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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

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

Akár EZT IS BÉRELHETI Tôlünk!

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Külföldön nagy népszerűségnek örven-
dő, Győrben újdonságnak számító játszó-
eszközöket helyeznek ki a napokban három
játszótérre is.

„Győrben évekkel ezelőtt példaértékűen
zajlott le a játszóterek teljes megújítása, de
ezek a parkok azóta is folyamatosan bővülnek
egy-egy új játékkal” – fogalmazott dr. Somo-
gyi Tivadar alpolgármester. Hozzátette, külföl-
dön járva tapasztalta, hogy a 3-6 éves korosz-
tály körében nagyon népszerűek azok a külön-
böző állatfigurák, amelyekre a kicsik felmász-
hatnak, ráülhetnek, lovagolhatnak.

„Ezeknek a játékoknak a sikerét látva
határoztam el, hogy képviselői keretemből

FOGADÓÓRA. Kara Ákos, győri országgyű-
lési képviselő fogadóórát tart június 27-én
16:30 órakor, a Szent-Györgyi Albert Egész-
ségügyi és Szociális Szakképző Iskolában.

Elkészült az EYOF-hoz kapcsolódó, 201 lakásos olim-
piai falu a volt olajgyár területén – jelentette be a kivitele-
ző West Hungária Bau Kft. A közel ötezer négyzetméte-
res területen felépített hatemeletes épület egy tömbből
áll, de három liftes lépcsőházzal rendelkezik. Az összes
lakás gangos, ezért speciális hőszigetelést kellett alkal-
mazni. A lakóparkhoz összesen 212 szabadtéri és föld-
szint alatti parkoló is készült. Az épületet először az
EYOF résztvevői veszik birtokba, akiket berendezett, há-
romcsillagos szállodának megfelelő lakások várnak. Az
ingatlant ősszel adják át a lakástulajdonosoknak.

Állatfigurákkal gazdagodik
három játszótér

három játszótéren próbaképpen elhelye-
zünk nyuszi és teknős alakú figurákat,
amelyeket gumiborítás vesz körül a sérü-
lések elkerülésének érdekében.” Az alpol-
gármester elmondta, Tatai Lajos, az Orna-
mentika Kft. ügyvezetője vállalta a kivitele-
zést, így a hét végéig mindhárom helyszín-
re, vagyis a belvárosi McDonald’s udvari,
a Batthyány téri és a Damjanich utcai ját-
szótérre is kikerül három-három állatfigu-
ra. „Bízom benne, hogy sikeres lesz a kez-
deményezés, ez esetben képviselőtársa-
imnak is ajánlom majd hasonló figurák
más városrészekbe való kihelyezését” –
zárta dr. Somogyi Tivadar.

Megújul a sportpark
Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkormányzati
képviselője számolt be a Barátság park idei  fejleszté-
seiről szerdán. Tavaly kültéri, ingyenesen használható
fitneszeszközökkel bővült a park, amely hamar közked-
veltté vált a sportolók körében. Ezért idén nyáron árnyé-
kot adó napvitorlát szerelnek fölé. A három elemből álló
vászon összesen 115 négyzetméteres, melyet 11 osz-
lop tart majd és a jövőben tovább bővíthető. A kivitele-
zés jövő hét elején kezdődik. Hajszán Gyula önkor-
mányzati képviselő a műfüves pálya felújításáról szá-
molt be. Elmondta, a pályák népszerűek, tavaly 140 ez-
ren használták. Ezúttal a III-as pályát újítják fel, új műfű-
réteget raknak le. Hasonló eljárással cserélik le a lábte-
nisz pálya borítását is. Az I-es pályán 2014 őszén volt
teljes műfűcsere, a centerpályán egy évvel később tör-
tént meg a teljes rekonstrukció. Legkésőbb hétfőtől
használható lesz a megújult pálya, melynek munkálatai
10 millió forintba kerülnek.

Elkészült a falu
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tosságáról, és az azt követő időszak-
ról, a párkapcsolat megtartásáról. Az
előadással párhuzamosan pedig elin-
dul a lényeg, vagyis a villámrandi: a
társaság három csoportban ismer-
kedhet, mindegyikben hét nő és hét
férfi lesz, s mindegyikőjük hét-hét per-
cet kap, hogy kettesben beszélget-
hessen. S ha kölcsönös szimpátia ala-
kul ki, a társalgás az este további
programjain is folytatódhat: lesz kvíz-
show, tánctanulás és koncert is.

„Bár vágyunk arra, hogy megosszuk
az életünket, többen vagy a szerelem-
ben nem hisznek már, vagy egyáltalán
nem mernek ismerkedni. A kapcsolat-
felvételt pedig kezdeményezni kell, a

társkeresés bizony munkával jár! Sokak-
nak kínos az ismerkedés a nyilvános he-
lyeken, ahogyan sokan tartanak az on -
line társkereső oldalaktól, persze való-
ban szükséges némi óvatosság. Sokan
nem tudnak, vagy egy hosszabb kap-
csolat után már elfelejtenek ismerkedni,
flörtölni” – mondta el Légrádi Ildikó, a
Szerelemkonyha című kötet szerzője.
Hozzátette, sokaknál látja, hogy az is-
merkedés kezdetén sincs meg a hit,
ezért nem tudják elmélyíteni a kapcso-
latot. „Szükséges az önismeret is, hi-
szen ha tudom, hogy ki vagyok, akkor
tudom azt is, kire van szükségem. Vi-
szont a közös jövőnek a „mi”-ről is kell
szólnia. Fontos egy kapcsolatban az ér-
zelmek megélése. Sokan azt keresik a
másikban, hogy mi hiányzik benne,
márpedig, aki keres, az talál is. Észre kell

venni, hogy mi minden jó együtt! Fel kell
ébreszteni újra és újra a vágyat! Megélni
a közös pillanatokat, például hazafelé az
úton a napi gondok helyett a legszebb
közösen eltöltött randevúkra gondolni!
Higgyék el, ha ezekkel a gondolatokkal
megyünk haza, és ezzel az érzéssel ölel-
jük szorosan magunkhoz őt, ez viszon-
zásra talál!” Legtöbbször azért keresik
fel a szakembert a párok, mert a napi
gondok és a megszokás miatt megszű-
nik a kommunikáció, előkerül a testi
érintkezés hiánya, majd a hűtlenség.
Gyakoriak az úgynevezett veszekedési
forgatókönyvek, észre sem veszik, hogy
gyakran ugyanazon szavak, viselkedé-
sek hatására kerülnek vitahelyzetbe,

hol ott, ha ezeken vál-
toztatnának, megelőz-
hető lenne, hogy na-
gyobb sebeket ejtse-
nek egymásban. „Köz-
helyesen hangzik, de a
mély kapcsolat titka,
hogy szeressük egy-
mást. Viszont hogyan

lehet mindezt? Sok-sok munkával, hi-
szen nem elég szeretni a másikat, de ne-
künk is szerethetőnek kell lennünk. Ép-
pen ezért egy párkapcsolat fenntartása
és milyensége a mindennapok apró
gesztusain is múlik. Ahogyan a megis-
merkedésnél, később is fontos szerepet
kapnak az érintések, a csókok, a flörtök
egymás közt, a dicsérő, elismerő és bá-
torító szavak, az együtt eltöltött minősé-
gi idő, az egymás felé tett gesztusok, fi-
gyelmességek.”

A Légrádi Ildikóval készült teljes inter-
jút a gyorplusz.hu weboldalon olvashat-
ják, a Légy ott! projekt keretében szerve-
zett „Nyáresti Légyott – Randevú a Talál-
kozások városában” párkereső prog-
ramra pedig a www.facebook.com/le-
gyott oldalon jelentkezhetnek a 25 éves-
nél idősebb társkeresők.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Hét nő, hét férfi és hét perc –
hogy ez mire elég, egy estére,
esetleg életre szóló találkozá-
sokra, hamarosan kiderül, júni-
us 30-án ugyanis megrendezik a
város első társkereső rendezvé-
nyét a Rómer Házban.

A „Nyáresti Légyott” párkereső progra-
mot mindennapjaink égető problémája
hívta életre, hiszen valószínűleg mind-
annyian hallottuk már: a párkeresők
nem tudnak hol ismerkedni, ha pedig
mégis szembe jönne valaki, az első ke-
reszteződésnél szétfutnak az útjaik. Kaj-
di Zsuzsanna mentálhigiénés szakem-
ber, a szervező Győriek Egészségéért
Közhasznú Egyesület munkatársa is azt
tapasztalja, nehezen lelik meg a szerel-
met azok a fiatal felnőttek, akiknek mun-
ka mellett nincs lehetőségük olyan la-
zább társas eseményekre járni (értsd:
bulik), ahol évekkel ezelőtt könnyebben
ment az ismerkedés. Sok hosszú kap-
csolatokból, házasságokból kilépő is ne-
hezen talál újra párt, hiába az egyre erő-
södő igény. A szakember a környezeté-
ben is azt látja, aki anno az egyetem alatt
nem találkozott azzal, akivel leélné az
életét, később nagy harcokat vív, hogy
megtalálja a nagy őt. Az online párkere-
sés pedig veszélyeket is rejt, s azok az itt
ismerkedők, akik újra és újra kudarcot
élnek át – mert a virtuális valóságnak el-
lentmondanak a tények és az érzelmek
–, egy idő után fásulttá válnak.

A június végi programon a szemé-
lyes találkozáson és beszélgetésen
lesz a hangsúly. A jelentkezők először
részt vehetnek Lakatos Márk stylist
stílusterápiáján, majd Légrádi Ildikó
szexuálterapeuta, mentálhigiénés
szakember beszél az ismerkedés fon-

A herma nemcsak díszes erek-
lyetartó. Nemcsak egy nemes
ötvösművészeti alkotás. A her-
ma annak a jelképe, hogy egy
közösség milyen szellemi, ér-
zelmi kapcsolatot vállal azzal,
akinek az emlékét őrzi. Szent
ereklye, de nemcsak a vallásos
emberek által tisztelhető. A
herma nem bálvány, amit csak
imádni lehet, mert mindenek
fölött áll. A nemzet vagy akár
csak egy városközösség tiszte-
letét kiérdemlő ereklye, ha né-
mileg fennkölten is, de a min-
dennapok civil emberének is
jelent valami fontosat. Jelen-
tését, üzenetét nem szentség-
törés lefordítani a mindenna-
pok nyelvére. 
Győr méltó otthona Szent Lász-
ló hermájának, ezáltal persze
őrzője szellemiségének is.
Szent Lászlóban a nemzet az ál-
lamalapító Szent István művé-
nek folytatóját, a magyarság
megmaradásáért tudatosan
küzdő királyt tiszteli. Azt a
szentté avatott királyt, aki a
meggyengült államrendet erős
törvénykezéssel erősítette
meg. Törvényei a magántulaj-
don elismeréséből, tiszteleté-
ből fakadnak. Büntetései mai
szemmel nézve brutálisan szi-
gorúak voltak, de törvényeiben,
jogrendjében megjelentek a ga-
ranciális elemek. Következmé-
nyek nélkül ártatlanul elítélni
nem lehetett senkit. 
Szent László uralkodásának ki -
emelkedő érdemeként az ország
függetlenségének megőrzését
említi a történelem. A pápai hű-
bértől, más országok terjeszke-
désétől, a keleti nomád népek
térfoglalásától egyaránt képes
volt megvédeni az országot. 
A népnek – nehéz időkben külö-
nösen – hősökre van szüksége.
Szent László kultusza többek kö-
zött ebből az igényből teljese-
dett ki, sőt legendává fejlődött. A
legendák persze meseszerűek,
ám hőseik mindig olyan nagy-
ságrendű, történelemformáló
egyéniségek, akiket a romantizá-
lásra mindig hajlamos nép mel-
lett a tárgyszerű történelemtu-
domány is értékel és megbecsül.

H. F.

Herma

A város elsô
párkeresô programját 
rendezik

Nyáresti Légyott:
randevúra várják a társkeresôket
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INNOSPORT 2017
NEMZETKÖZI
ÜZLETEMBER
TALÁLKOZÓ

JÚLIUS 27. 10 órától
9021 Gyôr, Szent István u. 10/a.
• Partnerkeresô üzletembereknek 
• Érdeklôdô vállalkozásoknak

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

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

JÚNIUS 29. (fizetôs program)
Érdeklôdés: +36-20/343 5902

SZAKMAI ÚT
HELYI KERESKEDELMI 
BESZÁLLÍTÓKHOZ!

Horváth Ferenc

Életünk útjai és értékei
KAMARAI SZALON

A mártír miniszterelnök kivégzésé-
re és újratemetésére emlékezett a
város június 16-án. Győrben is ko-
szorúzási ünnepséggel emléke-
zünk minden évben az 1956-os for-
radalom mártírhalált halt miniszter-
elnökére, akit 1958. június 16-án
végeztek ki. Az arccal a föld felé el-
temetett áldozatokat 1989. június
16-án helyezték végső nyugalomra
a rákoskeresztúri köztemető 301-
es parcellájában. Az esemény a
rendszerváltás fontos pillanata volt.

Az emléknapon városunkban
először a Nagy Imre út 1-es szá-

Grafit, kréta, szén és még számos technikával ké-
szült rajz borítja Boldog Apor Vilmos halálának hely-
színét. Harmadik alkalommal hirdették meg ugyan-
is a vértanú püspök nevét viselő rajzpályázatot, aho-
va általános iskolás diákok nevezhettek rajzaikkal.
A Boldog Apor Vilmos Vértanú Püspök című rajzpá-
lyázaton a püspök példaértékű életét, munkásságát
és annak jeleneteit vethették papírra bármely esz-

Nyáron mintegy kétszáz új utcanévtábla
kerül a sétálóövezetbe, és más városré-
szekben is tervezik a táblák megújítását.
Ezzel párhuzamosan 115 új típusú szeme-
test is kihelyeznek a Belvárosban.

„A hozzánk látogatók eligazodását és a még szebb
városképet is szolgálják az új táblák” – fogalmazott
dr. Somogyi Tivadar, a Belváros egyik önkormány-
zati képviselője. Az alpolgármester hangsúlyozta, a
városközpont csak a program kezdete, a következő
években Győr más területein is megjelennek majd
az új típusú táblák. Fekete Dávid alpolgármester, a
terület másik képviselőjeként hozzáfűzte, a történel-
mi környezetnek megfelelő küllemű táblák nagyob-
bak, mint a korábbiak, így jobban olvashatók, illetve
az egykori kerületfeltüntetés helyett az informatí-
vabb, városrésznevet tüntették fel rajtuk. A táblák
nagy részét már az EYOF-ig, a többit a nyár további
részében szerelik fel a Belvárosban.

„A jó minőségű, kőből vagy márványból készült
táblákat természetesen nem cseréljük le, hiszen azok
jól illeszkednek a történelmi környezetbe” – folytatta

Új utcanévtáblák a Belvárosban
Radnóti Ákos. A városüzemeltetésért felelős alpolgár-
mester kiemelte, a Belváros szépítéséhez és tisztán
tartásához 115 új szemetes is hozzájárul majd. Em-

lékeztetett arra, hogy a korábbi, lyukacsos tárolók kö-
rül nagy volt a kosz, nehezen lehetett tisztán tartani
körülötte a burkolatot, az egyedi megjelenésű, új ku-
kák ezzel szemben praktikusak és könnyen kezelhe-
tőek. A tájékoztatón megtudtuk, a helyenként bal-
esetveszélyes faveremrácsokat is kicserélik, és mű-
gyanta szerű burkolatot alkalmaznak majd.

Nagy Imrére és a mártírokra emlékeztünk
mú ház falán elhelyezett emléktáb-
lát koszorúzták meg az ünneplők,
ahol Gergely Sándor, a Nagy Imre
Társaság Győr és Környéke Szer-
vezetének elnöke tisztelgett a
mártír miniszterelnök emléke
előtt. Az ünnepségsorozat a Bisin-
ger sétányon állított Golgota em-
lékműnél folytatódott, ahol Rózsa-
völgyi László önkormányzati kép-
viselő emlékezett a mártír minisz-
terelnökre. Az Oktatási, Kulturális,
Sport és Turisztikai Bizottság elnö-
ke úgy fogalmazott, a ’89-es ese-
mények a tisztelgés mellett száz -

ezrek méltóságteljes kiállása is
volt az addigra megroppant szo-
cialista diktatúrával szemben. A
szónok az emlékezés fontosságá-
ra is felhívta a figyelmet, arra, hogy
tisztában kell lennünk a múlt tör-
ténéseinek súlyával, át kell adnunk
fiataljainknak, és fontos, hogy
ezek az emlékezések összekösse-
nek minket egymással.

Az ünnepségen Soós Gábor, a
Kazinczy Gimnázium diákjának
szavalatát követően a győri szerve-
zetek helyezték el az emlékmű ta-
lapzatánál az emlékezés virágait.

Kiszínezték az emléket
közzel és formában. Így a kollázstól kezdődően a
skiccig mindenféle alkotás helyet kapott a falon és
a lövésnyomokat, tragédiát őrző sötét kegyhely egé-
szen más színt kapott ezen időszakban.

Több száz fiatal jelentkezett a pályázatra, nem
csak Győrből, hanem az egész megyéből. Több ka-
tegóriában is győztest és helyezetteket hirdettek a
szervezők. Az egyházmegye által meghirdetett ver-
sengés célja pedig az volt, hogy a gyerekek minél
korábban ismerjék meg az egyház hősi halált halt
püspökét, annak erejét és becsületét. 

Dr. Veres András győri megyés püspök osztotta ki
a díjakat a fiataloknak, akik iskolájuk ruháját viselve,
büszkén sorakoztak a megérdemelt jutalmakért. A
megyés püspök útravalóval is készült számukra, ho-
gyan is érdemes élni életüket és viselkedni társaikkal.
Megjegyezte: „Nem kell annál igazabb ember és ba-
rát, aki felebarátaiért áldozza fel saját életét.”
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szerző: bodrogi sára

A 192. születésnapját ünneplő balatonfüredi Anna-
bál idei díszvendége Győr lesz július 29-én, így az
esemény keddi sajtótájékoztatóján Somogyi Tivadar
alpolgármester is részt vett. Elmondta, hatalmas
megtiszteltetés Győr számára ez a kezdeményezés,
mely által a két város még inkább megismerheti egy-
más kultúráját. Azt vallja, hogy Győrnek és Balaton-

szerző: h. f.
fotó: o. jakócs péter

Méltó megvilágítást kapott
Győr szimbolikus pontján, a
folyók találkozásánál a Czi-
ráky-obeliszk. A vízfelüle-
ten pedig az országban
egyedülálló szökőkutat lé-
tesítenek, a vízpárára, víz-
cseppekre vetíteni is lehet
majd. Érdekességekről szá-
molt be szerdán este két al-
polgármester, Fekete Dávid
és Radnóti Ákos. 

„Sok köztéri szobrot, műalkotást
megvilágítottunk már, a Kossuth
híd is látványos fényeket kapott,
az EYOF-ig pedig a Rába Kettős
hídjának is elkészül a díszkivilágí-
tása” – jelentette be Fekete Dá-
vid alpolgármester, a homogén,
fehér fénnyel megvilágított Czi-
ráky-obeliszknél. Hozzátette: ta-
valy újították fel ezt az obeliszket,
s most a város pénzéből, a Győr-
Szol Zrt. és a Vill-Korr Hungaria
Kft. munkájának eredményekép-
pen, illő fényben magasodik. Az
alpolgármester szerint fontos,
hogy az itt élő emberek körülmé-
nyeit javító beruházások mellett
a város vonzerejét növelő, látvá-
nyos attrakciók valósuljanak meg
Győrött. Fekete Dávid azt is előre
jelezte: tárgyalnak a szépen felújí-
tott zsinagóga épületének a
megvilágításáról is, erre várható-
an még az idén sor kerül. 

Radnóti Ákos alpolgármester
bejelentette, hogy az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál nyitánya
előtt elkészül a folyók találkozá-
sánál egy különleges, vízbe tele-
pített szökőkút, mely több tíz mé-
ter magasba is képes különböző
alakban kilövellni a vízoszlopot.

Elkészült az obeliszk fénye, nagy
attrakció lesz a különleges szökôkút

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A rohamosan fejlődő Sziget városrészben a
Temető utca – Radnóti utca és Kereszt utca
közötti – ötszáz méteres szakaszát teljesen
felújították, megtörtént a teljes közmű- és
útfelújítás, kétoldali járdát építettek, 39
parkolóhelyet alakítottak ki, kicserélték a
régi fa kandelábereket. A beruházás össze-
sen 170 millió forintba került.

