben a
baját nem hallgathatom el – érzékel-
teti a szakember, hogy a szakszerű
gyógyítás mellett milyen kihívások vár-
nak egy onkológusra. – Ezek a találko-
zások legalább egy órán át tartanak.
Ha át tudtam élni a beteg sorsát, ha
hiteles voltam, akkor úgy áll föl a szék-
ből, hogy attól a pillanattól kezdve
minden erejével meg akar gyógyulni.
Egy ilyen koncentrált beszélgetés ren-
geteg energiát kivesz belőlem.

Dr. Pintér Tamás egy gyermekkori
szembalesetének és neurológus főor-
vos betegtársának köszönheti, hogy
az orvosi pályát választotta. Többször
is műteni kellett a szemét, s talán elsős
gimnazista volt, amikor a szemklinikán
egy szobába került egy neurológus fő-
orvossal, aki sokat mesélt neki az or-
voslás szépségeiről, az agy és a szem
titkairól. Pintér Tamás rávette az or-
vost, hogy műszerrel megnézhesse a
szemfenekét. Ez számára annyira le-
nyűgöző látvány volt, hogy a reál és
humán tantárgyakban egyaránt ki -
emelkedően eredményes fiatalember
az orvosegyetemet választotta, nem
pedig az eredetileg elhatározott vegy -
iparit vagy a környezetmérnökit.

Családjában csak egy távoli rokona,
édesapjának a nagybátyja volt orvos,
aki a bőrgyógyászatot választotta
szakterületének. Édesapja jogtaná-
csosként dolgozott, édesanyja egy
nagy cégnél adminisztratív munkát

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

végzett. Az egyetemista fiú tudomá-
nyos diákköri munkája érdeklődési te-
rületéhez, a belgyógyászathoz és a he-
matológiához kötődött. Biztos helye
volt a Semmelweis Egyetem III-as szá-
mú belklinikáján, de ekkor már győri
csoporttársával, későbbi feleségével el-
határozták, hogy a kisalföldi megye-
székhelyre költöznek.

Jó döntést hoztunk, mondja a főor-
vos. A klinikán egy kezdő orvosnak
szinte semmi önállósága nem volt, rá-
adásul én inkább gyógyítani, mint ku-
tatni akartam, teszi hozzá, s fontosnak
tartja megjegyezni: túlzás nélkül
mondhatom, hogy Győrben a belgyó-
gyászati szakma meghatározó óriásai
vezették ezeket az osztályokat: Ko-

vács-Szabó, Alexy és Láng főorvos
urak, akiktől szakmát, viselkedéskultú-
rát, emberséget lehetett tanulni, mi-
közben engedtek bennünket önállóan
dolgozni. 

Tőlük tanultam meg, hogy mindig
az egész emberre kell figyelni, nem
csak a betegségére, s célzott vizsgála-
tokkal kell megerősíteni a panaszok-
ból, korábbi leletekből fölépülő első di-
agnózist – mondja Pintér főorvos. 

Hét évet töltött Alexy Miklós főor-
vos osztályán, 1986-ban aztán a Zrínyi
utcában megnyitották a százágyas új
onkológiai központot, a klinikai onko-
lógia ezekben az években kezdett el

kiteljesedni, fölfejlődni. Pintér Tamást
Kiss-Turay Gyula osztályvezető főor-
vos hívta belgyógyászként a csapatá-
ba. Letette az onkológiai szakvizsgát,
utána a sugárterápiás kezelésekben is
végzettséget és jártasságot szerzett.
Egy ideig – amíg dr. Andréka Bertalan
főorvos államtitkárként dolgozott – az
izotóp osztályt is vezette. 

Aktív részesei voltunk az új szerek
és terápiák bevezetésének – emlékszik
vissza –, nemzetközi tudományos ku-
tatási programokat vezettem, új
gyógyszereket próbálhattunk ki, haté-
konyságukat még törzskönyvezésük
előtt megismerhettük. Ma már a
gyógyszerek és a terápiák arzenálja áll
rendelkezésünkre.

Pintér főorvosnak nem újdonság
hallani, hogy kívülről nézve rákbetege-
ket kezelni deprimáló feladat. Van
benne igazság, bólint rá, sok tragédiá -
val találkozunk, de rengeteg sikerél-
mény vigasztal.

Eseteket idéz fel, érződik a szava-
in, hogy sok, hosszan kezelt betegé-
vel már-már baráti kapcsolatot alakí-
tott ki.

Nemrég vesztettük el egyik bete-
günket, akinél hét évvel ezelőtt diag-
nosztizáltunk áttétes hasnyálmirigy-
rákot – kezd bele egyik történetébe.
– Akkor az ő betegségére hat hóna-
pos túlélési időt jelölt meg a szakiro-

KUTATÓORVOS
az idegrendszer terepén

Dr. Pintér Tamás,
az onkológiai osztály

vezetô fôorvosa

dalom. Ő azonban nemcsak hogy en-
nek a sokszorosát élte meg, de mind-
ezt jó életminőségben. Megtanult lo-
vagolni, díjugrató versenyeken vett
rész. Ne kérdezze, mert nem tudom
megmondani, minek köszönhette a
szerencséjét. 

Igaz-e, hogy aki meg akar gyógyul-
ni, annak jobbak az esélyei a felépülés-
re? – tudakolom a szakembertől. 

Igaz, feleli. Talán azért, mert lelki-
leg is aktívan mozgósítja a védekező
képességét. Azt tapasztaljuk, aki lélek-
ben lemond önmagáról, az rövidesen
meg is hal. 

Pintér főorvos nem próbálja megtil-
tani betegeinek, hogy a terápia mel-
lett a gyógyászati célra szánt kiegészí-
tő tápszereket is használják. Arra min-
dig felhívja a figyelmet, hogy nincs kli-
nikai tapasztalat ezek hatékonyságára.
Úgy látják, semmivel sem él tovább az,
aki ezeket a csodaszernek kikiáltott
termékeket fogyasztja. De a betegnek
joga van kapaszkodni még a szalma-
szálba is. 

A főorvos szerint jelenleg előtérbe
került a célzott molekuláris terápia. En-
nek köszönhetően például a leukémia
ma már gyógyítható betegség. Sajnos
azonban olyan szer nincs, ami mind-
egyik rákfajtát gyógyítani képes. 

Az új, korszerű sugárterápiás be-
rendezések üzembe helyezésével két
év alatt negyvenéves lemaradást ho-
zott be az ország, állítja a szakember.
A lokális daganatok elpusztításában
rendkívül hatékony segítséget nyújt a
sugárterápia, ha azonban már test-
szerte szétszóródott a rák a szervezet-
ben, ez a módszer nem eredményes. 

Pintér Tamás feleségével, dr. Bély
Mária bőrgyógyász osztályvezető főor-
vosnővel öt gyereket nevelt fel. Van
köztük belgyógyász-onkológus, infor-
matikus, fogorvos, gépészmérnök,
gyógytornász. Hetedik unokájuk most
van érkezőben. 

Feltöltő és szerető család hátterével
tudtam kialakítani egy olyan légkört
az osztályon, ahol a takarítónőtől a
nővéreken, asszisztenseken át a fiziku-
sokig, az orvosokig mindenki nagy
empátiával, szeretettel próbálja segíte-
ni a betegeinket – mondja dr. Pintér
Tamás.
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HIRDETÉS ELISMERÉS

Gyôr, Baross Gábor út 19. • +36-96/488-341

*Az akció 2017. május 1-tôl a készlet erejéig vagy visszavonásig érvérnyes az üzletben
megjelölt termékekre, komplett szemüvegvásárlás esetén. Részletekért érdeklôdjön az üzletben.

—50%
multifokális

szemüveglencse
féláron.*

Országos multifokális kampány a A TREND OPTIKÁBAN!

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS! JELENTKEZZEN BE MOST!

JÚNIUS 20-IG

MEGHOSSZABBÍTVA!

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Adyvárosi lakótelepi panellakás
kicsi szobájában üldögélve me-
sélt a Baksa tanár házaspár az
életéről. Az apropó pedig, hogy
Baksa Péter nyugalmazott ta-
nár vehette át a „Győr-Moson-
Sopron Megye Szolgálatáért Díj
Közoktatási Tagozata” elisme-
rését Németh Zoltántól, a me-
gyei közgyűlés elnökétől. 

A szoba polcain sorakoznak Baksa Pé-
ter önálló kötetei és más szerzőkkel
közös kiadványai, felesége, Szalay Ce-
cília pedig a szépen bekötött, évente
elkészült naplókat mutatja. Jegyzetek,
meghívók, újságkivágások, fényképek
őrzik a házaspár munkásságát.

Már fiatalon egyértelmű volt szá-
mukra, hogy a tanári pályát választják,
mindkét családban hagyományosan
több pedagógus is volt. A tanár úr azt
meséli, a szülei mellett a tanárai is be-
leoltották a könyv és a tudás szerete-
tét. 1945-ben szülőfalujában, Lovászi-
ban a Magyar–Amerikai Olajipari
Részvénytársaság (MAORT) iskolát
szervezett, kultúrházat épített, mozit
nyitott, bevezette a zeneoktatást,
sportlétesítményeket hozott létre, a
tanárok Kodály Zoltán szellemében
oktattak, az anyanyelv szeretetét tőlük
tanulta. A Czuczor Gergely Bencés
Gimnáziumban Korányi Szevérre em-
lékszik jó szívvel, aki Jedlik Ányos kí-
sérleti eszközeivel büszkélkedett, Hec-
kenast Kolosra, aki olyan költőkkel is-
mertette meg, mint Czuczor Gergely
vagy Mécs László, akik nem szerepel-
tek az akkori tananyagban.

