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• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat az
egyszerû finanszírozástól
a teljes flottakezelésig.

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.

A projekt keretében áthelyezik a Mo-
soni-Duna torkolatát, amit egy kétnyí-
lású, árvízkapu funkcióval is rendelke-
ző vízszintszabályozó műtárggyal és
egy egyszerű kialakítású hajózsilippel
valósítanak meg – írta az MTI.

A Mosoni-Duna torkolati szaka-
szának vízszint-visszaállítását szol-

A katasztrófavédelmi kirendeltségek
a lakossági riasztó eszközök működő-
képességét hangos próbával leg-
alább évente egyszer ellenőrzik. Győr-
ben július 4-én 8 órától kezdődik a
próba, melynek során – 30 másodper-
ces folyamatos, állandó hangmagas-
ságú szirénahang, 30 másodperc szü-
net, majd újból 30 másodperces folya-
matos, állandó hangmagasságú sziré-
nahang – riadó elmúlt jelzést adnak le.
„A hangos próba kizárólagos célja,
hogy ellenőrizzük a riasztó eszközök
működőképességét és a település le-
fedettségét. A jelzéseket ellenőrzés
keretében adjuk le, semmilyen ve-
szély bekövetkeztét nem jelzik, a la-
kosság részéről semmiféle teendő
nem szükséges” – tájékoztatott a ka-
tasztrófavédelem, és a kellemetlensé-
gért a lakosság megértését kéri.

Az ellenőrzések ettől kezdődően
négy napig tartanak, ütemezetten.

HIRDETÉS MOZAIK

Elindult a Mosoni-Duna
vízszint-visszaállítási projekt

gáló projekt elindult, ajánlattételi
szakaszban van a kivitelező kiválasz-
tására vonatkozó feltételes közbe-
szerzési eljárás – közölte Fónagy Já-
nos, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium (NFM) parlamenti államtitkára
hétfőn, a parlament honlapján. A
19,3 milliárd forint támogatási ösz-

szegű projekt 2020 decemberig ké-
szül el. A torkolati műtárgy árvízka-
puként kizárja majd a Duna árhullá-
mait a vízszint visszaállításával, így
javítja az árvízvédelmet, és lehető-
ség nyílik a vizes élőhelyek rehabili-
tálására. A beruházás Győr és Vének
külterületét érinti.

Szirénapróbát
tartanak
jövô héten
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aki egy három és fél éves kislányt nevelt
akkor, s éppen állapotos volt, amikor az
isztambuli diák megérkezett hozzájuk.
„Az elején furcsa volt, hogy hirtelen lett
egy nagyfiunk, tartottam tőle, hogy az
életkorával kapcsolatos dolgokat nehe-
zebben kezeljük, de aztán egyáltalán
nem így lett. Élveztem, hogy mindent
meg lehetett vele beszélni, s hogy rajta
keresztül megismerhettük a török kul-
túrát”. Persze Emrét is nagyon érdekel-
te, hogy a magyarok miként gondolkod-
nak róluk. „Volt egy török, Mehemed,
Sose látott tehenet” – ütötte meg a fülét
Móricz Zsigmond verse egy alkalom-
mal, amikor az édesanya diavetítővel
mesélt a két kislányának – időközben

ugyanis megszületett a második gyer-
mek, akit Emre már testvéreként várt.
„Kikerekedett szemekkel kérdezte: mi
tényleg azt gondoljuk, hogy ők bugy-
gyos nadrágban járnak, és még a gye-
rekeinknek is ezt tanítjuk? Ezután sok
irodalmat elolvastunk együtt, s beszél-
gettünk arról, mit oktatnak nálunk ró-
luk az iskolában” – mesélte Katalin,
aki szerint még előny is volt, hogy
nem beszéltek a férjével tökéletesen
angolul, hiszen így Emre gyorsabban
elsajátította a nyelvünket. „Minden
kommunikációs probléma áthidalható,
főleg, hogy most már rengeteg fordító-
program is létezik” – hangsúlyozza.

A nyelvtudás tekintetében a fogadó-
család is csak nyerhet, hiszen a legtöbb
ide érkező fiatal beszél angolul is. Ban-
gáné Jarecsni Rita, az AFS Magyaror-

szág vezetője szintén fogadott néhány
éve családjával egy német lányt. „A gye-
rekeim német nemzetiségi iskolába jár-
tak, s a fogadás sokat segített nekik,
hogy az iskolában szerzett nyelvtudást a
mindennapokban tudják alkalmazni.
Akiknek általános, középiskolás gyerme-
keik vannak, és szeretnék, hogy bizton-
ságos otthoni környezetben tudjanak
nyelvet tanulni, ez a program kiváló lehe-
tőség” – mutat rá az első világháború
idején alakult szervezet hazai vezetője.
Az országban 1990. óta van jelen az
AFS, s eddig több mint kétezer magyar
diák csereévét, és nagyjából ugyanennyi
külföldi diák magyarországi tartózkodá-
sát szervezte meg. Az AFS révén több

mint 80 ország 13 ezer
diákja vesz részt min-
den évben 3–11 hóna-
pos külföldi tanul -
mány úton, s eddig vi-
lágszerte több mint
400 ezer középiskolás
és fiatal felnőtt tanulha-
tott külföldön, ahol ön-

kéntes befogadó családoknál éltek és
helyi iskolákban tanultak. Győr-Moson-
Sopron megye kiemelkedő szerepet tölt
be a nemzetközi diákcsere-szervezet ha-
zai életében, mintegy 15 önkéntes segíti
őket Győrben és Sopronban. S most
Győrben újabb fogadócsaládokat keres-
nek, augusztus végén ugyanis 110 diák
érkezik Magyarországra. Thai, török,
hongkongi, indonéz és olasz fiataloknak
keresnek családokat.

Bangáné Jarecsni Rita tájékoztatá-
sa szerint a legfontosabb feltétel a
szeretetteljes légkör, még csak külön
szobát sem kell biztosítani, az azonos
nemű gyerekekkel is lakhat a diák.
Sőt, gyermektelen párok is bekapcso-
lódhatnak a programba. A jelentkezés
és még több információ az afs.hu ol-
dalon érhető el.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Csupán egy plusz ágy, tányér és
sok szeretet kell ahhoz, hogy vi-
lágraszóló tapasztalatokat sze-
rezzünk az otthonunkban, cseré-
be azért, mert befogadunk egy
diákot a Föld valamely országá-
ból. A világ második legnagyobb
önkéntes szervezete, az AFS júli-
us végéig olyan győri családokat
keres, akiknek nyitva az ajtajuk
és a szívük is más kultúrák előtt.

Februárban írtunk legutóbb a diákok
körében Európa-szerte az egyik legsi-
keresebb kezdeményezésként szá-
mon tartott Erasmus+ programról,
mely idén harmincéves. A rendszerbe
a felsőoktatásban tanulók kerülhet-
nek, s tanulhatnak egy vagy több fél -
évet külföldön. Nyelvtanulás, önálló-
ság, magabiztosság, alkalmazkodás,
barátkozás, nyitottság és kapcsolat-
építés – csak néhány érv, amit felso-
roltunk a nemzetközi tapasztalatszer-
zés mellett, amit aztán kiválóan lehet
kamatoztatni hazatérés után.

A jelen cikkünk középpontjába állí-
tott AFS a középiskolásoknak nyújt ha-
sonló előnyöket, az őket fogadó csalá-
doknak pedig szintén világraszóló ka-
landot. „Hogy segítsünk a szervezetnek,
elvállaltuk, hogy egy hónapra befogad-
juk a Törökországból érkező Emrét, akit
egy másik fogadócsalád várt aztán. Vi-
szont amikor a férjemmel tartottunk ha-
za az akkor 17 éves fiúval, már az autó-
ban eldöntöttük, hogy maradhat nálunk
az egész tanévre, mert nagyon hasonlí-
tott a személyisége a miénkhez, beleil-
lett a családba. S már azt sem éreztük
problémának, hogy kicsi a lakásunk és
nem beszélünk kiválóan angolul” – em-
lékszik vissza Horváthné Czimer Katalin,

Alig kezdődött el a nyári szün-
idő, s máris gyermektragédiák
sokkolják az országot. A Duna
fővárosi szakaszán egy 12 éves
fiút még kimentettek a vízből,
később azonban a kórházban
meghalt. Tizennégy éves nővé-
rét pedig már csak holtan dob-
ta fel a Duna.
A kánikula sajnos mindig
megszedi a maga áldozatait.
Hiába a figyelmeztetés, az intő
szó, nyár végére a Duna mel-
lett a Tisza és a Balaton is tra-
gédiák sorát jelzi. Gyerekek és
felnőttek válnak saját vagy
szüleik felelőtlenségének az
áldozataivá.
A közhelyek leperegnek az
emberek egy részéről. Aki
nem tud úszni, ne menjen
mély víz közelébe. A folyók pe-
dig az úszni tudók számára is
ezer veszélyt rejtenek. Ha a
gyerekeknek ez nem jut
eszükbe, ott kellene állniuk a
szülőknek, akik a tragédia
előtti figyelmeztetést kiadják. 
A víz mellett a nyárnak egyéb
veszélyei is vannak. A minap
hozta nyilvánosságra az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság
Balesetmegelőzési Bizottsága,
hogy a nyári hónapokban két-
szer annyi gyermeket ér bal-
eset, mint februárban és már-
ciusban.
A gyerekek a szündő alatt fele-
lőtlenebbek, sajnos sokszor a
szülők is, így megtörténik a
baj. A figyelmeztetés ezúttal is
elhangzott: főleg nyaralóhe-
lyeken legyenek óvatosabbak
a közlekedők, vegyék le lábu-
kat a gázról és tartsák a féken,
mert bárhol, bármikor felbuk-
kanhat egy gyerek.
Sajnos nem nehéz megjósolni,
hogy a figyelmeztetés az ese-
tek egy jelentős százalékában
ezúttal is hatástalan marad. A
kánikula, a felelőtlenség, a sza-
badságok alatti nagyobb autó-
forgalom jobb esetben csak
anyagi kárral, rosszabb eset-
ben tragédiával végződik.
Vigyázzunk másokra, vigyáz-
zunk magunkra. Ne azzal kez-
dődjön a szeptemberi évnyitó,
hogy egy pad örökre üres marad.

Koloszár Tamás

Nyári veszélyek

A legfontosabb
feltétel a szeretetteljes
légkör

Kultúrákért cserébe egy diákot —
fogadószülôket keresnek
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Látványos szakaszához ér-
kezett a Győrt keletről elke-
rülő út építésének harmadik
üteme. Áll már az acélszer-
kezete annak a hídnak,
amely a Mosoni-Dunán
Győr szentiván kertvárost és
Győr-Bácsát köti össze – je-
lentette be a helyszínen tar-
tott sajtótájékoztatón Simon
Róbert Balázs országgyűlési
képviselő, a Győr-Moson-
Sopron megyei fejlesztések
miniszteri biztosa, Kiss Bog-
lárka, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. szóvivője
és Sitku László, a Hódút Kft.
hídépítési igazgatója.

A szerkezetkész hidat szeptember-
ben tolják a meder fölé. Hossza 395
méter. A meder bal és jobb oldalán
egyaránt ártéri hidak létesülnek, a
mederhíd úgynevezett kosárfüles
ívhíd lesz, ennek hossza 180 méter.
A híd díszkivilágítást kap és kerék-
párút is épül rajta.

A mederhíd építése iránt nagy
az érdeklődés, mivel ez jelenleg
Magyarország legnagyobb épülő
hídja. Az érdeklődés kielégítésére
a kivitelező egy Látogatóközpontot
épített a nagyközönség számára.
Regisztrálás után minden érdeklő-
dő megtekintheti a hídépítést. Je-
lentkezéseket a Látogatóközpont
Mosoni-Duna-híd Facebook olda-
lon éppúgy fogadnak, mint a

Látogatóközpontot nyitottak az épülô Duna-hídnál

Szerkezetkészen szeptemberben
tolják a meder fölé a hidat

hid@hodut.hu e-mail címen. Hét-
köznapokon elsősorban építésze-
ket, egyetemistákat várnak, havon-
ta egy szombaton azonban a nagy-
közönség számára is megnyílik a
Látogatóközpont.

„A hídépítéssel egyidejűleg a ki-
vitelező folyamatosan végzi az út-
építést is” – mondta el Simon Ró-
bert Balázs. Jelenleg humuszolás,
töltésalapozás és -építés, fagyvé-
dő és javítóréteg-építés van folya-
matban, és rövidesen megkezdő-
dik a pályaszerkezet építése. A töl-
tésépítéshez szükséges nagy tö-
megű anyagbeszállítás 85 százalé-
ka befejeződött. 

A most épülő harmadik ütem
az 1. sz. és a 14. sz. főút közötti 5,2
km hosszú, kétszer egysávos sza-
kaszt foglalja magában az új Mo-
soni-Duna-híddal, s átadása 2018
első felében várható. Akkor válik
teljessé a három építési ütemben
megvalósuló, 13,4 km hosszú új
nyomvonalon Győrt keletről elke-

rülő út, amely az M1-es autópályát
köti össze a 14. sz. főúttal. 

„A harmadik szakasz kivitelezé-
sének nettó összege 14,85 milli-
árd forint. A fejlesztés magyar költ-
ségvetési forrásból valósul meg” –
mondta el Kiss Boglárka. 

Az I. és II. ütemet már használhat-
ják az autósok. Az elkerülő út M1 au-
tópálya és Vonal út közötti szakasza
2015 szeptemberére készült el, a
második ütemet pedig a Vonal út és
az 1. sz. főút között 2016. decem-
bertől használhatják a közlekedők.

„Ha elkészül a harmadik sza-
kasz, akkor a Győr északkeleti fe-
lében élők, valamint Kisbajcs,
Nagybajcs és Vámosszabadi tér-
ségéből közlekedők a Belváros
érintése nélkül tudnak az ipari
parkba és az autópályára eljutni, a
Széchenyi híd részben tehermen-
tesül, kisebb forgalom mellett tisz-
tább lesz a város levegője” – fog-
lalta össze Simon Róbert Balázs a
keleti elkerülő nagy előnyeit. 

> > > www.gymskik.hu < < <

Kamara már a Facebookon is!

A KAMARA MINDENKIÉ
PROGRAMAJÁNLÓ — GYÔR

INNOSPORT 2017
NEMZETKÖZI
ÜZLETEMBER
TALÁLKOZÓ 
ÉS KONFERENCIA 

Július 27. 10 órától
Gyôr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, 
9021 Gyôr, Szent István út 10/A.

Kiállítótér és stand díjmentesen
igényelhetô een@gymskik.hu 
+36-96/520-290 elérhetôségen.

Vendég: Király Gábor kapus

MEGHÍVÓ KIÁLLÍTÓKNAK

MEGHÍVÓ NEMZETKÖZI
ÜZLETI PARTNERKERESÔKNEK

Üzletet kötne?
• regisztráljon online • töltse fel cégadatait, 
• adja meg partnerkeresô profilját. 
Kérjen információt
a +36-96/520-290 számon.

SZAKMAI ELÔADÁSOK
VÁLLALKOZÁSOKNAK

• Ha vállalkozása növekedését, akár
nemzetközi szintéren is el tudja képzelni

• ha megnézné milyen egy nemzetközi
üzletember találkozó,

• ha megtudná mit jelenthet
a sport-innováció, mint üzlet,

• ha érdekli mit gondol mindezekrôl
az évtized kapusa, Király Gábor

Jelentkezzen az InnoSport 2017
gyôri rendezvényére!

Információ kérhetô: een@gymskik.hu
e-mail címen, vagy a 96/520290 telefonon.

Bôvebb információért
keresse fel a KAMARA HONLAPJÁT!

www.gymskik.hu

Nyilvános,

INGYENES
esemény
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FEJLESZTÉS MODERN VÁROSOK PROGRAM

szerző: papp zsolt
látványtervek: tspc kft., főmetv zrt.

A héten jelent meg a Magyar
Közlönyben az a kormányhatá-
rozat, amely az Orbán Viktor mi-
niszterelnök és Borkai Zsolt pol-
gármester által aláírt együtt-
működési megállapodásban
szereplő fejlesztésekhez határ-
időket rendel. A Városházán új
szervezeti egység készíti majd
elő a fejlesztéseket.