A csütörtök délelőtti átadási ünnepségen Borkai Zsolt
polgármester emlékeztetett, a városrész az elmúlt hat
évben Győr tekintetében egyedülálló fejlődésen esett
át, számos utca, úthálózat fejlesztése történt meg,
igyekeznek olyan szép, élhető környezetet kialakítani,
amely az itt élők megelégedésére szolgál.   

Szeles Szabolcs, a terület képviselője hangsú-
lyozta, az elmúlt időszak fejlesztései által Sziget, Új-
város és Pinnyéd városrészek ismét bekapcsolód-
hattak a város vérkeringésébe, Győr dinamikus fej-
lődő részévé válhattak. A megújulás a Jedlik híd
megépítésével kezdődött, majd Újváros rehabilitá-
ciójával folytatódott, és az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválhoz kapcsolódó beruházásokkal érte el ed-
digi csúcspontját a folyamat. 

A Temető utcában és annak környéken épültek né-
hány éve az első új társasházak, a nagyfokú beépítést
azonban már nem bírták el a közmű- és úthálózatok,
ezért szükséges a megújításuk. Folytatódik a terület
rekonstrukciója, a lehetőségekhez és a költségvetési
források mértékében – ígérte Szeles Szabolcs.

A polgármester bejelentette: jövőre elindítják a
meglévő kerékpáros úthálózat rekonstrukcióját Győr-
ben. A kerékpárutak megépítésével nagyon sokat ja-
vult az úthálózat, de annak érdekében, hogy vonzóbbá
váljon a városi kerékpáros közlekedés, szükséges a
már korábban megépült kerékpárutak megújítása is.

Gyôr lesz az Anna-bál díszvendége 
fürednek egyaránt nagyon fontos a hagyományőr-
zés, büszkék lehetnek nemzeti tradícióikra.

Ha Győr a barokk városa, szerinte Füred a re-
formkoré lehetne, ugyanis addig nyúlik vissza az An-
na-bál első megrendezése, s Európa egyik legősibb
bálja azóta meghatározó imázzsá nőtte ki magát.

Dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere ar-
ról számolt be, hogy a két város közti, a májusban
kötött együttműködés markáns turisztikai és em-

berek közötti kapcsolatot is jelent, kezdeményezése
pedig annak köszönhető, hogy szeretne nagyobb
hangsúlyt fektetni a hazai tájak bemutatására.

Az Anna-bálon díszvendégként lép fel a Győri
Balett, és a szervezők számos kísérőprogrammal is
készülnek. Idén először utcabállal zárul a balatonfü-
redi mulatság, ahová ugyancsak előzetes regisztrá-
ció szükséges majd, és persze szintén dresscode
köti a résztvevőket.

Megújult Szigetben
a Temetô utca

Az úszómű rozsdamentes szer-
kezetből épül, alkalmazkodni ké-
pes a vízszintingadozáshoz, az
árvízhez vagy a jegesedéshez. A
szökőkút több, látványos vízkép
létrehozására lesz alkalmas. A
létrehozott speciális vízfilmre, a
vízcseppekre, a vízpárára projek-
torral látványképeket, mozgófil-
meket is vetíteni lehet. A zenélő
kút naponta egyszer, sötétedés-
kor mutatja be a várhatóan a
helybeli embereket és a turistá-
kat is vonzó, pár perces program-

ját. Megépítéséről, működéséről
minden érintettel, a horgászok-
kal és vízi sportolókkal is egyez-
tettek. Az alpolgármester meg-
köszönte a kivitelezők munkáját
és megígérte: egyik városrészről
sem feledkeznek meg, rövidesen
felújítják a Rába Hotel előtt talál-
ható Borsos Miklós-művet, az
Ölelkező formákat, valamint a Bi-
singer sétányon a Faun és nim-
fák alkotást, de más csobogók
és szökőkutak is megújulnak
Győrött.
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ÉLETTÖRTÉNET VILÁGNAP

szerző: szarka zsófia
fotó: beledi márta

Patkás Tamás huszonhárom éve-
sen elvesztette mindkét lábát,
amikor egy mozgó szerelvény ke-
rekei alá esett a győri MÁV-teher-
pályaudvaron. Az orvosok nem
tudták megmenteni egyik lábát
sem, de ő megmentette saját
életét és egészségesebb életet él
sokunknál, fizikailag és lelkileg is.
Ezt szombaton is megmutatta,
egy kilométert úszott a Rábában. 

A szakasz, amit leúsztál a fizikai
erőnlétedet szimbolizálja, vagy en-
nek egészen más jelentése van?  

Tényleg nem az erőmről szólt ez. Az
a vonatbaleset, ami történt velem, sok-
kal többre tanított. Szeretném felhívni az
egészséges emberek figyelmét, hogy
nem vagyunk mások, és ez bárkivel
megtörténhet a mindennapok során. 

Szokatlan a szituáció, hogy egy
lábak nélküli úszónak szurkolunk,
de te egy perc alatt feloldottad ezt a
feszültséget.  

Azzal, hogy azon röhögtem, nem
ér le a lábam? Igen – mosolyog újra.

A Kábítószer-ellenes Világnap
győri kampánya az EYOF jegyé -
ben zajlik, ennek megfelelően
számos sportolási lehetőséget
kínál a fiataloknak, köztük olya-
nokat is, amelyeket a nyári szü-
net alatt heti rendszerességgel
elérhet az érintett korosztály.

Június 26. az ENSZ döntése alapján
1988 óta a Kábítószer-ellenes Világ-
nap. Mivel a kábítószer-használat okai
összetettek, a kezelése is csak társadal-
mi összefogással lehetséges. Jó alka-
lom egy ilyen nagyszabású sportese-
mény a mozgás fontosságának, az
egészséget támogató szabadidősport-
nak a fiatalok körében való népszerűsí-
tésére is. A sport és a sportolás révén
kialakuló közösségek hatékony védőer-
nyőt képeznek a drogmegelőzésben. A
győri kampány célja a droghasználat
szempontjából veszélyeztetett tizen-
éves korosztály elérése úgy, hogy ne
csak a szenvedélyszerek használatának
tiltását érzékeljék, hanem alternatívákat
is kapjanak. Emellett fontos a segítség
az egészségüket támogató döntések
meghozatalában, illetve a megtartó kö-
zösségek kialakításában is. A kampány-
ban a fiatalok javaslataira is számítanak,

„Élvezem az élet minden percét, a történtek ellenére is!”
Alapvetően nem voltam soha búsko-
mor, a saját nyomoromon nevetek, ne-
kem ezek már természetes dolgok.
Voltak nehézségek, nagyon nehéz volt

az eleje, nem tudtam, mi lesz a vége,
egy hiteles embert kerestem én is, aki
már végigélte és elmondja, van ezek
után is élet. Ezt a szerepet próbálom
én most betölteni a társaim életében. 

Mi változott leginkább a gondol-
kodásodban a baleset után?

Nekem akkoriban családom volt,
egy 8 hónapos kisfiam, és az volt az

életcélom, hogy őt felneveljem, és hogy
a példaképe lehessek. Ma már 24 éves,
egy életerős fiatalember. Nem az én
problémám volt itt az első, hanem ez.

Azt hiszem, ez volt a legjobb, amit ed-
dig csináltam, erős maradtam akkor,
amikor neki szüksége volt rá, rám. 

Haragszol a sorsra?
Erős szerepet játszik a sors többek

életében, és nálam is durván beját-
szott, hogy ilyen ember lettem, ami-
lyen most vagyok, és ezt leginkább kö-
szönni tudom. Teljesen másképp gon-

dolkodom már, más értékekkel élek,
amik azt hiszem, jóval tartósabbak.

Miért az úszást választottad az
erőpróbáidhoz? 

Fiatalként úsztam, úszómester vol-
tam Győrben, a Rába folyón. A bal-
eset után Amerikában voltam, az otta-
ni emberek szemlélete rám ragadt.
Miért nem sportolsz? Meghíztál, Mo-
zogj! Nem akartam edzőterembe jár-
ni, mivel speciális a helyzet, minden a
derekamat terheli. Az úszásnál az em-
bernek ezek a pontjai fellazulnak. Meg
kellett találni a technikát, ma már na-
ponta két órát edzek. 

Mi volt az a próbatétel, amit nem
felejtesz?

Könnyes szemmel jöttem ki a Bala-
ton-átúszásról. Nem is tud belegon-
dolni az ember, hogy lábak nélkül mi-
lyen sok az az 5 km. Később, San
Franciscóban, a Golden Gate hídnál,
a kedvenc városomban csobbantam.
Talán ez a kettő az, amitől mindig erő-
sebbnek érzem magam, ha rágondo-
lok. Két hét múlva a 3. Balaton-átúszá-
son indulok. Anno, Porecsben a torko-
mon akadt a falat, a felénél megáll-
tam, de újra próbálom, és bizony visz-
szamegyek az aranyéremért!

„Legyen a sport a szenvedélyed!”
ezért szlogenpályázatot írnak ki a szer-
vezők a kef.gyor.eu honlapon, valamint
az ifjúsági rendezvényeken. Az üzene-
tek a közösségi médián keresztül jut-
nak el a követőkhöz.

Fontos része a kampánynak a sza-
badidő-eltöltési, mozgást, sportolást
népszerűsítő lehetőségek biztosítása is.
A győri önkormányzat a Győr Városi Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum tagintéz-
ményeivel, a Család és Gyermekjóléti
Központtal és az oktatási intézmények-
kel együttműködve Adyvárosban, vala-
mint Sziget–Újvárosban valósít meg al-
ternatív prevenciós programokat. A „Ti-
ed a pálya” program helyszínei a Barát-
ság Sportpark, a Bercsényi ligeti pályák,
valamint az Eötvös József Általános Is-
kola. A programok június 26-án 16–19
óra között várják az érdeklődőket, egy ki-
vétellel, ugyanis a Bercsényi ligeti foci-
pálya, kosárpálya és erőpark ez alkalom-
mal hosszabb nyitva tartással, 16-tól 22
óráig áll a szünidőben mozogni vágyó fi-
atalok rendelkezésére. A helyszínek
többségében testnevelők biztosítják a
mozgáslehetőségeket és a hozzájuk
szükséges sporteszközöket. A Barátság
Sportparkban pedig „Gyere és játssz!”
címmel a Család és Gyermekjóléti Köz-
pont utcai és lakótelepi szociális mun-

kásai adják a sporteszközöket a petan-
que, teke, asztalitenisz, ugrókötél, ritmi-
kus gimnasztika, frizbi, bumeráng, tol-
laslabda űzéséhez. (Ez a programelem
a nyári szünetben heti rendszerességgel
folyamatosan működik majd, csütörtö-
könként 16.30–18.30 között.)

A Kábítószer-ellenes Világnapon, jú-
nius 26-án nyílik a Győri Rendőrkapi-
tányság drog- és bűnmegelőzési tábora
is. A résztvevő fiatalok egyhetes preven-
ciós programban vesznek részt, amely-
nek megvalósítását a KEF is támogatja.
Ugyancsak a KEF finanszírozza a Máltai
Szeretetszolgálat SzínStér és a Család
és Gyermekjóléti Központ szakemberei
részvételével megvalósuló Partisegély
Szolgálatot, amely a hétvégi, fiataloknak
szóló rendezvényeken járul hozzá a még
biztonságosabb szórakozáshoz. 

A KEF a világnap alkalmából biztatja
az olvasót is, hogy írja le magának egy
papírra, mitől szeretne megszabadulni,
mit szeretne elengedni, a cédulát pedig
semmisítse meg. A felismerés az első
lépés a káros szokásainkkal, szenvedé-
lyeinkkel való szembenézéshez, az első
lépés a változtatás felé vezető úton. 

A program az önkormányzat finan-
szírozásában és az EMMI pályázati tá-
mogatásával valósul meg.



Rovatunk állandó szakértője, Zsidi Mária me-
gyei igazgató, az Aegon Relax Plusz nyugdíjbiz-
tosítást ajánlja továbbra is az olvasók fi-
gyelmébe. Az Aegon Relax Plusz egy
rendszeres díjfizetésű, garantált
kamatot nyújtó, úgynevezett
hagyományos nyugdíjbizto-
sítás, amely megtakarí-
tásra, valamint életbiz-
tosítási védelemre
egyaránt alkalmas. Az
ügyfél a rendszeres díjfize-
téssel takarékoskodik idős éve-
ire, amit az adórendszer is támo-
gat. Nézzük azonban közelebbről, mit
is jelent az, hogy a megtakarítás hagyományos
típusú? A befizetett biztosítási díjak befektetési
részét a jogszabályokban meghatározott elvek
mentén, a biztosító végzi el – magyarázza a
szakértő Zsidi Mária. Így a társaság legalább
évi 1 százalékos hozamot garantál, valamint a
befektetéseken elért többlethozam 100 száza-
lékát jóváírja az ügyfél nyugdíjbiztosításán. A
másik befektetési típusú, úgynevezett unit-lin-
ked termékeknél a szerződő által választott esz-
közalapokba fekteti be a társaság a díjak költ-
ségekkel csökkentett részét. Ez utóbbi esetben
a biztosító semmilyen garanciát nem vállal a
befektetések értékének megőrzésére, azon-
ban ebben az esetben akár magasabb hozam
elérése is lehetséges. 
Zsidi Mária megyei igazgató a nyugdíj-megta-
karítással kapcsolatban felhívja arra is a figyel-
met, hogy a biztosítási díjat rendszeresen szük-
séges fizetni, mert különben megszűnhet a
szerződés, ami komoly pénzügyi veszteséggel
is jár. A díjat az ügyfél által választott gyakori-
ság szerint (havonta, negyedévente, félévente,
évente) kell fizetni. Az ügyfél minden biztosítási
évforduló előtt eldöntheti, hogy szeretne-e ma-
gasabb díjat fizetni szerződésére. Amennyiben
nem utasítja vissza a biztosító értékkövetési ja-
vaslatát, úgy a biztosítási szolgáltatások díja,
azok értéke, valamint a nyugdíj-megtakarítási
számlán lévő összeg is növekszik. Az Aegon
Relax Plusz nyugdíjbiztosításról minden részle-
tes információt megtudhatnak a társaság hon-
lapjáról, a tanacsado.aegon.hu/936570 címen,
illetve személyesen a Teleki út 26. szám
alatt működő irodában. Témán-
kat jövő héten folytatjuk.
(x)

Fókuszban
az Aegon Relax Plusz
nyudíjbiztosítása
2. rész
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Alapításának negyedszázados jubileumát ün-
nepli 2017-ben a Wolf Orvosi Műszereket For-
galmazó Kft. Sőt ünneplésre adnak okot idén
a vállalkozás történetében fontos szerepet
játszó más dátumok is: a cég két üzlete Győr-
ben, a Szigethy Attila úton és a Belvárosban,
a Kazinczy Ferenc utcában már húsz éve várja
a vásárlókat, annak pedig, hogy a központi te-
lephely és raktárbázis a Győri Nemzetközi Ipa-
ri Parkba költözött, éppen tíz esztendeje.

Farkas Szilárd, a Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó
Kft. alapító tulajdonosa, ügyvezető igazgatója némi
nosztalgiával idézi fel az indulás éveit. 1992-ben még fő-
állású médiamunkásként inkább csak kiegészítéskép-
pen foglalkozott az egészségügyben használatos termé-
kek forgalmazásával, s fiatal emberként kis túlzással a
nap 24 óráját aktív tevékenységgel töltötte, igyekezve
mindent belezsúfolni napjaiba, ami érdeklődését felkel-
tette, lekötötte. Az első négy év után azonban belátta: az
üzletág dinamikus növekedése válaszút elé állítja, s úgy
döntött, az üzleti életben folytatja pályafutását. A döntés
helyességét a megtett utat mérföldkőként szegélyező
sikerek igazolják: a lakásirodát felváltotta a Széchenyi
téri üzlethelyiség, azután a Szabadsajtó majd a Kazinczy
utcára költözött az üzlet, amihez a Szigethy Attila úti bolt

Életszerű kérdésekre sze-
mélyre szabott, szakszerű
választ kapnak azok, akik a
Győrött három helyszínen
is elérhető jogpontokhoz
fordulnak – hangzott el az
országos projekt vezetői-
nek sajtótájékoztatóján.

A jogpont program uniós pénzből
a munkaadók és a munkavállalók
képviseleti szerveinek együttmű-
ködése alapján jött létre – mondta
el a projekt menedzsere, Potyki-
evics Tamás. A projekt munkavál-
lalói része elsősorban a Munkásta-
nácsok Országos Szövetsége és
az értelmiségiek szakszervezeté-

Az intelligens kötszereké lehet a jövô

Wolf: Többszörös jubileum
csatlakozott. A terjeszkedés, a további forgalomnöveke-
dés megkövetelte, hogy megfelelő adminisztrációs hát-
tércsapattal és raktárkapacitással rendelkezzen az idő-
közben országos kapcsolatokat felmutató cég, így logi-
kusan következett az ipari parki bázis kialakítása 2007-
ben. A Wolf nevet szerzett nem csak az egészség-
ügyben, de a vásárlók szélesebb körében is, termékeivel,
szűrőállomásaival tízezrek találkozhattak a több mint 10
évig prosperáló Győri Vásáron. Időközben megszerez-
ték az ISO minősítést, 2012-ben pedig Kisalföldi Presz-
tízs-díjjal ismerték el a Farkas Szilárd által létrehozott és
működtetett vállalkozás minőségi munkáját.

A 25 év alatt tehát sok minden változott, a fő profil, az
egészségügyben használatos műszerek, gyógyászati
segédeszközök, steril kötszerek, sebtapaszok forgalma-
zása azonban állandó. Termékei kórházakba, rendelőin-
tézetekbe, gyógyszertárakba, szociális otthonokba, kis-
kereskedelmi üzletekbe jutnak el, Győrtől Budapesten
át Debrecenig, az ország minden pontjára. 2013-ban
saját forrásból, húszmillió forintos beruházással építet-
tek a meglévő 1200 négyzetméteres csarnokhoz egy új,
8,5 méter belmagasságú, 300 raklap befogadására al-
kalmas raktárhelyiséget az ipari parkban. A Wolf Kft. na-
ponta közel nyolcezer féle árucikket, 20-30 raklapnyi
árut szállít ügyfeleinek, a rugalmas teljesítés érdekében,
saját gépjárműparkkal. A kereskedelmi tevékenységet
jól összeszokott 35 fős munkatársi gárda koordinálja.

Jelentős a kiskereskedelmi forgalom volumene
is. Ezért 2013-ban újult meg látványosan a Wolf Ka-
zinczy utcai egysége, a következő évben a 120
négyzetméteres Szigethy Attila úti helyiség megújí-
tása került sorra. A következő hetek kihívása az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál győri rendezéséhez
kapcsolódik, hiszen a közbeszerzési pályázaton
nyertes Wolf biztosítja az esemény orvosi rendelői-
ben az ellátáshoz szükséges eszközöket. Ami pedig
a jövő szakmai tendenciáit illeti: Farkas Szilárd a
közbeszerzési tenderek, pályázatok adta lehetősé-
gek kihasználásában, illetve a termékkör további
bővítésében, az intelligens kötszerek forgalmazásá-
ban lát fejlődési lehetőséget.

Ingyen adnak tanácsokat a jogpontokon
nek koordinálásával valósul meg.
Hat regionális központot hoztak
létre, ezek egyenként 500 millió fo-
rintból gazdálkodhatnak.

A jogpontokat telefonon, e-
mailben és személyesen is fel le-
het keresni. Munkajogi, társada-
lombiztosítási, adójogi és cégjo-
gi tanácsokat adnak az érdeklő-
dőknek. A jogpont.hu címen az
ügyfélfogadások ideje is megta-
lálható, ezenkívül kétszáznál több
iratminta segít a rászorulóknak.
A jogi szolgáltatás teljesen ingye-
nes. Telefonon a 80/778-800-as
zöld számon hívhatóak. 

Bernáth Ildikó, a projekt másik
irányítójának adatai szerint a ta-

valy július 1-jén kezdődő szolgál-
tatást az idén május végig 9048
ügyben 5181 ügyfél vette igény-
be. Sipos Csilla ügyvéd elmondta:
Győrött és a megyében az ügyfe-
lek között találhatóak olyan rászo-
rulók, akik számára elsősorban az
ingyenesség a vonzó, de tanácso-
kat kérnek pályakezdők, gyesen
lévő kismamák, s cégvezetők is. A
tipikus ügyfél az, aki munkaviszo-
nyának megszűnésével kapcsola-
tos kérdéseket tesz föl: milyen
esetekben nem mondhat fel a
munkaadó, mennyi a felmondási
idő, milyen előnyökkel jár a közös
megegyezés, s mi indokolhatja a
rendkívüli felmondást?