Baksa Péter pályáját általános iskolai
tanárként kezdte, és a Jedlik Ányos Kö-

„Az ember nemcsak kenyérkeresô és anyagi javakat gyûjtögetô, biológiai lény”

Könyvbe írt tanítások
zépiskola pedagógusaként fejezte be.
Azt mondja, egyik legnagyobb pedagó-
giai öröme az volt, amikor egy diákja, aki
a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult,
első találkozásukkor így büszkélkedett:
Tanár úr, van színházbérletem!

Cecília asszony is végigtanította az
életét, két tanári fizetésből nehezen él-
tek meg, de színházra, koncertre,
könyvekre mindig jutott, hiszen „az
ember nemcsak kenyérkereső és
anyagi javakat gyűjtögető, biológiai
lény, hanem annál több: lelki-szellemi
igényei is vannak” – vallja a házaspár.

Ennek szellemében tanítottak és ne-
velték gyermekeiket, akik szintén a ta-
nári pályát választották hivatásuknak.  

Baksa Péter hatvan éve részt vesz az
ismeretterjesztésben is, 1959 óta tagja
a TIT-nek. Feleségével számos tanul-
mányban, monográfiában, előadásban,
iskolai rendhagyó órákon, vetélkedőkön

mutatják be a régió költőit, íróit, nyelvé-
szeit. Kiadványaik közül a legjelentő-
sebb a „Szülőföldem szép határa” című
megyei irodalmi olvasókönyv, a Lám Fri-
gyesről, a dr. Kovács Pálról, a Wathay
Ferencről, a Kis János és Kazinczy Fe-
renc barátságáról, a dr. Horváth Árpád-
ról és a Radnóti Miklósról szóló könyvek. 

A házaspár egy-
más szavába vágva so-
rolja, mennyi gyűjtő-
munka, kutakodás,
könyvtárakban, levél-
tárakban eltöltött idő
van a hátuk mögött,
melyek egy-egy újabb
kiadvány elkészítésé-
hez kellettek. A gyűjtő-
munkák egy része

dossziéban várja, hogy valaki kiadja,
megjelentesse azokat. Összegyűlt egy
újabb kötetre való „Szülőföldem”-mű,
egy kötetre való „szlovákiai” magyar iro-
dalmi szemelvény, egy kisantológia a
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai
Középiskola jeles tanáráról, Bajomi
Miklós íróról, egy Pilinszky-breviári-
um, egy szemelvénygyűjtemény a me-
gyéhez kapcsolódó nyelvészekről. 

A házaspár járja a nyugdíjasklubo-
kat, vetélkedőket szerveznek a helyi
irodalommal vagy egy-egy évforduló-
val kapcsolatban. Tanár úr tartja az
előadást, Cecília asszony pedig kiegé-
szítve azt, énekel, verset mond, felol-
vas. Hangsúlyozzák, szeretnék elérni,
hogy több helyi nagyságnak legyen
emléktáblája és nagyobb kultusza. 

A könyvek, az írás és a család mel-
lett szenvedélyük a nyúli kert, ahol szí-
vesen kertészkednek, élvezik a termé-
szet csodáit, hazafelé pedig, a jól vég-
zett munka lezárásaként, elfogyaszta-
nak egy-egy pohár cserszegit vagy ro-
zét a Lengyel-pincében.

A tanár házaspár számos 
kötetet szerzett, 
s vetélkedôkön mutatják be
a régió költôit, íróit 
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HûSÍTô AKCIÓ!

Győr, Árpád út 24. • www.elektrosomogyi.hu
Az akció érvényessége: 2017. június 16–26-ig.

Párásító ventilátor,
SFM 42/SL, 135 cm, 90 W

44.990 Ft 35.990 Ft

Oszlopventilátor,
TWF 81, 80 cm, 45 W

11.990 Ft 8.490 Ft

Padlóventilátor,
PVR 35, ∅35 cm, 60 W

13.490 Ft 9.990 Ft

Légkondicionáló
tisztító hab,

MO 90508, 500 ml

3.290 Ft 2.290 Ft

Asztali ventilátor,
TF 23, Ø23 cm, 21 W

5.490 Ft 4.190 Ft

Állóventilátor,
SF 41, 110 cm, 45 W

7.990 Ft 5.990 Ft

Univerzális távirányító
légkondicionálókhoz
URC 2000AC/SL

4.990 Ft 3.990 Ft

Vállalatunk az 1951-ben alapított Gyôr- és Vidéke Sütôipari Vállalat jog -
utódja, több mint 60 éves szakmai múlttal rendelkezik. A termékportfólió na-
gyobb részét a szendvicskenyerek és kalácsok, valamint az egészségtudatos
táplálkozást támogató termékek teszik ki, melyeket két telephelyen, Gyôrben
és Miskolcon gyártunk. Vállalatunk hosszú évek óta a magyar sütôipari piac
meghatározó szereplôje. Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, alapvetô ér-
tékeink közé tartoznak az innovációs készség, a megbízhatóság és kollégáink
magas szintû elkötelezettsége.

Nemzetközi háttérrel rendelkezô élelmiszeripari 
vállalat munkatársat keres az alábbi pozíciókba:

pék, gépkezelô, 
sütôipari betanított munkás.

TMK részlegünkbe 
festô, villanyszerelô és lakatos.

Pályakezdôk jelentkezését is várjuk!

Versenyképes bérezést és juttatásokat kínálunk. 

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklôdését, és szeretne hozzánk
csatlakozni, kérjük, jelentkezzen a 96/513-514 telefonszámon vagy

küldje el fényképes önéletrajzát bérigénye megjelölésével az alábbi email címre:
karrier@ceressuto.hu

„Minden ízében életrevaló”

Csatlakozzon Ön is a Ceres csapatához!

Mi a helyzet veletek? Hogy áll így há-
rom év távlatából a terveitek megva-
lósítása?

Hiszünk benne, hogy a rengeteg
munka és a magyar borok, az igényes
borkultúra iránti elkötelezettségünk
meghozza a várt gyümölcsöt. A gyü-
mölcs számunkra egyértelműen azt
jelenti, hogy egyre több embert meg-
érint a magyar borok kultúrája, és úgy
érezzük, hogy a Pannonhalmi borvidé-
ket is közelebb tudtuk hozni a győriek-
hez. Időközben bővült a választék, s a
magyar borok mellett igyekeztünk a
minőségi alkoholfogyasztás egyéb
termékeivel is megjelenni.

Például a sörökkel? De kérdez-
hetnénk úgy is: mit keresnek a sö-
rök az üzletben? 

Tudjátok, hogy rengeteget beszél-
getünk a vásárlóinkkal. Szerencsére
felnyitották a szemünket, hogy bizony
nagyon színvonalas kézműves sörös
kultúra bontakozik ki nemcsak orszá-
gos szinten, hanem helyi sörfőzőkre is
büszkék lehetünk. Elkezdtük a sörök
világát is megismerni, és büszkén
mondhatjuk, hogy Győr legszélesebb
magyar kisüzemi sörös választékát si-
került a Belvárosba hoznunk.  

Tehát nem zárja ki a borkultúra a
sörkultúrát?

Megújult a gyôri Borháló
Beszélgetés a szaküzlet csapatával

Pont ez a szép az egészben. Na-
gyon karcosan tudnánk fogalmazni,
ha véleményeznünk kellene a meg-
szokott nagyüzemi, általában fellelhe-
tő söröket. 

Zseniális sztori van a söreink mö-
gött. Ezek a míves sörök javarészt fel-
ső erjesztésűek, igazi visszatérés a
hagyományos sörkészítéshez.
Ugyanezt értékeljük nagyra a borok-
nál is, ahol a kisebb tételeikre különö-
sen odafigyelnek a borászok, ahol a
tájra, borászra, fajtára oly jellemző tu-
lajdonságokat kaphatjuk a poharunk-
ba. A sörkultúra legalább olyan rég-
múltra tekint vissza, mint a bor, bár
kétségtelen tény, hogy történelmi
okok miatt a borkultúra árnyékában
ez a sörhagyomány nem tudott teljes
mértékben kialakulni az utóbbi év-
századokban. A jó sörök és a kézmű-
ves sörök azonban vitathatatlanul je-
len voltak a történelmi városok, a né-
met polgárság és a szerzetesek min-
dennapi életében. Ezt a kissé eldu-
gott, elfelejtett sörkultúrát sikerült az
utóbbi években újraéleszteni, aminek
éppen most vagyunk a szemtanúi és
csodálói, ismét szebbnél szebb sö-
rök, különleges italok kerülnek ki a
magyar sörfőzdékből is.

Kaphatóak a környéken készült
kézműves sörök is nálatok?

Kicsit sajátunkként tekintünk a
pannonhalmi borokra is, így kézenfek-
vő volt, hogy megkeressük a helyi sör-
készítőket is. Itt vannak például a pol-
cainkon a győrzámolyi Bors Serfőzde,
illetve a győrújbaráti Vaskakas Sörfőz-
de kiváló tételei.

Hova fér el ez a rengeteg újdon-
ság a kis üzletetekben?

Teljesen megújult a bolt, felújítá-
son esett át, s az eladótér majdnem
megduplázódott. A telített polcok
előtt mindenki kedvére válogathat a
kibővített italválasztékunkból.

A jövő héten folytatjuk a beszélge-
tést a megújult kínálatról, sörökről, bo-
rokról, érdekességekről. (x)

Horváth Bence, az üzlet vezetője
mutatja a kibővült kínálatot

Kézműves söröket is
vásárolhatunk már a Borhálóban
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HIRDETÉS PIAC

szerző: h. f.
fotó: marcali gábor

A piac mindig agora is. Fórum, a
párbeszéd tere. A győri Védd a
helyit, vedd a kisalföldit elneve-
zésű termelői piac ehhez a han-
gulathoz remek helyi ízekkel já-
rul hozzá minden hónapban
egyszer, a Dunakapu téren.