A Modern Városok Program kereté-
ben olyan fejlesztések valósulnak

meg, melyek a győriek igényeit szol-
gálják, de nem csak a város, hanem
az egész régió számára fontosak. Az
ütemezés előkészítésében a kormány-
zati szervek mellett a Városháza is
részt vett – fogalmazott a polgármes-
ter. Mivel ez a következő évek kiemelt
fejlesztési projektje, ezért – mint meg-
tudtuk – Borkai Zsolt új polgármesteri
biztost nevez ki a feladatra. A koordi-
náció a polgármester felügyelete alá
tartozik, de új szervezeti egység jön
létre a minél hatékonyabb feladatellá-
tás érdekében.

A kormányhatározatból kiderül,
hogy a 8311. számú összekötő út
Győr-Ménfőcsanak–Győrújbarát–
Nyúl közötti szakasz fejlesztésének ki-
vitelezése, valamint a 82. számú főút
mentén, Győr és Pannonhalma Vilá-
görökség közötti kerékpárút kiépítése
már jövőre megkezdődik, de több
más fontos közlekedésfejlesztés ter-

Külön egység jön létre a Városházán

Modern Városok Program: 
Megszületett a fejlesztések ütemezése

vezése is elindul. A szlovák fél megke-
resésével még az idén megvizsgálják
a Győr–Dunaszerdahely közötti közúti
kapcsolat fejlesztésének lehetősége-
it, jövőre pedig megkezdődik a Győrt
elkerülő körgyűrű befejezésének elő-
készítése is. A városi belső keleti elke-
rülő út hiányzó szakaszának és ezzel
összefüggésben az új Mosoni-Duna-
híd megépítése (az Ipar utca és az új
Bácsai út összekötése) előkészítésé-
nek határideje 2018. december 31.,
míg a megvalósítás végdátuma 2021.
december 31. Az intermodális cso-
mópont kivitelezésének céldátuma a
vasútállomás és a buszpályaudvar fel-

újításával, valamint a Bartók Béla út
és a Szent István út közötti közúti
alagút megépítésével ugyancsak
2021. év vége.

A kormány által támogatott egész-
ségügyi, sport- és turisztikai célú fej-
lesztések közül az új mentőállomás
építésére és a kórház parkolási inf-
rastruktúrája érdekében az érintett
minisztériumoknak 2018. december
31-ig kell megtenniük a szükséges
intézkedéseket, a Széchenyi István
Egyetemre tervezett új Digitális Fej-
lesztési Központ esetében 2018. jú-
nius 30. ez a dátum. Az Olimpiai
Sportpark területén egy új sportho-

tel építésének és a püspökerdei sza-
badidőközpont támogatása érdeké-
ben ez év végéig folytatják le a vizs-
gálatot, az állatkertfejlesztés eseté-
ben ez a dátum 2017. június 30. A jö-
vő év végére a vízi élménypark meg-
valósításának vizsgálata is megtörté-
nik. Az idén készítik elő a színház és
a II. János Pál tér rehabilitációját, az
új hangversenyterem és a konferen-
ciaterem építésének, fenntartásának
lehetőségét, a Kormányhivatal, a Víz-
ügyi Igazgatóság és a katasztrófavé-
delem Vízügyi Hatósági Osztályának
új, méltó helyen történő elhelyezésé-
nek lehetőségeit is.
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A városi ünnepségen Borkai Zsolt polgár-
mester köszöntötte a „Győr Város Egész-
ségügyéért” és a „Győr Város Szociálpoliti-
kájáért” díjazottakat.

„Születésének jövőre ünnepeljük kétszázadik évfordu-
lóját, és ez az adat talán mindnyájunkat elgondolkoztat
egy kicsit. Az anyák megmentője ugyanis olyan mun-
kásságot tudhat magáénak, ami évszázadokkal ké-
sőbb is tiszteletet parancsol, példaként áll előttünk.
Nem véletlen, hogy az egészségügyi és a szociális el-
látás területén dolgozó szakembereket éppen a róla
elnevezett napon ünnepeljük, hiszen személye irány-
mutatást ad minden emberekkel és emberekért dol-
gozónak, hogy napi tevékenysége nem csupán egy
munka, hanem küldetés! Semmelweis Ignác annak
ellenére kiállt igaza mellett, hogy ezzel orvostársai kö-

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Hazánk első főápolójának,
Kossuth Zsuzsannának a
tiszteletére készített emlék-
táblát avattak hétfőn a Petz
Aladár Megyei Oktató Kór-
házban. Az ünnepségen az
ápolók megbecsültségének
emelését hangsúlyozták.

Kossuth Zsuzsanna születésének
kétszázadik évfordulója alkalmából
hirdetett emlékévet a Magyar Ápo-
lási Egyesület 2017-ben. Ennek
keretében számos ünnepséget
rendeznek országszerte, így a győri
kórházban is, ahol Lebó Ferenc
szobrászművész domborművét
avatták fel az A épületben. Kossuth
Lajos legfiatalabb húga az életét az
emberiség szolgálatába állította: ő
volt hazánk első főápolója, aki első-
ként hívta fel a figyelmet a sebesült
katonák ápolásának kötelességére,
s kezdeményezésére a világon elő-
ször a nőket is bevonták a tábori
ápolásba. Az első hadikórházakat
1848 októberének közepén szer-
vezték Győrben – a Czuczor Ger-
gely Bencés Gimnáziumban – és
Mosonban, a schwechati csata
mintegy ezer sebesültjének. Kos-
suth Zsuzsanna munkájának ered-
ményeként három hónap alatt 172
tábori kórház nyílt, melyekben a
megszokottnál korszerűbb mód-
szereket alkalmaztak.

A győri ünnepségen Kara Ákos
államtitkár, győri országgyűlési
képviselő hangsúlyozta, a gyógyító
munka mellett az értékőrzés terü-
letén is fontos munkát végeznek a

Kitüntetések Semmelweis-nap alkalmából
rében ellenszenvet váltott ki. Semmelweis tehát nem
a szakma elismerését kereste, hanem önzetlenül se-
gített az édesanyákon, a gyermekeken, általában véve
az embereken” – fogalmazott köszöntőjében Borkai
Zsolt polgármester, aki minden győri szakembernek
köszönetet mondott azért az áldozatkészségért,
amellyel nap mint nap végzik munkájukat. Dr. Szilágyi
István házi gyermekorvos Semmelweis Ignácra emlé-
kezett, majd Borkai Zsolt és dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester adta át az elismeréseket. „Győr Város
Egészségügyéért” díjat vehetett át Horváth Lászlóné,
nyugalmazott védőnő, dr. Muzsay Géza házi gyermek-
orvos. „Győr Város Szociálpolitikájáért” díjat kapott
Dezső Zsuzsanna, az Egyesített Egészségügyi és Szo-
ciális Intézmény Fogyatékosok Napközi Otthona veze-
tője és Lovászy Bernadett, a Család- és Gyermekjóléti
Központ esetmenedzsere.

Hazánk elsô fôápolója kapott emléktáblát
kórház dolgozói. Németh Zoltán, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Köz-
gyűlés elnöke hozzátette, a volt
fenntartó büszke az intézményre,
az elődökre és a mai dolgozókra is.
„A legtöbbet az ápolókkal találkoz-
nak a betegek, ám a munkaerő el-
szívása miatt az erőforrásaik hatá -
rán állnak. Akik itt dolgoznak, elhi-
vatottan teszik a dolgukat nap mint
nap” – emelte ki.

Bugarszki Miklós, a Magyar
Ápolók Egyesületének elnöke el-
mondta, feladatuk megadni a le-
hetőséget a betegeknek a gyó-
gyulásra és olyan erkölcsi tartást
mutatni nekik, mint amit egyko-
ron Kossuth Zsuzsanna is. Hoz-
zátette, az ápolókra a mindenna-
pokban is úgy kell tekinteni, mint

az egészségügy alappilléreire,
ezért nagyon fontos a szakma
megbecsültségének javítása.

Dr. Tamás László János, a kór-
ház főigazgatója arról beszélt,
mennyire fontos az ápolók jelenléte.
„Mindig küzdöttünk, hogy az ápolók
és az orvosok aránya jó legyen. Az
orvosok számát sikerült stabilizál-
nunk, az ápolóké viszont stagnál, fo-
lyamatosan cserélődnek a dolgozó-
ink. Ez azzal is jár, hogy az újakat ké-
pezni kell, a középkorú munkaerő vi-
szont egyre jobban hiányzik a rend-
szerből. Próbáljuk a munkakörülmé-
nyeket javítani, és a képzés feltétele-
it megteremteni. A források tekinte-
tében minden lehetőséget kihasz-
nálunk, hogy az elvándorlást meg-
állítsuk” – fejtette ki az főigazgató.

Az emléktáblát Horváthné
Fehér Anita és Kapronczai

Gabriella ápolók leplezték le
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szerző: h. f.
fotó: marcali gábor

Jelentős fejlesztések valósultak meg az első
félévben, a pénzügyi helyzet pedig stabili-
zálódott – jelentette ki Semmelweis-napi
ünnepi beszédében dr. Tamás László János,
a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
főigazgató főorvosa.

Az idén felújították a szemészeti osztályt, az intenzív
terápia két lélegeztetőgépet kapott, ugyancsak új,
fontos műszerekhez jutott a gyermekosztály, több
mint húszmillió forintból pedig korszerűsödött a hal-
lásvizsgáló központ a megyei kórházban. A műszer-
gyarapodások nagyrészt külső támogatóknak, ado-
mányozóknak köszönhetőek, de a kórház saját for-
rásból is igyekezett javítani a gyógyítás feltételein. Az
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra a városi önkor-
mányzat két új sürgősségi rendelőt alakított ki, ennek
a berendezését a kórház vállalta magára.

A főigazgató szerint a fekvőbeteg-ellátásban elő-
relépés történt, a teljesítmény-volumenkorlát vala-
melyest szélesedett, a járóbetegek fogadása, keze-
lése azonban folyamatos veszteséget hoz az intéz-
ménynek. Komolyabb elvándorlás nem sújtja a kór-
házat, az első félévben öt orvos lépett ki, kilenc
azonban érkezett. Vannak jelentkező rezidensek, de
még tudnának foglalkoztatni szakvizsgára készülő
doktorokat. A pénzügyi helyzetről elmondta: az
adósságállomány ötszázmillió forint körül stabilizá-
lódott. Dr. Tamás László János utalt arra, hogy no-
vembertől életbe lép az elektronikus receptfelírási
és beutalási rendszer, erre, s a digitalizáció egyéb
kihívásaira fel kell készülniük.

Semmelweis Ignácra dr. Mika Péter szülész-nő-
gyógyász emlékezett. Semmelweis Ignác nemcsak
a gyermekágyi láz okát fedezte fel, hanem felismerte
a boncleletek és a betegségek közötti összefüggést,
miszerint a veszély forrása maga a boncolási folya-
mat, és megoldási javaslatot is tett, nevezetesen a
klórvizes kézmosást, hangsúlyozta az orvos. Ezt kö-
vetően átadták az idei Nyári László-nívódíjat. A kór-

Ismert orvosok mennek nyugdíjba

Díjak, elismerések, kinevezések
a gyôri kórházban

ház legmagasabb szintű elismerését vehette át dr.
Balogh Péter traumatológus osztályvezető főorvos,
dr. Dézsi Csaba András professzor kardiológus, osz-
tályvezető főorvos, Haszonitsné Jánoki Márta diplo-
más ápoló, valamint Eőry Ferenc gazdasági igazgató.
Díjazták a kiváló munkatársakat, valamint kinevezé-
sekre, előléptetésekre is sor került. A főigazgató ok-
levéllel köszönte meg a nyugdíjba vonulók munkáját.
Nyugdíjba megy Bodóné Fertetics Marianna gazda-
sági igazgatóhelyettes, dr. Hetyésy Katalin, a közpon-
ti laboratórium osztályvezető főorvosa, minőségbiz-
tosítási igazgatóhelyettes, valamint dr. Papp Zsu-
zsanna belgyógyász főorvos.

Hagyomány a megyei kórházban, hogy ilyenkor ad-
ják át a Méhes Károly-publikációs díjat. Dr. Rácz István
professzor, tudományos igazgatóhelyettes méltatta a
15 éven át a győri gyermekgyógyászaton dolgozó Mé-
hes akadémikus munkásságát. A győri kórház munka-
társainak első félévi tudományos eredményeiről is be-
szélt. Kiemelte, hogy dr. Cséplő Péter, a központi

aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály orvosa
PhD fokozatot szerzett. Dr. Dézsi Csaba András kardi-
ológus főorvos pedig habilitált a Pécsi Tudományegye-
temen. A publikációs pályázatra 11 tanulmány érkezett,
szerzőik közül dr. Cséplő Péternek ítélték az idei díjat. 

A Semmelweis-nap alkalmából a Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara Elismerő Oklevelét
Tánczosné Paré Adrienn diplomás ápoló, a sürgős-
ségi betegellátó osztály dolgozója kapta.

Életükben is el kell ismerni a tehetségeket
Az Egészséges Nemzedékért Ala-
pítvány a Radnóti utcai orvosi ren-
delőben emlékezett meg Semmel-
weis Ignácról. Radnóti Ákos alpol-
gármester arról beszélt, hogy Sem-
melweis az emberek ezreit mentet-
te meg, méltán tartják számon a vi-
lág legjobb tíz orvosa között. Saj-
nos életében kevés elismerést ka-
pott, így az utókorra marad a hála,
a példa és a tanulság. „Olyan orszá-
got, várost építünk, melyben szán-
dékaink szerint életükben megbe-

csülik és elismerik a tehetségeket,
azokat az embereket, akik sokat
tesznek a köz érdekében” – han-
goztatta Radnóti Ákos.

Az alpolgármester Borkai
Zsolt polgármester elismerő ok-
levelét adta át két nyugdíjas főor-
vosnak. Az 1991 óta nyugdíjas dr.
Györkös Zoltán főként szervező
orvosként, kórházi higiénikus-
ként járult hozzá a gyógyításhoz.
A sok nyelvet beszélő dr. Schnei-
der Károly pedig ma is aktív

résztvevője a különböző egész-
ségnevelési fórumoknak, konfe-
renciáknak. 

Radnóti Ákos megköszönte
dr. Schmidt Péter professzornak,
hogy nagyon sokat tesz a bete-
geiért, a környezetéért, valamint
Győr országos kapcsolatait erő-
sítő szakmai munkát is végez. Vé-
gül a helybeliekkel megkoszorúz-
ták a város által állított Semmel-
weis-emléktáblát az orvosi ren-
delőben.

Dr. Tamás László János
főigazgató



HIRDETÉS MOZAIK

8 / + / 2017. június 30.

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

Pénteken este nagyszabású nyi-
tóprogrammal veszi kezdetét az
egész hétvégén át tartó 10. Győr-
kőcfesztivál. 10 helyszínen 1000
program várja a kicsiket és na-
gyokat. A belépő, ahogy eddig is,
egy mosolygós fénykép!

A gyerekek ezért cserébe karszalagot
kapnak, mellyel minden programon in-
gyenesen vehetnek részt. A Vaskakas
Bábszínház által szervezett fesztivál
rengeteg eseményt kínál: előadások,
koncertek, mutatványok, bábszínházak
mellett kézműves játszóházak, ügyes-
ségi sportjátékok, logikai és népi játé-
kok, állatsimogatók, óriáshinták várják
a fesztiválozó családokat.

Pénteken este Borkai Zsolt polgár-
mester ünnepélyes ceremónián adja
át a város kulcsát a gyerekeknek,
mellyel kezdetét veszi a háromnapos
fesztivál a Dunakapu tértől a Kazinczy
és Király utcán át a Várágyúknál és a
Radó-szigeten egészen a Mihalkovics
sétányig. Különleges lesz a megnyitó,
hiszen erre az eseményre érkezik meg
Győrbe az EYOF-láng az országjáró
körútjáról, valamint fellép többek kö-
zött Szalóki Ági, Bognár Szilvi és a
100 Folk Celsius is.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Hosszú percekig zúgott a vastaps a Szé-
chenyi István Egyetem aulájában, ami-
kor leleplezték az Arrabona Racing Team
új autóját, amellyel a csapat idén is indul
az egyetemisták Forma–1-es futamá-
nak számító Formula Student versenyen.
A vastaps egyértelműen annak elisme-
rése volt, hogy szemre is igen tetszetős
az új jármű. Végsebessége 120 km/h,
teljesítménye 55 lóerő, tömege 160 ki-
logramm, s nulláról százra négy másod-
perc alatt gyorsul fel. Az új autóval idén
négy versenyen indulnak. A hazai futam-
nak számító Győr–Gönyű Kikötőben ren-

Rajtra kész az Arrabona Racing Team autója
dezett Formula Student Hungaryn kívül
további három versenyen is rajthoz áll a
csapat, többek között a Formula Student
Germany-n, amely a világ legnívósabb
versenye, s tavaly Magyarországról egye-
dül a győriek tudtak megfelelni a szigorú
regisztrációnak.