Farkas Szilárd negyed százada
alapította a Wolf-ot
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Kézfogás címmel Szent László-
napon, június 27-én este hétkor a
Dunakapu téren mutatja be ün-
nepi műsorát a Ghymes együt-
tes. Vezetőjüket, a Kossuth-díjas
Szarka Gyula zeneszerzőt egy
hangstúdióban értük el.

Ki fogjon kezet kivel?
Mindenki mindenkivel. Valóságo-

san és szimbolikusan is. Jelképesen
is kezet kellene fognunk a múlttal, a je-
lennel, sőt a közös jövőnkkel is. Aki is-
mer bennünket, hallotta a dalainkat,
színházi zenénket, az tudja, hogy a da-
lok közösségépítő erejével az összefo-
gásra biztatunk, hiszen a magyarság
megmaradásának ez a legfontosabb
esélye. Azt tapasztaltuk, hogy a kon-
cert alatt az emberek spontán meg-
fogják egymás kezét. Életünk fontos
momentuma ez a szimbolikus gesz-
tus, mely azt mutatja, nem vagyunk,
nem lehetünk egymás ellenségei. 

A Szent László-évben, a Szent
László-napon lépnek fel abban a vá-
rosban, mely büszkén vállalja a ki-
rály nemzeti hagyatékát. 

A Győrben található Szent László-her-
ma hazánk harmadik kiemelt nemzeti
ereklyéje, a Szent Koronát és a Szent
Jobbot követően. 

Szent László király 1095-ben halt
meg, testét a nagyváradi székesegy-
házban temették el, majd 1192-ben III.
Celestin pápa avatta szentté. Ekkor tes-
tét díszes sírba tették, a koponyát azon-
ban különválasztották, és mellszobor
alakú tartóba tették, majd a sír fölé he-
lyezték. Az ereklyét vallásosan tisztel-
ték, de az igazságszolgáltatásban is
szerepe volt, erre tették kezüket a vallo-
mástevők, és ott volt a nemzet életének
minden jelentős eseményénél.

Az ereklyetartó 1406-ban, egy tűz-
vészben megrongálódott, magának az
ereklyének azonban szerencsére nem
esett baja. Zsigmond királysága alatt ké-
szült a mai ereklyetartó. A koponyát
ezüstborítással vették körbe, de a felső
részén érinthető maga a koponyacsont. 

A Szent László Napok lovas
felvonulásának idejére, június
24-én 11 és 13 óra között a
rendőrség ideiglenes forga-
lomkorlátozást rendel el a Vá-
rosház tér–Aradi vértanúk út-
ja–Árpád út–Teleki út–Bajcsy-
Zsilinszky út–Aradi vértanúk
útja–Virágpiac tér–Zechmeis-
ter u.–Bécsi kapu tér–Kápta-
landomb–Dunakapu tér–Kos-
suth híd–Kálóczy tér sétány–
Vásárhelyi Pál u. útvonalon.

A lezárt útszakaszra a
megkülönböztető jelzéssel
ellátott gépjárműveken és a
felvonuláson részt vevő jár-
műveken kívül minden jármű
behajtása tilos!

Szent László Napok: rendkívüli programkavalkád

Mint ahogy múlt heti számunkban is hírt adtunk róla, pénteken, lovagok felvonulásával kezdődnek a városunkban hagyományos Szent
László Napok. Szombaton 1 órakor a Városháza mögötti parkolóból indul több száz lovas és gyalogos hagyományőrző az Aranypartra,
ahol aztán letáboroznak, így középkori forgatag fogadja a kilátogatókat lovagi tornákkal, játékokkal. A programok idén csak az Arany-
parton érnek véget vasárnap este, hétfőn és kedden ugyanis Dunakapu téri központtal tovább folytatódik a lovagkirály győri ünnepe
koncertekkel, szentmisével. A két nap alatt a Katolikus Társadalmi Napok programjaira is várják az érdeklődőket, szintén a téren.

A legendás király

A hermát Naprághy Demeter,
veszprémi, majd győri püspök
hozta magával 1606-ban, Prágá-
ban restauráltatta. Aztán Telekesy
István a törökök elől az ausztriai
Borostyánkő várába vitte és a tö-
rökök elvonulását követően került
vissza Győrbe.

Az ereklye tisztelete az 1762-es győri
földrengés után terjedt el, amikor a hí-
vek Szent Lászlóhoz folyamodtak, hogy
a földrengés veszedelmétől mentse
meg Győrt. Nem is érte súlyosabb kár a
várost, ettől kezdve Zichy Ferenc püspök
rendeletére minden évben, körmenet-
ben hordozzák körbe az ereklyét.

Ideiglenes
forgalomkorlátozás

Kezet kell fognunk múlttal és jövôvel
Ünnepi mûsorral készül a Ghymes a Szent László-napra

Ezért is ünnepi műsorral készü-
lünk. Kell, hogy egy nemzetnek legye-
nek útmutató nagyságai, kissé fenn-
költen szólva, vezérlő csillagai, akik át-
vezetnek évszázadokon, háborúkon,
történelmi megfogyatkozáson, s re-
ményt, sőt példát adnak a megmara-
dásra. Szerencsére a magyarságnak
nagyon sok olyan nemzeti nagysága
van, akire támaszkodni lehet. A mi
életünkben sok a bizonytalanság, az ő
életük, értékviláguk azonban már bi-
zonyosság. Biztatást adnak arra, hogy
a jó úton járjunk, s meg is mutatják en-
nek az útnak a kipróbált, fő irányait. Az
idén három ilyen nagy egyéniséget is
ünneplünk: Szent László mellett
Arany Jánost és Kodály Zoltánt.

Megfogalmazhatók, szavakban
kifejezhetők azok a közös értékek,
melyek időtlenül hatnak?

Arany János évfordulójára újra elő-
vettük a Toldit, úgy gondoltuk, most kü-
lönösen időszerű, mivel a költő a közfi-
gyelem középpontjába került. De ha jól
belegondolunk, a Toldi évfordulótól füg-
getlenül minden időben aktuális. Az ő
sorsában, magatartásában, kiállásában

a diákok is ráismernek a nemes célra
fordított erőre, a bátorságra, a becsüle-
tességre, az alku nélküli igazságérzetre.
A magyarság nagyjai mind hordozták
ezeket a tulajdonságokat, életükkel ezt
példázták, munkásságukban, műveik-
ben ezeket fogalmazták meg műfajuk
élményt adó eszközeivel. Szent László
az államalapító Szent István művének a
méltó folytatója volt. Egy erős lovagki-
rály, aki a tudatosságával, a magyarság
jövőjébe vetett hitével energiát sugár-
zott, és a mai hétköznapokban is moti-
vációt adhat arra, hogy túllendüljünk
gondjainkon, messzebbre nézzünk, s
magunkban is felfedezzük, megbecsül-
jük és előhívjuk ezeknek a tulajdonsá-
goknak a lenyomatát. 

Egy zenei stúdióban értük utol.
Új lemezt készít?

A Komáromi Jókai Színház és a
Sop roni Petőfi Színház felkérésére ír-
tam zenét. Molière a Fösvény című
művének adaptációját Zsugori cím-
mel mutatja be ősszel a két teátrum. 

Csak nem musicalt szerzett? 
Nem musical lesz, hanem egy zenés

darab, aminek augusztus végén kez-
dődnek a próbái. A zenével gyakorlati-
lag készen vagyunk, a szlovákiai Komá-
romban október 7-én lesz a bemutató-
ja, novemberben pedig Sopronban lát-
hatják a nézők. Egyik város sincs mesz-
sze Győrtől, mindkét helyszínre várjuk a
győrieket, akikkel örömmel találkozunk
kedden este a Dunakapu téren.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A tizedik születésnap tízszer nagyobb
élményt ígér! – jelentette be a szerve-
ző Vaskakas Bábszínház, ugyanis idén
tíz esztendeje, hogy életre hívták az el-

ső Győrkőcfesztivált. Mintegy ezer in-
gyenes programmal várják a gyer-
mekeket június 30. és július 2. között
városunkban.

Különleges fesztivál lesz az idei –
ígérte Kocsis Rozi, a Vaskakas Báb-
színház igazgatója a csütörtöki sajtó-
tájékoztatón, szülinapi partin. A nagy-
szabású esemény a győri Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál (EYOF) előtt, az
olimpia jegyében zajlik majd. Újdon-
ság lesz a Dunakapu tér bevonása,
ahol a megnyitón túl az ország legna-
gyobb vizes csúszdája várja a gyere-
keket, a Király utca pedig hangulatos
plázzsá alakul erre a hétvégére.

Ezúttal négyszáz fellépő, résztvevő
szórakoztatja a fesztivál látogatóit. A tíz
év alatt összesen 342 ezer, 0 és 14 év kö-
zötti gyermek vett részt a programokon
kísérőikkel. A fesztivál sikerét a rengeteg
látogatón túl a kétszeres Kiváló Művé-

Ezer ingyenes program
a tízéves Gyôrkôcfesztiválon

szeti Fesztivál és az Európai Fesztivál
Szövetség minősítései is bizonyítják.

Ahogy eddig, az idei Győrkőcfesz-
tiválon is szükség lesz a győrkőcök
mosolyára, hiszen a minden program-
ra ingyenes belépést biztosító győr-
kőckarszalagot egy mosolygós fotó-

ért cserébe vehetik át az információs
pontokon a 0–14 éves korú gyerekek.

Borkai Zsolt polgármester Európá-
ban egyedülálló családi fesztiválnak ne-
vezte a rendezvényt, egy olyan ese-
ménynek, ahol önfeledten, együtt szó-
rakozhatnak gyerekek a szülőkkel, nagy-
szülőkkel. Fontos tudni, hogy éppen a
Győrkőcfesztiválra érkezik vissza a ma
még országjáráson lévő EYOF-láng is.

A sajtótájékoztató meglepetésven-
dége Ungár Anikó volt, aki egy indiai
mágustól tanult trükkel kápráztatta el
a résztvevőket. Ungár Anikó és tanít-
ványai mindkét napon mutatványaik-
kal szórakoztatják majd a közönséget.

A programok között szemezgetve
kiderül, a Széchenyi tér ismét a pan-
csolás helyszíne lesz, a megszokott
csónakázótóval és játékokkal, a Va-
rázshídon idén is hintázhatunk a Hin-
tayon, az Olimpiai sétányon öt kihí-

vást teljesíthetnek a lurkók, a legjob-
bak aranyérmet kapnak, a Mesevá-
rosban színházi és bábelőadások,
koncertek szórakoztatják a nagyérde-
műt, ismét lesz Győrkőccirkusz és
Győrkőcfalu is, ahol ott lesz Kuka Ber-
ci is, az erdei manó!

Kedvenc Gyôrkôcjátékok 
Alina, egy győri kislány tízesztendős lesz az idén, éppen annyi, mint a

Győrkőcfesztivál. Alina babakora óta részt vesz mindegyik Győrkőcön, így
hát együtt ünnepel most a Vaskakas Bábszínházzal, a Győrkőc megálmo-
dójával. Tíz szál gyertyát fújnak majd el a szülinapi csokitortán. De amíg a
torta kisül, s a jeles nap elérkezik, Alina a kedvenc győrkőcjátékát ajánlja
figyelmetekbe!

Örökké csak viccelődnek, hangoskodnak, kiabálnak, de nem lehet el-
lenállni a mókás langalétáknak! Gulyás Lacit s égimeszelő, csepűrágó csa-
patát keressétek a Győrkőcfalu tájékán. A tízéves Alinát már biztosan nem
tudják átlépni!

Tóth Krisztina a szép költőnő, titkokat súg Alinának, aki kíváncsi lenne
arra, hogy mi az aranysárga levél titka, a tizedik fesztiválon Tóth Krisztától
megtudhatja! Varró Dani, Szabó T. Anna, Szabó Bori, Finy Petra – csodá-
latos költőnévsor, szamár aki ezt kihagyja!

Fergeteges mulatság vár a Győrkőcfaluban is! Rophatod a táncot Ko-
csis Enikővel, Fitos Dezsővel és a Lippentő Táncegyüttes apraja-nagyjával!
A talpalávalót nem más, mint a Juhász zenekar biztosítja!

Ha ellátogatsz a fesztiválra, még artista is válhat belőled! A Rippel testvérek
segítségével szaltózhatsz, zsonglőrködhetsz, vagy lélegzetelállító magasságok-
ban próbálhatod ki bátorságod, akár egy légtornász! Ilyet máshol nem találsz!

Hogy milyen okos a tavalyi kos? Hogyan bízhatunk kecskére káposztát?
Mennyire lóg ki a ló lába? Sötétben tényleg minden tehén fekete? Mindenre
választ kaphatsz, ha ellátogatsz a Manótanyára! – ajánlja Alina.

Néhány név a fellépők közül: Szaló-
ki Ági, Bognár Szilvia, 100 Folk Celsi-
us, Makám zenekar, Bóbita Bábszín-
ház, Tintaló Társulat, Langaléta Gara-
bonciások.

A győrkőckarkötővel ingyenes a tu-
tajozás, a vonatozás, ingyen látogat-
ható a strand, az állatkert, a Szent
László Látogatóközpont toronykilátó-
ja, a Rómer Flóris Művészeti és Törté-
neti Múzeum kiállításai és a Pannon-
halmi Főapátság. Kilenc szálloda és
hét étterem is csatlakozott a kezde-
ményezéshez, ahol a karkötős gyere-
kek ingyen szállhatnak meg és étkez-
hetnek szülői kísérettel.

Június 29-én, csütörtökön 23
órától július 3-án, hétfőn 4 óráig,
a Győrkőcfesztivál miatt teljes
szélességében lezárják a Zech-
meister utcának a Virágpiactól a
Bécsi kapu térig terjedő szaka-
szát és a Rába Kettős hidat. A le-
zárás teljes időtartama alatt az 1,
1A, 2B, 8, 8B, 9, 11, 11A, 14, 14B,
19 és 29-es jelzésű járatok mind-
két irányban terelőútvonalon, a
Petőfi hídon át közlekednek. 

Útlezárás
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TUSÁJA

Hozzatok magatokkal egy üres 1,5 literes mûanyag palackot,
hogy ti is részesei lehessetek a Nagy Palackpréselésnek,
mellyel otthoni szelektív hulladékgyûjtô szettet nyerhettek!
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HIRDETÉS MOZAIK

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

Bana József, a győri levéltár igazgatója A lövöldöző
„Levélhordozó” után megjelentette A Lövöldöző visz-
szatér – Győr történetéből, ínyenceknek című kötetét. 

Az új kiadvány kiegészítve, kissé átdolgozva és
aktualizálva ismerteti meg az olvasókat azokkal a
történelmi fordulatokkal, nevezetes és sorsdöntő
eseményekkel és a hétköznapok profán történése-
ivel, amelyek tanulságai, vagy éppen következmé-
nyei ma is mindannyiunk közös élménye. 

A kötetet olvasva nevethetünk az egykori, külön-
böző történelmi egyéniségeken, s természetesen
magunkon is. Győr gazdag történelméből az isme-
retek bőséges tárháza tárul elénk: a hivatal, a neves
személyiségek, a jeles épületek és intézmények,
megtörtént sorsfordító történelmi események, ci-
gányok, kéjhölgyek és egykor jeles, de bukott köz-
szereplők is szereplői a kötetnek.  

A könyv írásai a rendszerváltás időszakában,
1989–1994. között keletkeztek. A furcsa cím egy-
ben az egyik cikk címe is, amely egy magáról meg-
feledkezett postásról szól, aki egy kocsmalátogatás
alkalmával a helyszínen lövöldözött, a megrémült
rendőrség pedig az akkori önkormányzatnál könyör-
gött a megfékezéséért – árulta el a szerző.

Itt a nyár, a gyerekek már alig
várták, hogy véget érjen az isko-
la és szabadon mehessenek ki-
rándulni vagy táborokba. Töb-
bünknek ez természetes, de
nem mindenki számára elérhe-
tőek ezek a lehetőségek, sőt,
vannak olyan családok, akik
még soha nem kirándultak. Var-
ga Szabina, aki hajléktalan volt,
de ma már ezeknek a progra-
moknak az egyik fő szervezője,
Széles Zoltánnal, a Győr és Kör-
nyéke Motorosok Baráti Köré-
nek egyik vezetőjével viszont
idén először táboroztatni vitte a
rászoruló gyerekeket.

Vasárnap izgatottan gyüle-
keztek, sok-sok szatyorba be-
pakolva, kicsit félszegen. Nem
tudták még, mi vár rájuk, csak
a vezetők intelmeit figyelték.
Széles Zoltán elmondta moto-
ros barátaival, akik keménynek
tűnő külsejük, sisakjuk és han-
gos motorjaik ellenére, 2003
óta folyamatosan jótékonykod-
nak, és fekete bőrdzsekijük
alatt hatalmas vajszív lapul.
„Szeretnénk segíteni és azt, ha
minél több gyereknek adhat-

A lövöldözô visszatér

Motorosok szerveztek jótékonysági gyerektábort
nánk élményt. Bízunk abban,
hogy ez a kezdeményezés egy-
szer naggyá növi majd ki magát,
és minden gyerek legalább egy-
szer elmehet kirándulni” – tette
hozzá Széles Zoltán.   

A gyülekező a vidéki buszpá-
lyaudvaron volt, ahol az egész
környék figyelte a nem minden-
napi tábornyitást, a busz
ugyanis motoros kísérettel in-

dult el (és érkezett meg) a Ko-
márom-Esztergom megyei
Császár községben található
Henrixcity-be, ahol jó pár na-
pot tölthetnek el együtt. Köz-
ben sok-sok történet hangzott
el, és még több igazságtalan
sorsra derült fény, de a csillogó
szemeket látva a kirándulás
előtt, kicsit elfeledtette mind-
ezt mindenkivel.
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MÚZEUM   HIRDETÉS

1. A PÁLYÁZAT ELÔZMÉNYE Gyôri egyik meghatározó civil szervezete városunkban a
Gyôri Fröccsnapok bevételének egy részét hagyományosan a Kazinczy Szép Magyar Be-
széd Verseny lebonyolításának támogatására fordítja. A fennmaradó összeget pályázat
útján kívánja szétosztani.

2. A PÁLYÁZAT CÉLJA Támogatni kívánunk minden olyan tevékenységet, melynek célja
a gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása, ápolása, gondozása és nevelése, valamint a
tehetségek felkarolása, továbbá támogatni kívánjuk az egészségügyi ellátás fejlesztését,
egészségmegôrzô mozgalmakat és rendezvényeket, segítséget nyújtunk eszközök,
mûszerek beszerzéséhez, valamint támogatni szeretnénk a szociálisan hátrányos helyzetû
csoportokat, illetve személyeket.
Pályázni lehet a pályázat céljával megegyezô beruházás, program vagy eszközbeszerzés
támogatására.

3. MEGPÁLYÁZHATÓ KERET A pályázati keret 2.000.000 forint. A pályázatonként el-
nyerhetô támogatás összege várhatóan 100.000 és 250.000 forint között lesz. 

4. A PÁLYÁZÓK KÖRE Pályázatot nyújthat be minden olyan gyôri vagy Gyôr környéki köz-
intézmény, alapítvány vagy civil szervezet és magánszemély, amelyek a pályázat céljával
megegyezô tevékenységet folytatnak. 

5. A PÁLYÁZAT TARTALMA A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. Pályázó adatait (név, adószám, cím, e-mail cím, bankszámlaszám, telefonszám)
2. Pályamûvet, legfeljebb két A4 oldal terjedelemben. A pályamûnek röviden tartal-
maznia kell a támogatandó cél bemutatását és indoklását.
3. A pályázat megvalósításának költségeit tételesen felsorolva.

PÁLYÁZATI         FELHÍVÁS
Rotary Club Gyôr Alapítvány

4. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a támogatás megítélése esetére
vállalja a nyilvánosságot és eleget tesz a beszámolási kötelezettségének.  
5. Csatolni kérjük másolatban az alapító okiratot vagy a bírósági nyilvántartásba vé-
telrôl szóló igazolást.
6. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE A pályázatot egy eredeti pél-
dányban és elektronikus változatban is kérjük benyújtani. Az eredeti példányt kizárólag
postai úton, magyar nyelven, összefûzve, zárt csomagolásban, „Pályázat” megnevezéssel
az alábbi címre kell benyújtani legkésôbb 2017. július 31-i postabélyegzéssel: Rotary
Club Gyôr Alapítvány, 9086 Töltéstava. Virág u. 2/a. Az elektronikus példányt — PDF fájl-
ban — legkésôbb 2017. július 31-én éjfélig kérjük elküldeni a következô elektronikus pos-
tacímre: rotaryclubgyoralapitvany@gmail.com

7. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA A pályázatokat a Rotary Club Gyôr Alapítvány Kuratóri-
uma bírálja el, melynek döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. Az elbírálás határideje:
2017. augusztus 31. A döntést közzétesszük honlapunkon — www.rotarygyor.hu és Rotary
Club Gyôr facebook oldalán — valamint errôl minden pályázó az általa megadott e-mail
címre értesítést is kap. A támogatást a pályázó a XIV. Rotary Gyôri Fröccsnapokon 2017.
szeptember 23-án este, a nagyszínpadon rendezett átadó ünnepség keretében veheti át.
A nyertes pályázóval Alapítványunk szerzôdést köt. 