„Hú, de jó házi sajt!” – lelkendezik a kós-
tolótól egy idősebb férfi ünneplőben,
talán templomba készül, vagy onnan
jött éppen. „Ezt maguk csinálták?”

„Azért a tehénnek is van köze hozzá”
– osztják meg a dicsőséget a sajtkészí-
tők. A másik faház előtt a nyúli Öreghegy
szőlőlevéről egymás szavába vágva
anekdotáznak hárman. A kézműves
édességet kínáló árus előtt két tinédzser
gyanakodva méregeti a számukra isme-
retlen cukrokat, aztán nyalókát vesznek
és továbbpörögnek a gördeszkával.

Van itt minden. Kövér rábaközi pe-
rec éppúgy, mint szigetközi méz, gyü-
mölcslé, füstölt kolbász és töpörtyű.

Teltkarcsú, középidős hölgy egy füs-
tölt sonkadarabot szimatol. „Azt olvas-
tam, hogy a füstöltáru bántja a májat”
– mondja bizonytalanul az eladónak.

Szörpfröccsös vasárnap fürjtojással és Huzellával

„Ami jólesik, az nem árt. Nem bolond
az ember szervezete, hogy azt kívánja,
ami elpusztítja” – bölcselkedik az el-
adó. „Hát kívánni kívánom, fél kilót is
meg bírnék enni belőle” – vallja be az
asszony, aztán becsomagoltatja a hús-
darabot. Jól eldugja a szatyrába, mint-
ha attól kellene félnie, hogy lebukik az
orvosa előtt.

A fürjtenyésztő fürjtojást kínál, a
medvehagyma térségünkben is divat
lett, valaki nagy szemű cseresznyét
hoz pár ládával, a kis színpad előtt
szörpfröccsöt szívószállal kortyolgató
gyerekek fészkelődve várják a gitáros
embert, a Kossuth-díjas Huzella Pé-
tert, a Kalákával húsz évet együtt mu-
zsikáló énekest, zeneszerzőt. Huzella

hatvanhét éves – ezt el is mondja a
színpadon –, s azok közül a művészek
közül való, akik tudják: a múltból és a
díjakból megélni nem lehet.

A gyerekközönségnek nem számíta-
nak a korábbi elismerések, őket minden
alkalommal külön-külön kell meghódí-
tani, megnyerni a versnek, a dalnak. Hu-
zella Péternek ezúttal is sikerült.
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HIRDETÉS TUDOMÁNY

Remekeltek a gyôri robotépítôk

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a
Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innová-
ció/rendezési terv/Rendezésiterv-módosítási eljárások és
Partnerségi egyeztetés címszavak alatt folyamatosan töl-
ti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért
kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a honlapot folyama-
tosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Település-
fejlesztési Főosztály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006.
(01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:

A településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló: 

SZTM  2017-036 Győr, a 0452/89, 0452/90, 0452/12
hrsz.-ú területek szabályozásiterv-
módosítása

29/A és 42/A.§ szerinti partnerségi egyeztetés tervanyagát.

A módosítási anyagok megtekinthetők: Állami főépítészi eljárás-
ban: 2017. június 12-től 2017. június 19-ig.

A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk
a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-
ph.hu e-mail címen.
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A győri strand területén,
illetve teremben 12 éves kortól.

Indulnak: július 3. és július 31.,
hétfőtől péntekig 8-tól 16-ig.

Vezető edző:
Ajtony Ákos (30/218-8848)

Ebéd (választható) és uzsonna
biztosított.

Programok: kosárlabda edzés és bajnokság,
úszóedzés, strandolás, röplabda edzés
és bajnokság, élményfürdőzés.

NAGY NYÁRI SHOW

röplabdatábor!
Kosárlabda- és

Jelentkezés: Rákosfalvy Ferenc • 30/272-2064
Péntekenként 16–18 óra között a Sátoros Fedett Uszodában
Helyfoglalás: 10.000 Ft

A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
két csapata is kiválóan szerepelt júni-
us elején, a World Robot Olympiad el-
nevezésű robotépítő és -programozó
verseny nemzeti fordulóján, Tatabá-
nyán. A Mobilis_bits 2.0 nevű csapat
kategóriájában a 3. helyet szerezte
meg, a Mobilis_bits pedig nagy hajrá-
val a 7. helyen végzett a népes me-
zőnyben. A Nemak–Mobilis mentor-
program képviseletében több győri is-
kolai csapat is elindult a versenyen, a
Lukács Sándor-iskola csapata kategó-
riájában a 2. helyet szerezte meg. 

A versenyen LEGO Mindstorms ro-
botok tervezésében, építésében és prog-
ramozásában mérkőztek meg az ország

legtehetségesebb robotépítő diákjai, a
jövő mérnökei, programozói és egyéb
műszaki szakemberei. A tét óriási volt, hi-
szen a kategóriák győztesei november-
ben a Costa Rica-i WRO Világdöntőn
képviselhetik hazánkat.

A Mobilis fiataljai ismét bizonyították,
hogy az ország legdinamikusabban fejlő-
dő robotépítő gárdái közé tartoznak. A
csapatok tagjai: Erdélyi András, Kalocsa
Ádám, Végh Máté (Mobilis_bits), Nagy
Kristóf, Pőcze Tamás, Reider Norbert (Mo-
bilis_bits 2.0), a felkészülésben Takács Ár-
min is segítette társait. A csapatok men-
torai: Trescsik Hanna, a Mobilis vezető de-
monstrátora és Boros Norbert, a Széche-
nyi István Egyetem tanszéki mérnöke.
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targoncavezetôket és vontatóvezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN jogosítványod  elektromos targoncára vagy állóvezérelt vontatóra?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD mi a be- és kitárolás?
• TUDSZ biztonságosan közlekedni?
• TUDSZ kamionról le- és felpakolni?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafetériát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42. Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN tapasztalatod átcsomagolás  területén?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD, mit jelent az áruátvétel?
• TUDSZ pontosan számolni és precízen összehasonlítani adatokat?
• LÁTTÁL már göngyölegszortírozást típusonként?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafetériát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42 Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

72 órán belül INGYENES
helyszíni felmérés kötelezettség nélkül!

10 munkanapon belüli SZERELÉS.

HOME

Típusszám ár alapszereléssel*
HOME COMFORT, 2,5 kW ............................ 179.990 Ft

HOME COMFORT, 3,5 kW ............................ 189.990 Ft

HOME COMFORT, 5,1 kW ............................ 269.990 Ft

Részletek a www.somogyi.hu-n ill. a 96/512-512-es telefonon.

*max. 4 m csôtávolság a kültéri és beltéri egység között, gravitációs cseppvíz elfolyatása,
egyszeri falátfúrás, a kültéri egység max. 4 m magasságba történô falra, vagy sík felületre
történô szerelése, anyag- és munkadíj, kiszállás díja

KLÍMA
AJÁNDÉK

WiFi
2017. június 16—26-ig
minden megrendelt
klímához ajándék
WiFi modult adunk!

MODUL!
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ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • 9022 Gyôr, Árpád út 51/b.
Tel.: 317-133, 317-313 • www.volantourist.hu

Körutazások:
Drezda—Berlin—Potsdam aug. 8—12. 89.900 Ft/fô
Szlovén nyaralás aug. 23—27. 84.900 Ft/fô
Itália másképpen — tengerparti nyaralással aug. 25—30. 105.500 Ft/fô
Drezda és Prága kulináris élvezetekkel szept. 13—17. 64.900 Ft/fô
Róma, az örök város okt. 10—15. 96.500 Ft/fô

Szolgáltatások: utazás autóbusszal, szállás reggelivel, kísérô
idegenvezetô. Az ár a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

Egynapos kirándulások:
Bécs (Práter, állatkert) jún. 25. 5.500 Ft/fô
Salzkammergut: sóbánya-látogatás, Hallstatt júl. 1. 12.900 Ft/fô
Klagenfurt júl. 15. 12.400 Ft/fô
Egy nap Schönbrunnban júl. 23. 5.500 Ft/fô
Herberstein—Pöllau júl. 30. 7.300 Ft/fô

A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!
A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol várjuk még
kulturális körutazások széles választékával, belföldi ajánlatokkal és partnerirodáink
kedvezményes ajánlataival.

5% KEDVEZMÉNY A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK
(más kedvezménnyel nem összevonható, egynapos programra nem vonatkozik)

Gyönyörű új lakót láthatnak nálunk a Xantus János
Állatkertben. „Ilumbó”, aki nálunk a „Hédi” nevet
kapta, állatkertünk új nőstény oroszlánja áprilisban
érkezett hozzánk Hollandiából, ahol született. A
négy éves hölgy szinte azonnal elrabolta a gyönyörű
fehér hímünk, Barol szívét. Barol 2013 októberében,
Szerbiából költözött a győri állatkertbe. Különleges
fehér színezete, gyönyörű kék szemei és impozáns,
erőteljes testfelépítése igen megnyerő az oroszlán-
hölgyek szemében.

Az első találkozások persze csak rácson keresz-
tül történtek, de annyira jó volt az összhang, hogy
hamar össze lehetett őket ereszteni a kifutóban.
Azóta már elválaszthatatlanok, még este sem akar-
nak elválni egymástól. A nap legnagyobb részét,
mint a nagymacskák általában, ők is alvással töltik.
Leginkább kora reggel és késő este aktívak. A reg-
geli órákban szinte percre pontosan zeng az orosz-
lánbőgés a kifutóból. A fehér oroszlánlány szereti a
marhahúst és a vadhúst is, melyet az étlapja gazda-
gításaként kap. Ám az állatok királyának is diétáznia
kell néha, ezért egy héten kétszer nem esznek az
oroszlánok, így tartják meg egészséges súlyukat.