„A Formula Student úgy néz ki, mint-
ha autóverseny lenne, de nem az, ez egy
nagyon kemény mérnökverseny, még
akkor is, ha jogász- és közgazdászhall-
gatók is vannak a csapatban” – fogal-
mazott köszöntőjében Hanula Barna, az
Audi Járműmérnöki Kar dékánja, aki fel-
idézte, hogy a versenyek során a fiatalok
olyan tudásra tesznek szert, ami csak itt
szerezhető meg. Megtanulnak csapat-

ban dolgozni, büdzsét készíteni, felelős
döntéseket hozni. „Az Arrabona Racing
Team megérkezett a világ élvonalába,
büszke vagyok a négy év töretlen fejlő-
désére” – jelentette ki.

Jakubík Tamás, a Járműfejlesztési
Tanszék vezetője felidézte, a csapat
négy éve alakult, lépésről lépésre épít-
keztek. A Formula Student Made in
Győr minőséget jelent, tökéletességre
törekvést. Kiemelte azt is, két csapat is
segíti az Arrabona Racing Teamet. Egyik
az SZEngine, amelynek motorjaival az
idén már mádszor állnak rajthoz, a má-
sik pedig a SZEnergy Team, amely idén
is kiemelkedően szerepelt a Shell Eco-
marathon versenyen, Londonban.

Schweighardt Attila, a csapat konst-
rukciós vezetője beszélt az új fejlesztések-
ről. A korábban megkezdett innovációt a
tapasztalataik alapján továbbvitte, ugyan-
akkor ezek idén sokkal láthatóbban jelen-
nek meg az autón. Míg a korábbi jármű-
vek rejtették a köztük lévő hatalmas kü-
lönbségeket, mint például a 15 százalék-
nyi súlycsökkentést, vagy a teljesen átter-
vezett futóművet, addig az ART_04 nem
rejtegeti az új technológiákat: látványos
szárnycsomag és új, alacsony profilú gu-
miabroncsok alkotják az alapkoncepciót.

Három napra a gyerekek játszótere lesz a város

Néhány hasznos tudnivaló: a ko-
rábbi évek tapasztalatai alapján várha-
tó, hogy a Győrkőcfesztivál ideje alatt
a Jókai parkolóház, a Dunakapu mély-
garázs és a Petőfi híd alatti parkoló
telt házzal üzemel majd, ezért a Révai
parkolóház használatát (Kamara utca–
Révai Miklós utca sarok), illetve a Ber-
csényi ligetben kialakított új parkoló-
helyek igénybevétele javasolt. Érde-

mes tudni, hogy az utcai fizetőparko-
lókban pénteken 18 óráig kell parko-
lási díjat fizetni, szombaton pedig az I-
es és II-es díjövezetben 8–14 óráig.

A fesztivál miatt városszerte több
helyen is módosul a tömegközleke-
dés, illetve több helyen is útlezárásra,
terelésre kell készülni.

Az Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatá-

sa szerint június 29-én, csütörtökön
23 órától, július 3-án hétfőn reggel 4
óráig teljes szélességében lezárják a
Zechmeister utcának a Virágpiactól a
Bécsi kapu térig terjedő szakaszát és
a Rába Kettős hidat. A lezárás teljes
időtartama alatt az 1, 1A, 2B, 8, 8B, 9,
11, 14, 14B, 19 és 29-es jelzésű helyi
autóbuszjáratok terelő útvonalakon
közlekednek.

PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben

SZEPTEMBERTŐL.

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

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia,

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

csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora
Dr. Kovács József

Az elmúlt kilenc év Győrkőcfesztiváljainak
fotóiból nyílt kiállítás a Baross úton
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5KUKA BERCI 
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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Magyarország 44 városában köszöntötték az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángját. A lángfutás keretében kulturális és sportos
programokkal kísérték a futókat keresztül az országon. Az elmúlt hétvégén a fővárosban nagyszabású rendezvényekkel zárult a láng
országos körútja. Vasárnap a fáklya visszatért Győrbe, és hétfőtől már a Győr környéki településeket – szintén 44 helyszínt – járta be.
Városunkba ma este érkezik vissza a láng, hogy a Győrkőcfesztiválon a legkisebbek körében is hirdesse az olimpiai eszmét, majd pedig
útjára induljon a győri lángfutás (helyszínei, programjai megtalálhatók a gyor2017.hu honlapon).

Bejárta az országot az EYOF lángja
fotó: o. jakócs péter
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HIRDETÉS BALETT

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Sikeres, kemény évadot zárunk,
mindenki büszke lehet a munká-
jára! – hangsúlyozta Kiss János, a
Győri Balett igazgatója az évadot
lezáró társulati ülésen szerdán, a
Győri Nemzeti Színházban.

„Győr utazó nagykövetének” nevezte
a Győri Balettet Rózsavölgyi László, az
önkormányzat Oktatási, Kulturális,
Sport és Turisztikai Bizottságának el-
nöke, hiszen az évadban 63 előadá-
son mutatkoztak be 13 produkcióval
Európa számos városában. Az idei be-
mutatók is telitalálatok lettek, melyet
a kirobbanó közönségsiker mutat,
amellyel a művészi bátorságot díjaz-
ták – emelte ki Rózsavölgyi László.

Évadot zártak Gyôr 
utazó nagykövetei

Kiss János felidézte, a 37. évadát
zárta a társulat, a legnehezebb feladat
az örökös megújulás, hogy elkápráz-
tassák a közönséget. Az előadások
mellett számos rendezvényen is fel-
léptek a várost is képviselve. „Új gye-
rek” a Rómeó és Júlia előadás, mely-
ben csaknem az összes táncos bizo-
nyítja tehetségét a színpadon. Vámos
György alkotásával 2018-ban többek
között Olaszországban lépnek fel.

Nagy kihívást jelentett a művészek
számára a Diótörő az Arénákban pro-
dukció. A nagyszabású karácsonyi ba-
lettelőadást a győri Audi Aréna mellett
Debrecenben, Veszprémben is telt há-
zas közönség előtt mutatták be. Mivel
a társulat fontosnak tartja, hogy a gye-
rekekkel megszerettessék a táncmű-
vészetet, a színházat, megérte a fára-
dozás – emelte ki az igazgató.

A Romance című darabot a Kodály
Zoltán-emlékév kapcsán vitték szín-
padra, melyet az év nyitányaként a
Művészetek Palotájában mutattak be,
a győri közönség pedig a Magyar
Táncfesztiválon láthatta először.
Ahogy A varsói menekült című egy-
személyes előadást is, s mindkét da-
rabot Velekei László művészeti vezető
koreografálta.

A táncfesztiválról szólva az igazga-
tó kiemelte, az idei, tizenharmadik
fesztiválon 36 társulat lépett fel ha-
zánk legnagyobb táncos fesztiválján
városunkban, amely évről évre bővül,
és egyre több látogatót vonz.

A balettművészek munkáját számos
elismerés kísérte az idei évadban is.
Berzéki Melinda Kardirex-díjat, Daichi
Uematsu az Audi Hungaria a Minőségi
Táncművészetért-díjat, Fuchs Renáta

Carmen-díjat, Pöntör Bernadett Ma-
gyar Kultúra Napi elismerést, Pátkai Ba-
lázs a Magyar Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetést, Matuza Adrienn az Évad Leg-
jobb Női Táncművésze-díjat,

Berzéki Melinda Taps-díjat, Pátkai
Balázs Taps-Életműdíjat kapott.

A társulatot elhagyja Hardi Beatrix,
Laura Fernández, Hancz Alexandra,
Balikó György és Hegyi Réka. Kiss Já-
nos törzsgárda tagságért elismerése-
ket adott át. Gyurmánczi Diána, Krok-
ker Katalin 10 éve, Szalai Judit 15 éve,
Kara Zsuzsanna, Fuchs Renáta és Pát-
kai Balázs 25 éve a Győri Balett tagja.

Kiss János végül elmondta, a tár-
sulat még gőzerővel próbál a győri Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál nyitó-
gálájára, a táncosok csak azt követő-
en mehetnek el jól megérdemelt sza-
badságukra.
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FEJLESZTÉS   PR-CIKK

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Teljesen megújult Győrben a Püspökvár
alatti sétány, térkőburkolatú sétautak, ját-
szótér, padok, igényes zöldterület várja a
pihenni, kikapcsolódni vágyó családokat, fi-
atalokat. 

Borkai Zsolt polgármester a hétfői átadón kiemelte,
az elmúlt időszak vízpartmegújító beruházásai ered-
ményeképpen, egyre többen sétálnak a megújult
folyópartjainkon és ezért is döntött úgy az önkor-
mányzat, hogy elvégzi a Püspökvár alatti terület re-
konstrukcióját. A városvezetés tisztában van vele,
hogy jelenleg árterületen végezték el a beruházást,
de a gönyűi fenékküszöb megépülésével ez a prob-
léma megoldódik. A zöldterület kialakításakor ezért
is telepítettek gazdaságos öntözőrendszert.

„Az igazán nagy lépés az lesz, ha hajózhatóvá
tudjuk tenni folyóinkat” – hangsúlyozta Borkai Zsolt.

Fekete Dávid alpolgármester felidézte, az elhanya-
golt terület korábban illegális parkolóként működött,
nem volt alkalmas sétálásra sem. Most pedig egy víz-
parti pihenőövezetet hoztak létre, sétautakkal, biciklis
pihenővel, padokkal, ivókúttal. Megépült egy játszótér,
ahol hajót formázó mászóka, rugós kacsa, földbe süly-
lyesztett trambulin, hinták és mérleghinta található.
Olyan játékokat szereltek fel, amelyekben nem tesz
kárt egy esetleges árvíz. Megújult a közvilágítás és tér-
figyelő kamerákat is kihelyeztek.

Néhány héten belül díszkivilágítást kap a várfal,
valamint megvilágítják a Hittudományi-főiskola gyö-
nyörű homlokzatát is.

Így együtt, a kivilágított Cziráky-obeliszk, az új
szökőkút, valamint a várfal díszkivilágítása újabb
csodálatos színfoltja lesz városunknak.

A beruházás 150 millió forintba került.

Elkészült a Püspökvár
alatti sétány

Az Aegon Relax Plusz egy rendszeres díjfizeté-
sű, garantált kamatot nyújtó, úgynevezett ha-
gyományos nyugdíjbiztosítás, amely
megtakarításra, valamint életbiztosí-
tási védelemre egyaránt alkalmas.
Amikor az ügyfél betölti a szer-
ződéskötéskor érvényes
nyugdíjkorhatárt, a nyug-
díjbiztosítása lejár –
foglalja össze Zsidi Má-
ria, az Aegon Biztosító
megyei igazgatója –, és a
megtakarítási számlák (saját be-
fizetések, adó-visszatérítések) ho-
zammal növelt együttes értékét fizeti
ki a biztosító. Ha a szerződő fél az öregségi
nyugdíjkorhatár előtt vonul nyugdíjba, akkor
ugyancsak a megtakarítási számlák együttes
értékét kapja meg. Haláleset esetén a halál -
eseti biztosítási összeget is kifizetik az örökö-
söknek, vagy a megjelölt kedvez mé nye -
zett(ek)nek (feltéve, hogy a szerződésben van
plusz erre vonatkozó biztosítási összeg). Ha
rokkantság miatt szűnik meg a szerződés –
mutat rá a szakértő –, akkor a megtakarítási
számlák együttes értékét fizeti ki a biztosító.
Egy másik fontos kérdés: mikor nem fizet a biz-
tosító? Erre vonatkozólag Zsidi Mária felsorol
néhány esetet: 1. Amennyiben a szerződés ha-
láleseti és rokkantságra szóló plusz védelem-
mel jött létre, a szerződéskötést követő fél éven
belül csak balesetből eredő halál és rokkant-
ság esetén fizeti ki a társaság a biztosítási ösz-
szeget. 2. Ha az ügyfél a nyugdíjszerződését to-
vábbi élet-, baleset- és egészségbiztosítási
elemmel bővíti, akkor az egészségi állapotával
összefüggésben is a valóságnak megfelelő
adatokat kell megadnia. Ellenkező esetben –
ha például egy elhallgatott betegség miatt igé-
nyel szolgáltatást – nem fizet a biztosító.
Mi történik abban az esetben, ha az ügyfél nem
tudja vagy nem szeretné tovább fizetni a biztosí-
tási díjat? Amennyiben elmarad a biztosítási díj
befizetésével, a társaság tájékoztatást küld az
ügyfélnek arról, hogy milyen határidővel pótol-
hatja azt úgy, hogy biztosítási védelme fennma-
radjon. Ha határidőn belül nem fizeti be elmara-
dását, akkor a szerződése megszűnik, vagy díj-
mentesen él tovább; ez utóbbi esetben
azonban továbbra is levonja a biz-
tosító az őt megillető költ-
ségeket. 
(x)

Fókuszban
az Aegon Relax Plusz
nyudíjbiztosítása
3. rész

Új játszótér is épült



14 / + / 2017. június 30.

SZENT LÁSZLÓ NAPOK KÉPRIPORT

Lovagok belvárosi felvonulásával kezdődtek a Szent
László Napok múlt pénteken, majd számos izgalmas
történelmi programra várták a családokat hétvégén az
Aranypartra. A lovagkort kézműves vásár, lovagi tábor,
gyalogos és lovas tornák, ügyességi játékok, kézműves
foglalkozások és népi gyerekjátékok idézték fel.

Hadijátékokkal idézhettük fel a középkori hangulatot
fotó: marcali gábor, o. jakócs péter
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Dokumentumfilmen és könyvben mu-
tatták be, hogy csaknem százszázalé-
kos a bizonyosság arra, hogy a Győr-
ben őrzött Szent László-herma a lo-
vagkirály koponyacsontjának darabját
rejti. Hétfőn tudományos konferenciá-
val vette kezdetét a Szent László-na-
pok szakrális rendezvénye Győrben.

Mint ismeretes, 2011-ben komplex
vizsgálatot végeztek a Szent László-her-
mán és a benne található koponyaerek-
lyén. Ennek a vizsgálatnak az eredmé-
nyeit tárták most a nagyközönség elé.
Bemutatták a Szent Király – Lovagkirály
című kötetet is, mely számos tanulmá-
nyon és fotósorozaton keresztül tárja
elénk a vizsgálat eredményeit. A korsze-

Ünnepi szentmisével és a hagyomá-
nyos körmenettel emlékeztünk meg
Szent László királyról kedden. Idén a
misét a szabadban, a Dunakapu téren
tartották, és Erdő Péter bíboros, prí-
más, esztergom-budapesti érsek ce-
lebrálta. A szentmisén részt vett Áder
János köztársasági elnök és felesége,
Kövér László házelnök, a magyar kor-
mány több tagja, és természetesen
megyénk és városunk képviselői. Ve-
res András győri megyés püspök a mi-
se kezdetén emlékeztetett, a győriek
évszázadok óta őrzik Szent László em-
lékét, ma a király példáját a hívő em-
berek tudják és szeretnék követni, de
a nem hívők számára is megfontolan-
dó lehet életpéldája.

Erdő Péter hangsúlyozta, Szent
László királlyal terve volt az Istennek,
különleges szerepet szánt egy nép e
világi és lelki történetében. Megadta
neki, hogy megvédje a magyarságot
és az országban élő többi népet a no-
mád betörésektől. De előbb ő is átélte
a rivalizálást, harcolnia kellett Sala-
monnal és az őt támogató németek-
kel az ország függetlenségéért. Lász-
ló nem kereste a királyságot, de test-
vére, I. Géza halála után őt választot-
ták meg királlyá. A bíboros felelevení-
tette a király életútját. Kiemelte, Szent
László sokat tett azért, hogy az ország
állandó hazája és szeretett otthona

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Szent László Nap városi prog-
ramjai keretében rendezték az
ünnepi díszközgyűlést, amelyen
Borkai Zsolt polgármester adta
át a Szent László-díjakat. 