8. A NYERTES PÁLYÁZATOK BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE A nyertes pályázóknak a
megítélt támogatás felhasználásáról pénzügyi dokumentumokkal alátámasztott elszámolást
és legfeljebb két A4 oldal terjedelmû szakmai beszámolót kell készítenie, melyet 2018. január
31-ig kell benyújtania — elektronikus formában is — a Rotary Club Gyôr Alapítvány részére.

Gyôr, 2017. május 31. • Rotary Club Gyôr Alapítvány

Egy múzeum, 11 helyszín, 111 prog-
ram – ez a szlogenje az idei Múzeu-
mok Éjszakája programsorozatnak a
Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeumban, melyet június 23–25.
között, péntek estétől vasárnap estig
rendeznek.

A kínálatban kiállításmegnyitók,
tárlatvezetések, kreatív műhelyfog-
lalkozások, koncertek, előadások
szerepelnek, a sokszínű programok
között minden korosztály megtalál-
hatja a számára legérdekesebb el-
foglaltságot.

Három új időszaki kiállítás is nyílik,
Light position címmel nemzetközi kor-
társ képzőművészeti tárlat az Ester-
házy-palotában, Fénybrigád címmel a
kortárs ólmozott üvegfestők mutatják
be munkáikat a Magyar Ispitában, Ko-

vács Ildikó győri kerámiaszobrász pe-
dig a Kovács Margit-gyűjteményen
mutatkozik be. 

A jazz rajongóit Balázs Elemér és
Malek Andrea, Tompos Kátya és Hrut-
ka Róbert, valamint Pély Barna várja
koncertjére.

A Rómer Házban a fiatalok kedven-
cei lépnek fel a hétvégén, itt lesz a
Wellhello (az Irie Maffia helyett), a
Mary PopKids, a Blahalouisiana, Járai
Márk, az Anima Sound System, a Dj
Bootsie Trio, Alexander Robotnick
(ITA), De Dupe (NL), Sikztah, Galactic
Jackson.

Idén a programok sorába kapcso-
lódik az első győri Food Truck Show is:
a Nefelejcs közben és a Rákóczi utca
elején 15 autó kínálja hazánk legjobb
street foodjait.

Éjszakák a múzeumban
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NYÁRNYITÓ KÉPRIPORT

Vele minden jó, vele minden szép
– csendült fel a jól ismert sor a  V-
Tech-es Kefír előadásában, ami-
kor két fiatal lépett a színpadra.
„Leszel a feleségem?” – hangzott
el az egyik legszebb kérdés, Neu-
bauer Imre ugyanis megígérte
párjának, hogy nagy tömeg előtt
kéri meg a kezét. Mintegy 30 ezer
emberre talán Szalay Veronika
sem számított, így kissé zavarba
jött, de rögtön érkezett az igen.
Az újdonsült jegyesek négy és fél
éve alkotnak egy párt, és elmon-
dásuk szerint már tervezték,
hogy gyűrűvel pecsételik meg
kapcsolatukat.

Idôutazással köszöntöttük a nyarat

Becslések szerint 30 ezren nyitottuk együtt a nyarat – ennyien buliztunk és idéztük fel a '90-
es éveket. Olyan retro sztárok énekeltek a Dunakapu téren, akik nélkül nem telhettek el iskolai,
aztán házibulik, s akik még ma is megjelennek egy-egy átmulatott este zenei kínálatában. Gon-
doljunk csak a Hip Hop Boyzra, akikkel hétvégén felmegyünk a hegyekbe, ahonnan aztán to-
vábbrepülünk Betty Love-val, s ha minden jól megy, Zoltán Erikával megállapítjuk, szerelemre
születtünk. Az említett nevek mellett feltűnt néhány dal erejéig a színpadon a V-Tech, Patkó
Béla, azaz Kiki az Első Emeletből, a Happy Gang, Sub Bass Monster, Csordás Tibi a Fiestából
és a Splash. A hangulatot pedig Dj Dominique alapozta meg, illetve fokozta időnként zenei
összeállításaival. „Győrben szinte nincsen olyan hétvége, amikor valamilyen program ne várná
az érdeklődőket” – hangsúlyozta Borkai Zsolt polgármester köszöntőjében, majd rátért arra
is, hogy hamarosan kezdődik a város életében az egyik legnagyobb esemény, az Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál, amelyre és a kísérő programjaira is várnak mindenkit.

Fotó: O. Jakócs Péter



„A nézők meglepetésre vágynak, mi
pedig arra törekszünk, hogy teljesítsük
a kívánságukat” – köszöntötte Kiss Já-
nos, a Győri Balett igazgatója a XIII. Ma-
gyar Táncfesztivál közönségét hétfőn, a
Győri Nemzeti Színházban. Ismét a tánc
fővárosává vált Győr, a héten mindenki
megtalálhatta, s még megtalálhatja a
számára kedves előadást, táncformát,
a klasszikus balettől a néptáncon át a
hiphopig. A közönség a Győri Balett két
premier előadását is láthatta: az Arnold
Schönberg azonos című kantátájára ké-
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szült Egy varsói menekült című darab-
ját, melynek néhány perces koreográfi-
áját Velekei László álmodta színpadra
és Szanyi Tamás adta elő. Ezután követ-
kezett a szintén Velekei László által ko-
reografált Romanc című egyfelvonásos
táncelőadás, mely Kodály Zoltán zené-
jére készült.

A gálaműsor kezdetén Radnóti
Ákos alpolgármester emlékeztetett,
milyen nagyszerű kulturális intézmé-
nyei, társulatai, világhírű művészei
vannak városunknak, mely reményt

ad arra, hogy Győr 2023-ban Európa
Kulturális Fővárosa legyen.

A hétvégén még tart a táncfeszti-
vál: pénteken például a Frenák Pál Tár-
sulat, majd a Szegedi Kortárs Balett
előadásait láthatják a Győri Nemzeti
Színház nagyszínpadán, a II. János
Pál téren pedig a Karaván Família ze-
nél, később pedig a Dunaújvárosi Bar-
tók Táncszínház lép fel a Kármen című
előadással. Szombaton a Magyar
Táncegyüttes lép fel a nagyszínpadon,
a teátrum előtti téren pedig 21 órától

a Budapest Bár ad koncertet. Vasár-
nap az Experidance: Nostradamus –
Világok vándora című estjén vehetnek
részt az érdeklődők, majd a 21 órakor
kezdődő kubai esttel, a Barrio Latino
fellépésével zárul a fesztivál, melynek
keretében gyermekelődásokat is mű-
sorra tűztek, illetve elsőként rendezik
meg a FesztiválON-t: pénteken és
szombaton 20 órától élőben, az online
közönség előtt születnek előadások,
melyeket a magyartancfesztival.hu ol-
dalon követhetnek.

A hétvégén is
táncolhatunk
a fesztiválon 
Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

Zum Festtagskonzert zum Szent László-Tag
spielt unter Mitwirkung des PIANISTEN
BOGÁNYI GERGELY das Győrer Philhar-
monieorchester am 26. Juni ab 20 Uhr auf
dem Dunakapu Platz. Auf dem Programm
stehen: Erkel F: Festouverte, Tschaikowski:
Klavierkonzert in B-Moll, Liszt F: Les préludes.
Es dirigiert Berkes Kálmán.

Bis zum Wochenende findet noch das XIII. UN-
GARISCHE TANZFESTIVAL in Győr statt.  Am
Samstag gibt es auf der Grossbühne des Győrer
Nationaltheaters die Produktion des Ungarischen
Tanzensembles zu sehen, auf dem Platz vor dem
Theater gibt Budapest Bár ab 21 Uhr ein Konzert.
Am Sonntag gibt es die Abendvorstellung von Ex-
peridance „Nostradamus – Weltenwanderer” zu
sehen. Das Festival schliesst mit einem Kubani -
schen Abend mit Barrio Latino, ab 21 Uhr. 

An diesem Wochenende erwartet die Gäste der SZENT LÁSZLÓ TAGE am Győrer Arany-Ufer eine At-
mosphäre welche die Ritterzeit heraufbeschwört: Handwerksgetümmel, Zunftpräsentationen, ein Aufzug
zeit getreuer Kostüme, Nomadenzelte, Ritterlager, Kampfturniere, Spielhäuser und Konzerte. Die Szent László
Tage stellen eine echte Zeitreise dar, bei denen man nicht nur die einstigen Festevents der Stadt kennenlernen
kann, sondern einem auch das Leben der Menschen im Mittelalter vor Augen geführt wird. Gesteigert wird
die Programmreihe durch sakrale und weltliche Veranstaltungen und die typischen Rituale der Hofkultur –
Ritterturniere, Legenden, Mysterien.

Am Abend des 30. Juni beginnt auf dem Duna-
kapu-Platz das „GYŐRKŐCFESZTIVÁL” -
das „Festival der Kinder”. Zum 10. Geburtstag er-
wartet das Festival an 10 Schauplätzen mit 1000
Veranstaltungen Gross und Klein in der Győrer
Innenstadt. Eintritt ist nach wie vor ein Foto mit ei-
nem Lächeln. Das  Győrkőcfesztivál wartet mit ei-
nem vielseitigen, niveauvollen Programm auf: Ne-
ben Aufführungen, Konzerten, Shows und Pup-
pentheater warten Handarbeitspielhäuser, Ge -
schicklichkeitssportspiele. Logik- und Volksspiele,
Tierstreicheln, Riesenschaukeln auf die Familien.

Feiertagsmesse mit nachfolgender PROZESSI-
ON MIT DER HERME DES HEILIGEN LADIS-
LAUS am 27. Juni ab 10 Uhr auf dem Győrer Du-
nakapu-Platz. Die Heilige Messe wird von Bischoff
und Primas Erdő Péter, Mitglied der Esztergom-Bu-
dapester Erzbischöfe und Mitgliedern der Ungaris-
chen Katholischen Bischofskonferenz, sowie den
Vertretern der Bischofskonferenz der Nachbarlän-
der konzelebriert. Nach der Messe startet die Pro-
zession mit der Wegstrecke Dunakapu-Platz - Jed-
lik Ányos utca - Széchenyi-Platz- Kazinczy utca - Bé-
csi kaput Platz - Káptalandomb.
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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
A GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA a Múzeumok éjszakája program-
sorozat keretében ismét megnyitja kapuit az érdeklődők szá-
mára, akik bepillanthatnak a tárgyalótermekbe, a cellákba
és a beszélőhelyiségbe is. Az épületlátogatást megelőzően,
az Ítélőtábla történetéről, feladatairól és a bírósági szervezet-
rendszerről szóló előadást színesíti a régmúlt idők jogi nép-
szokásaiból összeállított válogatás. A látogatókat a Domb ut-
ca 1. szám alatt június 24-én 18–22 óra között várják (18, 19,
20 és 21 órakor indulnak turnusok).

A BARABÁS LŐRINC QUARTET ad kon-
certet június 30-án 19.30-kor a Pannonhalmi
Apátsági Múzeum és Galéria belsőkertjében.
A Barabás Lőrinc Quartet pop-os jazz világa
izgalmas instrumentális zene elektronikus fű-
szerezéssel. A groove-os ritmusok, lüktető
basszusfutamok, a szintetizátor és a trombita
megannyi hangszíne a 70-es évek improviza-
tív jazzrock stílusjegyeivel átitatott, sajátos ze-
nei irányt teremt.

FÉNYBRIGÁD ÉS MEGHÍVOTTJAI – kortárs ólmozott üvegfestészeti kiállítás nyílik
június 24-én 19 órakor a Magyar Ispitában (Nefelejcs köz 3.). A tárlatot Czifrák László,
a Magyar Képzőművészeti Egyetem szilikát restaurátor specializáció vezetője nyitja meg.
Kiállítók: Bráda Tibor, Bráda Enikő, Czifrák László, Hefter László, Kozma Mihály, Nagy-
váradi Nóra, Sipeki Zoltán, Soós Károly, Szatmári Nóra, Tóth Erzsébet. A tárlat július 16-
ig látogatható, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között.

ALBERT MIKLÓS ORGONAKÉSZÍTŐ MESTER ÉLET-
MŰKIÁLLÍTÁSA nyílik június 26-án 14 órakor a Győri Ipar-
testület székházában (Arany János u. 31.). A tárlatot dr. Rech-
nitzer János egyetemi tanár nyitja meg, köszöntőt mond Glá-
zer Péter, a Győri Ipartestület elnöke és Ángyán Csilla, az
IPOSZ megyei szövetség kézművesek, iparművészek elnöke.
Az orgonakészítő mester munkái június 30-ig, naponta
10–17 óra között tekinthetők meg.

JOBBÁGYI ZSOLT ELŐADÁSÁT
HALLGATHATJÁK meg Angyalgrádics
címmel Szent László és a Szent Korona
kapcsolatáról, június 29-én 18 órakor a
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere
János Karán (Győr Liszt Ferenc u. 42.).

KOVÁCS ILDIKÓ KERÁMIASZOB-
RÁSZ KIÁLLÍTÁSA nyílik június 24-
én 18 órakor a Kreszta-házban (Apáca
u. 1.). A tárlatot Grászli Bernadett mű-
vészettörténész, múzeumigazgató
nyitja meg.

FÖLDÖN–VÍZEN–LEVEGŐ-
BEN FESZTIVÁLT tartanak júni-
us 24-én Gönyűn. Horgászverseny,
főzőverseny, sétahajózás, sétarepü-
lés várja a kilátogatókat. 11 órától
az Apacuka zenekar zenél, 13 óra-
kor lovas bemutató szemlélői lehet-
nek a vendégek. 16.30-kor műre-
pülő-bemutatót tart a Duna felett
Veres Zoltán Európa-bajnok pilóta.
17 órától László Attila énekel, 18
órakor a Győri Nemzeti Színház
művészei adnak elő musical- és
rock and roll-slágereket. 19.30-tól
a Party One zenekar muzsikál,
23.30-kor tűzijáték zárja a napot.
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HIRDETÉS PR-CIKK

„Nagyon szerettünk volna Győr-
ben egy igazán eredeti és izgal-
mas választékot, kimondottan
különleges és másutt nem fellel-
hető italokból” – mondta el Hor-
váth Bence, a győri Borháló veze-
tője. Múlt héten már hírt adtunk
róla, hogy megújult a kínálat, már
kézműves sörök is fellelhetőek a
felújított üzletben, most pedig
folytatjuk az újdonságok sorával. 

Ha szétnézünk az üzletben, azért nem
csak a sörök jelentik az újdonságot.

Teljesen megújult a bolt, komoly
felújításon esett át, s az eladótér majd-
nem megduplázódott. A telített pol-
cok előtt mindenki kedvére válogathat
a kibővített italválasztékunkból. A kéz-
műves sörökön kívül a New York-i „csí-
pősversenyen” aranyérmes Gabko
Chilik is csak nálunk kaphatóak. Szé-
les választékot kínálunk prémium mi-
nőségű olívaolajokból, balzsamece-
tekből, de legalább húszféle saját fej-
lesztésű grillpáccal, fűszerkeverékkel
is állunk a gasztronómia felé kacsin-
gató érdeklődők rendelkezésére.

Azt már tényleg nem értem, hogy
hogyan kerülnek a boltba a whiskyk,
rumok, vodkák?

Régóta dédelgetjük ezt az álmot,
és most sikerült megvalósítanunk.
Nagyon szerettünk volna Győrben
egy igazán eredeti és izgalmas válasz-
tékot, kimondottan különleges és má-
sutt nem fellelhető italokból. Százféle
különböző díszdobozos whiskyvel, év-
járatos rumokkal, soha nem látott vod-
kákkal, konyakokkal várunk minden-
kit. A jövőbben kóstolókat is szeret-
nénk rendezni, ahol minden érdeklő-
dő egy kicsit elmélyülhet ebben a na-
gyon izgalmas világban. Semmit nem

Megújult a Borháló: szélesedett
a borkulturális mûhely kínálata

tartunk fontosabbnak itt sem: kap-
csoljuk össze a minőségi italkultúrát
az egyediséggel! Bátorítok mindenkit,
hogy keressen fel bennünket, és be-
szélgessünk whiskykről, rumokról is! 

Kiemelten kezelitek a helyi borá-
szatokat, mi a helyzet a Pannonhal-
mi borvidék boraival?

Azt hiszem, győriként nem is lehetett
kérdés, hogy a pannonhalmi borok elő-
térbe kerülnek nálunk. A város és a bor-

vidék közötti évszázados kapcsolat
kezd újjáépülni. Egyre többen keresik a
pannonhalmi borokat, s külön öröm
számunkra, hogy remekül állják a sarat
az ismertebb, híresebb borvidékek bo-
raival. A legutóbbi borversenyen, ahol a
borvidék legjobb nedűi versenyeztek,
igazán szép eredmények születtek, s azt
gondoljuk, hogy a fogyasztók, vásárló-
ink eddigi visszajelzései egybeestek a
borbírák döntéseivel. Kiváló és jellegze-
tes helyi borokat kínálunk, amelyek
nagyban hozzájárulnak a magyar bor-
kultúra érzékelhető felíveléséhez.

Mit tud a csapatotok, amit más nem?
Nincs ebben semmi titok, mind

ugyanazért a célért dolgozunk, és na-
gyon jól tudunk együttműködni. Mind-
annyian magunkénak érezzük ezt a
kis borkulturális műhelyt, amit az
utóbbi időben lelkesen hoztunk létre
a vásárlóinkkal közösen.

Jönnek a forró napok, mit ajánlo-
tok frissítőként?

A testes, érlelt borok ilyenkor megér-
demelt pihenőjüket töltik, s míg ők sza-
bin vannak, merüljünk el bátran a friss
rozék és ropogós rizlingek, illatos irsaik
és könnyű fehérjeink világában. És per-
sze ne felejtsük el Jedlik Ányos kiváló ta-
lálmányát is magunkkal vinni… Várunk
mindenkit szeretettel! Cheers! (x)
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Szerző: H. F.    Fotó: O. Jakócs Péter
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Utca A SÍNEK mellett
Ez az utca nem sétatér. Itt rohanni vagy várakozni szoktak az emberek.
Búcsúznak a távozótól, örvendeznek az érkezőknek. Helyi buszok meg
hazai és nemzetközi vonatok érkeznek ide. Innen ágaznak szerteszét a
vasútvonalak, mint szívből az erek.

Hosszú a Révai utca, a vasúti sínekkel párhu-
zamos. A Városháza hátsó bejáratával szemben
van egy posta, ami az internet korában keresi a he-
lyét: árulnak ott szentimentális könyvet és gumi-
cukrot, parfümöt meg sorsjegyet, befektetéseket
ajánlanak. A levélforgalom már főleg a hivatalos
értesítésekre korlátozódik. A hatóságok még a pa-
pírban hisznek, földhivatali bejegyzések, kor-
mányhivatali értesítések érkeznek tértivevénnyel,
ha van is internetes elérhetőség, az biztonsági
okokból jobbára túl bonyolult a közönséges halan-
dó számára. Az ajtónkon dörömbölő digitális kor-
szak majd elsöpri ezeket a beidegződéseket, a
csomagküldő szolgálatok pedig már most gyor-
sabbak és pontosabbak a postánál. Több interne-
tes áruház már csak velük szállíttat.

A posta közelében, átellenben a Szárnyaske-
rék Hotel. Két évtizede nem volt túl jó hírű foga-
dó, az útszélen felszedett lányok is oda vitték
kuncsaftjaikat. Egyszer egy világhírű japán he-
gedűművésznek is sikerült megszállnia ott, en-
nek a történetét elmesélem. Drezdában ismer-
kedtem meg vele, járta a világot, névjegyet kért,
s mondta, majd egyszer meglátogat. Két hónap
múlva minden előzmény nélkül szólt telefonon,
hogy itt van Győrben, talált egy egészen izgal-
mas, muris szállodát. Előre kell fizetni, a portán
a lelkére kötötték, hogy ha kimegy a szobából,
mindent, még a hegedűjét is vigye magával,
mert itt lopni szoktak. A hegedűjét nagyon fél-
tette, ezért aztán, ha fürödni ment – fürdő nem
volt a szobában – a hóna alá csapta a hangszert.
Igyekeztem kimenekíteni onnan a jobb sorshoz
szokott japánt, de hallani sem akart róla, mond-
ta, hogy járt már minden kontinensen, de ilyen
jópofa hotelt még sehol sem talált. Csak a szál-
loda nevét nem tudta megfejteni, hiába beszélt
négy nyelvet a japánon kívül, sőt írni is tudott raj-
tuk, de a szárnyaskerék valahogy nem fért a fe-
jébe. Értette, hogy ez metafora, de hát hogyan
repül a magyar vonat – kérdezte a japán gyors-
vasúthoz szokott művész –, amikor Budapestről
két órán át döcögött klíma nélküli személyvonat-
tal Győrig. Ettől függetlenül remekül érezte ma-

gát a városban, döbbenten fedezte fel, hogy a
Suzuki autókat is gyárt, nemcsak motorokat, az-
tán elutazott Budapestre. Itt is találtam egy jó
szállodát, szólt vissza, csak kicsit unalmas, az a
neve, hogy Hilton.