A fehér oroszlánok egy különleges alfaja a dél-af-
rikai, vagy másképp, krugeri oroszlán. Ennek egyik

A Magyar Víziközmű Szövetség
évente egyszer jutalmazza a
szakma legjobbjait, idén a Pan-
non-Víz Zrt. technológiai osztály-
vezetője,  Nyiriné Horváth Katalin
is elismerő oklevelet vehetett át. 

Nyiriné Horváth Katalin
1983-ban szerzett építőmérnö-
ki diplomát a Budapesti Műsza-
ki Egyetemen. A Pannon-Víz Zrt.
jogelődjénél, 1995. július 14-én
kezdett el dolgozni, ivóvíz-tech-
nológusként. Vízműves elköte-
lezettsége nem véletlen, hiszen
már édesapja is évtizedekig ott
dolgozott.

Munkavégzését már pályakez-
dőként is a lelkiismeretesség és
a hivatástudat jellemezte. A rábí-
zott feladatokat pontosan, precí-
zen, nagy gondossággal végezte.
1998-tól a Technológiai Osztály
munkatársa, 2002. május 1-jétől
pedig annak vezetője.

Szakmai tudásának fejleszté-
sét, a folyamatos önképzést fon-
tosnak tartja, kitüntetéssel sze-
rezte meg – egyebek mellett –
vízellátás-csatornázás szakmér-
nöki egyetemi oklevelét is, to-
vább emelve ezzel az általa vég-
zett szakmai munka színvonalát.

Közösségi vénája, optimizmusa
húzóerő a közös rendezvénye-
ken, illetve az általa vezetett osz-
tály munkájában. A vízmű-szol-
gáltatás területén végzett, hosz-
szú, kitartó és kiváló munkavég-
zése példa lehet a ma pályakez-
dő, ifjabb generáció számára is.

Emberi tulajdonságai, habi-
tusa, kreativitása pedig nem-
csak az általa vezetett szerveze-
ti egység kollektívája számára
segítség, hanem a Pannon-Víz
működése szempontjából is
példaértékű – állt a díjazott mél-
tatásában.

Elismerés a Pannon-Víz munkatársának

„Szerelem az oroszlánkifutóban”

populációja a színe miatt válik ki a többi közül. Bár
sokszor fehér oroszlánnak nevezik, ez helytelen.
Nem fehér, azaz festékhiányos egyedekről van szó,
hanem egy sajátos, halvány bézs színváltozatról,
amely a természetben alakult ki és fennmaradt, talán,
mert előnyös volt a környezetbe való beilleszkedés-
ben. Egyike Afrika legtitokzatosabb állatainak, hiszen
évszázadokon keresztül csak sejtették létét, viszont
csak kevesen látták. A Nemzetközi Állatkerti Adatbá-
zis és más adatok alapján, a világ állatkertjeiben kö-
rülbelül 230–300 fehér, krugeri oroszlán él.

Középen a győri díjazott, 
Nyiriné Horváth Katalin
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Június 17. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszél-
getéseiből válogatunk (benne: helyi hírössze-
foglaló) 6:00 Kertbarát Magazin ism. 7:00 Ma-
gyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Ba-
lázs 18:00 Győr+ DJ – Valódi diszkóslágerek
Orosz Sanyi válogatásában! 19:00 Ismétlés
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Június 18. vasárnap
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszél-
getéseiből válogatunk (benne: helyi hírössze-
foglaló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírössze-
foglaló) 7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége
– Ferenczy Balázs 11:00 Divertimento – a győ-
ri filharmonikusok műsora Farkas Mónikával
12:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs
19:00 Divertimento ism. 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
23:00 Győr+ Zenetár  

Június 19. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reggeli –
Orosz Sanyi, Nagy Roland 6:40 Német hírper-
cek 9:30 EYOF Magazin (Ferenczy Balázs)
10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00
Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25 Győr+
TV híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors
– Farkas Mónika, a nap legfontosabb esemé-
nyeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
18:10 Heti asztrológia Szakács Annával 18:25
EYOF Magazin ism. 20:00 Kabaré 21:00 Han-
goskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár 

Június 20. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudó-
sító – Farkas Mónika: az előző nap legfonto-
sabb történései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz
Sanyi, Nagy Roland 6:40 Német hírpercek
7:30 Városüzemeltetési körkép a Győr-Szol
Zrt. munkatársaitól 9:30 Megszólal a Vaska-
kas (Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt –
Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00
Magyar óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás
Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00
Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mónika 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió mű-
sora 22:30 Győr+ Zenetár  

Június 21. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
történései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi,
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Ró-
mer Magazin – a Rómer Múzeum aktuális ösz-
szefoglalója (Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Dél-
előtt – Kaszás Kornél 11:00 Üzenetek órája
12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Délután 15:25
Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Farkas Mónika 18:00 Győr+ Este –
Bajzát Zsuzsi 19:10 Rómer Magazin ism.
19:30 Fodrász percek 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár 

Június 22. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
eseményei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi,
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Ró-
mer Ház Aktuál – A Rómer Ház programajánló-
ja Simon Pankával 10:00 Győr+ Délelőtt – Ador-
ján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar
óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél
15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Dél-
utáni Gyors – Farkas Mónika 18:00 Győr+ Este
– Bajzát Zsuzsi 19:10 Megszólal a Vaskakas
ism. 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00
D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár  

Június 23. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
hírei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi, Nagy
Roland 6:40 Német hírpercek 8:30 Győr+ He-
tilapszemle 10:00 Győr+ Délelőtt – Kaszás
Kornél 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar
óra 13:00 Győr+ Délután 15:25 Győr+ TV Hír-
adó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Far-
kas Mónika 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:00 Rómer Ház Aktuál – A Rómer Ház kibő-
vített magazinja Simon Pankával 20:00 Kaba-
ré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár 

Június 17., szombat
07:00 Híradó 07:25 Sporthírek 07:30 Cre-
ative chef 08:00 Híradó 08:25 Sporthírek
08:30 Civil kurázsi 09:00 Híradó 09:25
Sporthírek 09:30 Gázfröccs 10:00 Vény
nélkül n 10:30 Képújság 18:00 Credo
18:30 Vény nélkül n 19:00 Győri7 19:45
EYOF magazin 20:00 Gázfröccs 20:30 Ku-
lisszák mögött 21:00 Építech 21:30 EYOF
magazin 21:45 Konkrét 22:00 Győri7
22:45 Vény nélkül 23:15 Képújság 

Június 18., vasárnap
07:00 Civil kurázsi 07:30 Gázfröccs
08:00 Credo 08:30 Üzleti negyed 09:00
Creative chef 09:30 Zooo+ 10:00 Gáz-
fröccs 10:30 Képújság 18:00 Győri7
18:45 Konkrét 19:00 Üzleti negyed
19:30 Hello Győr! 20:00 Építech 20:30
Vizsgakoncert 2016 21:30 Hello Győr!
22:00 Győri7 22:45 EYOF magazin
23:00 Képújság 

Június 19., hétfő
07:00 Győri7 07:45 EYOF magazin
08:00 Nyugdíjas Egyetem 08:45 Konkrét
09:00 Hello Győr! 09:30 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Építech
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek 20:30
Építech 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Konkrét 21:45 EYOF magazin
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek 22:30
Kulisszák mögött 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 23:30 Képújság 

Június 20., kedd
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Építech 08:00 Híradó 08:20 Sporthírek
08:30 Creative chef 09:00 Híradó 09:20
Sporthírek 09:30 EYOF magazin 09:45
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Hello Győr! 21:00 Hír-
adó 21:20 Sporthírek 21:30 Üzleti ne-
gyed 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Vény nélkül n 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 23:30 Képújság

Június 21., szerda
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Hello Győr! 08:00 Híradó 08:20 Sporthí-
rek 08:30 Üzleti negyed 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 Konkrét 09:45
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Zooo+ 20:00 Híradó 20:20 Sport-
hírek 20:30 Zooo+ 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45 EYOF
magazin 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Hello Győr! 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 23:30 Képújság 

Június 22., csütörtök
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30 Zo-
oo+ 08:00 Híradó 08:20 Sporthírek
08:30 Hello Győr! 09:00 Híradó 09:20
Sporthírek 09:30 Konkrét 09:45 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül n 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Vény nélkül n 21:00
Híradó 21:20 Sporthírek 21:30 Üzleti ne-
gyed 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Credo 23:00 Híradó 23:20 Sport-
hírek 23:30 Képújság 

Június 23., péntek
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30 Vény
nélkül n 08:00 Híradó 08:20 Sporthírek
08:30 Credo 09:00 Híradó 09:20 Sporthí-
rek 09:30 Konkrét 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 EYOF ma-
gazin 19:45 Konkrét 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Creative chef 21:00 Hír-
adó 21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45
EYOF magazin 22:00 Híradó 22:20 Sport-
hírek 22:30 Creative chef 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság 

Magazinunkban bemutatjuk az EYOF
sportági nagyköveteit és a jelen tehetsé-
geit, akik a jövő példaképei! Ezúttal két
tornásszal, Berki Krisztiánnal és Mészá-
ros Krisztoferrel ismerkedünk meg.

A Győri Filharmonikus Zenekar megtar-
totta a következő, jubileumi évadjáról szó-
ló sajtótájékoztatóját. A győri társulat
ugyanis 2018-ban ünnepli hivatásossá
válásának ötvenedik évfordulóját. Műso-
runkban az ünnepi év koncertjeiről is kér-
dezzük Fűke Géza igazgatót.

Öntözzünk vagy locsoljunk? Hogyan gyö-
nyörködhetünk sokáig a muskátlikban?
Vajon csak mi nem látjuk, vagy valóban
kevés dió terem idén? Ezekre a kérdések-
re is választ kapunk Nagykutasi Viktor és
Újhelyy Károly kertészektől!