A szabadtéri szentmisét megelőzően
a város koszorúzási ünnepségen tisz-
telgett Szent László szobránál, ahol az
önkormányzat Borkai Zsolt polgár-
mester vezetésével helyezte el az em-
lékezés virágait. A délelőtti ünnepi
szentmisét és körmenetet követően,
délután a városi díszközgyűlésen em-
lékeztek lovagkirályunkra.

„Szent Lászlót nem csak korában,
nem csak történelmi korokon át tartot-
ták hazánk egyik legnagyobb hatású
uralkodójának, de még ma is igazi pél-
dakép, szelleme még ma is iránymuta-
tásul szolgál. Mi sem bizonyítja mindezt
a legékesebben, hogy a 2017-es esz-
tendő hivatalosan is Szent László Év,

Ma is él a Szent László-i hagyomány
HAGYOMÁNYŐRZÉS SZENT LÁSZLÓ NAPOK

amikor a lovagkirály trónra lépésének
940., szentté avatásának 825. évfordu-
lójára emlékezünk” – fogalmazott ünne-
pi beszédében dr. Somogyi Tivadar. Az
alpolgármester hozzátette, Győr az a
város, ahol az emberek tudatosan és tu-
dat alatt is őrzik a Szent László-i hagyo-
mányokat, és nem engedik, hogy a mo-
dern világ felületessége feledésre kár-
hoztassa mindazon erkölcsi útravalót,
amelyet neki köszönhetünk. „Június
27-e ennek a küldetésünknek a legfé-
nyesebb napja, amelyet, mi győriek
Szent László-napnak nevezünk már
hosszú ideje. Az egyházmegyével kar-
öltve szervezzük programjainkat, s tisz-
telgünk a hagyományok előtt.”

Az emlékező gondolatok után Bor-
kai Zsolt polgármester adta át a Szent
László-díjakat. Gáti Oszkár Jászai-dí-
jas színművész, a Menház Színpad
művészeti vezetője kimagasló színé-
szi és szinkronszínészi munkássága,
valamint színházalapító és -szervező
tevékenysége elismeréseként, míg
Hatos Hajnalka középiskolai tanár, a

Hatos és Társa Nyelviskola Kft. ügyve-
zetője, kiváló nyelvtanári munkája, va-
lamint a nyelviskola és vizsgaközpont
létrehozásában és működtetésében
nyújtott teljesítménye miatt vehette át
az elismerést. Dr. Ruppert István orgo-
naművész, a Széchenyi István Egye-
tem Művészeti Karának dékánja Győr

hírnevét öregbítő, magas színvonalú,
nemzetközi szinten is elismert művé-
szeti munkája és egyetemi tanárként,
illetve intézetvezetőként végzett telje-
sítményéért kapta meg a Szent Lász-
ló-érmet. A díjazottakkal készült be-
szélgetéseinket a következő lapszá-
mainkban olvashatják.

A herma titka
rű vizsgálatok egyébként mindazt meg-
erősítették, amit a szakemberek eddig
az ereklyéről sejtettek. Valóban kiderült,
hogy egy, az ötvenes éveiben meghalt
erős testalkatú férfi koponyáját tartal-
mazza a herma, a legújabb vizsgálatok-
kal pedig 99,5 százalékos bizonyosság-
gal bebizonyították, hogy a herma
Szent László koponyacsontját őrzi.

Veres András győri megyés püs-
pök a Richter Teremben rendezett
konferenciát köszöntve kiemelte, ha
Szent László korát napjainkkal össze-
hasonlítjuk, akkor sok hasonlóságot
észrevehetünk. Szent László munkás-
sága segíthet bennünket abban, hogy
napjaink eseményeit jobban megért-
sük, jobban el tudjunk igazodni, ha-
zánk és Európa jelen helyzetében, és
tudjunk a szent királyhoz hasonlóan,
szent megoldásokat találni.

Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért fe-
lelős helyettes államtitkár ünnepi kö-
szöntőjében rámutatott: Szent László
nem csak hermája által, nem csak a
templomfalak freskóin vagy a történe-
lemkönyvekben van velünk, hanem
szellemi örökségével, közös nemzeti
emlékezetünkben is, magyarságtuda-
tunk része. László király kijelölte a he-
lyes utat számunkra: ez az irány a ke-
resztény civilizáció megőrzése, a haza
megvédése, a magyar kultúránk és
magyar családjaink megbecsülése.

Különleges misét tartottak

lett a magyar népnek. A külső ellen-
ségtől hadvezérként védte meg az or-
szágot, „az élet- és vagyonbiztonság
megrontóitól mint a magyarok igaz bí-
rája szabadította meg hazánkat.” 

„Szent László király ma is érvényes
példakép számunka. Ha tudunk áldo-
zatot hozni személyesen is a keresz-
tény közösségért és azért az emberi
közösségért, amelynek tagjai va-
gyunk, ha tudjuk tisztelni a többi né -
pet és a hit fényében meglátni közös
értékeinket, akkor lehetünk nagy kirá-
lyunk méltó követői” – zárta beszédét
Erdő Péter.

A misét követően körmenet indult
a Szent Lászó-hermával a Dunakapu
tér, Jedlik Ányos utca, Széchenyi tér,
Kazinczy utca, Bécsi kapu tér és Káp-
talandomb útvonalon.
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Gáti Oszkár, Hatos Hajnalka
és dr. Ruppert István kapott kitüntetést
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HIRDETÉS KULTÚRA

Tizenegy elismert hazai és külföldi mű-
vész mutatja be legújabb munkáit a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Múze-
um nyári nagy kiállításán, amely az abszt-
rakt és monokróm művészet új irányza-
taiból nyújt ízelítőt. A múzeumok éjszaká-
jának egyik pénteki eseményeként nyílt
meg a Light positions című nemzetközi
kortárs képzőművészeti kiállítás az Ester-
házy-palotában. A megnyitón Hajdu Ist-
ván műkritikus, a Balkon Kortárs Művé-
szeti Folyóirat főszerkesztője felhívta a fi-
gyelmet, hogy nagy és sokrétű a tárlat,
több generáció mutatja be azon munkáit,
amelyek a fény szerepére irányítják rá a
figyelmet a térben.

Győr és legendás művésztelepe lehe-
tőséget ad az alkotóknak a kísérletezés-
re, az univerzális eszmék megvalósításá-
ra, amellyel szabadon megmutathatják –
mint az itt kiállító művészek –, hogyan
hatnak egyszerre az érzékekre, a gondol-
kodásra és képzeletre a műveik. Néme-
lyik alkotóval a győriek már korábban is
találkozhattak a múzeum által szervezett
kiállítások és művésztelepek alkalmával,
az alkotók másik része pedig most mu-
tatkozik be először Győrben. A kiállítók:
Baráth Bálint, Bernát András, Bullás Jó-
zsef, Christoph Dahlhausen (D), Forgó
Árpád, Gryllus Ábris, Halmi-Horváth Ist-

Több mint 15 ezer látogató
a gyôri Múzeumok Éjszakáján

Háromnapos gigarendezvénnyel csat-
lakozott múlt hétvégén a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum az or-
szágos Múzeumok Éjszakája prog-
ramhoz, ahol a múzeumi értékek be-
mutatása mellett a kortárs kultúra is
kiemelt szerephez jutott.

Grászli Bernadett, az intézmény
igazgatója kiemelte, hogy szombat ko-
ra estére megdőlt az előző évi látoga-
tórekord, és idén, a várakozásokat is
felülmúlva, rengetegen keresték fel a

rendezvényt, ami országos szinten is
az egyik legerősebbre sikerült. A győri
múzeum épületeiben az említett há-
rom napon belépőjeggyel megfordult
látogatók száma 7524 volt.

Ezt a látogatószámot a múzeum
több mint a duplájára tornázta fel az-
zal a street food fesztivállal, amely
idén a rendezvényhez kapcsolódott. A
Food Truck Show-n 18 autócsoda fi-
nomságait kóstolhatták meg a látoga-
tók hátom napon át.

Absztrakt és monokróm fények
ván, Kelemen Zénó, Andrew Leslie
(AUS), Sági Gyula és Szabó Dezső.

A tárlat középpontjában a fény áll, fel-
vonultatva a megjelenítési, felhasználá-
si módjait, lehetőségeit. A gazdag válo-
gatás tartalmaz a témához kapcsolódó
régebbi, fontos műveket és kimondot-
tan erre a felkérésre készített alkotáso-
kat. A résztvevő művészek változatos
technikákkal dolgoznak: digitális, festé-

szeti, intermediális, fényképészeti, gra-
fikai, szobrászati eljárások segítségével
aknázzák ki a fény tulajdonságait. A ki-
állításon a múzeum új szerzeményeit is
bemutatja, amelyek az intézmény gyűj-
teményépítési törekvéseiről és a város
művészetpártolásáról tanúskodnak.

A tárlat augusztus 31-ig, hétfő ki-
vételével naponta 10 és 18 óra között
látogatható.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

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

ORGELKONZERT VON RUPPERT ISTVÁN am
2. Juli ab 18 Uhr in der Heiligenheistkirche (Szentlé-
lek tér 1.). Thema des Konzerts: die italienische Mu-
sik. Der Eintritt ist frei.

PANNONHALMER LAVENDELTAGE vom 30.
Juni – 6. Juli. Die diversen Veranstaltungen finden
im mehrere Hektar grossen Heilpflanzengarten, im
Heilpflanzenhaus des Klosters und im Hof des Klos-
termuseums statt. Das detailerte Programm gibt es
auf der Seite www.bences.hu zu sehen.

DIE AUSSTELLUNG DER GLASKÜNSTLER MELCHER
MIHÁLY UND TÓTH MARGIT wird am 1. Juli in Pannonhalma
in der Hefter Galéria § Stúdió eröffnet (Tóthegy utca 11/a). Auf
der Ausstellung gibt es Raritäten zu sehen, da die beiden Künst-
ler zwar bisher im Ausland, bei uns im Inland jedoch zusammen
auf einer gemeinsamen Ausstellung noch nicht vertreten waren.
In den Kollektionen und Ausstellungsräumen der Galerien in
Übersee sind ihre Arbeiten in grosser Anzahl zu sehen. Die
Sammlung erlaubt Einblick in das koherente Lebenswerk zweier
von einander abweichender Künstler mit Persönlichkeit. Die aus
Gemälden und Glasstatuen bestehende Ausstellung ist bis 5.
August zu sehen.

RUPPERT ISTVÁN ORGONAKONCERT-
JÉT hallgathatják meg az érdeklődők július 2-
án 18 órától a Szentlélek-templomban (Szent-
lélek tér 1.). A koncert témája az itáliai zene lesz.
A belépés díjtalan.

LEVENDULANAPOKAT TARTANAK
Pannonhalmán június 30. és július 6. kö-
zött. A különféle programokat az apátság
több hektáros gyógynövénykertjében,
gyógynövényházában és az Apátsági Mú-
zeum udvarán rendezik meg. Részletes
program a www.bences.hu oldalon te-
kinthető meg. Szabó Balázs és bandája
ad koncertet a Gyógynövénykertben júli-
us 8-án  19.30-kor. A koncert előzetes
jegyvásárlással látogatható.

ÁLOMFOGÓT készíthetnek a
szünidőző gyerekek a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közössé-
gi Tér Gyermekkönyvtárában, jú-
lius 5-én 10 és 10.45 között. A
foglalkozás díjtalan, de regisztrá-
cióhoz kötött! Bejelentkezni sze-
mélyesen a Gyermekkönyvtár-
ban (Herman Ottó u. 22.) vagy a
96/516-677-es telefonszámon
lehetséges.

INGYENES KERTMOZIS VETÍTÉSEKET TARTA-
NAK júliusban a Rómer Házban (Teleki út 21.). Július 4-
én 21 órakor a Forradalom: Az orosz avantgárd születése
című ismeretterjesztő filmet vetítik. Július 6-án 21 órakor
pedig a Film Farm – Válogatott rövidfilmeket tekinthet-
nek meg az érdeklődők. A Film Farm az első hazai egész
estés rövidfilm-válogatás, amiben az elmúlt évek legiz-
galmasabb magyar kisfilmjeiből szerepel 9 alkotás.

NYÁRHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍSZTÁRGYAK,
ékszerek és játékok készítésére hívja a kisiskolás
gyermekeket július 5-én a Generációk Háza (Ara-
di vértanúk útja 23.). A foglalkozást 10 és 12 óra
között rendezik meg, a részvétel díjtalan.

LEPKETÁNC címmel kézműves foglalkozást
rendeznek július 5-én 10 és 12 óra között a Ge-
nerációk Házában (Aradi vértanúk útja 23.). A
játszóházakban készítendő dísztárgyak, játé-
kok ihletői a lepkék lesznek. A kézműves foglal-
kozásokat 7–12 éveseknek ajánlják. A progra-
mokon való részvétel ingyenes.

MELCHER MIHÁLY ÉS TÓTH MARGIT
ÜVEGMŰVÉSZEK kiállítása nyílik július 1-jén
Pannonhalmán, a Hefter Galéria & Stúdióban
(Tóthegy utca 11/a). A kiállítás ritkaságnak tekint-
hető, mivel a két alkotó külföldön már igen, ha-
zánkban együtt egyéni kiállításon még nem sze-
repelt. Munkáik jelentős számban vannak jelen
tengerentúli kollekciókban és galériák bemuta-
tótermeiben. A tárlat két eltérő egyéniségű mű-
vész koherens életművébe enged betekintést. A
festményekből és üvegszobrokból álló kiállítást
augusztus 5-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
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HIRDETÉS FELHÍVÁS

Véleményed van a drogról? Hallani
szeretnénk! Szlogenírói pályázatot
hirdetünk a Kábítószer-ellenes Vi-
lágnap alkalmából.  Gondolkozz, Te
hogyan hívnád fel a fiatalok figyel-
mét erre?  Öntsd szavakba és küldd
el nekünk! 

A nyertes szlogent az elkövetkezendő
egy évben a Győr városi Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum (KEF) mottójá-
vá választja. A szlogennek egyeznie
kell a szervezet céljával, lehetőségei-
vel – azaz a kábítószer-fogyasztás
megelőzéséről, a használat és a fo-
gyasztók számának csökkentéséről, a
fogyasztók védelméről, segítéséről, a
terjesztés visszaszorításáról, a drog-
használattal (kábítószer-használat, al-
koholfogyasztás, dohányzás) járó ve-
szélyekre való figyelemfelhívásról, tá-
jékoztatásról, a használatból eredő ár-
talmak csökkentéséről kell szólnia. A
győztest a KEF vezetősége választja
ki annak megfelelően, hogy a szlogen
a leginkább illeszkedjen a KEF-hez, le-
hetőleg pozitív üzenetet közvetítsen,
erős, figyelemfelhívó jelleggel bírjon,
mégis rövid, tömör legyen. 

A pályázat hétfőn indult, és két hé-
ten keresztül várják az elkészült mun-
kákat, azaz július 9-én éjfélig, a
who@gyor-ph.hu e-mail címre.

Július 6-tól kezdődik a győri Önkén-
tes Nagyi Szolgálat, a Légy ott! pro-
jekt keretében. Csütörtökönként 15–
18 óráig várják a három év feletti gye-
rekeket az önkéntes nagyik a Sziget-
kék Közösségi Tér épületében (Szi-
gethy Attila út 109.).

A szolgáltatás igénybevételéhez
minden alkalommal előzetesen szük-
séges regisztrálni a facebook.com/le-

Önkéntes nagyik várják a gyerekeket
gyott oldalon található linken keresz-
tül, hogy az önkéntes nagyik fel tudja-
nak készülni a gyerekek érkezésére!

Információ: facebook.com/legyott,
legyottgyor@gmail.com, telefon:
30/622-1449.

Az Önkéntes Nagyi Szolgálat a
Győriek Egészségéért Közhasznú
Egyesület szervezésében valósul
meg.

Szlogenírói pályázat fiataloknak

A pályázaton egy győztest hirdet-
nek nyilvánosan, de a legjobb ötlete-
ket külön is díjazni fogják! 

A versenyre iskolások és fiatalok
munkáit várják, akik a 25. életévüket
még nem töltötték be. 