A Szárnyaskerék azóta szerencsére már nem
a régi, az Eötvös park, mellett is csak ritkán kí-
nálkoznak a lányok, a park tiszta, átlátható, az
autósok ráadásul tudják, hogy az utca jól be van
kamerázva, kevesen kockáztatnak.

A börtön is erre az utcára nyílik, ritkaság már,
hogy a város közepén áll a büntetés-végrehajtási
intézet, de hát történelmileg így alakult. Látoga-
táskor az ajtó előtt toporognak a hozzátartozók,
akik meg szégyellik, hogy valakijük rács mögé ke-
rült, azok inkább távolabb húzódnak, mintha nem
is ehhez a csoporthoz tartoznának. Akad, aki át-
sétál a Jókai utcába, leül a gimnázium kerítésének
a talapzatára és onnan kiabál föl, magyarul, lovári
vagy különböző szláv nyelveken. Hallod-e, testvér,
hallatszik az emeleti ablak faredőnyei mögül, meg-
szült-e mán az asszony, egy hónapja nem dugja
ide a pofáját. Mit tudom én, hát mikor kéne szülni?
– kiabálja vissza az utcáról a férfi. Honnan tudjam?
– ordít a rab az ablakból. Csak tudod, hát nem te
csináltad? – folytatódik a párbeszéd. Honnan tud-
jam, testvér? – feleli a rab. 

Van két országos hírű iskola is ezen a környé-
ken: a Honvéd ligetből nyíló Révai, meg a Ka-
zinczy. Kemény iskolák nagy tanáregyéniségek-
kel, gyerekközpontúak, és hangulatuk van. Két
meghatározó igazgató, Németh Tibor és Hor-
váth Péter személyisége garancia arra, hogy ott
nemcsak leckét tanulnak a gyerekek, de gond-
jaikat is megoszthatják, törődnek velük. Nem-
csak tanórákra korlátozottan személyes a kap-
csolatuk a diákokkal.

A megújult Golden Ball közelében van a
nyugdíjasok játszótere. Ha úgy nevezték volna,
hogy játékos mozgáslehetőség az öregeknek,
aligha érte volna el a közérdeklődés ingerküszö-
bét. De a „nyugdíjas játszótér” bejárta a sajtót a
bulvártól a szeriőz lapokig. 

Hiába, marketing nélkül nem működik a világ.



„Miért sírsz, kisfiú? Mert anyukám
leküldött a boltba, és nem emlékszem,
hogy mit mondott: Csaba, hozz egy
szál gyulait, vagy Gyula, hozz egy szál
csabait!?” – szól a szakállas favicc,
amelyet mindenki hallott már, de –
ahogy Fábry Sándor szokta volt mon-
dani – nem árt időnként átismételni a
törzsanyagot. 

Bár a vicc fárasztó, e nyúlfarknyi
poénban is szerepel hazánk két büsz-
kesége, hiszen a csabai és a gyulai
egyaránt hungarikumok. Ha már a
hentespultnál járunk, hungarikum a
debreceni páros kolbász, a Pick és a
Herz szalámi, és persze a hízott liba-
máj is. Ha a húsokat fűszerezzük, azt

kizárólag szegedi vagy kalocsai papri-
kával tegyük, makói hagymát harap-
junk hozzá, nyomjunk a tá-
nyérra Piros Aranyat, vagy
Erős Pistát – német sza-
kos barátom szerint
Starker Stefan-t. 

Ha már az étkeknél
tartunk, persze nem
hagyhatjuk ki a halászlét
sem! És itt most meg
kell állnunk egy pil-
lanatra, hiszen a
nemzet nyelő-
csövének egy
igen érzékeny pontjára
(akarom mondani, pon-
tyára) tapintottunk. A hal-
barátok közé éket verő kér-
dés: Vajon a tiszai vagy a bajai az
igazi halászlé? Míg a bajaiak szerint
a szegedieknek nem volt annyi fantá-
ziájuk, hogy tésztát is tegye-
nek az ételbe, addig a sze-
gediek azzal vágnak visz-
sza, hogy a bajaiaknak
nincs haluk, ezért tuningol-
ják tésztával a halászlevet. A vitát
nem tisztem eldönteni, különben is,
szerintem a lényeg, hogy jó kövér és
ropogós legyen a fehér kenyér, amit
harapok hozzá.

Ha már pattognak a gombok az in-
günkről, öblítsük le a fenséges étke-
ket jó hideg szódavízzel, a felnőttek

Törley pezsgővel, a vörösbor kedvelői
Egri Bikavérrel, a fehérborosok Tokaji
aszúval. Bátrabb versenyzők jóféle
pálinkát is választhatnak – persze
csak mértékkel –, de mi, Győr kör-
nyékiek, már csak a lokálpatriotiz-
mus okán is, a fröccs mellett tegyük
le a voksunkat, ami egy igazi győri
hungarikum! Persze fröccsből sokfé-
le létezik. A kisfröccs, nagyfröccs va-
riációkat mindenki ismeri, talán ke-
vésbé ismert például a Krúdy-fröccs
amely 9 deci borhoz 1 deci szódát
rendel, s az ellentéte, a sóherfröccs,
amikor a „mixer” 1 deci bort 9 deci
szódával elegyít. A fröccs az a hunga-
rikum, amely képes más nemzeti ér-

tékeket is megjeleníteni, hiszen a 6
deci bor és 3 deci szóda keverékének
neve egyszerűen csak magyar–angol
(egyébként Puskás Ferenc maga is
hungarikum). Ha mindettől megfáj-
dult volna a gyomrunk, segít az uni-
cum! Ha rendbe jöttünk, jöhet a desz-

szert, ami nem is lehet más, mint a
mézesmázos kürtőskalács. 

Persze, mi, magyarok nem csak en-
ni és inni szeretünk, de – gyógyulni is,
sőt olykor még az egészséges életmód
szabályait is betartjuk, bár legtöbbünk-
nél ez inkább az újévi fogadalmak kate-
góriájába* tartozik. Tehát, amikor erő-
síteni kívánjuk immunrendszerünket,
Béres Cseppet csepegtetünk a szó-
dánkba (fröccsünkbe, aszúnkba stb.),
s ha fáj valami, belemerülünk a Hévízi-
tóba. A magyar nőktől (akiket melles-
leg sokan a legszebbeknek tartanak a
világon, ilyen formában ők maguk is
hungarikumok) nem áll távol a szépít-
kezés sem, s szerencsére nem kell im-

port kozmetikumokra hagyatkozniuk,
amikor választhatják az Ilcsi Szépítő
Füveket is! A szépség nem csak höl-
gyeinkre, de kultúránkra is jellemző, ta-
lán elég csak a herendi porcelánt, a ha-
lasi csipkét, a kalocsai hímzést, vagy a
matyó népművészetet említenünk.

(Utóbbi a köznyelvben is elterjedt a
szépség fokmérőjeként, nem csoda
hát, hogy a kevésbé esztétikus ismerő-
sünkre azt mondjuk: Hát nem vagy egy
matyó hímzés.) A Pannonhalmi Apát-
ság, a Kodály-módszer, a vizsolyi biblia,
a magyar cimbalom, vagy a mohácsi
busójárás mind-mind olyan felbecsül-
hetetlen értékek, amelyeket kultúránk
fontos alkotóelemeiként mutatunk
meg a világnak. Szerencsére a sort
még hosszasan tudnám sorolni, ehe-
lyett megemlíteném, hogy a hungari-
kumok mellett a megyerikumokra is
büszkék lehetünk. Győrből például
ezek sorában köszönthetjük (szintén a
teljesség igénye nélkül) a Győri Balet-
tet, a győri várat, a Barokk Esküvőt, a
Győrkőcfesztivált, a Szent László-her-
mát, a Könnyező Szűzanya-kegyképet,
a győri kékfestőket, termál- és gyógy-
vizünket, a Rába és a Kisalföld Nép-
táncegyütteseket, sőt még az Audi
ETO KC-t és az Audi TT-t is!

Ezek persze csak
intézményesített érté-

keink, de mindezeken
kívül mennyi-mennyi szép-
séget, értéket és felejthe-

tetlen pillanatot őrzünk,
amely oly csodássá teszi szá-

munkra Magyarországot. Egy Ba-
laton-parti naplemente, egy csók a
Radó-szigeten, egy ruhánkra csöppe-
nő sajtos-tejföl a strandon vett lángo-
sunkról, vagy épp egy jóízű mosoly,
amikor a külföldi turisták próbálják ki-
mondani szeretett városunk nevét:
Gjor, Gőr, Dzsor stb.

A lényeg, hogy van mire büszkének
lennünk, van mit megmutatnunk a vi-
lágnak! És innen nézve talán mindegy
is, hogy a Gyula hoz egy szál csabait,
vagy a Csaba hoz egy szál gyulait. A lé-
nyeg, hogy van mit magával hoznia!
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*Az újévi fogadalom egy magyar népszokás, lényege, hogy pontban éjfélkor becsukjuk a szemünket, megfogadunk valamit, amit aztán január 3-ig be is tartunk,
majd a következő újévkor újra megfogadunk. Javaslom hát az „újévi fogadalom” felvételét a hungarikumok közé!)

HUNGARY
-CUM laude Szerző: Papp Zsolt

Fotó: illusztráció
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A történetük a nyolcvanas években
kezdődött, amikor Kázmér, a lengyel-
országi Torunból a győri Rába-gyárba
érkezett vendégmunkásként. A férfi
feleségét és három gyermekét hagyta

otthon, elvállalva a kiváló munkaerő-
nek járó külföldi kiküldetést. Öt év ke-
mény munka várt rá esztergályosként
a Rábában, ahol akkoriban több száz
lengyel és kínai munkás dolgozott.
Honvágya volt, hiányzott számára a
lengyel táj, a hegyek, a megszokott
ételek és a gyermekei. Mégis maradt,
miután lejárt a szerződése, végleg
Győrbe költözött. Hogy miért? Termé-
szetesen a szerelem miatt. Akkoriban
sok szerelem szövődött az itt dolgozó
vendégmunkások és győri hölgyek
között, de általában ezek nem végződ-

Egy napon lettek 
házastársak és nagyszülők

tek házassággal, mert a férfi haza-
ment a családjához, itt hagyva a remé-
nyekkel teli barátnőjét.

Irént a kórház büféjében ismerte
meg, aki kedvességével, mosolyával

rögtön elvarázsolta a lengyel férfit.
Irén is az első pillanatban tudta, Káz-
mér lesz az új párja, akkor ő már két
gyermekét egyedül nevelő anya volt.  

Az események ezután gyorsan pe-
regtek, először ugyan házasságra nem
is gondoltak, de ahhoz, hogy Kázmért
ne utasítsák ki az országból, szükséges
volt házassági anyakönyvi kivonatra. Így
pár nap alatt, némi segítséggel össze-
hozták az esküvőt, a nap érdekessége
volt még, hogy a 16 órakor kezdődő ce-
remónián Irén lánya nem tudott ott len-
ni, mert éppen szült, így 17 órakor már

nemcsak házaspár voltak, hanem
nagyszülők is lettek.

Kázmér hamar beilleszkedett, a
nyelvet is szépen elsajátította, barát-
ságos személyisége, humora miatt
számos jó ismerőst, barátot szerzett.
Huszonöt éven át a kórház büféjét vit-
ték, közben még néhány vállalkozást
is indítottak. Nemrégiben döntöttek
úgy, nyugdíjba mennek, pihennek, az
unokákkal foglalkoznak. Mivel gyere-
keik, unokáik a világ számos pontján
élnek, így sokat utaznak, az év néhány
hónapját pedig Lengyelországban töl-
tik. Irén szeret a lengyel otthonukban
lenni, kint olcsóbb az élet, és kedveli
a finom csokis, mézes, lekváros toruni
édességeket, na és a lengyel konya-
kot. Férje számos kedvenc ételét is
megtanulta elkészíteni, a céklalevest
(barszcz) a pierogot, amely gyakorlati-
lag a mi húsos táskánkhoz hasonlít,
valamint a bigost, amely a lengyelek
húsos káposztája.

A házaspár a Jan Sobieski Lengyel
Kulturális Egyesület alapító tagja, Irén
a kincstárnok, Kázmér pedig az Akord
lengyel nemzetiségi kórus oszlopos
tagja is egyben, amely idén ünnepli
fennállásának tizedik évfordulóját. Az
Akord együttes 14 fővel büszkélked-
het, a csapatot Győrbe települt len-
gyelek és magyarok alkotják. Fennál-
lásuk során számos fellépésen vettek
már részt, elsősorban nemzetiségi ta-
lálkozókra járnak, de mindenhová el-
mennek énekelni, ahová hívják őket. 

Irén megkapta a város Nemzetisé-
gekért-díját a lengyel–magyar barát-
ság ápolása, a lengyel nemzetiség kul-
túrájának, hagyományainak megőrzé-
se érdekében végzett, aktív szervező
munkájának elismeréseként.  

Kázmér szerint, ahogy idősödik,
úgy tartja egyre fontosabbnak, hogy
ápolja a lengyel hagyományokat, és
egyben boldog attól, hogy látja és ta-
pasztalja, Győrben emlékmű őrzi a
lengyel–magyar barátság szimbólu-
mát, az itt élők gondoskodnak a len-
gyel katonák hadisírjairól, és hogy szá-
mos nagyszabású rendezvényen is-
mertetheti meg a szülőhazája kultú -
ráját a magyarokkal.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A lengyel–magyar barátság első
köztéri emlékművét Győrben avatta
fel Sólyom László és Lech Kaczyns-
ki államfő 2006. március 24-én. A
Bem téren álló emlékmű Tóth Dávid
szobrászművész alkotása, aki Sta-
nislaw Worcell XIX. századi lengyel
emigráns politikus a két nép évszá-
zados összetartozására utaló szép
hasonlatát öntötte formába: Ma-
gyarország és Lengyelország két
öröklétű tölgy, melyek külön törzset
növesztettek, de gyökereik a föld
alatt messze futnak, összekapcso-
lódnak és láthatatlanul egybefonód-
nak. Ezért egyiknek léte és erőtel-
jessége a másik életének és egész-
ségének feltétele.  

Az emlékmű átadását követően
írták alá a Győri Deklarációnak ne-
vezett dokumentumot, melynek ha-
tására a Magyar Köztársaság Or-
szággyűlése március 23-át a Ma-
gyar–Lengyel Barátság Napjává
nyilvánította.

A Győrbe került lengyelek túlnyo-
mó többsége a '70-es, '80-as évek-
ben vegyes házasságok révén tele-
pült le Magyarországon. Ehhez járult
hozzá, hogy a '80-as években több
mint ezer lengyel dolgozott a győri
Vagongyárban. De jelentős lengyel
kolónia működött itt már a második
világháború idején is, mert az 1939
után menekültek katonai központi
kórháza Győrben volt. Családtagok-
kal együtt mintegy 300–400 lengyel
él ma a városban.
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Két évvel ezelőtt dolgoztál már
együtt Valló Péterrel. Shakespeare
sziporkázó komédiája után, most
Gorkij Éjjeli menedékhelyében a
szűcsmestert, Bubnovot alakítod,
aki igencsak különbözik a hajlékta-
lanszálló többi lakójától. Elégedett
vagy a májusi próbákkal?

Opera és prózai szakon végeztem a
Színház- és Filmművészeti Egyetem.
Rengeteg zenés és komikus szerep
után, ritkán adódik számomra, hogy egy
ilyen fajsúlyos drámai műben játsszak. A
szűcsmester, Bubnov túl van élete nagy
csalódásán, és ahogy mondod, igen-
csak különbözik a többiektől. Három faj-
ta ember él itt ezen a hajléktalanszállón.
Van, aki még reménykedik a jobb élet re-
ményében, ilyen a  Klescset alakító Rup-
nik Károly, aztán vannak a végstádium-
ban lévő alkoholisták: a színészt alakító
Sárközi József és a Szatyint játszó Ung-

vári István. És van, aki már beleszokott
ebbe az életbe, és már nem vár tőle
semmit. Ilyen Bubnov is, aki ül az ágyán,
varrogatja azt a sálat, ami a darab végé-
re elkészül, és közben mondja, amit gon-
dol. Nos, ebbe a képbe érkezik meg Lu-
ka, Gorkij drámájának kulcsszereplője,
akit a Kossuth-díjas Jordán Tamás ala-
kit. Óriási öröm számunkra, hogy közel-
ről figyelhettünk egy ilyen színészóriást,
hogyan is próbál. Tizennyolc évvel ez-
előtt már dolgoztam vele és Törőcsik
Marival egy passió történetben, ahol Pé-
ter apostolt játszottam, örülök, hogy ez
most Győrött folytatódik.

A dráma után nézzük Woody Allen
bohózatát, a Semmi pánik!-ot. Az álta-
lad megformált  Drobney atya rendkí-
vül szellemes és humoros figura, aki a
nagykövetségi száműzetésében pél-
dául bűvésztrükkökkel múlatja az időt.

Üdítően SOKSZÍNŰ 
Beszélgetés Vincze Gábor Péter színésszel

Az idei évadban tűnt fel csak igazán üdítően izgalmas sokszínűsége. Erős volt a nyitány. Vincze Gábor Péter, a te-
átrum művésze a tavalyi nyílt napon vezényelte a Győri Nemzeti Színház zenekarát. Aztán Simon Kornél rendezé-
sében, Drobney atyaként sziporkázott Woody Allen bohózatában. Az elmúlt évad szuperprodukciójában, a Doktor
Zsivágóban Alex Gromeko szerepében a lelkünket simogatta hangjával. Majd az idei tavaszi ősbemutatóban a
Vőfély szerepében próbálta meg harsogva irányítani a balatoni lagzi történéseit. Most pedig túl van már Valló
Péter rendező vezetésével az Örökzöld évad első bemutatójának próbaidőszakán.

Szerző: Farkas Mónika 
Fotó: Marcali Gábor

A mutatványokat egy bűvésztől ta-
nultam. Azóta a pénzes trükkel a kislá-
nyom óvodájában haknizom, az összes
kisgyerek imádja ezt a számot. A bohó-
zatot az elmúlt évadban hetvenkétszer
játszottunk, és most a színház nyílt
napján, szeptember 2-án a  nagyszín-
padra visszük át, jó hír, hogy a követke-
ző évadban is műsoron marad.

Beszéljünk a tavalyi nyílt napról
is, ahol Mozart Varázsfuvolájának
nyitányát vezényelted, mindannyi-
unk legnagyobb meglepetésére.

Silló István karmester, zeneigazga-
tó, bement a színpadra, és elkezdett
arról beszélni, hogy van a társulati ta-
gok között egy színész, aki Zeneakadé-
miát is végzett. Mellettem állt Forgács
Péter igazgató a takarásban, mondom
is magamban: „jé, van más is rajtam
kívül, hát ez fantasztikus!” Akkor be-
mondták a nevemet, hogy Vincze Gá-

bor Péter menjen be a színpadra.
Kérdezi Silló Pista: „ugye, éne-
kelted már a Varázsfuvolát?”
Mondom, „igen, Papageno
szerepét hatszor csináltam
már”. „Akkor minden bizony-
nyal emlékszel a nyitányra!” –
és ezzel átnyújtotta a karmes-
teri pálcát. Erre annyira meg-
lepődtem, hogy azt se tud-
tam, hol nyissam ki a kottát,
de hát nyilván fejben meg-
volt az egész. Olyan fan-
tasztikus volt, hogy csak be-
intettem, és a zenészek azt
csinálták, amit kell. Aztán ez
a fotó felkerült a Facebookra,
és nagyon sok külföldön élő
volt osztálytársam visszaírt, mi-
lyen jó nekem, hogy még zene-
kart is vezénylek Győrött!

A Kossuth-díjas Bede-Fazekas
Csabával, a Győri Nemzeti Színház
magánénekesével itt már beszéltünk
arról, mit jelent prózát is mondani, ze-
nés darabban, illetve drámai műben
is fontosat és kimagaslót alakítani. A
műfajok közti átmenet jelentett bár-
miféle nehézséget a pályádon?