A Győr+ Rádióval az Ön üzenete is célba ér!
Üzenjen családjának, barátoknak vagy a kol-
légáknak, Adorján Andi továbbítja! Tel.: 06-
96/777-777 SMS: 06-20/411-7171 Onli-
ne: facebook.com/gyorplusz

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Június 19., 21., 23. 21.30
Konkrét 

Június 17. 6 óra
Kertbarát Magazin

Minden kedden, 20:30 órakor
Hello Győr!

A héten is izgalmas témákkal várja önöket
a Győr+ TV egészség-életmód magazinja,
a Vény Nélkül. Megtudhatnak mindent a
strandon összeszedhető bőrbetegségek-
ről. Szó lesz arról, hogyan kell bánni a cse-
csemőkkel a kánikulában, mennyire egész-
séges a batáta, és hogy mire figyeljenek a
közlekedésben részt vevők a vakáció alatt.

Június 22. 19:30
Vény nélkül

Minden hétkönap 19 óra
Híradó

Június 19. 9:30 és 18:25
EYOF Magazin

TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

Helló Győr! minden kedden, a Híradó
után! Következő adásunkban a Múzeu-
mok Éjszakájára csalogatjuk a nézőket, a
fergeteges programokból adunk ízelítőt.
A Compact Discót is láthatják, kicsit más-
képp: a fiúk titkaikról is mesélnek a Helló
Győr!-ben.

Minden, ami Győrben történt, hét-
köznap 19 órakor 

Minden hétköznap 11 óra
Üzenetek órája

Június 18. 11 óra
Divertimento 

Hétfőn Tóthné dr. Kardos Krisztina lesz a
Konkrét vendége. Január óta vezeti a
Győri Művészeti és Fesztiválközpontot.
Munkájáról, a szervező munka hátteréről,
a változó kulturális igényekről, illetve a
nyári fesztiválokról kérdezzük.
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KERESZTREJTVÉNY SKANDINÁV

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes meg-
fejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Hegedûs Péter—Szabó Zoltán:
Vaskakas is talál szelet, Gyôr históriája címû könyvét nyeri. A kötet a Gyôr+ Média székházában vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk
szerdáig: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Győr-Ménfőcsanak új építésű ré-
szén, téglaépítésű társasházban el-
adó egy 61 nm-es, két szoba + nap-
palis, amerikai konyhás, fiatalos,
modern lakás. A konyha extrán fel-
szerelt, beépített konyhagépek (ital-
hűtő is), indukciós főzőlap, gránit-
mosogató került beépítésre. Az in-
gatlan hatlakásos házban található,
nagy erkéllyel rendelkezik.

Ár: 22 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

AKKOR HÍVJON!
+36-70/425-5590

Győr-Jancsifaluban, 49 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, francia erkélyes
panellakás eladó. A konyha felújí-
tott! A nyílászárók műanyagok, re-
luxával ellátottak! A ház szigetelt,
fűtés-korszerűsített, a lépcsőház-
ban kicserélték a nyílászárókat!

Ár: 14,6 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Ménfőcsanakon kínálom el-
adásra ezt a 2007-ben épült, 75 nm-
es, földszinti, 60 nm-es kertkapcso-
lattal rendelkező lakást, egy 6 lakás-
os társasházban! Elosztása: nappali
+ 2 szoba, kamra, nagyméretű fürdő. 

Ár: 23,5 M Ft.  
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Szigetben, Belvároshoz kö-
zel, frekventált helyen, új építésű
társasházban 73 nm-es, második
emeleti erkélyes lakás eladó. A la-
kásban az amerikai konyhás nap-
pali mellett 3 hálószoba kapott he-
lyet, a nappaliból léphetünk a 8
nm-es erkélyre.

Ár: 25,2 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Június végéig 200.000 Ft értékű
KONYHABÚTOR-VÁSÁRLÁSI
UTALVÁNYT adunk AJÁNDÉK-
BA! Nádorvárosban, 26 lakásos, lif-
tes, mélygarázsos, új építésű társas-
házban 34–80 nm-es és penthouse
lakások leköthetők. Ennek a földszin-
ti 52,15 nm-es lakásnak az elosztása:
amerikai konyhás nappali + 1 szoba. 

Ár: 20 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Szabadhegy kedvelt városré-
szében eladó egy háromszobás, 59
nm-es, első emeleti, téglaépítésű
társasházi lakás. Az ingatlan egye-
di fűtésű, radiátoros, gáz-cirkó
rendszerű. 

Ár: 21,5 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Nádorváros kedvelt részén,
a Vásárcsarnok közelében eladó
egy 10 emeletes, liftes társasház 5.
szintjén ez a 49 nm-es, parkolóra
néző, 2 szobás panellakás. A lakás
felújított. A műanyag nyílászárók
redőnnyel, mobil szúnyoghálóval
szereltek.

Ár: 13,99 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győrújfalu csendes, új építésű ré-
szén kínálom eladásra ezt a min-
den igényt kielégítő ikerházat. A
ház saroktelken kerül felépítésre,
közös fala nincs a másik házzal. A
80 nm-es házhoz tartozó telekrész
350 nm. A nagyméretű amerikai
konyhás nappali mellett kialakítás-
ra kerül még 3 hálószoba. A nappa-
lihoz 12 nm terasz kapcsolódik.

Ár:  24,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb), 61,54 nm-es, első
emeleti, amerikai konyhás nappali
+ 3 szobás, új építésű lakás eladó,
két terasszal. A lakás déli tájolású.

Ár: 19,8 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb), 55 nm-es, első emele-
ti, erkélyes, amerikai konyhás, nap-
pali + 1 szobás, új építésű lakás el-
adó. Az 5 nm-es erkélyre a szobából
és a nappaliból is kiléphetünk.

Ár: 16,8 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Értékálló, igényes társasház Sza-
badhegyen! Ez a 60 nm-es lakás a
magasföldszinten található. Kiváló
választás lehet fiatal pároknak kez-
dő lakásként, vagy családok számá-
ra is, hiszen az amerikai konyhás
nappali mellett kialakításra került 2
hálószoba. A nappaliból nyílik a
nagyméretű, 11 nm-es erkély.

Ár: 22,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Eladná ingatlanát?

Ennyiért ne bajlódjon vele, csak dől-
jön hátra, mi mindent megoldunk!
Teljes körű ügyintézés profi csapat-
tal, jogi segítséggel!

Június végéig csak 

jutalék!
2%+áfa
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Üzleteink:
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, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: 2017. június 16—22.

Marhalábszár 
1 kg

1599 Ft/kg

Kristálycukor 
1 kg

Felveszünk kiemelt bérezéssel
mû szak ve zetô, eladó, pénztáros, hentes,

bolti kisegítô munkakörbe kollégákat.
Gyedes ellátásban lévôk, megváltozott
mun ka ké pes sé gû ek és nyugdíjasok

jelentkezését is várjuk,
akár részmunkaidôsként is!

Gyakorlati lehetôséget kínálunk üzleteinkben
bolti eladó szakmát tanulók részére.

Sikeres szakmai vizsga után munkahelyi
lehetôség.

Idôszaki diákmunka lehetôséget kínálunk.
Partnerünk: Pannon-Work.

Jelentkezés helyben az üzletvezetônél
vagy fényképes önéletrajzokat

a munkahelygyor@gmail.com
email címre várjuk.

245 Ft/kg

Csirkecomb farrésszel 1 kg

319 Ft/kg

Happy Fucht
Kidney bab 
400 g, 347,50 Ft/kg

139 Ft/db

Kovászolni való uborka
június 16—18.

Dreher dobozos
sör 0,33 l,

393,94 Ft/l130 Ft/db

349 Ft/kg

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitele-
zési Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakörök 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@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

gépi parkgondozó,
kézi parkgondozó, kézi úttisztító,

bádogos (tetofedo),
szökokútkezelo

´́
´́

´́
´́

Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik egy sta-
bil, kiszámítható munkahelyen? Akkor nálunk jó he-
lyen kopogtat! A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő Üzlet -
ága felvételt hirdet

munkakör betöltésére!

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzettségű,
jó szervező és koordináló képességgel rendelkező, vezető
egyéniség. Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által képviselt tár-
sasházakban a társasházkezelői tevékenység ellátása. A fel-
vételnél előnyt jelent a társasházkezelői végzettség és/vagy
az építőiparban szerzett gyakorlat.

Jelentkezési határidő: 2017. június 23.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol
Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy mun-
kaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tár-
gyában tüntesse fel a „társasházkezelés” jeligét.

Álláshirdetés

társasházkezeló́

A győri Vásárcsarnokban (Herman Ottó u. 25.) 24
m² alapterületű emeleti üzlethelyiség kereskedel-
mi, szolgáltatási tevékenység céljára kiadó.

Közműellátottság: villany, víz, csatorna

További információ: 06-20/419-1006 vagy piacok@gyorszol.hu

Kiadó üzlethelyiség

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

Feladat: Sportlétesítmény felügyelete, ellenőrzése, progra-
mok irányítása, tűz- és munkavédelmi előírások betartatása.
Városi sport- és kulturális rendezvények eszközökkel történő
ellátása. Feltétel: • általános iskolai végzettség • probléma-
megoldó képesség, konfliktuskezelés • jó kommunikációs
készség • B kategóriás jogosítvány. Előnyt jelent: • közép-
fokú műszaki végzettség • korábbi gondnoki munkakörben
szerzett tapasztalat.

Jelentkezési határidő: 2017. június 23.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk:  GyŐr-
Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy
munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a „gondnok” jeligét. 

gondnok

Idén is találkozzunk
a Gyorkocfesztiválon!´́ ´́

Ezúttal a Radó-szigeten várlak benneteket szeretettel!



ÁLLÁS 

Pénteken megjelenő
hetilap 1 napos terjesz-
tésére keresünk mun-
katársakat. Jelentkezni lak-
cím és telefonszám megadásá-
val, az ugyintezes@laphir.hu
e-mail címen lehet.