A kábítószer elleni küzdelem nem-
zetközi napját 1988. június 26. óta
évente ezen a napon tartják meg vi-
lágszerte, mert több százmillió ember
fogyaszt rendszeresen illegális szere-
ket. A drog évente körülbelül 200 ezer
ember haláláért közvetlenül felelős, az
egészségi ártalmakon túl szétzilálja a
családokat, fenyegeti a közbiztonsá-
got, veszélyezteti a társadalmi fejlő-
dést. Okai társadalmi gyökerűek,
ezért a világnap a széles körű összefo-
gás fontosságára hívja fel a figyelmet.
Hazánkban 1997 óta tartják hivatalo-
san a kábítószer-ellenes napot. 
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Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor

gazfroccs.hu

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net
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In unserer Sommersendung besuch-
ten wir den auf dem Hungaroring or-
ganisierten DTM-Lauf, welcher in
diesem Jahr zum zweiten Mal die un-
garischen Fans fasziniert hat. Wir
präsentieren auch einen kleinen
Elektro-Kleinlastwagen, der uns von
seiner einfachen, jedoch widers-
tandsfähigen Ausgestaltung überze-
ugt hat. Darüber gibt es mehr in un-
serem kleinen Test zu lesen.

Die Deutsche Tourenwagen-Meis-
terschaft, bekannter unter der Abkür-
zung DTM ist eine eigenwillige Rennrei -
he, welche bereits die Grenzen ihres Va-
terlandes durchbrochen hat. Der dies-
jährige Wettkampf verlief sehr span-
nend. René Rast, der Fahrer des Audi

DTM Budapest: Audi Erfolge
RS5, konnte am 60 Minuten Lauf am
Samstag vom ersten Startplatz aus
starten. Am selben Tag schnitt auch die
Konkurrenz gut ab, am Sonntag jedoch
gewann die Marke mit den vier Rädern
praktisch voller Gänze. Rast startete
von seiner zweiten Pole Position seines
Lebens und behielt diese, und unter
den ersten fünf Wagen waren es vier
Audis, die ins Ziel fuhren. Es gab einen
glücklichen Audi Hungaria Mitarbeiter,
der auf einer Taxi-Runde in einem DTM-
Wagen teilnehmen durfte, neben dem
Profi-Piloten. „Diese Spitzentechnolo-
gie, ein Klassewagen mit einem 460 PS
Motor, ein RS5, umgebaut. Der hat nur
noch wenig mit dem Grundmodell zu
tun, ich freue mich sehr in einem sol-
chen „Taxi” fahren zu dürfen. Ein junger

Pilot fährt mich herum, einer der
besten der Welt. Ich bin sehr
glücklich und fühle mich geehrt,
hier sein zu dürfen. Jetzt ist mein
Jugendtraum Wirklichkeit gewor-
den, danach habe ich mich im-
mer gesehnt” – erzählte Dr. Rácz
Zsolt vor seiner nichtalltäglichen
Fahrt. Auch beim Eintreffen ha-
ben wir den Gelegenheits-Navi-
gator befragt. „Es ist passiert, wo-
mit ich gerechnet habe, genauer
gesagt das multipliziert mit zehn.
Ich hab auf dem Weg darauf ge-
achtet, was der Pilot macht, wie
er die Kurven kriegt und er wuss-
te perfekt wie Punkte wo er einbie -
gen musste, als ob er es mit der
Präzision eines Ingenieurs be-
rechnen würde. Natürlich werde
ich das nicht mit einem Strassen-
wagen  im Bakonygebirge nach-
machen.” Wir folgten dem glück-
lichen Reisenden und zeigen Ih-
nen die Aufnahme auch in der
Freitagsausgabe von Gázfröccs!

Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 

Nyári adásunkban ellátogatunk a
Hungaroringen szervezett DTM-fu-
tamra, mely idén másodszor káp-
ráztatta el a magyar fanatikusokat.
Bemutatunk egy elektromos kiste-
herautót is, mely egyszerű, de stra-
pabíró kialakításával győzött meg.
Erről többet rövid tesztünkben ol-
vashatnak.

A német túrautó-bajnokság, ismer-
tebb nevén a DTM egy sajátos hangu-
latú versenysorozat, mely már áttörte
az anyaországa határait. Az idei küz-
delem nagyon izgalmasra sikerült. A
szombati 60 perces futamon az első
helyről indulhatott az Audi RS5-öt ve-
zető René Rast. Ugyanezen a napon a
konkurensek is jól szerepeltek, a va-
sárnapot viszont
szinte teljes egészé-
ben megnyerte a
négykarikás márka.
Rast élete második
pole pozíciójából in-
dult, és megőrizte
azt, míg az első öt
autó között össze-
sen négy Audi vég-
zett. Volt olyan sze-
rencsés Audi Hun-
garia-munkatárs,
aki egy taxikörön ve-
hetett részt egy
DTM-autóban, profi
pilóta mellett. „Ez a
csúcstechnológia,
egy Forma-autó, ami-
ben 460 lóerős mo-
tor van, egy RS5-ös,
átalakítva. Az alap-
modellhez kevés kö-
ze van, nagyon örü-
lök, hogy ilyen „taxi-
val” utazhatok. Egy

DTM Budapest: Audi-sikerek
fiatal pilóta visz körbe, aki a világ egyik
legjobbja. Nagyon boldog vagyok, és
megtisztelve érzem magam, hogy itt
lehetek. Gyerekkori álmom valósul
meg most, mindig erre vágytam” –
mondta a nem mindennapi utazás
előtt dr. Rácz Zsolt. Az alkalmi navigá-
tort a megérkezéskor is kérdeztük.
„Az történt, amire számítottam, ponto-
sabban, ha azt megszorzom tízzel. Fi-
gyeltem az utat, azt, hogy csinál a pi-
lóta, ahogy elkapja az íveket, és töké-
letesen tudja a pontokat, hol kell ka-
nyarodni, mintha mérnöki pontosság-
gal számolná ki. Persze nem fogom
utánozni egy utcai autóval a Bakony-
ban.” A szerencsés utast követtük, és
a felvételt megmutatjuk Önöknek is a
Gázfröccs pénteki adásában!
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A Volkswagen bemutatta az új Polót. A kisautó minden eddiginél na-
gyobb lett, miközben formailag nagy meglepetéssel nem szolgál. Szé-
lessége csak 5 centivel, hosszúsága 20-szal marad el a nagytesó Golftól.
Csomagtere pedig 351 literes lett, ami alig kisebb a legendás kompak-
ténál. Első pillantásra látszik rajta, hogy Polo, de a legutolsó divat szerint
megkapta a kötelező éleket és sportos kiállást. A belső dizájn több új-
donságot tartogat, mert az alapáras 6,5 colos kijelző szerves része a mű-
szerfalnak, LCD műszeregységgel és színes betétekkel is kérhető a pult.
Az év végi induláskor ezres, háromhengeres, 65 lóerős belépő aggregát-
tal, ennek 115 lovas turbós verziójával, illetve az új 1,5 literes 150 lóerős
blokkal lesz elérhető. Aztán egyhatos dízelből 80 és 95 lóerős változat,
egy TGI földgázos motor, és a várva várt GTI 2 literes, 200 lóerős erőfor-
rással érkezik. Ez utóbbi változat lesz a legizgalmasabb!

VW Polo: golf-gének

Hírek

Frissíto Stonic
A Kia a Hyundai-jal közösen minden
piaci rést le kíván fedni. Egy népszerű
szegmensben, a kisméretű SUV vagy
crossover (városi terepjáró) kategóriá-
ban indítja a Stonic típusát. Nem csak
a neve hangzik üdítőnek, de a kocsi
megjelenése is friss és karakteres.
Igazi családi autónak is használható
lesz az új Kia, hiszen 352 literes cso-

magtere a kompakt autókét is megkö-
zelíti. A minden oldalról harmonikus
látványt nyújtó autó négyféle motorral
és akár kétszínű fényezéssel kérhető.
Az alap 1,25 literes, 87 lóerős, az 1,4
literes 100 lóerős, míg az ezres turbó
120 lóerős a benzines palettán. Dízel-
ből az 1,6 literes 110 lovas verzió tel-
jesít majd szolgálatot.

Hazánkban a Lada óriási eladá-
si számokat produkált az újra
piacra kerülésével. Az újabb tí-
pusok – immáron Nissan-Rena-
ult, tehát Dacia alapokon – fo-
kozhatják a sikert. A nosztalgiá-
ra épülő, fanatikusokat megszó-
lító alaptípusok után az újabb
vásárlókhoz minőségi, jól fel-
szerelt autókon keresztül vezet
az út. A Vesta után érkezni fog
az XRay, ami egy emelt kom-
pakt, ideális külső méretekkel,
és nagy belső térrel. Ennek a
csúcsverziója pedig már olyan

extrákkal lesz megáldva, mint a
színes kijelzős navigáció, az al-
cantara hatású, kétszínű kárpi-
tozás vagy az alufelnik, klíma és
rendelhető automata váltó. A
legnagyobb, 1,8 literes 122 ló -
erős, saját fejlesztésű motor pe-
dig gondoskodni fog a korrekt
menetteljesítményekről. A nem
prémium anyaghasználatú bel-
ső formavilága ízléses, és a
négykerekű ára várhatóan rend-
kívül barátságos lesz. A ma-
gyarországi forgalmazás kezde-
tét még nem jelentették be.

Polestar, 
mint márka

A sikeres Volvo Cars nemrégiben megvásárolta a Polestar Performance
tuningműhelyt. Mindenki azt gondolta, hogy egy gyári sport szériát fog-
nak így indítani, de ennél tovább mennek a svédek. Egy új márkát kíván-
nak létrehozni, mely a sportos elektromos autóiknak lesz fenntartva. A
célt régebben megfogalmazta a skandináv gyártó, miszerint már 2020-
tól egy komplett villamos hajtású járműcsaládot fog bemutatni és gyár-
tani. Az első típus már 2019-ben bemutatkozhat. Mi a biztosíték arra,
hogy a cég nem a levegőbe beszél, és komolyan veszi a Polestar márkát?
Az, hogy kinevezték az élére a Volvo vezető formatervezőjét (Thomas In-
genlath), így biztosítva a tökéletes arculat felépítését.

´́

exkluzív lada
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tisztán szállít
Teszt: MELEX N.Car 391

szerző: nagy viktor

A Melex egy lengyel vállalkozás,
mely a '70-es évektől elektromos jár-
műveket gyárt, golfautókra és sze-
mély-, valamint teherszállító lassú jár-
művekre specializálódott. Kipróbáltuk
az N.Car modellcsalád platós, kétsze-
mélyes verzióját.

Először is tisztázzuk, hogy ez a kis-
autó L7e kategóriájú jármű, műszaki
vizsgával, közúton maximum 40
km/h-val közlekedhet. A technika, az
5 kW teljesítményű villanymotor tudja
ezt a sebességet. A kocsi egyszerű,
de strapabíró felépítésű, a zárt fülke
kétszemélyes, lehet fűtött is. Minden

alap, kötelező felszerelés megvan
benne (ablaktörlő, irányjelzők, lámpák,
sebességmérő stb.), és kategóriájá-
ból kiemelkedik néhány extrával. Szí-
nes kijelző tájékoztat a sebességről,
megtett útról, töltöttségről, a motor
energia-visszatáplálást is tud, és igen
komoly Hella LED-es menetfények,
és projektoros halogén fényszórók
vannak beépítve. Ez utóbbi nagy
előny, ha éjszaka kell munkára fogni a
Melexet. Mert ez egy igazi munkagép.
Az önsúlya és méretei ellenére maxi-
málisan 1,2 tonna terhet is elbír – vizs-
gáztatva 630 kg vihető vele –, amit a
175 cm hosszú és 1240 mm széles
platóra tehetünk. 

A mindennapokban
élmény vele cikázni,
mert fürgén indul, csen-
desen működik, egy-
szerűen kezelhető. Kel-
lő komfortot ad a sofőr-
nek, mivel elöl független, hátul merev
hidas (laprugó, lengéscsillapító) fel-
függesztésű. Ez sem minden esetben
szokványos a lassú járműveknél. Az
utakon már olyan jelenség, amit ész-
revesznek az autósok, tehát attól nem
kell félni, hogy letolnak az útról, de így
is elsősorban településen, vagy gyár-
telepen belül érzi jól magát a kis Me-
lex. Látványra is kellemes a gép, szem-
ből kimondottan modern megjelené-

sű. Persze a minőségnek, a sokéves
tapasztalattal lefolytatott, gondos ter-
vezésnek ára van. Egy hasonló platós
kisteherautó ára nettó 4 millió forint
körül alakul. Ugyanakkor konnektor-
ból szinte ingyen tölthető, fenntartása
olcsó, mivel nagyon egyszerű szerke-
zet. És ahol a null-emisszió elenged-
hetetlen (városgazdálkodás, állattar-
tás, növénykert stb.), ott egy ilyen
szerkezet minden pénzt megér.

Élmény vele cikázni,
mert fürgén indul, csendesen
mûködik, egyszerûen
kezelhetô

Biztosan mindenki hallott a dízelbotrányról,
amikor több gyártó manipulálta a motorvezér-
lést, hogy jobb értékeket kapjon egy-egy típus.
Ez csak egy momentum a dízelmotor körül, de
így került a figyelem középpontjába. Tudjuk,
hogy a gázolajos motorok nitrogén-oxid-kibo-
csátása nagyon magas. Ezt az USA-ban és Ja-
pánban a szigorúbb szabályozás miatt jobban
kiszűrik, de Európában egyelőre elnézőek az
előírások. Aztán a jelentős koromkibocsátás is
probléma, melynek a kezelése drága és nem is
tökéletes. Van, hogy a részecskeszűrők csak
láthatatlanul apróra „darabolják” ezeket. Ettől
még a szennyezés marad. A nagyvárosokban
pedig ennek a károsanyag-kibocsátásnak egy-
re nagyobb a negatív hatása. Több európai

A dízelmotor lehetséges jövoje
nagyváros is tervezi akár már 1-2 éven belül a
dízelautók használatának időszakos korlátozá-
sát. 2025-re több városból akár teljesen kitilt-
hatják a dízeleket. Már most 50-ről 46 száza-
lékra csökkent az európai dízel arány az eladá-
sokat tekintve. Ez a hatás oda fog vezetni,
hogy a prémiumautók privilégiuma marad ez
a technológia, hiszen az új előírások teljesíté-
séhez, a tisztább üzemhez szükséges fejlesz-
tések egyre drágábbak lesznek. De ne aggód-
junk, a világ más részein már most sem futnak
ilyen arányban a dízelek (USA: 2 százalék, Kína:
1 százalék). Megmarad a benzingőz, illetve a
benzinmotorokban rejlő továbbfejlesztési lehe-
tőségek és a villanymotor. Azért ez nem olyan
nagy baj…

Hírek

´́



A közlekedési szabályok átszabói
Változó vezetési szabályok

szerző: nagy zoltán
fotó: o. jakócs péter

Nem lehet azt mondani, hogy a váro-
si közlekedés nem elég színes és válto-
zatos. A járművek számának jelentős bő-
vülése, az autók gazdag márka és szín-
világa, emelkedő műszaki színvonala, az
utak nyomvonalának praktikus vezetése,
a burkolati jelek és közlekedési táblák
sokasága megváltoztatta a korábbi vi-
szonyokat. A lüktető forgalom pedig
sokkal dinamikusabbá és pezsgővé tet-

te a város életét. Ez a hatalmas változás
pedig magával hozta a volán mögött ülő
járművezetők új és újabb vezetési szoká-
sait. Régen egy közlekedési rendőr lát-
ványa is hirtelen vérnyomás- és adrena-
linszint-emelkedést váltott ki, és a sza-
bályok fokozott betartására ösztönzött.
Ezzel szemben ma, esetenként a
KRESZ-szabályok alkalmazása is telje-
sen szabad értelmezést kap a gyakorlat-
ban, legfeljebb az alaptézisek érvénye-
sülnek. A terjedőben lévő új közlekedési
rendezőelvet általában a drága és erős
autók fiatalos vezetői szabják, amelyek-
ben már „nincs irányjelző”, és amelyek-
ben két kürt is van, amivel fegyelmeznek.
Ők azok, akik túllépik a városi sebesség-
határokat, új megközelítésben használ-
ják a körforgalmat, átlépik a záróvonala-
kat és forgalom elől elzárt területen köz-
lekednek vagy parkolnak. Egy szabály-
tisztelő — főleg az idősebb — átlagos au-
tósnak, nem jó ez az új közlekedési kö-
zeg és elfogadhatatlan a közlekedési

morál. Fokozottan érvényesül az a ko-
rábban még tréfásnak hitt elv, miszerint
az elsőbbség akkor a tiéd, ha azt meg-
adják! Ezért aztán a kisautós, a koroso-
dó autós, a járművét ritkán használó
egyre inkább elbizonytalanodik, és ez a
forgalomban azonnal kitűnik. Őt szíve-
sen lelöknék az útról, mondván, hogy
akadályozza a forgalmat és nem tudja
felvenni a közlekedés ritmusát. – Való-
ban nem, de ennek oka részben az elbi-
zonytalanodás, a félelem, amely az uta-
kon egyre többször tapinthatóvá válik.