Persze, az elején mindenképpen. A
pályámat a Pécsi Nemzeti Színházban
kezdtem, ahol énekeltem operát, Do-
nizetti Szerelmi bájitalát vagy operet-
tet, Lehár Víg özvegyét, de velük egy
időben játszottam Shakespeare: Sze-
get szeggel című színművében is. Bi-
zony az elején komoly fejtörést oko-
zott, hogyan fogom a
másnapi előadást
m e g c s i n á l n i .
Tudom már,
hogy a pró-
bák és elő-

adások után sok pihenésre van szük-
ségem. Segít persze az is, hogy nem
iszom, nem dohányzom.

Június végén játsszátok a Doktor
Zsivágó című musicalt a budapesti
Margitszigeten. Óriási siker kíséri a
győri közép-európai ősbemutatót. Mi-
lyen részese lenni ennek a sodró erejű
zenének, szerelmi történetnek?

Amikor meghallottam, hogy a Zsivá-
gó musical játsszuk majd, arra gondol-
tam, lehetetlen dolog Paszternák köny-
vét zenés műként feldolgozni. Elkezdtük
próbálni, és óriási meglepetésként ért
ez a találkozás. Lucy Simon zenéje
mindannyiunkat megfőzött. A darab ki-
váló sűrítménye a regénynek, zenéje tö-

kéletesen illeszkedik az orosz világ-
hoz. Túl vagyunk a harmincötödik

előadáson, alig várom, hogy
most játsszuk a Margitszigeten.
Van úgy, hogy harminc percig
nem vagyok a színpadon, de a
többieket hallgatom a takarás-
ban. Ami jót tett a darabnak,

hogy Forgács Péter rendező in-
kább a tragikus szerelmi sokszö-

get domborította ki, semmint a bo-
nyolult politikai történéseket.

A darab temetéssel kez-
dődik és végződik,

mindannyian megél-
jük a katarzist, hat

ránk a történet. 

A Vincze Gábor Péterrel készült interjúnkat megtekinthetik 
a Győr+Tv Kulisszák mögött című műsorában június 26-án.

Azóta a pénzes trükkel a kislányom
óvodájában haknizom. Az összes kisgyerek
imádja ezt a számot.
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Mesébe illő történet, amikor 1971-
ben a dénesfai Cziráky-kastély felújí-
tásakor – ami akkoriban elmegyógyin-
tézetként működött – egy kalapács -
ütés során beszakadt a lépcsőforduló,
és egy rejtekhely tárult a munkások
elé. Cziráky József gróf és felesége,
Andrássy Ilona 1948-ban oda rajtett
el három ládát, porcelánnal, ezüsttel,
levelekkel és fényképekkel tele. Mivel
a Cziráky-hagyaték egy része koráb-
ban már a megyei Xantus János Mú-
zeumba került, így az itt fellelt iratokat,
fényképeket tartalmazó ládát is oda
szállították. A dokumentumok aztán
évekig egy raktári szekrény mélyén
hevertek, várva, hogy valaki feltárja
őket. Kovács Lajos, a jogutód Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Múze-
um történésze bukkant rájuk, de elő-
ször reménytelen vállalkozásnak gon-
dolta, hogy az egérrágta, dohos, pe-
nészes lapokat elolvassa. Amikor
azonban rászánta magát, hogy leltár-
ba vegye a „kincset”, rájött, hogy a le-
velek jórészt értelmezhetőek, a fel-
jegyzések egy különleges emberi sor-
sot rajzolnak meg. Bemutatják, ho-
gyan éltek az arisztokraták, mivel fog-

lalkoztak, milyen gondok, bajok gyö-
törték őket. Másrészt olyan leveleket
is talált, amelyek történelmileg is ér-
dekesek.

Kovács Lajos 2008-ban kezdte fel-
dolgozni az iratokat, melynek során
lelki társra talált Andrássy Ilona gróf-
nőben. Így a levelek arra ihlették, hogy
megírja a Drága szerelmem... című le-
vélregényt, amely Ilona és Cziráky Jó-
zsef gróf 1917-ben megkötött házas-
ságával kezdődik és ötven éven ke-
resztül – elhunytáig – követi nyomon
Ilona életútját. A könyvben a levelek
feladója Ilona, a címzettje pedig első
férje, Esterházy Pál. Egy másik kötet

is született, a Mindennek vége!, amely
Ilona beszámolóját tartalmazza a ha-
dikórházakban szerzett tapasztalatai-
ról, vallomás szerelemről és hazáról.

E két kötetet idén újabbak követ-
ték, a Könyvhétre jelentek meg a győri
múzeum kiadásában, amelyek az irat-
hagyatékot és fényképeket teszik köz-
re, két kötetben. 

A megtalált levelezés egyébként
Iloncsi kislánykorában kezdődött, ami-
kor megtanult írni, és egészen 1944-ig
tart. Kislányként előbb tudott franciául,
németül és angolul, mint magyarul és
az is kiderült, az anyanyelvét a cseléd-
ségtől tanulta meg. Az utolsó levél Czi-

ráky gróftól származik, aki arról számol
be, hogyan halt meg elsőszülött fiuk az
oroszok elleni harcokban. 

Kovács Lajos, a kötetek szerkesz-
tője azt is elárulta, hogy felkutatta a
család még élő tagjait, és elküldte
számukra a könyveket. Kiderült, nem
tudnak magyarul, és valószínűleg
ezért nem is érdeklődnek családjuk
múltja iránt.

Iloncsi grófnő egyébként egy kana-
dai elmegyógyintézetben hunyt el, mi-
után férje halálát követően, megren-
dült szellemi állapotára tekintettel, ki-
költöztették a hozzátartozói.

Fotó: Marcali Gábor

FOTÓKULISSZA

Színházi felülnézet Győrnek szerencsére nincs huszonöt emeletes
toronyháza, olyan, amilyen Pécsnek volt egykoron.
Legnépszerűbb magaslati pontjának a Városháza
tornya látszik, ám a megyeházaként ismert, illetve
vízügyi palotának nevezett, sematikusan ronda
épület kitakarja a látványt. Ennek az épületnek a
tetejéről viszont már jól fotózható a város. Kollé-
gánk most mégsem innen, hanem a sísáncú szín-
ház magaslatáról nézett le Győrre, szemmagas-
ságból a templomtornyokkal. 

Az emberek valamiért szeretnek kilépni saját
látószögükből, madártávlatból például mindig ér-
dekesnek látják azt a települést, ahol élnek, s ame-
lyet inkább csak részleteiben ismernek. A magas-
ról fotózott felvételen viszont együtt van minden,
nem esik szét a kép. Új térbe helyeződünk. 

A magaslati nézőpont, mint metafora, azonban
már korántsem ilyen kellemes élményeket kínál. A le-
nézés, a megvetés megalázó formája. Általában azok
néznek le minket, akik szemmagasságban észreve-
hetetlenül jelentéktelenek, s azt hiszik, hivataluk vagy
pénzük fölénk emelte őket. Rajtuk nem bosszankod-
ni kell, elég velük szemben a megvető mosoly.

A fotós azonban mindig úgy néz le a magasból,
hogy szinte magához emeli mindazt, amit az objektí-
vén keresztül lát. Így tett fotósunk, Marcali Gábor is,
amikor megkomponálta nekünk ezt a képet annak a
színháznak a tetejéről, amely az ígéretek szerint épü-
letében és a környező terében teljesen megújul majd.

A lépcsőforduló grófnőinek titkai
Szerző: Földvári Gabriella   Fotó: Marcali Gábor
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GASZTRO CREATIVE CHEF

Tökfôzelék
kreatívan

HIDEG TÖ

Május 28-án búcsúzott az aktív labdarúgástól Du-
dás Ádám, az ETO volt szélsô középpályása. A
fôzômûsorban is elmesélte, több sérülést szer-
zett karrierje során, ezért döntött a visszavonulás
mellett. Nehéz elhatározás volt, hiszen ötéves ko-
ra óta a pályán van, de az egészsége mindennél
fontosabb. Pályafutása 90 százalékát a gyôri
zöld-fehéreknél töltötte, egy féléves moszkvai, il-
letve szintén félévnyi paksi és szombathelyi kitérô
szerepel csupán az önéletrajzában. Az ETO-t
továbbra sem hagyja el, masszôrként marad a
csapatnál és az edzôsködés is szerepel a tervei
között. A rocksztár külsejû Ádám beszélt arról is,
hogy lételeme a zene, a sport mellett eddig is do-
bolt, s lehetséges, hogy a jövôben láthatjuk, hall-
hatjuk is valamelyik színpadon. 

Az adás premierjét pénteken 19.30 órakor
láthatják a Gyôr+ Televízió nézôi, amit
késôbb a www.tv.gyorplusz.hu weboldalon
is visszanézhetnek.

Nyárias, könnyű ételekkel
készült Nagy Eszter Creati-
ve Chef, aki ez alkalommal
Dudás Ádámmal, az ETO
múlt hónapban leköszönt
labdarúgójával főzött.

RÁK- SONKA- ÉS EPERTATÁR BODZAOLAJJAL

20 dkg pucolt rákfa-
rok • 10 dkg erdei
sonka • 3 ek. olíva-
olaj, fél lime leve • 20
dkg eper • frissen
őrölt bors • 3 dl szőlő-
magolaj • néhány fej
bodzavirág

A rákot pár másodpercre lobogó
sós vízbe dobjuk, majd leszûrjük.
Ha kihûlt, a sonkával együtt apró
darabokra vágjuk és olívaolajjal,
borssal, fél lime levével összeke-
verjük. A szôlômagolajba bele-
csipkedjük a bodza virágait és
legalább egy napig áztatjuk ben-
ne. Az apróra vágott friss epret
borsozzuk, majd kevés szôlô-
magolajjal összekeverve, a rákos
„tatár” mellé kínáljuk.

2 közepes fôzôtök • 2
közepes vöröshagyma
• 3 gerezd zúzott fok-
hagyma • só, bors • 3
ek. tejföl • 1 dl tejszín
• egy marék aprított ka-
por • 30 dkg lazacfilé •
1 db tojás • 1 szál új-
hagyma • fél marék
friss kapor • 1 gerezd
zúzott fokhagyma • 2-
3 ek. zsemlemorzsa +
morzsa a sütéshez
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ÖKFÔZELÉK, BUNDÁZOTT LAZACGOLYÓK

CREATIVE CHEF HIRDETÉS

500 g vaníliafagylalt • 300 g
eper • 0,5 dl sûrû bodaszörp

A tököt felkockázzuk, felét serpenyô-
ben kevés sóval ízesítve átpirítjuk,
majd hagyjuk hûlni. A tök másik felét
a hagymával átpirítjuk, majd vízzel
felengedve, sóval, borssal, fokhagy-
mával puhára fôzzük. Addig forraljuk,
amíg a legtöbb víz elfô róla, majd a
tejföllel és a tejszínnel alaposan ösz-
szeturmixoljuk. Mikor kihûlt, körülbe-
lül 3,5 dl-t habszifonba töltünk és két
patront csavarunk bele, majd hûvös
helyen pihentetjük. A lazacot apró
kockákra vágjuk, mintha tatárt készí-
tenék belôle. Hozzáadjuk a tojást, az
aprított kaprot, fokhagymát, újhagy-
mát, zsemlemorzsát és sóval, bors-
sal, alaposan összedolgozzuk. Go-
lyókat formázunk belôle és zsemle-
morzsában megforgatva forró olaj-
ban kisütjük. A szifonból habot nyo-
munk egy tányérra, ráhelyezzük a pi-
rított hideg tököt és néhány szem fa-
sírtgolyót. Az egészet bôségesen
megszórjuk friss kaporral.

Az epret felkockázzuk és a
felforrósított szörpbe tesszük,
majd az egészet egyszer
összeforraljuk. Az édes eper-
szószt a hideg fagylalthoz
adjuk. Aki szeretné, díszítheti
akár ropogós tört kekszdara-
bokkal is.

VANÍLIAFAGYLALT BODZÁS EPERREL
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HIRDETÉS FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
tulajdonában lévő, nem lakás célú helyisé-
geit, bérleti díjra történő nyílt pályáztatás-
sal, hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021
Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti épület hirdetőtábláján
(üvegfalon), a Győr-Szol Zrt. Központjában (9024
Győr, Orgona u. 10.), valamint a  www.gyor.hu  hon-
lapon a Vagyonhasznosítási felhívás menüpontban te-
kinthetők meg június 26-tól  július 14-ig, ahonnan a
pályázati nyomtatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal
(9021 Győr, Városház tér 1. Gazdálkodási Főosztály
Vagyongazdálkodási Osztályán, ügyfélfogadási idő-
ben, vagy telefonon: a 96/500-236-os és 96/500-277-
es számon.

Részletes ismertetés a pályázati hirdetményeken található!

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje:
2017. július 14. (péntek) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: 
Városháza, Győr, Városház tér 1.
Bisinger Terem.

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!”
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Az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Győr határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszonyok betöltésére 
álláspályázatokat hirdet 

az alábbi munkakörökben

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• TAKARÍTÓ

Illetmény és juttatások: Az illetmény és a juttatások
megállapítására a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Benyújtandó iratok, igazolások: 1. szakmai önéletrajz
• 2. végzettséget igazoló dokumentumok másolata • 3.
nyilatkozat 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A (7)
bekezdés d) pontja alapján.

Jelentkezéseket az alábbi címekre várjuk:
EESZI Győr humán-erőforrás gazdálkodási csoport 

9026 Győr, Kálóczy tér 9–11. vagy hr@eeszi.hu

Az álláslehetőségekkel kapcsoltban bővebb információ
kérhető a 06-96/314-322 telefonszámon vagy

a hr@eeszi.hu email címen.

Egy több ezer fős rendezvényt vízi közmű-
vekkel kiszolgálni összetett feladat. Az
EYOF rendezvényeinek és épületeinek vi-
zes kiszolgálásáról Csongrádi Zoltánnal, a
Pannon-Víz Zrt. műszaki igazgatójával be-
szélgetünk.

Elmondta, az egyik legfontosabb beruházás a Győr-
Sziget városrészben épülő Olimpiai sétány vízellá-
tása volt. A magas épületeket egy automata nyo-
másfokozó szivattyúállomás látja el. A gépek az

Ecet utcáról nyíló Kemény Ferenc sétányon, egy
földszintes kis gépházban kaptak helyet. A szivaty-
tyúk frekvenciaváltós vezérléssel, folyamatosan al-
kalmazkodnak majd a pillanatnyi fogyasztáshoz.

szöveg és fotó: xantus-állatkert

Június 19-én, a nyári szünettel
együtt megkezdődött az állatker-
ti tábor első turnusa is. A nagy ér-
deklődésre való tekintettel, közel
50 fős turnusok indultak a nyár
elejétől kezdve, és egészen au-
gusztus 18-ig, a zootábor 9 hé-
ten át fogadja a gyerekeket. 

A táborozó gyerekek bepillan-
tást nyernek az állatkert kulisszái
mögé, megismerkednek azzal, mi-
lyen is gondozónak lenni, hiszen
több állat kifutójába is ellátogatnak.
A kifutókat kitakarítják, megismer-
kednek az ott élő állatokkal, megta-
nulják, hogyan kell felelősséggel
etetni és gondozni egy állatot, és
természetesen a kifutók lakóinak
simogatása sem marad el. Ezt a
programot talán még a gyerme -
keknél is jobban a tapírcsalád élve-
zi. Mandula, Mogyoró és Fahéj alig
várja, hogy a szorgos gyerkőcök le-

Zootábor az állatkertben

tegyék kezükből a seprűt és a lapá-
tot, és hosszú percekig vakargas-
sák őket, amíg ők békésen elnyúlva
fekszenek a földön.

Az örvös medvék nagy örömé-
re, a nyárral együtt nem csak a
nagy meleg érkezett el, hanem a
táborozó gyerekek hétről hétre fi-
nomabbnál finomabb falatokkal
lepik meg őket, ugyanis a medve-
fagyi-készítés a gyerkőcök egyik
kedvenc feladata a táborban.

Az idei év különleges az intéz-
mény számára, hiszen 50. évfor-
dulóját ünnepli az állatkert. Eb-
ből az alkalomból, minden héten
a tábor utolsó napja is ünneplés-
sel telik a gyerekek számára. El-
készíthetik közös állatkerti tortá-
jukat, melyből minden gyerkőc
egy szeletet a hét végén emlékül
haza is vihet. 

www.zoogyor.com

Felkészültek az EYOF vízellátására
Hasonló szivattyúegységek működnek Győr Belvá-
rosában, a Füles Bástya mellett, amely az ott lévő
magas épületeket látja el nyomásfokozott vízzel.

Csongrádi Zoltán hangsúlyozta, a betáplált víz-
zel nem lehet gond, a révfalui vízműtelepről érke-
ző, úgynevezett nyugati főnyomóvezeték látja el
a városrészt. A főnyomócsövet egyébként a Ráb-
ca-keresztezéstől egészen a Kossuth utcáig nem-
rég cserélték.

Győr-Sziget és Újváros területén az utcai vízve-
zetékek közül is sok megújult. Gyakorlatilag ahol út-
rekonstrukció történt, előtte kicserélték a vízi köz-
műveket.

A szennyvízelvezető rendszeren évtizedes fej-
lesztést sikerült véghezvinni a Petőfi téri átemelő
és a hozzá tartozó főnyomóvezeték megépítésé-
vel. Nőtt a rendszer kapacitása, a főnyomócső
gyorsabban vezeti el a szennyvizet, és csökkent
a belvárosi csatornák terhelése, kevesebb pa-
nasz érkezik bűzről.

A másik EYOF-helyszín Révfaluban, az egyetem
mögötti terület. Itt már épül a több ezer főt kiszol-
gáló konyhasátor, jelentős vízigénnyel. A révfalui te-
rületeket a Hédervári út alatti főnyomóvezetékek
szolgálják ki. Nagy biztonságot jelent a Jedlik híd
törzsében húzódó főnyomócső, mely most nem
csak a két városrészt, hanem az EYOF két helyszí-
nét is összeköti.

A rendezvénysátor szennyvizeit egy új kompakt
szennyvízátemelő egység vezeti el, mely az Arany-
part II területén kapott helyet.