VILLANYSZERELŐ ÁLLÁS
Győri Ipari Parkban

Érintésvédelmi jártasság előny
Kiemelt bérezés, 

béren kívüli juttatások
Feladat: az épület rendeltetésszerű

működésének 
biztosítása, felügyelete,

karbantartási munkák elvégzése.
Jelentkezni: 06-30/631-3703

vagy info@cubefm.hu 

Kőműves szakembert ke-
resek. Fizetésben megegyezünk!
Tel.: 06-20/517-2701.

Virág- és koszorúkötő
gyakorlattal rendelke-
ző, főállású bolti eladót kere-
sünk, új virágüzletünkbe. 06-
70/341-2243

Csőszerelőket, AWI-he-
gesztőket (saválló cső-
re) keresünk Bécs kör-
nyéki munkahelyre.Szállás
biztosított. Érd.: 06-70/206-2621. E-
mail: szupermunka@index.hu

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése,
kémények felújítása, bá-
dogos és lapos tetők, szi-
getelési munkák készíté-
se. 06-30/355-6991

Lomtalanítást vállalok teljes
körűen. Szállítok, takarítok, bontok.
Hívjon bizalommal! Stuka Tibor, 06-
30/217-0848.

Fakivágást, veszélyesfa-
kivágást vállalunk, zöldhulladék
elszállítását, rakodását megoldjuk.
06-70/905-3020

Épületek bontását vállalom, tör-
melékek elszállításával is, számlaképesen.
Anyagot beszámolok. 06-70/905-3020

Villanyszerelési munká-
kat vállalunk Győrben és kör-
nyékén. Tel.: +36-20/982-0435.

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek gondo-
zását, fakivágást, tuják nyírását vál-
lalom. +36-20/517-2701

Villanyszerelést és villanyboj-
lerek javítását vállalom Győrben és
környékén. Tel.: 06-70/384-6557.

Lomtalanítást vállalok
Győrben és környékén, igény
szerint. Hívjon bizalommal! Tel.:
06-30/212-4830.

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostető-
szigetelést, falak javítá-
sát, festését, garanciával,
engedménnyel vállalom.
Tel.: 06-30/376-2712.

Mindennemű kárpito-
zást, javítást vállalok ingyenes
felméréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198.

Lomtalanítást vállalok.
Ingyen kitakarítom pincéjét, ud-
varát. Felesleges holmit elszállí-
tok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/882-6590.

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés 

rövid határidővel. 
Tel.: 06-20/246-5724.

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló leraká-
sa, tisztasági festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítás-
sal. Hívjon bizalommal! 06-70/707-
5812; 06-20/996-7268.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesle-
ges holmiját pincéjéből, padlásáról, la-
kásából, illetve udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, fametszés,
kertásás, bozótirtás! 06-30/403-
6810; 06-96/826-322.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112 
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

AKÁC vagy NYÁR tűzifa
hasítva, konyhakészen 5 köbmé-
ter 90.000 vagy 60.000 Ft házhoz
szállítva. Tel.: 06-70/219-7947.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280.

gyobb, 3 szobás, ami lehet 1+ 2 fél
– 2+ fél szobás, saját tárolóval ren-
delkező, határozott-határozatlan
bérleti szerződéses bérleményre.
(Hirdetésszám: 347.) 

Nádorvárosi, összkomfortos,
43 nm-es, 1 szobás, távfűtéses, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+ fél szobás, 50 nm-es, ha-
tározott-határozatlan idejű, adyvárosi,
nádorvárosi bérleményre. (Hirdeté s -
szám: 348.) 

Belvárosi, 1 szobás, 32 nm-
es, egyedi gázfűtéses, felújított,
galériás, nyugodt, csendes helyen
lévő, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 55–
70 nm-es, 2-3 szobás, határozat-
lan idejű bérleményre. Újváros,
Bán Aladár utca, bérleményen tar-
tozás kizárva. WC külön legyen.
(Hirdetésszám: 350.) 

Belvárosi, 1 szobás, 47 nm-es,
egyedi gázfűtéses, teljesen felújított,
redőnyös, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 47–55
nm-es, 2-3 szobás, határozatlan-ha-
tározott idejű belvárosi, nádorvárosi,
adyvárosi bérleményre. (Hirdetés -
szám: 352.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, fel-
újított, szép állapotú, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–68 nm-es, 3 szobás,
határozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár utca ki-
zárva, tartozás átvállalása lehetsé-
ges. (Hirdetésszám: 353.) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 48 nm-es,
egyedi gázfűtéses, határozott idejű
bérleti szerződéses lakást cserélne,
50–55 nm-es, téglaépítésű, nem lif-
tes házban, második emeletig, hatá-
rozott-határozatlan idejű bérlemény-
re. Udvari lakás előnyben. (Hirdetés -
szám: 354.) 

ÉPÍTŐANYAG

KÉPKERETEZÉS 
festmény, fotó, esküvői keret, 

kézimunka, puzzle, tükör, 
kepkeretgyor.com

FB. Képkeretezés Győr
Bécsikapu Galéria

& Anno 1992
Győr, Király utca 1.

Tel.: 06-20/365-8804

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron  antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

INGATLAN

Nádorvárosban 43 nm-es, fel-
újított, erkélyes téglalakás eladó.
14.100.000 Ft. 06-70/633-5250

Balatoni telken, Lovason,
buszmegálló közelében hétvégi ház
(2 szoba, konyha, zuhanyzó, pince)
220 nöl szőlő gyümölcsössel eladó.
06-30/462-5721

Győr, Szúnyogszigeten el-
adó 200 nöl telek+18 nm-es faház.
Érd.: 06-20/481-9986; mari5663@
gmail.com

LAKÁSCSERE

Elcserélném nagyobbra,
saját tulajdonúra is, a Győr-Belváros
közelében lévő, 37 nm-es, 1. emeleti,
szépen felújított, önkormányzati la-
kásomat. További részletek: 06-
20/43-44-526

06-96/505-000

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 25–36 nm-
es, szigeti, újvárosi, 1 szobás határo-
zatlan-határozott idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 614.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2–4 szo-
bás, határozatlan idejű bérleményre.
Újváros, Bán Aladár u. kizárva. (Hir-
detésszám: 615.) 

Szigeti, 1+ fél szobás, 50 nm-es,
összkomfortos, felújított, zárt udva-
ri parkolóval rendelkező, határozott
idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 50 nm-es vagy annál na-
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ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

APRÓ HIRDETÉS

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

REMETE ANDRÁS

Mobil: +36-70/77-81-454

E-mail: andras.remete@gmail.com
9025 Gyôr, Gyepszél utca 26.

MAGYARORSZÁGI-NEMZETKÖZI
AUTÓMENTÉS AUTÓSZÁLLÍTÁS

Jelentkezni:
06-30/450-9562 vagy

info@cubefm.hu 

TAKARÍTÓI ÁLLÁS
azonnali kezdéssel

teljes munkaidôs 3 mûszakos munkarendbe
1 fô heti két nap, éjszakai mûszakba
1 fô állandó délelôttös munkarendbe
keresünk kézi és gépi takarító munka-
vállalókat iroda- és szociális helyiségek, 
csarnokok takarítására.

Kiemelt bérezés, béren kívüli juttatások

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

Jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk: info@iptech.hu, 96/513-492

Ipartechnika Menedzser Kft. géptelepítő üzletága 
az alábbi nyitott munkaköröket kínálja.

Elvárások: szakirányú végzettség,
kreativitás, vidéki munkavégzés vállalása,
Előny: jogosítvány, targoncavezetői
jogosítvány, teherkötözői végzettség

Elvárások: 1–3 év szakmai gyakorlat, 
csapatban való munkavégzés,
Amit kínálunk: hosszú távú, biztos munka-
hely, változatos munka, versenyképes
fizetés, cafeteria, előrelépési lehetőség

GÉPTELEPÍTŐ
LAKATOS VILLANYSZERELŐ

Pénteken kezdődik a Női Kosár-
labda Európa-bajnokság Csehor-
szágban. A magyar válogatott
nehéz csoportba került, ennek el-
lenére a továbbjutás a cél. A nem-
zeti csapat keretében három győ-
ri játékos is helyet kapott: Varga
Zsófiára, Simon Zsófiára és Kriva-
cevic Tijanára  fontos szerep vár.

A CMB Cargo-Uni Győr a negyedik he-
lyen zárta a hazai bajnokságot, és bár a
Magyar Kupában bronzérmet szerzett a
csapat, az idényt kisebb csalódásként él-
ték meg a vezetők és a játékosok is. A kö-
vetkező szezonra nem változik jelentősen
a játékoskeret, minőségi igazolásokkal
azért büszkélkedhetnek a zöld-fehérek.
Érkezik a kanadai Nirra Fields, a cseh Ka-
mila Stepanova, valamint két magyar vá-
logatott klasszis, Czank Tímea és a kül-
földről hazatérő Krivacevic Tijana. Utóbbi

Kezdôdik az Eb: három gyôri a csapatban
játékossal a nemzeti csapat székesfehér-
vári edzőtáborában találkoztunk. „Örü-
lök, hogy Győrbe szerződhettem, nagy-
szerű társaságba kerülök. A győri csa-
patból szinte mindenkit ismerek. Úgy
gondolom, az Európa-bajnokságon a mi
négyesünkből a spanyolok kiemelked-
nek, az ukránokkal és a házi gazda cse-
hekkel fogunk csatázni a továbbjutásért”
– mondta Krivacevic Tijana.