Térjünk vissza a vezetési szokások-
hoz és ízlelgessük a naponta látható
mókásabbnak tűnő, de nem veszély-
telenebb megoldásokat. Távol áll tő-
lem, hogy a hölgyek vezetését és szo-
kásaikat minősítsem, de vannak ese-
tek, amikor nem lehet elmenni szó nél-
kül a jelenségek mellett. A járdától kö-
zel méternyire és az előtte álló autóra
ráálló ifjú hölgy kiskutyával érkezik,
majd beülnek. Azonnal rágyújt egy
hosszú szál cigarettára, majd ölébe
veszi a kutyát, de még mielőtt indulna
a telefonjáért nyúl és sikeresen hívást
kezdeményez. Aztán indít és irányjel-
zés nélkül — mivel nincs szabad keze
—, elindul. Ki-ki döntse el, hogy lehet-e
így defenzíven vezetni, a forgalom rit-
musára figyelni, és vajon egy nem várt
vészhelyzetben sikerülne-e preventí-
ven cselekedni, vagy a veszélyt elhárí-
tani? – Hozzátéve, hogy az évek szá-
mából következtetve, mindez kevéske
vezetői rutinnal társul.

A dohányzás, a telefonálás (ez ugyan
tiltott), az üzenetírás, a GPS figyelése, az
autóban való keresgélés, mind elvonják
a városban közlekedő autóvezetők fi-
gyelmét. Ezek közül csak a kézben tar-
tott telefonálás tiltott, holott egy dohány-
zási rituálé is ugyanúgy elvonhatja a fi-
gyelmet. A gyakorlat igazolja, hogy a til-
tás teljesen eredménytelen, hiszen min-
den negyedik autóban, kézben fogott
készülékről telefonálnak. Még a leg -
újabb, 10 millió forintot meghaladó érté-
kű csodakocsikban is, ahol alapfelszere-
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lés a vezeték nélküli, kényelmesen hasz-
nálható telefonkihangosító. Ráadásul
minden autóba néhány ezer forintért te-
hetnének hasonló eszközt, vagy hasz-
nálhatnának headsetet. Alapvetően
azonban a nagy veszélyforrások között
az irányjelző-használat elmulasztása, a
követési távolság be nem tartása, a gya-
korlatlan parkolás, a türelmetlenség, a
felfokozott idegállapot szerepelnek.

A gyorshajtás viszont a fiatalembe-
rek sajátja, akik csak egyes városi útsza-
kaszokon, csak bizonyos kora esti idő-
pontokban, amikor van közönség, mű-
velik azt. Itt mutatják be az autó menet-
tulajdonságait, a dekoratív esztétikai újí-
tásokat, és persze a legújabb „röffenős”
kipufogódob hangeffektjeit. Őket nem
zavarja, hogy kisgyerekes szülők alvó
gyerekeket kocsiban tolnak, araszolga-
tó idősek fogják sietősre a zebrán, hogy
biztonságosan átérjenek. Önzőek és
magamutogatók, holott az utca embe -
rét nem nagyon érdeklik már a mai vi-
lágban ezek a garázs-tuningok, sem a
közlekedési mutatványok. Arról nem is
beszélve, hogy a közlekedési szabályok
számukra nem is nagyon léteznek.

Azok az autósok viszont, akik a sza-
bályokat betartva, udvariasan és nagy
önmérséklettel, türelemmel közleked-
nek, igazán kiérdemelnék a dicséretet.
Róluk kevés szó esik, mert a renitensek,
a vagányok kerülnek a középpontba.
Pedig nagyon várat magára a nyugodt
közlekedési morál, amelyben fontos
szerep jutna a járművezetők fegyelmé-
nek, önmérsékletének, más közleke-
dőkkel szembeni lojalitásának... 
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lent, hogy nevetségesen olcsók a do-
hánytermékek meg az alkohol. De
nem árt a vásárlást későbbre halasz-
tani, mert a híres szikla megmászása

közben nem túl praktikus a több kiló
túlsúly, vagy a méretes „Duty Free”
szatyor.

Tovahaladva a félsziget belseje felé,
az utazó könnyen a brit fővárosban
érezheti magát. Hiszen olyan vállala-
tok cégtáblái fogadják, melyek jellem-
zően a szigetállamban vannak jelen.
Nem is szólva a közlekedési táblákról
és a gyalogátkelők jellegzetes kialakí-
tásáról, ideértve a méretes „LOOK
LEFT”, azaz „NÉZZ BALRA” feliratokat.
Az angolos jelleg ellenére azonban
Gibraltáron a kontinentális KRESZ
szabályai az érvényesek. Azaz a helyi-
ek a „jó oldalon” hajtanak.

Hal sült krumplival
A félsziget legnagyobb terén, a Ca-

semates Square-en egymást érik az
éttermek és a pubok, és nincs is értel-
me ellenállni e hatalmas kínálatnak.
Válasszuk ki a szemre (illetve a pénz-
tárcánknak) legszimpatikusabb te-
raszhelyiséget, rendeljünk ki egy „bit-
ter”-t  vagy „lager”-t, majd lapozzuk át
az étlapot, tudva jól, hogy a végén
úgyis halat eszünk sült krumplival. A
felszolgált adagok jellemzően bősége-
sek, így jut belőlük bőven a verebek-
nek is. Ez utóbbiak pedig rendre be is
jelentkeznek a jussukért.

A szikla és a majmok
A főutca (szó szerint: Main Street)

forgatagát és csillogó üzleteit hátra-
hagyva, érkezünk meg ahhoz a la-
novkához, ami pár perc alatt a hegy
tetejére repíti a gyomorilag elnehe-
zült és reklámszatyrokkal kistafíro-
zott utazót. Ráadásul nem ejtették a
fejére azt sem, aki beárazta ezt a
szolgáltatást. Az egyirányú útnál
ugyanis csak minimálisan kerül töb-
be a retúr, hogy a kedves utazónak
ne szottyanjon kedve gyalog jönni le-
felé a hegyen. De azért csak szoty-

tyanjon! Hiszen a növényzet dús, a
táj változatos, a kilátás pedig min-
den szinten pazar.

És akkor még nem szóltunk a maj-
mokról... A berber makákók feltehe-
tőleg a szoros túloldaláról kerültek át
Gibraltárba, de az is lehet, hogy eleve

őshonosak a félszigeten. Újabban
pedig a brit hadsereg védelmét élve-
zik. A sziklán szabadon, korlátozás
nélkül mozognak, az ideérkező turis-
tákkal pedig direkte keresik a kap-
csolatot. Ne feledjük azonban, hogy
ezek azért mégiscsak vadállatok. A
durva hajcibálás, illetve a sürgőssé-
gin eltöltött délután pedig ritkán dob
föl egy vakációt…

Végül ne feledkezzünk meg a für-
dőruháról sem, hiszen a nap végén jól -
esik majd a csobbanás. Részünkről a
Camp Bay strandot javasoljuk, ahová
egész délután odasüt a nap.

Egy apró városállam Európa dé-
li peremén. Angolos külső, spa-
nyolos temperamentummal. És
hozzá még marokkói majmok.
Ez Gibraltár, egy brit tengeren-
túli terület. És az egyetlen hely,
ahol a reptéren gyalogátkelő
halad át.

Ez utóbbi (mármint a gyalogátkelő)
az első és az utolsó dolog, amivel az
utazó találkozik, a kifutópályát ugyan-
is a félsziget tövében alakították ki, a
földnyelvre merőlegesen. Ha tehát a
közlekedési lámpa pirosat mutat, ak-
kor már lehet is izzítani a fényképező-
gépet vagy szelfibotot. Ugyanis biztos,
hogy fel- vagy leszállás következik.

És még fel sem ocsúdunk ebbéli
ámulatunkból, amikor máris arcon
csap a következő meglepetés: a helyi
trafikok árai. Gibraltár ugyanis adópa-
radicsom. Ami számunkra annyit je-

Szerző, fotó: KISTÉ

Hogyan mondják spanyolul,
hogy bifsztek angolosan?
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targoncavezetôket és vontatóvezetôket
keres azonnali kezdéssel.

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

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

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

Jelentkezz már holnap!

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

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

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

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

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

Jelentkezz már holnap!

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

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába
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szerző: kaszás kornél
fotó: marcali gábor

Célokra mindenkinek szüksége
van. Ezek viszik előre, és mozdít-
ják ki az embert a hétköznapok
szürke masszájából. Céljaink le-
hetnek rövid, közép és hosszú tá-
vúak, aszerint, hogy mekkora
időintervallum szükséges a meg-
valósításukhoz. A hangsúly pedig
a megvalósításon van, hiszen ak-
kor leszünk céltudatosak, ha a
tervből valóság lesz. Varga And-
rás már a középiskolában tudta,
hogy mit akar. Amikor osztálytár-
sait kérdezték, hogy mik szeret-
nének lenni, a többség azt felelte,
hogy orvos, jogász vagy mérnök.
Varga András pedig azt válaszol-
ta, hogy vállalkozó akar lenni, hi-
szen ezt látta a nagypapájától. A
tervet céltudatosan végrehajtot-
ta, így másfél éve ő a negyed év-
százada működő családi vállal-
kozás üzletvezetője. 

Varga Andrással a Kodály utcai zárszak-
üzletben találkoztunk, amelynek tavaly
január óta a vezetője. Elsőként munka-
társait mutatja be, Gabriellát, Róbertet
és nem utolsósorban nagybátyját, Zsol-
tot, aki a kezdetek óta nagy segítség a
családi vállalkozásban. Az üzletben zá-
rak, vasalatok, kilincsek, zárbetétek, va-
lamint január óta barkácseszközök so-
rakoznak. Körbejárjuk a boltot, majd
András egy másik, szintén az utcáról
nyíló üzlethelyiségbe kísér, mely hozzá-
juk tartozik, és ahol ugyanúgy jól látha-
tó a gondos felújítás eredménye. And-

Köztünk élnek

Nagypapája nyomdokain haladva 
építi a vállalkozását

rás hellyel kínál az irodában, ott, ahol a
vállalkozás alapítójának, Kiss Józsefnek
az íróasztala állt. „Nagypapa szigorú
volt, de jó vezető és jó főnök, ez a célom
nekem is” – mondja az ifjú üzletvezető,
majd figyelmes vendéglátóként, ás-
ványvízzel és illatos pogácsával kínál.
Az üzlet sikerében Kiss Józsefné, az
egykori pedagógus, András nagyma-
mája is elévülhetetlen érdemeket szer-
zett, hiszen férje halála után ő vitte a vál-
lalkozást. András a családi bolt hangu-
latát már sok-sok esztendővel ezelőtt
magába szívta, hiszen, ha az általános
iskolában szünet volt, sokszor a nagy-
papájánál múlatta az időt. Az együtt töl-
tött, dolgos óráknak pedig meg is lett
az eredménye, mert már gimnazista ko-
ra óta tudatosan építi a hidat, amely a
családi üzlethez vezetett. Az elemit és
a középiskolát az orsolyitáknál végezte,
amely elmondása alapján, a mai napig
nagyon sokat jelent számára. „Emberi-
leg és erkölcsileg is rengeteget tanul-
tam az orsolyitáknál, büszke vagyok,
hogy ott végeztem a tanulmányaimat.”
A közel két méter magas, ifjú üzletveze-
tő a középiskola elvégzése után is Győr-
ben maradt, és a Széchenyi István
Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudo-
mányi Karán folytatta tanulmányait.
Hogy tudását tovább mélyítse, elvégez-
te a mesterszakot is, valamint Eisen -
stadtban, nemzetközi gazdasági kap-
csolatok szakon tanult. Ahogy a mon-
dás tartja, „a jó pap holtig tanul”, Varga
András pedig tavaly OKJ-s eladói és üz-
letvezetői képesítést is szerzett. Persze
a tanulás mellett, szerencsére, a sport
is belefért a mindennapjaiba, és az
amerikai focit választotta, amely egyre

népszerűbb hazánkban is. A Győr
Sharks tagjaként lett magyar bajnok
2007-ben, majd ezt követően egy hosz-
szabb szünet után, 2012-ben tért visz-
sza a pályára. Csapatjátékra tanította
az amerikai foci a fiatal vállalkozót, aki
két évvel ezelőtt végleg szögre akasz-
totta a vállvédőt és a sisakot. A brutális
blokkolásokat egy sokkal finomabb és

könnyedebb mozgásformára cserélte,
ez pedig a tánc. A salsa mellett tette le
voksát, mert az a testet-lelket átmoz-
gatja, és ahogy András fogalmaz: „egy
jól sikerült salsaest legalább két ing”.
Ráadásul a közösség is nagyon jó, így
a salsaestek után felvillanyozva, energi-
ával és élményekkel telve tér haza.

Iszunk egy korty vizet, és ott folytat-
juk a beszélgetést, hogy van egy húga
és egy nővére, idősebbik lánytestvére
pedig három gyermek büszke édesany-
ja. De András nem csak a fiatalabb kor -

osztállyal találja meg a hangot, hanem
az idősebb generáció tagjaival is. „Min-
ket a dédmamám is nevelt, így talán az
idősek iránt fogékonyabb és tisztelettu-
dóbb vagyok” – mondja Varga András,
aki a szépkorúaknak is többször segített
már, ha nem volt, aki beszerelje a zárbe-
tétet. És hogy milyen egy megfelelő vé-
delmet nyújtó zár? „Mindenképpen

több pontos zárat ajánlanék. De nem az
általános, négycsapos kivitelt, hanem
olyat, ami kombinált, úgynevezett tüs-
kékkel és görgőkkel, fúrás és savazás el-
len védelmet nyújtó zárbetéttel” – ecse-
teli az üzletvezető. A célja pedig az, hogy
a vállalkozást továbbra is a siker útján vi-
gye. „Szeretném továbbadni úgy a sta-
fétát, hogy jó lehetőség legyen a család
fiatal tagjainak is.” Ehhez pedig minden
adott, hiszen Adyváros már a szívébe
zárta, az áldozatos munka pedig újabb
távlatokat nyithat meg a jövőben.
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szerző és fotó: xantus-állatkert

Két hatalmas és különleges ma-
dár érkezett június elején Buda-
pestről a Xantus János Állatkert-
be: egy kaffer szarvasvarjú test-
vérpár kapott nálunk új otthont.
Egy hím és egy tojó szarvasvarjú
költözhetett a kifutójába. Ez az ér-
dekes madár Afrikában, az Egyen-
lítőtől délre eső szavannák, nyílt
füves területek és erdők lakója. A
nemeket elég nehéz megkülön-
böztetni, mivel külsejük általában
elég egyforma, bár a kisebb ter-
metű tojók toroklebenyét lilás fol-
tok is tarkíthatják. Érdemes meg-
figyelni, hogy milyen gyönyörű és
hosszú szempillái vannak, ame-
lyek megvédik a szemét a homok-
tól. A szemük körül és a torokré-
szen a bőrük csupasz és rikító vö-
rös, ez a toroklebeny felfújható, re-
zonátorként is funkcionál, illetve a
hő leadását segíti. Ennek köszön-
hetően különleges, erős és saját-
ságosan morgó a hangjuk.

A szarvasvarjak rendkívül aktív
madarak, folyamatosan mozgás-
ban vannak. Nappal tevékenyek,
az éjszakát a fák koronájában töl-
tik. Társas madarak, gyakran lát-
hatóak közösen vadászó, 2–12
példányt számláló csapatok. A

szerző: bodrogi sára 

Pancsolnak és frissítő jégkrémet fogyasztanak az
állatok a Xantus János Állatkertben – Kiss Alíz, az
állatkert munkatársa erről bővebben is beszámolt
a Győr+ Televíziónak, amikor a napokban ellátogat-
tunk hozzájuk, hogy megnézzük, hogyan viselik a la-
kók a hőséget.