A rendszer karbantartásával igyekszünk elérni,
hogy a megnövekedett kapacitást is jól kiszolgálják
a vízi közművek – tette végül hozzá a Pannon-Víz
Zrt. műszaki igazgatója.
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Június 24. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló)
7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Bajzát
Zsuzsi 18:00 Győr+ DJ – Valódi diszkó slágerek
Orosz Sanyi válogatásában! 19:00 Ismétlés
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Június 25. vasárnap
5:00 Ismétlés - a hét legérdekesebb beszélgeté-
seiből válogatunk (benne: helyi hírösszefoglaló)
6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló) 7:00
Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Ba-
lázs 11:00 Divertimento – a győri filharmoniku-
sok műsora Farkas Mónikával 12:00 Győr+ Hét-
vége – Ferenczy Balázs 19:00 Divertimento ism.
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Június 26. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
6:30 Győr+ Reggeli – Velünk ébred a város!
Orosz Sanyi és 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 – Simon Panka,  a
nap legfontosabb eseményeivel 18:00 Győr+
Este – Bajzát Zsuzsi 18:10 Heti asztrológia Sza-
kács Annával 18:25 EYOF Magazin ism. 20:00
Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Június 27. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Simon Panka:  az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi, Nagy
Roland 6:40 Német hírpercek 7:30 Városüze-
meltetési körkép a Győr-Szol Zrt. munkatársai-
tól 9:30 Megszólal a Vaskakas (Bajzát Zsuzsi)
10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üze-
netek órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Dél-
után – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó
ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Simon Pan-
ka, a nap legfontosabb eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár

Június 28. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Simon Panka: az előző nap legfontosabb törté-
nései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi, Fe-
renczy Balázs 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer
Magazin – a Rómer Múzeum aktuális összefog-
lalója (Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt –
Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Ma-
gyar óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél
15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Dél-
utáni Gyors – Simon Panka, a nap legfontosabb
eseményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:10 Rómer Magazin ism. 19:30 Fodrász per-
cek 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Június 29. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító –
Simon Panka: az előző nap legfontosabb esemé-
nyei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi, Ferenczy
Balázs 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer Ház Ak-
tuál – A Rómer Ház programajánlója Simon Pan-
kával 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 – Simon Pan-
ka, a nap legfontosabb történéseivel 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 30. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Simon Panka: az előző nap legfontosabb hírei
6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi, Ferenczy Ba-
lázs 6:40 Német hírpercek 9:00 Győr+ Heti-
lapszemle 9:30 Kulisszák Mögött – a Győri Nem-
zeti Színház műsora Farkas Mónikával 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 – Simon Panka, a
nap legfontosabb eseményeivel 18:00 Győr+
Este – Bajzát Zsuzsi 19:00 Rómer Ház Aktuál –
A Rómer Ház kibővített magazinja Simon Panká-
val 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Június 24. szombat
07:00 Híradó 07:25 Sporthírek 07:30
Zooo+ 08:00 Híradó 08:25 Sporthírek
08:30 Creative chef 09:00 Híradó 09:25
Sporthírek 09:30 Gázfröccs 10:00
EYOF magazin 10:15 Konkrét 10:30 Ké-
pújság 18:00 Vény nélkül 18:30 EYOF
magazin 18:45 Konkrét 19:00 Győri7
19:45 EYOF magazin 20:00 Hello Győr!
20:30 Gázfröccs 21:00 Creative chef
21:30 Kulisszák mögött 22:00 Győri7
22:45 EYOF magazin 23:00 Képújság

Június 25. vasárnap
07:00 Civil kurázsi 07:30 Creative chef
08:00 Credo 08:30 Kulisszák mögött
09:00 Gázfröccs 09:30 Zooo+ 10:00
Vény nélkül 10:30 EYOF magazin 10:45
Képújság 18:00 Győri7 18:45 EYOF ma-
gazin 19:00 Hello Győr! 19:30 Építech
20:00 Zooo+ 20:30 Üzleti negyed 21:00
Nyugdíjas Egyetem 22:00 Győri7 22:45
Konkrét 23:00 Képújság 

Június 26. hétfő
07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Nyugdíjas Egyetem 09:00 Üzleti negyed
09:30 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kulisszák mögött
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek 20:30
Kulisszák mögött 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45 EYOF
magazin 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Vény nélkül 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 23:30 Képújság

Június 27. kedd
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Kulisszák mögött 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Vény nélkül 09:00 Hír-
adó 09:20 Sporthírek 09:30 EYOF ma-
gazin 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 Híradó 21:20 Sporthí-
rek 21:30 Építech 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Civil kurázsi 23:00 Hír-
adó 23:20 Sporthírek 23:30 Képújság

Június 28. szerda
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Hello Győr! 08:00 Híradó 08:20 Sporthí-
rek 08:30 Civil kurázsi 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 Konkrét 09:45
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Zooo+ 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Zooo+ 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 29. csütörtök
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Zooo+ 08:00 Híradó 08:20 Sporthírek
08:30 Kulisszák mögött 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 Konkrét 09:45
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Vény nélkül 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Vény nélkül
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek 21:30
Üzleti negyed 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Creative chef 23:00
Híradó 23:20 Sporthírek 23:30 Képúj-
ság

Június 30. péntek
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Vény nélkül 08:00 Híradó 08:20 Sport-
hírek 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 Gázfröccs 20:00 Hír-
adó 20:20 Sporthírek 20:30 EYOF ma-
gazin 20:45 Made in Hungary 21:00 Hír-
adó 21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Made in Hungary 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Gázfröccs
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 23:30
Képújsága

Hogy a hétköznap esték se teljenek szót-
lanul, töltse idejét a Győr+ Rádióval. 18
és 20 óra között várjuk önöket színes té-
mákkal, stúdióvendégekkel és a helyi kö-
zélet aktualitásaival!

A Győri Filharmonikus Zenekar a jubileumi
évadra készülve, Brahms szimfóniáit vette
lemezre a Richter Teremben a héten, köz-
ben pedig gőzerővel készül már a Szent
László-napi Dunakapu téri ingyenes kon-
certre. A műsor vendége Fűke Géza igaz-
gató és Anderkó Dániel szólamvezető.

Friss hírekkel, stúdióvendégekkel, progra-
majánlókkal, útinfókkal és érdekes témák-
kal várjuk önöket. Velünk ébred a város!

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Június 26., 18.30
Kulisszák mögött

Június 26., 21:30
Konkrét

Június utolsó csütörtökén a vízé lesz a fősze-
rep az egészségügyi magazin premieradá-
sában. Megtudhatják, hogyan vizsgálják
meg a vízminőséget a szakemberek, mielőtt
megnyílnának a strandok. Továbbá az
úszásoktatás csínját-bínját is feltérképezzük
és bemutatjuk önöknek azokat a hősöket,
akik a magyar strandokon vigyáznak ránk.

Június 29. 19:30
Vény nélkül

Minden hétkönap 19 óra
Híradó

Minden hétköznap 18–20 óráig
Győr+ Este

TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

Patkás Tamás lesz a követkő adás vendé-
ge, aki huszonhárom évesen elvesztette
mindkét lábát, de aktív életet él, például
múlt szombaton a Rábában úszott. Vele
beszélgetünk sportról, kitartásról, célokról.

Minden, ami Győrben történt, hét-
köznap 19 órakor 

Minden hétköznap 6.30–10 óra
Győr+ Reggeli

Június 25. 11 óra
Divertimento 

A műsor vendége Vincze Gábor Péter, a
Győri Nemzeti Színház színésze, aki az el-
múlt évadban bizonyította sokszínűségét
a teátrum friss bemutatóiban. Emellett
beszámolunk a Bedi Eszti-emlékdíj át-
adásáról, illetve a Dance4you gáláról. 

A műsor vendége Vincze Gábor Péter, a
Győri Nemzeti Színház színésze, aki a kö-
vetkező, Örökzöld évadban játszik Gorkij
Éjjeli menedékhelyében és az István, a ki-
rály című rockoperában. Emellett már na-
gyon várja Ránki György gyermekoperá-
jának bemutatóját a Kisfaludy Teremben.

Június 30., 9.30
Kulisszák mögött
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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. A múlt heti szerencsés nyertes: Szigeti Lajos.
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

www.edesotthongyor.hu

Győr-Nádorvárosban, a Bem tér köze-
lében kínálom eladásra ezt az igénye-
sen kialakított, erkélyes téglalakást. A
lakás 4 emeletes, liftes társasház máso-
dik emeletén található. Az 58 nm-en
amerikai konyhás nappali, valamint
egy hálófülke található. 10 nm-es er-
kély kapcsolódik a nappalihoz.

Ár: 23,9 M Ft.
Érd.: Budai Mónika +36-30/640-8794

Szigetköz szívében, Győrzámolyon kíná-
lom eladásra ezt a minden igényt kielégí-
tő ikerházat. A 73 nm-es házhoz tartozó
telekrész 500 nm. Elosztását tekintve ki-
válóan alkalmas nagyobb családok szá-
mára is, hiszen az amerikai konyhás nap-
pali mellett kialakításra került 3 hálószo-
ba. A házhoz 10 nm terasz kapcsolódik.

Ár: 21,9 M Ft. 
Érd.: Budai Mónika +36-30/640-8794

Győr-Pinnyéden, új építésű, 6 lakásos
társasházban amerikai konyhás nappali
+ 3 szobás, 75,24 nm-es, első emeleti la-
kás eladó 4,3 nm-es, nyugati tájolású te-
rasszal! A válaszfalakon még módosít-
hat! A lakás két garzonná alakítható!

Ár: 24,9 M Ft.
Érd.: Horváth Edina +36-70/587-4020

Győr-Szabadhegy új építésű részén
épül ez a minden igényt kielégítő, rend-
kívül magas műszaki tartalommal ren-
delkező, garázsos ikerház. A 92 nm-es,
belső kétszintes, garázsos ikerházhoz
tartozó telekrész 300 nm. A földszinten
amerikai konyhás nappali, valamint
háztartási helyiség, az emeleten pedig
3 hálószoba került kialakításra. A föld-
szinten 15 nm-es terasz, az emeleten
pedig 4,61 nm-es erkély található.

Ár: 39,9 M Ft.
Érd.: Budai Mónika +36-30/640-8794

Győr, Víziváros elején 49 nm-es, nap-
pali + 1 szobás, gardróbszobás (5 nm!),
újszerű, földszinti lakás eladó 7 nm-es
terasszal és nagy saját kerttel.  

Ár: 22 M Ft.
Érd.: Horváth Edina +36-70/587-4020

Győr-Jancsifaluban, 49 nm-es, 2 szo-
bás, 3. emeleti, francia erkélyes panel-
lakás eladó!

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

Győr-Ménfőcsanakon eladásra kíná-
lom ezt a 2007-ben épült, 75 nm-es,
földszinti, kertkapcsolatos (60 nm) la-
kást, 6 lakásos társasházban! Elosztását
tekintve nappali+2 szoba, kamra, nagy-
méretű fürdőszoba.

Ár: 23,9 M Ft.
Érd.: Tomena Ildikó +36-20/669-3903 

Június végéig 200.000 Ft értékű KONY-
HABÚTOR-VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT
adunk AJÁNDÉKBA! Nádorvárosban,
26 lakásos, liftes, mélygarázsos, új építé-
sű társasházban, 34–80 nm-es és pentho-
use lakások leköthetőek. Ennek a fszt.-i,
52,15 nm-es lakásnak az elosztása ameri-
kai konyhás nappali + 1 szoba. 

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

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb), 54,36 nm-es, földszinti,
kertkapcsolatos, amerikai konyhás nap-
pali + 2 szobás, új építésű lakás eladó.

Ár: 17,3  M Ft.
Érd.: Horváth Edina +36-70/587-4020

Értékálló, igényes társasház Szabadhe-
gyen! Ez a 82 nm-es lakás a második eme-
leten található, elosztását tekintve nappa-
li+ 2 szoba, igény esetén még egy szoba
megoldható. A lakás egyediségét a nappa-
liból megközelíthető, örök panorámával
rendelkező, 19 nm-es erkély adja, melyről
gyönyörű kilátás nyílik Győr városára!

Ár: 31,9 M Ft.
Érd.: Budai Mónika +36-30/640-8794

Győrújfalun, új építésű környezetben,
Győrhöz közeli, csendes részen eladó
95,2 nm-es, három szoba + nappalis, ame-
rikai konyhás ikerház. A nappalihoz 13,6
nm terasz tartozik. Saját, 556 nm telken
fekszik. Nincs közös fal a szomszéddal.
Előnye, hogy külön bejáratú, nincs szol-
galmi út, nincs közös bejáró a telekre.

Ár: 26,9 M Ft.
Érd.: Horváth Csilla +36-70/321-7759

Győr-Marcalváros I-en, 63 nm-es pa-
nellakás eladó! A lakásban található 2
és fél szoba, valamint erkély.

Ár: 16,6 M Ft.
Érd.: Kálmán Gábor +36-20/524-1818 

Győr-Sziget Belváros és Egyetem köze-
li részén, 7+7 lakásos, új építésű társas-
házban eladó 49,56 nm-es tetőtéri la-
kás, 5,94 nm-es erkéllyel. Elosztását te-
kintve az amerikai konyhás nappali
mellett 1 külön bejáratú egész szoba és
1 fél szoba kapott helyet.

Ár: 19,6 M Ft.
Érd.: Horváth Csilla +36-70/321-7759

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

UTOLSÓ LAKÁS! Győr-Ménfőcsanak
és Győrújbarát határán a Százszorszép
lakóparkban épül ez a 20 lakásos társas-
ház. Ez a lakás első emeleti  39 nm+4
nm erkély. Elosztása 1 szoba +nappali.
Ha kedveli a kertvárosi hangulat, ez a
lakás Önre vár!

Ár: 11,5 M Ft 
Érd.: Búza Tímea +36-70/425-5590

Győr-Kisbácsán, Pacsirta lakóparkban,
15 lakásos, új építésű társasházban  27–
61 nm-es lakások eladóak! Ez a 27,86
nm-es lakás az emeleten található, mely-
hez 5,74 nm-es erkély tartozik!

Ár: 9,5 M Ft.
Érd.: Tomena Ildikó +36-20/669-3903

Nádorvárosban, 26 lakásos, liftes, mély-
garázsos, új építésű társasházban 25–50
nm-es utcafronti üzlethelyiségek és 34–
80 nm-es és penthouse lakások leköthe-
tőek. Ennek a fszt-i, utcafronti, üvegpor-
tálos, 25,16 nm-es üzlethelyiségnek az el-
osztása még szabadon kialakítható. Kivá-
ló elhelyezkedésének és az átmenő forga-
lomnak köszönhetően, itt sikeres üzletet
nyithat! Közelben a Vásárcsarnok is!

Ár: 10,8 M Ft
Érd.: Venczel Tóth Anita +36-30/376-3718 
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Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

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

gépi parkgondozó,
kézi parkgondozó, kézi úttisztító,

bádogos (tetofedo),
szökokútkezelo

´́
´́

´́
´́

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

Feltétel: C kategóriás jogosítvány •  legalább 3 év teher-
gépjármű-vezetői tapasztalat • GKI kártya
Előnyt jelent: E kategóriás jogosítvány • darukezelői képesítés
• veszélyes áru szállítását igazoló képesítés

Jelentkezési határidő: 2017. június 30.

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

gépjármuvezeto´́ ´́

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 23—29.

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.

Csirkecomb farrésszel 1 kg

319 Ft/kg

Dreher dobozos
sör 0,33 l,

393,94 Ft/l 130 Ft/db

Helyben készített,
juhbélbe töltött
grillkolbász
1 kg

1099 Ft/kg

HB dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

kartonos ár

149 Ft/db

Magyar túró 450 g,
731,11 Ft/kg

349 Ft/db

Floriol extra
szûz olívaolaj
0,5 l, 2298 Ft/kg

1149 Ft/db

A GYHG Nonprofit Kft. Fekete Dávid
alpolgármester, önkormányzati kép-
viselő és Szeles Szabolcs önkor-
mányzati képviselő kérésére és tá-
mogatásával a háztartásokban fel-
halmozódott lom jellegű hulladékok
elhelyezésére gyűjtőpontot üzemel-
tet egyszeri alkalommal. A hulladé-
kok átvételére kizárólag a gyűjtőhe-
lyen van lehetőség. 

Június 30-án, pénteken 12 és 16
óra között Pinnyéden, a Pinnyédi Mű-
velődési Ház mögött lesz az esemény.

Július 1-jén, szombaton 8 és 16
óra között Sziget–Újvárosban, a Ber-
csényi Miklós Szakközépiskolával
szembeni aszfaltos sportpályán mű-
ködik a szelektív hulladékgyűjtés.

Elhelyezhető itt többek között
elektronikai, fém, műanyag, nyesedék,
építési törmelék, csomagolóanyagok,
bútorok, berendezési tárgyak. Veszé-
lyes hulladékot a kihelyezett gyűjtő-
ponton nem lehet leadni.

A hulladék lerakására a győri lako-
sok, a Győrben szemétszállítási díjat fi-
zetők jogosultak. Jogosultságukat iga-
zolhatják a hulladékszállítási díj befize-
téséről szóló számlával, akiknek pedig
ilyen nincs – mert a társasház közösen
fizet –, a korábban kiadott Győr Kártyá-
val vagy lakcímkártyával, illetve szemé-
lyi igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladék-
gyűjtés a rendőrség és a közterület-
felügyelet kiemelt biztosítása mel-
lett zajlik.

Újabb körforgalom szépült meg Győr-
ben. Ezúttal a Bácsai úton, a „közép-
ső” körforgalom növényzetét cserél-
ték ki a Győr-Szol Zrt. szakemberei. A
meglévő, kör alakot formázó rózsa -
ágyás egyik félkörívébe virágzó évelő
növényeket ültettek. A körforgalom te-
rületére elsősorban nyírfát, tűztövist,
levendulát, tűzliliomot, cickafarkat,
zsályát, díszfüvet telepítettek.

Győrben a körforgalmak növényzeté-
nek megújítására 2015-ben meghirde-
tett program Radnóti Ákos városüzemel-
tetésért felelős alpolgármester kezde-
ményezésére, a Győr-Szol Zrt. tavaly
kezdte el megújítani a városban találha-
tó körforgalmak díszítő növényzetét.
„Fontosnak tartom, hogy az utóbbi évek-
ben szép számban megépített körfor-
galmak ne csak a közlekedők biztonsá-
gát szolgálják, hanem legyenek a város
rendezett, üde színfoltjai is” – mondta el
a program indításakor az alpolgármes-
ter. „Ezért a közszolgáltatóval átfogó dí-
szítési tervet készítettünk, hogy ennek
az elvárásnak megfelelően, megújítsuk
a korábban telepített növényzetet. A cél,
hogy dekoratív, színes területek alakulja-

Kihelyezett
szelektív
hulladék-
gyûjtés

Újabb körforgalom
növényzete újult meg

nak ki, ugyanakkor annak fenntartása
minél költséghatékonyabban, kevés kézi
erő igénybevételével valósuljon meg.
Ahol a technikai feltételek engedik, ott
öntözőrendszert is telepítenek a körfor-
galomba” – tette hozzá.

Ebben az évben először a Radnóti
utca–Bercsényi liget–Olimpiai út cso-
mópontban található körforgalmat
vették kezelésbe a szakemberek. A kö-
vetkező időszakban várhatóan meg-
szépül a Radnóti utca–Szarvas utca,
az Ipar út–Szigethy Attila út–Fehérvári
út körforgalma is.

A körforgalmak felújításán túl a Győr-
Szol Zrt. a Szent István út közepén talál-
ható egynyári ágyás egy részét átalakí-
totta évelőágyássá. Itt formára nyírt
lombkoronájú cserjéket és fákat ültettek,
színes levelű évelő növényekkel vegyítve.
A fentiek mellett a Győr-Szol Zrt. Város-
üzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósá-
ga nagy hangsúlyt fektet a már megszé-
pült körforgalmak és ágyások fenntartá-
sára is. A kipusztult vagy éppen ellopott
növények helyett újakat telepítenek, az
ágyásokat folyamatosan kapálják és
gyommentesítik.



ÁLLÁS 

Pénteken megjelenő
hetilap 1 napos ter-
jesztésére keresünk
munkatársakat. Jelent-
kezni lakcím és telefonszám
megadásával, az ugyinte-
zes@laphir.hu e-mail címen
lehet.

Éttermünkbe keresünk 4 órás
műszakba konyhai moso-
gatót. Jelentkezni lehet személye-
sen  a Marcal étteremben vagy a
96/431-330-as telefonszámon.

Familienhotel sucht
sofort Koch/Köchin
Küchenhilfe, Servi-
cepersonal. Unterkunft
und Verpflegung werden ges-
tellt. Saisonarbeit oder Feste-
instellung Gute Bezahlung.
Deutsche Grundkenntnisse
Voraussetzung. Bewerbung
an info@waldhotel-baechle-
in.de.

Betanított munka Győr-
ben! 3 műszak 8 óra Nettó
140.000 Ft/hó + 8000 Ft kafetéria
+ bónuszok, + munkába járás térí-
tése Győrieknek is. Tel.: 06-
70/610-1131. Közepesen nehéz fi-
zikai munka.

Szakmunka Győrben! NC-
esztergályos, esztergályos, köszö-
rűs, szerszámkészítő, fényező, ko-
vács, géplakatos, villamosmér-
nök vagy elektrotechnikusi vég-
zettség. Kiemelkedő bérezés
megegyezés szerint. Tel.: 06-
70/610-1131.

SZOLGÁLTATÁS

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

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

áthúzása anyagválasztással. 
Ingyenes felmérés –

szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

Pótvizsgára felkészítést
vállalok MATEMATIKA, FIZIKA,
KÉMIA tárgyakból Győrben, általá-
nos és középiskolás diákok számára.
Tel.: 06-30/844-6979.

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

Épületek bontását vállalom,
törmelékek elszállításával is, számla-
képesen. 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 villany-
bojlerek 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 kárpi-
tozást, javítást vállalok in-
gyenes felméréssel, vidéken
is. Nagy szövetválasztékkal.
Tel.: 06-20/239-9198.

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés 

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

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lera-
kása, tisztasági festések,
homlokzatfestés és gipszkar-
ton rendszerek 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 fe-
lesleges holmiját pincéjéből, pad-
lásáról, lakásából, illetve udvaráról.
Hívjon bizalommal! Non-stop tel.:
06-70/675-0654.

Fűnyírás, kaszálás, sö-
vényvágás, fakivágás, gyökérkivé-
tel, fametszés, kertásás, bozótir-
tás! 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

Szigeti, 1+ fél szobás, 50 nm-es,
összkomfortos, felújított, zárt udvari
parkolóval rendelkező, határozott idejű
bérleti szerződéses lakást cserélne 50
nm-es vagy annál nagyobb, 3 szobás,
ami lehet 1+ 2 fél – 2+ fél szobás, sa-
ját tárolóval rendelkező, határozott-ha-
tározatlan bérleti szerződéses bérle-
ményre. (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. (Hirdetés -
szám: 348.) 