Marad a győri csapatnál a kulcsjáté-
kosok többsége is, például Simon Zsófia.
„Lejárt az egyéves szerződésem, így fel-
merült a kérdés, hol folytatom. Szeretem
Győrt, itt nőttem fel. A most kialakuló csa-
pattal javítunk, és harcban leszünk a baj-
noki címért. Ez legalább annyira nehéz
lesz, mint legutóbb. Előtte a válogatott-
ban kell bizonyítanunk, és remélem, győri
csapattársaimmal sikeresen zárjuk majd
az Eb-t.” A magyar csapat a házigazda
Csehországon kívül az olimpiai és világ-

bajnoki ezüstérmes spanyolokkal, vala-
mint az ukránokkal került azonos cso-
portba. A mérkőzéseket Királyváradon
játsszák. „A selejtezőkön összeállt egy jó
szellemű és egységes társaság, szeren-
csés a tapasztaltabb és a fiatal játékosok
aránya a keretben. Szeretnénk továbbjut-
ni a csoportból, az Eb után pedig  sikere-
sen szerepelni a klubbal a magyar baj-
nokságban” – mondta a zöld-fehérek já-
tékosa, Varga Zsófia. Az edzőtáborban a
Győr csapatkapitánya, Laklóth Anna is
meglátogatta társait. „Örülök, hogy hár-
man képviselik a klubot a válogatottban.
Jól ismerem őket, tudom, ha a maximu-
mot nyújtják, akkor húzóemberei lesznek
a magyar csapatnak, és a továbbjutás
sem lehetetlen.”

A magyar válogatott tavaly novem-
berben csoportelsőként jutott ki a
csehországi Európa-bajnokságra, amely
június 16–27-ig tart.

Győr újabb kültéri szabadidősport-lé-
tesítménnyel gazdagodott. Átadták
Adyváros közepén, a Móra-iskola kö-
zelében kialakított kültéri B33-as ko-
sárlabdapályát.

Az önkormányzat szívügye a sport
támogatása, mert a sport a záloga és
mérföldköve annak, hogy egészsége-
sek maradjunk – fogalmazott az ava-
táson Borkai Zsolt polgármester, aki
elárulta azt is, hazajött, mivel a Móra-
iskola diákja volt egykoron, s jutott el
a csúcsra, az olimpiai bajnoki címig.

A polgármester elmondta azt is, min-
den városrészben biztosítani akarják a
sportolás lehetőségét. Egyúttal köszö-
netet mondott a Magyar Kosárlabda
Szövetségnek, amely TAO-s források-
ból biztosította a pálya kialakításának
költségeit. A győri önkormányzat kilenc-

Új kosárlabdapályát alakítottak ki Adyvárosban
millió forinttal és a hellyel támogatta az
új létesítményt, ahol hat palánk áll a ko-
sárlabda kedvelőinek rendelkezésére. 

Radnóti Ákos alpolgármester az
avatáson elmondta, a pálya ingyene-
sen használható. Közvilágítást is épí-
tettek hozzá, így este, sötétedés után
is alkalmas sportolásra. Kamerarend-
szer véd a vandálok ellen, s a nap hu-
szonnégy órájában a rendőrség figyeli
a létesítményt. Megújították a járdá-
kat is, így minden szempontból egy
nagyszerű pálya született a régi, egy-
palánkos, töredezett betonú helyett.

Fűzy András, a CMB Cargo-UNI
Győr elnöke, az MKOSZ elnökségi
tagja emlékeztetett, a Bercsényi liget
után ez már a második kosárlabdapá-
lya, amely Győrben a tömegsportot
szolgálja. 

Varga Zsófia, Krivacevic Tijana
és Simon Zsófia
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Irigykedve szurkolnak a bajnokok az EYOF-generációnak
szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Az, hogy a kajak-kenu napjaink
egyik legsikeresebb sportága
Magyarországon, legalább
annyira nyilvánvaló, mint az,
hogy az ég kék, a fű meg zöld.
Így aztán nem volt véletlen,
hogy tizedik – a rendező ország
által választható – sportágként
felkerült az EYOF programjára.
Az eseményt népszerűsítő
nagyköveteket is könnyű volt
választani, hiszen példaképek
bőven akadnak a sportág klasz-
szisai között. Az EYOF-plaká-
tokról két győri bajnok, Farkas-
di Ramóna és Kammerer Zoltán
mosolyog ránk.

„Húzom az igát!” – válaszolja nevetve
Kammerer Zoltán az egyik fotózáson,
amikor azt kérdezem tőle, mi újság ve-
le mostanában, majd ezt kicsit bőveb-
ben is kifejti. „Naponta kettőt edzek,
mint mindig, és készülök az Eb- és
vb-válogatókra. Amíg érzem, hogy
érdemes hajóba ülni és versenyezni,
addig csinálom.” Kamera – ahogy
mindenki nevezi a sporton belül – a
fiatal generációnak olyan, mint a fo-
cisták közül Buffon: mindig ott volt
és versenyzett, amióta van némi fo-
galmunk a világról, és úgy képzeljük,
hogy ez így is marad. „Sajnos fiata-
labb már nem leszek, és az EYOF-
on indulókra a koruk miatt is irigyke-
dem kicsit. Na meg az élmény miatt.
Amikor kis srác voltam, és nem jár-
tam még külföldön, mindig arról ál-
modoztam, hogy egy távoli ország-
ban versenyezhetek. Aztán ké-
sőbb rájöttem, hogy a legjobb a
magyar szurkolók előtt bizonyíta-
ni. Megjártam öt olimpiát a világ
különböző pontjain, és küzdöttem
hazai rendezésű világbajnoksá-
gon is. Örök élmény mindegyik,
és ezek a fiatalok most egy
ilyen fura elegyet élhetnek
meg: Magyarországon, a
mi szurkolóink előtt egy kis
olimpiát.”

A legenda kifejezés
elcsépeltnek tűnhet,
más esetben. Kam-
merer Zolinál na-
gyon is helytálló.
Atlantától Londo-
nig mindegyik öt-
karikás játékon ott
volt, háromszoros

olimpiai, és háromszoros világbajnok,
neki biztosan elhihetik a jelen tehetsé-
gei, hogy örök élmény vár rájuk Győr-
ben, júliusban. Kammerer szerint ma-
gyar érmekben sem lesz hiány az
Aranyparton. „Az utánpótlás bázisunk
kiemelkedő világviszonylatban, borzal-
masan nehéz bekerülni bármelyik kor-
osztályos válogatottba, annyi tehetsé-
ges, elszánt fiatal kajakozik és kenuzik.

Így biztosak lehetünk abban, hogy aki
kiharcolja a részvétel jogát, szinte biz-
tos, hogy dobogóra állhat.”

Kammerer Zoli húsz éve győri ver-
senyző, azt mondja, Farkasdi Ramóna
akkor még nagyon kicsi volt. Kamera
végig figyelemmel kísérte nagykövet
társa pályafutását, és drukkol neki,
hogy a klubváltás után újra a sikerek út-
ján találja magát. Rami nagypapája un-
szolására kezdett el kajakozni, és gyor-
san kiderült, jó döntést hozott. Már 12
évesen megfogalmazódott benne,
hogy olimpiai bajnok szeretne lenni, ez
az álma 2010-ben meg is valósult, ami-

kor Szingapúrban az ifjúsági olimpi-
án a dobogó tetejére állhatott.
„Ezt megelőzően nyertem kor-

osztályos Eb-t és vb-t is, de
amit az ifjúsági olimpia adott,
az semmihez sem fogható ed-
digi pályafutásom során. Ott

kezdődik, hogy a megnyitó
ünnepséggel magadba szí-
vod az egész esemény han-
gulatát, és ez végigkísér,
amíg beérsz a célba, azt ér-
zed, hogy bármilyen ellenfe-
let le tudsz győzni. Tudom,
hogy sokan elmondták már,
de az olimpia semmihez
sem hasonlítható. Remélem,
minél több magyar sikere-
sen szerepel, és nem csak a
versenyeken érzi majd jól

magát az EYOF-on, hanem
a fesztiválrészt is értékelni
tudja.” Ramóna pályafu-
tása Győrben indult, és
tíz évig versenyzett itt, té-
len azonban klubot vál-
tott, a Budapesti Hon-
védhoz igazolt. „Vissza
akarok kerülni a világ él-

mezőnyébe, remélem,
itt sikerül, és kijuthatok

akár egy felnőtt vb-re
vagy olimpiára is. Min-
den hétvégén otthon va-
gyok Győrben, és látom,

ahogy az EYOF-hely-
színek épülnek-szé-

pülnek. Biztos va-
gyok benne, hogy

a város sportéle-
te hosszú távon
is nagy hasznát
látja majd a júli-
usi esemény-
nek.”
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Győri sikerekkel zárult az atléták 122.
országos felnőtt bajnoksága Székes-
fehérváron. A GYAC sportolói több ér-
mes helyezést gyűjtöttek, és a klub
egyik sportolójának nevéhez fűződik
a legnagyobb bravúr is. Sorok Klaudia
nyerte a 100 méteres síkfutás döntő-
jét, megszerezve élete első felnőtt baj-
noki címét. A GYAC 19 éves sprintere
esélyesebb ellenfeleket megelőzve,
győzött. Legutóbb 2008-ban fordult
elő, hogy ezen a távon nem Kaptur
Évának vagy Nguyen Anasztáziának
hívták a magyar bajnokot, sőt előbbi
2012 óta minden évben nyert. Ezt a
sorozatot szakította meg Sorok Klau-
dia. A bajnoki cím azért is különösen
értékes, mert Sorok úgy nyert, hogy
egy műtét miatt hosszú ideig nem tu-
dott edzeni. „Büszke vagyok erre az
eredményre, hiszen nagyon jó ellenfe-
lekkel harcoltam az aranyéremért. A
riválisok egyéni eredménye jobb, mint
az én legjobb időm. Azért is különle-
ges ez a siker, mert én elsősorban gát-
futó vagyok, és most síkfutásban let-
tem felnőtt bajnok. A nyári program
nagyon sűrű, július végén lesz a junior
Eb, ahol 100 méter gáton indulok, ott
már korábban teljesítettem a szüksé-
ges szintet. Szeretnék döntőbe jutni,
ott pedig majd a pillanatnyi forma
dönt, hogy milyen eredménnyel zá-