A gondozók a nagy forróságban is mindent meg-
tesznek azért, hogy minden állat jól érezze magát, s
ne viselje nehezen a kánikulát. Akinek van lehetősége,
az az árnyékban hűsöl, például a medve ki sem jön a
medencéjéből, de természetesen azokról sem feled-
keznek meg, akik nem tudnak elbújni a nap elől. Lili-
két, a kakadut például nagyon sokat fürdetik a kollé-
gák, a kismajmoknak pedig joghurtba fagyasztott
gyümölcsöket kínálnak jégkrémként. Az állatok ké-
nyeztetésébe a Zoo Tábor gyermekeit is bevonják,
akik saját maguk készíthetik el a jégkrémeket. 

A lurkók szórakoztatására kincskereső progra-
mot is szerveznek, melynek részeként a vadállatok
területén kereshetnek olyan ereklyéket, mint példá-
ul tigrisbajusz, de arra is volt már példa, hogy kar-
mot tettek el emlékbe.

A melegben is jó dolguk van
az állatkert lakóinak

Különleges új lakók érkeztek

nagyobb zsákmányt egyszerre
több madár ejti el, és együtt is fo-
gyasztják el. A csapatok akár 100
négyzetkilométert is elérő territó-
riumot tartanak fenn, amelyről re-
pülve űzik el a betolakodókat. Köl-
tési időszakban különösen ag-
resszívak, csoportokba verődve
akár az oroszlánokat is elűzik a fé-
szek környékéről.

A hím rövid udvarlása után, a
tojó október és december között
lerakja tojásait. A fészket a költő

pár és a segítők közösen építik
fel fűszálakból és falevelekből,
természetes mélyedésekbe, fa-
üregekbe, sziklákra. Az egész
csapat részt vesz a fióka felneve-
lésében, amely kikelésekor csu-
pasz, vak és rózsaszín, csak há-
romnapos korára feketedik be. A
kaffer szarvasvarjú nagyon hosz-
szú életű madár, akár 40-50 évig
is élhet.

Szeretettel várjuk látogatóin-
kat a nyári melegben is!
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Különleges, egyedi, kényelmes otthonra vágysz magas minôségben és egye-
dülállóan magas mûszaki tartalommal? Megtaláltad! A több mint 2200 m2 tel-
ken négy, gyönyörû, modern családi ház épül, melyeket a fény, a kényelem,
a praktikusság jellemez. Három típus közül lehet választani, de az egyedi el-
képzeléseket is megvalósítjuk. A kétszintes, az amerikai konyhás nappali + 3
szobás házban két fürdôszoba, gardrób, kamra, vendég WC is helyet kapott.
A több terasz közül mindig találunk olyant, ami napos. Autónkkal a 21 m2-es
garázsban vagy az udvari gépkocsibeállón kényelmesen parkolhatunk.
EGYEDÜLÁLLÓ mûszaki tartalom! Részletekért hívjon!

Bauhaus stílusban épülô 6 lakásos társasházban található ez a földszinti,
amerikai konyhás nappali + 3 szobás lakás, de a belsô falak még mozgat-
hatóak. A 92 m2-es lakáshoz gyönyörû, nagyméretû, 17 m2-es terasz csat-
lakozik, melyet a nappaliból és az étkezôbôl is megközelíthetünk. Innen
juthatunk ki a saját használatú kertünkbe is. Mindhárom hálószobához kap-
csolódik mintegy 10 m2-es terasz. A lakás mindkét oldalán vannak ablakok,
így könnyedén szellôztethetô és egész nap világos. A lakások fûtése geo-
termikus energiával történik. 

Utolsó  nagy sorházi lakás BOMBA áron 06. 30-ig 2 gépkocsibeálló ajándék
1,2 M Ft értékben! A földszinti, belsô kétszintes lakás 110 m2 + teraszok +
garázs. Az alsó szinten amerikai konyhás nappali + 1 szoba, zuhanyzóval
ellátott WC, kamra található, míg az emeleten 3 szoba, nagyméretû fürdô-
szoba, háztartási helyiség. A lakáshoz a saját kert mellett csaknem 600 m2

közös zöld terület is kialakításra került, amely kiváló helyszíne lehet közös-
ségi térnek, grillterasznak, játszótérnek stb. 

Pozsgai Éva • +36-70/866-7424 •  Gyôr, Apáca u. 18.

www.reagingatlan.hu

Gyôr-Pinnyédi ingatlanok
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN! 

Emelt szintû fûtéskész ár:

26.300.000 Ft

Emelt szintû fûtéskész ár:

31.900.000 Ft

Emelt szintû fûtéskész ár:

33.900.000 Ft
+ telekhányad (átlagosan
425 m2) 5.388.000 Ft
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Július 1. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 6:00 Kertbarát Magazin 7:00 Magyar óra
8:00 Győr+ Hétvége – Bajzát Zsuzsi (Bejelentke-
zés a Győrkőcfesztiválról) 9:30 Kulisszák Mögött
ism. (Farkas Mónika) 18:00 Győr+ DJ – Valódi
diszkóslágerek Orosz Sanyi válogatásában!
19:00 Ismétlés 20:00 Kabaré 21:00 Hangos-
könyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 23:00 Győr+
Zenetár 

Július 2. vasárnap
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 (Bejelentkezés a Győrkőcfesztiválról)
11:00 Divertimento – a győri filharmonikusok
műsora Farkas Mónikával 12:00 Győr+ Hétvége
– Bajzát Zsuzsi 19:00 Divertimento ism. 20:00
Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Július 3. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
6:30 Győr+ Reggeli – Velünk ébred a város! Mű-
sorvezető: Orosz Sanyi 6:40 Német hírpercek
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

Július 4. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Simon Panka: az előző nap legfontosabb törté-
nései 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

Július 5. 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, Nagy
Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer Ma-
gazin – a Rómer Múzeum aktuális összefoglalója
(Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján
Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25
Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Simon Panka, a nap legfontosabb ese-
ményeivel 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

Július 6. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Simon Panka: az előző nap legfontosabb ese-
ményei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi, Nagy
Roland 6:40 Német hírpercek 10:00 Győr+ Dél-
előtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00
Magyar óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kor-
nél 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+
Délutáni Gyors – Simon Panka, a nap legfonto-
sabb 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

Július 7. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Simon Panka: az előző nap legfontosabb hírei
6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi, Nagy Roland
6:40 Német hírpercek 9:00 Győr+ Hetilapszem-
le 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 eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár    

Július 1., szombat
07:00 Híradó 07:25 Sporthírek 07:30
Gázfröccs 08:00 Híradó 08:25 Sporthírek
08:30 EYOF magazin 08:45 Made in Hun-
gary 09:00 Híradó 09:25 Sporthírek
09:30 Creative chef 10:00 A győri sport-
élet büszkeségei 10:45 Képújság  18:00
Credo 18:30 Hello Győr! 19:00 Győri7
19:45 EYOF magazin 20:00 Kulisszák mö-
gött 20:30 Építech 21:00 Creative chef
21:30 Hello Győr! 22:00 Győri7 22:45
EYOF magazin 23:00 Képújság 

Július 2., vasárnap
07:00 Civil kurázsi 07:30 Vény nélkül n
08:00 Credo 08:30 Hello Győr! 09:00 Ku-
lisszák mögött 09:30 Gázfröccs 10:00
Hello Győr! 10:30 Képújság  18:00 Győri7
18:45 Konkrét 19:00 Hello Győr! 19:30
Creative chef 20:00 Zooo+ 20:30 Gáz-
fröccs 21:00 EYOF magazin 21:15 A győri
sportélet büszkeségei 22:00 Győri7
22:45 EYOF magazin 23:00 Képújság

Július 3., hétfő
07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00 Nyug-
díjas Egyetem 09:00 Vény nélkül n 09:30
Képújság  19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Üzleti negyed 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Üzleti negyed 21:00 Hír-
adó 21:20 Sporthírek 21:30 EYOF maga-
zin 21:45 Made in Hungary 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Vény nélkül n
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 23:30
Kép újság 

Július 4., kedd
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30 Üz-
leti negyed 08:00 Híradó 08:20 Sporthí-
rek 08:30 Vény nélkül n 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 EYOF magazin
09:45 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Hello Győr! 20:00 Hír-
adó 20:20 Sporthírek 20:30 Hello Győr!
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek 21:30 Cre-
do 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek 22:30
Creative chef 23:00 Híradó 23:20 Sport-
hírek 23:30 Képújság 

Július 5., szerda
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30 Hel-
lo Győr! 08:00 Híradó 08:20 Sporthírek
08:30 Creative chef 09:00 Híradó 09:20
Sporthírek 09:30 Képújság  19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Zooo+ 20:00 Hír-
adó 20:20 Sporthírek 20:30 Zooo+ 21:00
Híradó 21:20 Sporthírek 21:30 Kulisszák
mögött 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Üzleti negyed 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 23:30 Képújság

Júlus 6., csütörtök
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30 Zo-
oo+ 08:00 Híradó 08:20 Sporthírek 08:30
Kulisszák mögött 09:00 Híradó 09:20
Sporthírek 09:30 EYOF magazin 09:45
Képújság  19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül n 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Vény nélkül n 21:00 Hír-
adó 21:20 Sporthírek 21:30 Építech
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek 22:30
Gázfröccs 23:00 Híradó 23:20 Sporthírek
23:30 Képújság

Július 7., péntek
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Vény nélkül n 08:00 Híradó 08:20 Sport-
hírek 08:30 Gázfröccs 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 Képújság  19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Creative chef
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek 20:30 EYOF
magazin 20:45 A győri sportélet büszkesé-
gei 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek 21:30
Hello Győr! 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Creative chef 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 23:30 Képújság

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
közélet aktualitásaival!

A Győr+ Hétvégében a város kedvenc ze-
néi mellett ezúttal a 10. Győrkőcfesztiválról
jelentkezik Adorján Andi és Orosz Sanyi!

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Július 6., 19.30
Vény nélkül

Július 7., 19:30
Creative Chef

Nyakunkon a győri Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál, ezért a Győr+ Televízió új
sorozatot indított, mely közelebb hozza
az olimpia szellemiségét, egy világver-
seny hamisítatlan hangulatát és az EYOF
sportágait. Ebben segítenek igazi legen-
dák, a jelen tehetségei és a jövő remény-
ségei, ez alkalommal Pars Krisztián kala-
pácsvető és Lendvai Luca futó.

július 3., 19:30
EYOF Magazin

Minden hétkönap 19 óra
Híradó

Minden hétköznap 18–20 óráig
Győr+ Este

TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

Nagy Eszter ezúttal a szabad ég alatt főz. A
különleges helyszínhez különleges ételek
dukálnak: harcsatatár kaporpestóval és
zöld alma-habbal, szarvasbélszín matcha-
teaporba forgatva, rókagombahabbal és
grillezett bébizöldségekkel, valamint hideg
ananászkrém, amiket vendégével, Maász
Dáviddal, a CulinArt Party Service és Cate-
ring Kft. tulajdonosával készít el számunkra.

Hűsítő hétköznapi témák és egyre több
információ, kulisszatitkok az EYOF-ról a
Győr+ TV Híradójában hétköznaponként
19 órától.

Július 2., 11 óra
Divertimento

Szombat-vasárnap 8–16 óráig
Győr+ Hétvége 

A kamaszok kerülnek középpontba a csü-
törtöki Vény nélkülben. A serdülőkor min-
den szegmensére kitérünk. Szó lesz a testi
változásokról, vagyis a másodlagos nemi
jellegek kialakulásáról, beszélünk a korai
testi érintkezés körüli vitákról és a pszichés
változásokról is, melyek a felnőtté válás rö-
gös útján sajnos a gyerekeket is utoléri.

Hogyan kezeljük a gyepet a szélsőséges
időjárásban? Miként tudjuk tisztítani a
kerti medence vizét? Mit vethetünk a ko-
ra tavaszi növények helyére? Kompót
vagy fagyasztó? Miért mézgásodik a ba-
rackfa törzse? Ezekre a kérdésekre ka-
punk választ a Kertbarát Magazinban!

Július 1., 6 óra
Kertbarát

A Győri Filharmonikus Zenekar meghir-
dette következő jubileumi évadát. A győri
társulat 2018-ban ünnepli hivatásossá
válásának 50. évfordulóját. Műsorunk-
ban az ünnepi év koncertjeiről is kérdez-
zük Ősz Gábor igazgatóhelyettest.
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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: Pusztai Béláné.
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Győr-Adyváros csendes, zöld övezeti
részén kínálom eladásra ezt a teljesen
felújított, erkélyes panellakást. A 62
nm-es ingatlan egy 10 emeletes társas-
ház első emeletén található. Elosztása:
nappali + 2 hálószoba + hall.

Ár: 16,2 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Szabadhegyen kínálom eladásra
ezt az 59 nm-es, erkélyes téglalakást. A
lakás 2001-ben épült, 17 lakásos társas-
ház 1. emeltén található. Elosztása:
nappali + 2 szoba. A szobák laminált
padlóval, a konyha – étkező pedig járó-
lappal burkolt. A zárt udvaron egy fe-
dett gépkocsibeálló tartozik az ingatlan-
hoz. Közös költség: 6.000 Ft.

Ár: 20,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Szigetben 30 nm-es, földszinti, fel-
újítandó tégla garzon eladó + 30 nm-es
tetőtér-beépítési lehetőséggel, 150 nm sa-
ját kerttel 8 lakásos társasházban, 10
perc sétára a Belvárostól!

Ár: 10,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győrújfalu elején, csendes részen 626
nm-es saroktelken, külön bejárattal
épül ez a 78 nm + 12 nm teraszos iker-
ház. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali kamrával + 3 szoba.

Ár: 21,6 M Ft.
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Győr-Ménfőcsanak központi részén,
csendes, családi házas övezetben eladó
ez a 70 nm-es, földszinti, nappali + 2
szobás lakás. A 4 lakásos társasház
2004-ben épült, 2007-ben megnyerte a
Szép Házak Környezete-díjat! Az ame-
rikai konyhás nappaliból egy hatalmas
23 nm-es teraszra léphetünk ki!

Ár: 23,99 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Ménfőcsanakon eladásra kínálom
ezt az igényesen berendezett, 62 nm-es,
1. emeleti, nappali + 2 szobás, vadonatúj
lakást! A társasház 2016-ban épült, a fű-
tés házközponti, egyedi mérővel, a nyí-
lászárók műanyagok, redőnnyel és szú-
nyoghálóval felszereltek!

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

Győr-Ménfőcsanakon, 2007-ben épült, 6
lakásos társasházban eladó ez az első
emeleti, belső kétszintes, újszerű lakás!
Elosztása: alsó szinten amerikai konyha
nappalival, felső szinten 2 szoba, fürdő.
A konyhában mosogatógép, villanyos sü-
tő, gáztűzhely, szagelszívó található!

Ár: 18,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Ménfőcsanak és Győrújbarát ha-
tárán, a Százszorszép lakóparkban el-
adó ez a 63 nm-es, földszinti lakás, 100
nm-es kertkapcsolattal! A lakás elosz-
tása: nappali + 2 szoba.

Ár: 21,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Révfaluban 2002-ben épült, 78
nm-es téglalakás eladó. Az ingatlan egy
9 lakásos társasház 1. emeletén találha-
tó. A lakás 4 éve fel lett újítva, 2 éve hű-
tő-fűtő klímával is felszerelték a lakást.
Téli fűtésről, illetve a meleg víz előál-
lításáról saját gázkazán gondoskodik.

Ár: 26,99 M Ft.
Kálmán Gábor: +36-20/524-1818 

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

Ár: 9,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Szigetköz szívében, Győrzámolyon kí-
nálom eladásra ezt a minden igényt ki-
elégítő ikerházat. A 90 nm-es házhoz tar-
tozó telekrész 500 nm. Elosztása: kiváló-
an alkalmas nagyobb családok számára
is, hiszen az amerikai konyhás nappali
mellett kialakításra került 3 hálószoba.
A házhoz 12 nm terasz kapcsolódik.

Ár: 22,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb), 61,54 nm-es, első emele-
ti, amerikai konyhás, nappali + 3 szo-
bás, új építésű lakás eladó, két terasz-
szal. A lakás délnyugati tájolású!