Belvárosi, 1 szobás, 32 nm-es,
egyedi gázfűtéses, felújított, galériás,
nyugodt, csendes helyen lévő, hatá-
rozatlan idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne 55–70 nm-es, 2-3 szo-
bás, határozatlan idejű bérleményre.
Újváros, Bán Aladár utca, bérlemé-
nyen tartozás kizárva. WC külön le-
gyen. (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, felújí-
tott, szép állapotú, határozatlan ide-
jű bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 55–68 nm-es, 3 szobás, határo-
zatlan idejű bérleményre. Sziget, Új-
város, Bán Aladár utca kizárva, tar-
tozás átvállalása lehetséges. (Hirde-
tésszám: 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. (Hirdeté s -
szám: 354.) 

ÉPÍTŐANYAG

EGYÉB

Faáruk, dísztárgyak, fara-
gások, érdekességek ter-
mészetes fából. Győr-
Pinynyéd, Napfény út 11.
Minden héten, szombat-
tól hétfőig: 14–18óráig.

Még van
két szabad hely!

FOTÓTÁBOR
Pápateszér, 2017. 07. 03–07.
Szakmai vezető: Laposa Tibor

+36-70/286-3665

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.

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 első emeleti,
2 szobás, erkélyes téglalakás eladó.
21.990.000 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 eladó
200 nöl telek+18 nm-es faház. Érd.: 06-
20/481-9986; mari5663@ gmail.com

LAKÁSCSERE

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 szer-
ződéses lakást cserélne 2–4 szobás, ha-
tározatlan idejű bérleményre. Újváros, Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám: 615.) 
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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
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A győri Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál egy vissza nem térő alkalom a ma-
gyar fiatal kajak-kenusok számára,
ezért előnyt élvez a korosztályos világ-
bajnoksággal szemben is, Dónusz Éva
utánpótlás szövetségi kapitány szerint.

A szakember a nemzetközi meg-
méretések között a júliusi EYOF-ot a
15-16 évesek számára egyértelműen
a többi viadal, így a győri eseménnyel
egy időben zajló ifjúsági világbajnok-
ság elé helyezi. Az olimpiai bajnok Dó-
nusz Éva elmondta, hogy a múlt hét
végén Szegeden rendeztek külön vá-
logatót az olimpiai fesztiválra, és azon
óriási mezőny gyűlt össze, így nagyon

Kedden kezdődött és szombatig tart a LXI. Országos Serdülő Úszó Bajnokság
Győrben, az Aqua Sportcentrumban. Az esemény EYOF-tesztversenyként is
funkcionál. A verseny kiváló alkalom arra, hogy teszteljék a létesítményt és min-
dent, amire majd július 23–29. között lesz szükség az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon. Így az akkreditációk ellenőrzésétől kezdve vizsgázik a beléptető rend-
szer, a vendégek és a szurkolók fogadása, és természetesen a sportolók tájékoz-
tatását, kényelmét is garantálják. Az úszóknak nem marad más dolga, mint az
úszásra és a lehető legjobb eredmények elérésére összpontosítani, egészen
szombat estig. Az OB programja pénteken és szombaton is 17 órakor kezdődik.

Atlétikában is közeledik az EYOF-csapat
végső kijelölése. Lengyák György után-
pótlás szakági referens szerint már körvo-
nalazódik az indulók névsora. A múlt heti
U18-as válogatott viadal is a tisztánlátást
segítette. Több EYOF-keretben szereplő
2001–2002-es korosztályú atléta is indult
a miskolci viadalon, idősebb cseh, szlovák
és szlovén sportolókkal együtt.

„Csapatunkban volt a legtöbb olyan
induló, akik a felső korhatárnál fiatalab-
bak voltak. Tekintettel a közelgő hazai
rendezésű EYOF-ra, azokban az esetek-
ben, amikor a 15-16 éves atlétánk azo-
nos, vagy közel azonos eredménnyel
rendelkezett a 2000-ben születetett ver-
senyzőtársával, az EYOF-fal kapcsolatos

Kajak-kenu: hatan az érmekért
színvonalas versengéseken bizonyít-
hattak a tehetségek. A győri EYOF-on
a kajakosok közül Keresztes Kristóf,
Opavszky Márk, Rendessy Eszter és
Szellák Szabina, míg kenuban Hor-
váth Bence és Molnár Csenge vesz
részt. A kapitány szerint jó esély van
arra, hogy minden számban legyen
döntős, ami a legjobb négy közé kerü-
lést jelenti, mivel az EYOF-on négyes
finálékat rendeznek. Az Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztiválra július 23. és 29.
között kerül sor, azon tíz sportágban
130 versenyszámot rendeznek, és öt-
ven országból 2500 sportolót és
1100 kísérőt várnak.

Közel a rajt: EYOF-tesztverseny 
az Aqua Sportcentrumban

Alakul az atlétacsapat
rutinszerzés, információszerzés miatt a
fiatalabb versenyző került a csapatba” –
mondta Lengyák György. A legjobb ma-
gyar versenyző különdíját a lányoknál az
EYOF-csapat tagja, Urbán Zita kapta,
aki 2000 méter akadályon győzött. Jó fu-
tással nyert a szintén EYOF-os kerettag
Horváth Karolina 3000 méteren és End-
rész Klaudia távolugrásban. A válogatás
az EYOF-ra június 24–25-én zárul az If-
júsági Atlétikai Bajnokságon, ahol a ser-
dülők is rajthoz állhatnak.

A júliusi Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon Győrben versenyszámon-
ként egy nemzetet csak egy sportoló
képviselhet. Országonként maximum
24 atléta indulhat.
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szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Az EYOF sportági nagykövetei
közül egészen biztos, hogy a ké-
zilabdázók ismerik egymást a
legjobban, hiszen néhány éve
klubtársak az Audi ETO-ban.
Egyikük Görbicz Anita, a sport-
ág ikonja, a világ valaha volt
egyik legjobb játékosa, Pál Ta-
mara pedig a jövő nagy re-
ménysége, egy céltudatos és
szorgalmas tehetség, aki a le-
genda nyomdokaiba lépne.

2005-ben Görbe már túl volt néhány
nagy sikeren a zöld-fehérekkel és a ma-
gyar válogatottal is. Ekkoriban ünne-
pelte első bajnoki címét az ETO-val,
megtapasztalhatta Athénban,
hogy milyen érzés olimpián ját-
szani, a vitrinjében pedig ott volt
egyebek mellett a 2003-ban,
Zágrábban szerzett világbajno-
ki ezüstérem, egy ugyanilyen
színű medál a győri junior vb-ről,
és számos egyéni elismerés is. Pál
Tamara nagyjából ekkor kezdett el ké-
zilabdázni még Debrecenben, a ma-
zsorettezésnél ugyanis jobban tetszett
neki, amikor labdával játszhatott. Az
egyik nyáron Győrben edzőtáborozott
csapatával, itt tűnt fel az ETO szakmai
stábjának tehetsége. Négy éve család-
ja is a városba költözött. „A korosztá -
lyos csapatokkal szinte mindent meg-
nyertünk, amit csak lehet, voltunk ser-
dülők között bajnokok, sőt az iskolai vb-n
is aranyérmet szereztünk. Tavaly kap-
tam lehetőséget arra, hogy a felnőtt
csapattal készüljek. Óriási élmény volt
világsztárokkal edzeni, később pedig
álomszerűnek tűnt, hogy mérkőzése-
ken is pályára léphettem az NB I-ben
és a Bajnokok Ligájában is.” Erre
mondják, hogy tegye fel a kezét az, aki
nem élné át szívesen a BL-hangulatot
16 évesen. Tamarának ez megadatott,
persze nem érdemtelenül. 2015-ben a
legjobb magyar játékosnak választot-
ták korosztályában, kétszer lett Gör-
bicz Anita-ösztöndíjas. Erről már a díj
alapítója, a példakép beszélt akkor,
amikor az EYOF-nagyköveteket bemu-
tatták. „Nagyon nagy tehetség, erre
már évekkel ezelőtt felfigyeltünk, örü-
lök, hogy ilyen fiatalon a csapattársaim
között lehet. Rengeteget fejlődött kö-
zöttünk, és sok mindenben ő is tud se-

gíteni minket, tapasztalt játékosokat.
Hosszú út áll még előtte, örülök, hogy
részese lehet az EYOF-nak.” Anita azt
mondja, júliusban nem csak a kézilab-
da-mérkőzéseken találkozhatnak vele

a szurkolók, mert nézőként minden
sportág versenyeire kíváncsi az EYOF-
on. Csapattársának persze nagyon
drukkol. „Az egyik szemem sír, a másik

nevet, mert én nem lehetek ott játékos-
ként egy ilyen eseményen, viszont
büszkévé tesz, hogy Győr a házigazdá-
ja a fesztiválnak. Az EYOF-ot kicsit ma-
gaménak érzem. Ebben a városban
kezdtem a kézilabdát, itt is fejezem be,
nagy dolog, hogy ilyen sporteseményt
rendezhetünk. Két olimpián játszottam,
Athénban és Pekingben, és úgy tudom
elképzelni, hogy Győrben is hasonló
hangulat uralkodik majd az EYOF alatt.
Ezt persze lehetetlen szavakba önteni,
ott kell lenni.”

Pál Tamara meghatározó játékosa az
EYOF-válogatottnak, a felkészülés mi-
att alig van szabadideje, de úgy gondol-
ja, ha jönnek az eredmények, megéri ezt
az áldozatot meghozni. Az olimpiai fesz-
tiválon nyolc ország csapata lép pályára,
két négyes csoportban, a magyarok az
aranyéremre is esélyesek „Hihetetlenül
jó közösség a válogatott, bolondos tár-
saság vagyunk, a pályán pedig igazi
csapatként küzdünk. A csoportból sze-
retnénk továbbjutni, mégpedig az első
helyen. Hollandiát, Romániát jól ismer-
jük az ellenfeleink közül, mindkét csapa-
tot több mint tíz góllal vertük nemrég.
Norvégiával pedig az EYOF előtt ját-
szunk a felkészülés során, őket is lesz al-
kalom megismerni. Ha minden jól ala-
kul, Győrből öten lehetünk ott a váloga-
tottban.” A zöld-fehérek irányítójára sű-
rű nyár vár, hiszen a „kis olimpia” után
Európa-bajnokságon vesz részt a nem-
zeti csapat, a főszerepben az ETO játé-
kosaival, köztük Tamarával, aki közben
szerződést kapott a BL-győztes klub fel-
nőtt csapatától. „Görbicz Anita, Kova-
csics Anikó vagy Tóth Gabi is irányító
poszton játszik, akár csak Pál Tamara.
Mindannyian az ETO-ban fejlődtek
idáig, klasszis kézilabdázók lettek. Ta-
mara nagyon jó úton jár, és ha folya-
matos marad a fejlődése, akkor a töb-
biek nyomdokaiba léphet” – mondta
a fiatal kézilabdázóról Róth Kálmán,
az ETO utánpótlás-szakembere. Ha
valakinek, neki hihetünk. Az ETO-sok
pedig a fesztiválon akár győzelemre is
vezethetik a válogatottat.

Gyôri kézilabdázó vezetheti gyôzelemre 
az EYOF-válogatottat
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A szlovák első osztályban az Euroliga
szereplést kiharcoló Ruzomberok csa-
patának középpályásával erősíti meg já-
tékoskeretét az NB II-be feljutó ETO FC
Győr. A 26 éves Nagy Martin klubja
meghatározó játékosa volt a bajnokság-
ban, az ETO szakmai stábja szerint kivá-
ló párost alkothat az ETO középpályáján
Pongrácz Viktorral. A 176 centi magas
játékos öt szezon után távozik nevelő -
egyesületéből. A középpályást a szlovák
első osztályú Spartak Trnava is szerette
volna leigazolni.

A Győri Műszaki SZC. Hild József Építő-
ipari Szakgimnáziuma nyerte a diákolim-
pia országos döntőjét, amelyen az or-
szág 20 legjobb középiskolai labdarú-
gócsapata vett részt. A Vépen rendezett
tornán a fináléban a Szentgotthárd ellen
játszottak a győriek, és büntetőkkel 6–5-
re nyertek. A vándorserleg ismét Győrbe
került. Tavaly a győri Lukács-iskola csa-
pata vívta ki ezt az elismerést. A győztes
csapatban Bugovics Bence, Csillag Má-
té, Dékány Dávid, Kuller Ádám, Modro-
vits István, Németh Balázs, Pintér Bence,
Rozmán Gábor, Stecina Marcell és Sza-
lai Zoltán szerepelt. A csapat edzője Bar-
talis Katalin testnevelő tanár, az ő mun-
káját az országos döntőn Bognár János

Molnár László, a labdarúgó NB I-ből
kieső Gyirmót vezetőedzője a klub
honlapján beszélt a várható igazolá-
sokról és a célkitűzésekről, a követke-
ző szezonban. 

„Megfelelő állóképesség és kondíció
nélkül ma már nem lehet eredménye-
sen játszani ezt a játékot. Ez az alap te-
hát, hiszen egy labdarúgónak akár több
mint tíz kilométert is kell futnia egy mér-
kőzésen. Ehhez pedig atletikusan felké-
szült játékosok kellenek, ezért az előké-
születek során erre nagy hangsúlyt fek-
tetünk majd. Szeretném, ha igazán ka-
rakteres futballisták alkotnák a csapa-
tot. Olyanok, akik valódi hittel és nagy
szívvel játszanak” – mondta a szlovákiai

A Rába ETO és Győr lesz a házigazdája
az UEFA Futsal Cup egyik csoportjának,
a főtábla októberi küzdelmei során. Az
augusztusi selejtezőkör után tulajdon-
képpen két részre oszlik a mezőny. A fő-
tábla mindkét ágán négy négyes cso-
portot alakítanak ki. Az „A” ágon szere-
pel majd az összes élcsapat, és a cso-
portgyőztesek mellett a legjobb három

Futsal BL: Gyôrben a csoport
második helyezett is továbbjut az elit-
körbe. A győriek a B ágon szerepelnek,
ahova az előselejtezős csoportok győz-
tesei is kerülnek, innen viszont csupán
a kvartettek első helyezettjei léphetnek
tovább az elitkörbe. A selejtezőben au-
gusztus 22. és 27. között, a főtáblán pe-
dig október 10. és 15. között rendezik a
mérkőzéseket.

Az NB I-be jutás a Gyirmót célja
magyar szakember. A tréner a játékos-
keret átalakulásáról is beszélt.

„Egyelőre három felvidéki játékos van
itt, közülük Németh Zsolt kötött már szer-
ződést a klubbal. Várok még játékosokat
Szlovákiából, és remélem, ők segítenek
nekünk. Rendkívül nehéz lesz az NB II, és
nekünk legalább 70 pontot kell összegyűj-
tenünk ahhoz, hogy elérjük a célunkat.” A
Gyirmót eddig a szlovákiai DAC-ból szer-
ződtette Németh Zsoltot, és a napokban
aláírta szerződését az ETO-nevelésű
Nagy Patrik is. A 26 éves játékos megjárta
az osztrák Rapid Wien együttesét is, leg-
utóbb a magyar élvonalban a Haladás szí-
neiben játszott, majd Sopronban szere-
pelt az NB II-ben. Távozott Gyirmótról Mi-
jusko Bojovic, Kristian Kolcak, Anto Radel-
jic, Tamás Krisztián, Novák Csanád, Si-
mon Ádám és egyelőre nem dőlt el, hogy
Sebők Zsolt marad-e a csapatnál. A felké-
szülési időszakban a Gyirmót a tervek sze-
rint játszik az egyik legnépszerűbb török
csapattal, a Galatasaray-jal is. A mérkőzés
július 2-án, vasárnap 18.30-kor kezdődik
a szlovákiai Somorján. A Galatasaray leg-
utóbb negyedik lett a török bajnokságban,
az Európa-ligában selejtezőre kényszerül,
ám 2013-ban még BL-negyeddöntőt ját-
szott, 2000-ben pedig UEFA-kupát, Eu-
rópai Szuperkupát nyert.

Diákolimpiát nyertek a hildesek

Szlovák élvonalból igazolt az ETO

segítette. Az országos döntő különdíja-
sai között Szalai Zoltánt választották a
legjobb mezőnyjátékosnak.

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 30/272-2064,
Kovács Aliz 70/947-9409. Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő.
Jelentkezés: péntek 16–18 óra között
a Győri Sátoros Fedett Uszodában.

• Heti turnusokban minden hétfőn indul 5 éves kortól • 2017. június 26–
augusztus 11-ig, naponta 7.30-tól 16.15-ig  • Táborvezető és úszóedző-ta-
nárok felügyeletével • Ebéd (választható) és uzsonna. 

Programok: úszásoktatás, úszóedzés, 
strandolás, football-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aerobic, 
vízi torna, játékos vetélkedők,
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kedvezmény!
A június 26-i táborra

Molnár László 
vezetőedző
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Június 24-én, szombaton 8. alkalommal rajtol el a
Győr–Lipót futóverseny mezőnye az Egyetemi Csar-
noktól, 10 órakor. A helyszínen 9 óráig lehet nevezni a
26,4 km távra egyéniben és 3 fős váltóban, valamint
várják a jelentkezőket a kerékpár- és görkorcsolyatúrá-
ra is. A verseny útvonala a szigetközi településeken át
vezet a Lipóti Termál- és Élményfürdőben felállított cé-
lig. A versenyzőket a célba érés után fürdőzés várja.

Idén szomorú megemlékezéssel is társul a ver-
seny. Kecskés Tamás április 30-án kerékpárverseny
közben halálos balesetet szenvedett, az ő emléké-
nek ajánlják az eseményt, amelyen családjának
szerveznek gyűjtést.

A magyar válogatott 49–48-ra ki-
kapott Olaszországtól, a csehor-
szági női kosárlabda Európa-baj-
nokság nyolcaddöntőjében, ezzel
búcsúzott a kontinenstornától, és
a 9–12. helyen zárta az Eb-t. 

A csoportkörben a magyar lá-
nyok a spanyol és az ukrán együt-
testől vereséget szenvedtek, a házi -
gazda cseheket pedig legyőzték.

„Nagyon sajnálom, küzdöt-
tünk az olaszok ellen, hajszálra
voltunk a győzelemtől, de ezek
szerint jobb volt az olasz csapat,
így ők jutottak tovább, mi pedig
mehetünk haza. Ennyire közel
még nem voltunk a nyolchoz.
Büszkék lehetünk magunkra,
mert ez egy jól sikerült Eb volt,
ugyanakkor most nem tudok en-
nek örülni" – mondta a CMB Car-
go-UNI Győr centere, Krivacevic
Tijana. A Győr játékosai közül Si-
mon Zsófia összesen 88 percet
játszott az Eb-n, 18 pont és 12 le-
pattanó volt a mérlege. Varga
Zsófia az első két meccsen nem
kapott lehetőséget, majd az uk-
ránok és az olaszok ellen össze-
sen 9 percet töltött a pályán, ami
alatt 2 pontot és 1 lepattanót

Futóverseny Lipótig

A résztvevő országoknak július 7-ig kell leadniuk vég-
leges nevezésüket a győri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválra. Az úgynevezett „long listek” leadási ha-
tárideje csütörtök este volt, ezen minden lehetséges
versenyző, edző, szakember neve szerepel, ezt szű-
kítik majd július elején. Magyarország házigazdaként
minden sportágban maximális létszámot indíthat,
így a hazai csapat 152 tagú lesz, ami rekordnak szá-
mít. Az indulók a korábbi EYOF-szereplések, az eu-
rópai ranglisták és a különböző válogatóversenyek
alapján szereznek részvételi jogot.

Búcsúzott az Eb-tôl a magyar válogatott

szerzett. Krivacevic Tijana 89
perc alatt 33 pontig és 19 lepat-
tanóig jutott.

Sopronban edzőtáborozott
Horváth József szövetségi kapi-
tány és Sterbenz Tamás irányítá-
sával a női korsárlabda Universi-
ade-válogatott bő, 24 fős kerete.
Az edzőtábor végén a két szakve-
zető 14 fős csapatot jelölt ki. A
keret tagjai hathetes egyéni ed-
zéstervet kapnak. Július végén

kezdődik meg a közvetlen felké-
szülés az augusztusi, Tajvani Uni-
versiadéra. A válogatottban a
CMB Cargo-UNI Győrből Simon
Anikó szerepel. A magyar váloga-
tott az A-csoportba került az Uni-
versiadén. Itt Chile, Svédország
és a házigazda Tajvan lesz az el-
lenfél. Augusztus 21-én Svédor-
szág ellen kezdenek a mieink, 22-
én Chile és 23-án Tajvan ellen
lép pályára a válogatottunk. 

Hamarosan lezárul
a nevezés az EYOF-ra

A győri Simon Zsófia 
a válogatott mindegyik
meccsén pályára lépett 
az EB-n 
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