Több száz ovis a fesztiválon
Huszonkilenc óvoda 32 csoportja

lépett pályára a Győri Ovifoci Klub év-
záró fesztiválján az ETO Park pályáján,

ez azt jelenti, hogy nagyjából négyszáz
gyermek játszott meccseket szomba-
ton. „A klub alapító tagjai a győri óvo-
dák, ahol 18 éve heti rendszerességgel
folynak focifoglalkozások, ezeken hat-
száz gyermek vesz részt rendszeresen.
Az ovifoci csoportok tagjai a nevelési
év végén, egy városi fesztiválon mutat-

Az elitben a gyôri atléták: Sorok nyerte a klasszikust

rok.” Sorok 11.64 másodperces egyé-
ni csúccsal lett első, és tizenkét szá-
zaddal előzte meg a második helye-
zettet. A sprinter 100 méter gáton ju-
nior országos rekorddal lett második,
míg a 4x400-as váltóban a dobogó

harmadik fokára állhatott fel. Ebben a
csapatban Répássy Hanna, Kószás
Kriszta és Takács Eliza futott még.
„Lassan húsz éve foglalkozom atléták-
kal, és ilyen jó győri 4x400-as váltót
még nem tudtam összeállítani. Ez

56,8 másodperces futás volt átlagban
a fiataloktól, sokkal jobbat teljesítet-
tek, mint amit egyéniben tudnak. A
GYAC atlétáit a legjobbak között kez-
dik emlegetni, és remélem, ez a siker-
sorozat tovább folytatódik, ha az
EYOF után a lehető legjobb körülmé-
nyek között készülhetünk” – mondta
Farkas Roland, a GYAC vezetőedzője.

A rengeteg helyezés mellett a
GYAC-os atléták közül Kószás Kriszta
szerzett még érmet, ő egyéni csúcs-
csal 800 méteren lett harmadik. Töb-
ben a július végi junior Eb-re készül-
nek. Itt Sorok Klaudia biztosan indul,
de a következő hetekben mások is ki-
harcolhatják a részvételi jogot, Takács
Eliza is ezt tervezi. „Nagyon szeretnék
ott lenni az Európa-bajnokságon. Eh-
hez 800 méteren kellene megfelelő
időt futni, úgy érzem, ezt a következő
hetekben sikerül elérni. Nagyon sokat
segít, hogy rendkívül összetartó csa-
patunk van, szinte a nap huszonnégy
órájában együtt vagyunk, a sikereket
is így éljük meg, és bármiben számít-
hatunk egymásra.”

A GYAC-ból az ifjúsági világbaj-
nokságon Erdélyi Katinka 800 méte-
ren, Kalácska Áron pedig 110 gáton
indulhat. Az a következő hetekben
dől el, hogy lesz-e győri atléta a júli-
usi EYOF-on.

ják be az egész évben tanultakat” –
mondta Pálfalvi Gábor, a Győri Ovifoci
Klub társadalmi elnöke. A hagyomá-
nyokhoz híven, ezúttal is valamennyi
kisgyermek nyakába aranyérem került.
Csoportelső lett a Tárogató, a Sün Ba-
lázs, a Tinódi, a Bóbita, a Brunszvik, a
Bisinger, a Mónus, a Manóvár és az
evangélikus óvoda egy-egy csapata.
Különdíjat kapott a Brunszvik és az
evangélikus óvoda.

Irány Amerika! 
96 csapatból 
az ETO volt a legjobb
Az ETO FC U12-es labdarúgói

nyerték meg a Danone Focikupát, így
ők utaznak New Jersey-be szeptem-
berben, a sorozat nemzetközi döntőjé-
re, ahol több mint 30 ország csapata
küzdhet meg az elsőségért. Idén Ma-
gyarországon 12 régió, kilencvenhat
korosztályos csapatának, több mint
ezer labdarúgója lépett pályára a regi-
onális selejtezőkön, majd a legjobbak
a budapesti döntőn. A kupa fő célja,
hogy egészséges életmódra nevelje a

gyerekeket. A szervezők fontosnak
tartják azt is, hogy a szociális helyze-
tük miatt hátrányt szenvedő tehetsé-
geknek is lehetőséget teremtsenek a
sportolásra, ezért a résztvevő klubok
akadémistái sportszereket és sportru-
házatot gyűjtöttek állami gondozás-
ban élő társaik részére. A nemzeti dön-
tőn a Békéscsaba Labdarúgó Akadé-
mia, a Bozsik Akadémia Nyíregyháza,
az Eger Plútó, az ETO, az FTC, a kapos-
vári Bene Ferenc Labdarúgó Akadé-
mia, a Monori SE, az MTK U12, a Pus-
kás Ferenc Labdarúgó Akadémia, a
Szeol SC, az UTE, valamint a ZTE FC
csapatai küzdöttek meg egymással az
elsőségért, ezzel együtt pedig a lehe-
tőségért, hogy kijussanak Amerikába.
A finálét végül a győri ETO csapata
0–0-ás eredmény után, büntetőrúgá-
sokkal nyerte meg 2–0-ra a felcsúti
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
ellen, így szeptemberben ők utaznak
New Jersey-be, hogy a New York Red
Bulls csapatának otthont adó, 25 ezer
férőhelyes RedBull Arénában is bizo-
nyítsák focitudásukat. 

Focival emlékeztek 
dr. Lakat Károlyra 
A győri Radnóti-iskola idén har-

mincegyedik alkalommal tisztelgett
focitornával az intézmény egykori di-
ákja, dr. Lakat Károly emléke előtt. A
legendás labdarúgóedző pályafutá-
sa a városból indult, majd két olim-
piai aranyéremmel vált teljessé,
1964-ben és 1968-ban. A meccse-

ket az Eötvös park műfüves pályáján
rendezték, az idei kupát pedig a Fe-
kete-iskola nyerte, a Szabadhegyi-is-
kola „A”, valamint az intézmény „B”
csapata előtt.

Gyerekfoci az ETO Parktól Amerikáig

Sorok Klaudia, Répássy Hanna,
Farkas Roland, Kószás Kriszta

és Takács Eliza
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PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben
SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-70/422-2599-es számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia,

a betegségek okai,
holisztikus kezelés, metafizika,
különféle meditációk, ezotéria,

csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora
Dr. Kovács József

A nyári vizes vb-t népszerűsí-
tette nemrég Madaras Norbert
kétszeres olimpiai és kétsze-
res világbajnok vízilabdázó
Győrben. Természetesen az
EYOF mellett sem mehettünk
el szó nélkül. 

Az EYOF a fiatal sportolóknak min-
denképp hasznos, remek tapasztalat-
szerzés a sportolói karrier és az élet-
forma tekintetében is. Így a pályafutá-
som végéhez közeledve már elmond-
hatom, hogy nagyon hiányzik majd,
hogy volt egy csapat, akihez tartozhat-
tam, az öltözői hangulat, a viccelődé-
sek. Ezt nem adja meg más, ez nem
pótolható. A közösséget mindig a kö-
zös cél tartotta össze hétről hétre. A
célt elérni pedig vagy sikerül, vagy
nem, de a csapat egyben van, s egy-
másért is harcoltunk, legközelebb pe-
dig ugyanígy teszünk, végig, amíg
élsportolók vagyunk.

A világklasszis számos országban,
öltözőben, medencében megfordult
már, így komoly tapasztalatot szerzett
a körülményekről, a létesítményekről
is. Kiemelte, hogy nem csak Buda-
pest fejlődött a vizes vb miatt, hanem
az EYOF kapcsán Győrben is fantasz-

EYOF: mérföldkô a sportolók életében
tikus változások, beruházások és
sportkomplexumok jöttek létre. 

A körülmények sokkal jobbak, több
pénz jut a sportra, mint amikor fiatal
voltam. Az uszodák és a létesítmé-

nyek is jobbak. Hogy az emberek job-
ban figyelnek-e a sportra? Itt beszél-
getünk Győrben, elég csak a kézilab-
dát említeni, hiszen a lányok most
nyertek BL-t, ami nagyon nagy siker
mindenkinek. Tehát a jobb körülmé-

nyek is vonzóak lehetnek a fiatalok
számára. Annak a korosztálynak is,
akik még nem biztos, hogy tudják, mit
szeretnének. Én is az úszással kezd-
tem, később jobban érdekelt a vízilab-
da, a csapatba tartozás, a közös edzé-
sek. Nem gondolkoztam azon, hogy
olimpiai bajnok lehetek egyszer. Per-
sze ahogy haladt előre a karrierem,
már az arany lebegett a szemem előtt,
de fiatalként a mozgás szeretete és a
közösség az, ami nagyon vonzott.

S ha valaki, hát Madaras Norbert
tudja, milyen kemény is a csúcsra jut-
ni sportolóként, mennyi odaadással
és lemondással jár. Éppen ezért nem
győzte hangsúlyozni, hogy bár a célo-
kat kitűzni nagyon fontos, nem árt, ha
a fiatalok jól is érzik magukat a válasz-
tott sportágukban, s akkor sokkal
könnyebben mennek majd az edzé-
sekre, akár reggel, akár délután, akár
a napi két foglalkozásra is. 

Sportban gazdag nyarunk lesz, s
remélem, az EYOF miatt is egyre töb-
ben kezdenek el sportolni. Sőt, már az
is jó, ha mozogni elkezdenek. Nem
lesz mindenki olimpiai bajnok, de
nem is kell mindenkinek azzá válni. De
mégis jobb sportpályán lenni, mint
bárhol máshol, úgy gondolom.
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