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

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban (Szi-
tásdomb), 54,36 nm-es, földszinti, kert-
kapcsolatos, amerikai konyhás, nappali
+ 2 szobás, új építésű lakás eladó.

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

Győr-Szabadhegy új építésű részén
épül ez a 33 lakásos, liftes társasház. Ez
a 62,79 nm-es lakás az első emeleten ta-
lálható, elosztása kiváló, amerikai
konyhás nappali+ 2 hálószoba. A nap-
paliból a nagyméretű, 8,65 nm-es er-
kélyre léphetünk, mely csendes belső
udvarra néz! Fogyassza reggeli kávéját
csendes, nyugodt környezetben!

Ár: 22,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győrben, Marcalváros II-n, központi,
mégis csendes környezetben található
téglaépítésű társasházban 3 szobás, te-
tőtéri lakás eladó. A bruttó 70, nettó 60
nm alapterületű ingatlanban három
szoba található.

Ár: 18,7 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban (Szitásdomb) földszinti, teraszos
és kertkapcsolatos, amerikai kony-
hás, nappali + 2 szobás, 70,61 nm-es
lakás eladó, új építésű, 14 lakásos tár-
sasházban.

Ár: 20,6 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020
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HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

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

´́
´́

´́
´́

KIADÓ

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja
saját tulajdonában lévő
Győr, Semmelweis utcában található
27,62–59,58 m2-es
nyugdíjasházi bérlakásait.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen (idŐ-
pont-egyeztetést követŐen) vagy telefonon kérhetŐ: GyŐr-Szol Zrt.,
Vagyonkezelési Üzletág, Tel.: 96/505-053, 96/511-420/195. E-mail:
vagyonkezeles@gyorszol.hu

Három párakapu és hat új ivókút szolgálja a
győriek és a Győrbe látogató turisták komfortér-
zetét a nyári meleg napokban, a Belvárosban.
Radnóti Ákos alpolgármester és Tőke László, a
Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója hétfőn, a
Dunakapu téren felállított egyik hűsítőnél tar-
tott sajtótájékoztatón elmondta, a nyáron há-
rom párakapu nyújt folyamatosan felfrissülést,
egy-egy a Dunakapu tér két végén, egy pedig a
sétálóutcában.

Ivókutakat öt új helyszínen indítottak be, köz-
tük néhány modern dizájnos „ivócsapot" is, me-
lyek  gombnyomásra adják a friss győri vizet a fel-
frissülni vágyóknak. Az új vízvételi helyek  a Duna-
kapu téren, a Káptalandombon, a Bécsi kapu tér-
nél, a Győri Nemzeti Színháznál és a Városházá-
nál találhatók.

Párakapuk és ivókutak várják a hûsölni vágyókat

Álláshirdetés

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

Feltétel: szakképesítés
Előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány
Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

villanyszereló́

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.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2017. június 30—július 6.

Marhalábszár 1 kg

Helyben készített,
juhbélbe töltött

grillkolbász
1 kg

HB dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

1599 Ft/kg

Kartonos ár

159 Ft/db

Magyaróvári trappista
sajt 1 kg

899 Ft/kg

1099 Ft/kg

Pecsenyekacsa comb 1679 Ft
Pecsenyekacsa nyak 239 Ft
Pecsenyekacsa farhát 119 Ft

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

899 Ft/kg

359 Ft/cs

Pecsenyekacsa máj,
fagyasztott
500 g,  718 Ft/kg

Riska tejföl
20%-os, 330 g, 

512,12 Ft/kg

169 Ft/db

Dreher dobozos
sör 0,33 l,

393,94 Ft/l 130 Ft/db



ÁLLÁS 

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

Könyvelői munkakörbe
keresünk szakképesítéssel ren-
delkező munkatársakat. Fényképes
Önéletrajzokat az info@arrabona-
post.hu e-mail címre várjuk.

VIRÁG- és KOSZORÚKÖ-
TŐ, gyakorlattal rendelkező, fő -
állású bolti eladót keresünk új virág-
üzletünkbe. 06-70/341-2243

Pénztárkezelő és valuta-
pénztáros államilag elis-
mert középszintű képzést
indít a TIT PANNON Egyesülete
Győr, Munkácsy u. 6. Szeptember-
ben, szombatonként 4 alkalommal.
Jelentkezés: 2017. augusztus 14-ig.
Érd.: tel. 96/525-060 online:
www.titpannon.hu; gyor@titpan-
non.t-online.hu

Közbeszerzési referens
OKJ-s képzést indít a TIT
PANNON Egyesülete  Győr, Mun-
kácsy u. 6. 2017. szeptemberben.
Jelentkezés: 2017. szeptember 2-ig.
Az oktatás napjai: szombatonként.
Érd.: tel.  96/525-060 online:
www.titpannon.hu; gyor@titpan-
non.t-online.hu

Pályázatírás és pályázati
menedzsmentképzést indít
48 órás (1 hónap) a TIT Pannon
Egyesülete Győr, Munkácsy Mihály
u. 6. 2017. szeptemberben szomba-
tonként. Jelentkezés: 2017. szep-
tember 2-ig. Érd.: tel.  96/525-060
online:www.titpannon.hu; gyor@tit-
pannon.t-online.hu

Német 60 órás kezdő in-
tenzív nyelvi képzést indít
a TIT-TELC Győr, Mun-
kácsy Mihály u. 6. Érdeklődés:
www.titpannon.hu, e-mail: gyor@tit-
pannon.t-online.hu Tel.: 06-70/321-
3763, 06-70/321-3765 Tanfolyam
időpontjai: július 10–augusztus 1.
De. 8.00–12.30-ig. 

Győri gépipari cég
munkavállalókat ke-
res:  Betanított munká-
ra – hengerfejek megmunkálá-
sára, valamint Széria üzemi
TARGONCAVEZETŐT,
és CNC esztergályos,
marós és köszörűs szak-
embereket – egyedi alkatrészek
gyártására, kiemelt bérezéssel.
Hosszú távú, megbízható mun-
kalehetőség. Érdeklődni: mun-
kanapokon 8–16 óra között:
96/511-003, 06-30/266-4549
(ingyen hívható).

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése,
kémények felújítása, bá-
dogos és lapos tetők,
szigetelési munkák ké-
szítése. Telefonszám: 06-
30/355-6991

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

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, zöldhulla-
dék elszállítását, rakodását megold-
juk. 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 vil-
lanybojlerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

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

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

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés

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

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

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk feles-
leges holmiját pincéjéből, padlásáról,
lakásából, illetve udvaráról. Hívjon bi-
zalommal! Non-stop tel.: 06-70/675-
0654.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

tározatlan idejű bérleményre. (Hir-
detésszám: 616.)

Szabadhegyi, 1 szobás, 38 nm-
es, félkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 40 nm-
nél nagyobb, 2-3 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérleményre. (Hir-
detésszám: 617.)

Belvárosi, 2 szobás, 59 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, egyedi
gázfűtéses, belvárosi, révfalui, nádor-
városi, téglaépítésű, 2 szobás, 40
nm-es, első emeleti, határozatlan
idejű bérleményre. (Hirdetésszám:
618.)

Újvárosi, 1 szobás, 38 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, 48–55 nm-es, határozott-hatá-
rozatlan idejű, tárolóval rendelkező,
max 2. emeleti bérleményre. Panel,
központi fűtésű bérlemény és Bán A.
utca kizárva. (Hirdetésszám: 619.) 

Belvárosi, 1 szobás, 20 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 szobás,
földszinti vagy első emeleti, 45–70
nm-es, belvárosi, határozatlan idejű
bérleményre. Panel kizárva. (Hirde-
tésszám: 620.)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határo-
zatlan idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne 55–90 nm-es, 2+fél–3
szobás, határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Marcalvá-
ros II, Gyárváros kizárva. (Hirdetés -
szám: 356.)

ÉPÍTŐANYAG

EGYÉB

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

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

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!

KÉPKERETEZÉS 
festmény, fotó, esküvői keret, 

kézimunka, puzzle, tükör, 
kepkeretgyor.com

FB. Képkeretezés Győr
Bécsikapu Galéria

& Anno 1992
Győr, Király utca 1.

Tel.: 06-20/365-8804.

INGATLAN

Nádorvárosban, 1,5 szobás
téglalakás, gépkocsibeállóval eladó.
16.900.000 Ft. 06-70/633-5250

Győr, Pátzay Pál utca, 84 nm-
es, téglalakás eladó 1. emeleti, nagy
erkéllyel. Ár: 26,9 M Ft. Tel.: +36-
30/767-1786,  www.ingatlan.com/
23009889

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Belvárosi, 1 szobás, 40 nm-
es, komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, bel-
városi, révfalui, nádorvárosi, ady-
városi 3 szobás, 55–65 nm-es, ha-

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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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!”

Az Európai Kézilabda Szövetség elké-
szítette a kiemelést a női Bajnokok Li-
gája péntek esti csoportsorsolására:
a címvédő Audi ETO KC az első kalap-
ba került akár csak a montenegrói
Buducnost, a macedón Vardar
Szkopje és a román CSM Bucuresti.
A Győr így nem kerülhet egy csoport-
ba a legutóbbi Final Fourban résztve-
vő klubokkal. A BL-ben tizennégy csa-
pat automatikusan a főtáblán kezd,
két együttes a selejtezőből juthat a
legjobbak közé. Azonos nemzetbeliek
nem kerülhetnek egy csoportba a
sorsoláson, amelyet pénteken 21 óra-
kor rendeznek  Ljubljanában.  A négy
csoportból az első három helyezett
folytathatja a kétszer hatcsapatos kö-
zépdöntőben, ahonnan az első négy
oda-visszavágós negyeddöntőben
keresztbe játszik majd a négyes dön-
tőbe kerülésért. A kiemelésnél a má-
sodik kalapban a Larvik, a Rosztov-
Don, a Nyköbing és a Metz szerepel,
a harmadikban pedig a Bietigheim, a
Krim Ljubljana, az FTC, és a FC

BL: külön csoportba kerülnek
a Final Four csapatai

Midtjylland.  A negyedik kalapból húz-
zák majd a Vistal Gdynia és a Brest
csapatán kívül a két selejtezőtorna
győztesét is. A selejtezőket szeptem-
ber 9-én és 10-én rendezik. Kisorsol-
ták a decemberi, németországi női
kézilabda németországi világbajnok-
ság csoportjait is. A vb- és Eb-arany-
érmes, olimpiai harmadik Norvégia
mellett Svédország, Csehország,
Lengyelország és Argentína lesz a
magyar válogatott ellenfele. „A hato-
dik kalapból szerettem volna elkerülni
a szabadkártyás lengyeleket, így nem
örülök, hogy egy könnyebben legyőz-
hető csapat helyett őket kaptuk” –
nyilatkozta Kim Rasmussen szövetsé-
gi kapitány.  A csoportok első négy
helyezettje jut a nyolcaddöntőbe. A
magyar érdekeltségű B csoport mér-
kőzéseit Bietigheim-Bissingenben
rendezik, az innen továbbjutók az A-
csoportból kapnak ellenfelet. Abban
a hatosban játszik Franciaország, Ro-
mánia, Spanyolország, Szlovénia, An-
gola, és Paraguay.

9024 Gyôr
Kálvária u. 4—10.

Információ
és megrendelés:
+36 70/365-7011

E-mail:
mbkablak@gmail.com

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

n Mûanyag ablakok és ajtók
n Külsô- belsô párkányok
n Fix és rolós szúnyoghálók
n Mûanyag, ill. ALU redônyök
n Ingyenes helyszíni felmérés
n Bontás, beépítés
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szerző: ficsór dávid
fotó: marcali gábor

Újabb győri versenyzőnek szur-
kolhatunk a hazai rendezésű Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivá-
lon. Lendvai Luca 3000 méteres
síkfutásban lett az ország leg-
jobbja az elmúlt hétvégén rende-
zett ifjúsági atlétikai Országos
Bajnokságon. A 16 éves verseny-
ző a Kazinczy Ferenc Gimnázium
tanulója, elmondása szerint na-
gyon szereti iskoláját és Győrt is.
Büszke arra, hogy most már nem
csak EYOF nagykövetként, de
versenyzőként is részt vehet a
nagyszabású eseményen. 

„Nagyon izgultam az országos
verseny előtt, sokat járt a fe-
jemben, hogy mi lesz, ha el-
rontom és akkor lőttek az
EYOF-nak” – mondta a Győ-
ri Atlétikai Club versenyzője,
aki aztán szép futással az or-
szág legjobbjaként ért célba. Ez-
zel azonban még nem volt vége az iz-
galmaknak, hiszen nem volt elég a jó
versenyzés, az edzőknek is meg kel-
lett vitatni, kiben van potenciál a fiata-
lok között, ki az, aki méltó módon kép-
viselheti hazánkat a megméretteté-
sen. „Vasárnap este csörgött a telefo-
nom, az edzőm hívott. Kérdezgetett,
hogy éreztem magam a nap folyamán,
„mit” szerettem volna futni. Megmon-
dom őszintén, remegő hangon vála-
szoltam, hiszen nagyon dobogott a
szívem. Amikor viszont elmondta,
hogy úgy döntöttek, én indulhatok az
EYOF-on, leírhatatlan érzés kerített
hatalmába” – mesélte a fiatal atléta,
majd hozzátette, egyből körbeszaladt
a lakásban és az egész családjával tu-
datta a jó hírt. Azóta kicsit megnyugo-
dott, lekerült róla egy nagy teher, ezért
sokkal felszabadultabban, átgondol-
tabban tud edzeni. Huszonhárom nap
maradt az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál kezdetéig, Lucáék már a for-
maidőzítésen dolgoznak edzőjével,
Búza Lászlóval. „Teljesen ismeretlen
az EYOF-ra érkező atléták mezőnye
számomra, de úgy gondolom, hogy
van esélyem akár egy egyéni csúcsra
is, hiszen ide vélhetően a korosztá -
0lyom legjobb futói érkeznek, akik biz-
tos nagy iramot diktálnak, és nekem
fekszik, ha van tempó” – mondta Lu-

ca, aki azt is elmondta, 3000 méteren
az is sokat számít, melyik versenyző-
nek éppen milyen napja van. A fiatal
lánynak sűrű volt az elmúlt fél év, hi-
szen nem csupán futóként, az atlétika
EYOF nagyköveteként is rengeteg fel-
adata akadt. Ő azonban – ahogy a re-
kortánon is bizonyította már – nagy te-

herbírású, és megbirkózik a különbö-
ző megjelenésekkel, fotózásokkal,
filmforgatásokkal is. A győri Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál népszerűsí-
tésében társa Pars Krisztián, olimpiai
bajnok kalapácsvető, akire példakép-
ként tekint Luca. „Annak ellenére,
hogy az atlétika teljesen különböző te-

rületét képviseljük, Krisztián igazi pél-
dakép számomra, ugyanis akaratere-
je, szerénysége és küzdeni tudása na-
gyon hasonló az enyémhez” – mond-
ta, majd hozzátette, már nagyon várja,
hogy elkezdődjenek a versenyek július
végén, hiszen a családja, a barátai és
sok-sok győri szurkolhat majd neki a
lelátókon. A viadal előtt azonban biz-
tos kap majd egy pár „atyai” jó taná-
csot London olimpiai bajnokától, aki-
nek van tapasztalata különböző ifjúsá-
gi világversenyekkel kapcsolatban,
nyert U23-as és junior Eb-t, valamint
ifjúsági világbajnokságot is. „Többek
között azért is vállaltam el az EYOF
„nagykövetséget”, mert így azt a ren-
geteg tapasztalatot, ami mögöttem
van, át tudom adni a fiataloknak, ezzel
is segítve a versenyzésüket és a felké-
szülésüket” – hangsúlyozta Pars
Krisztián. Neki is fontos volt, hogy
olyan emberekkel edzhetett együtt,
akiktől rengeteget tanult fiatalként. A
Szombathelyi Dobó SE dobóatlétája
nagy nevekkel dolgozhatott együtt,
Gécsek Tibor, Annus Adrián, Fazekas
Róbert vagy épp Kiss Szilárd szemé-
lye nagy motivációt jelentett Krisztián-
nak. A sportoló az EYOF-fal kapcso-
latban kiemelte, a hazai pálya előnyt
és hátrányt is jelenthet az ifjú verseny-
zőknek, az edzők feladata azonban,
hogy megfelelően felkészítse ezekre
őket. „Nagyon sok világversenyen
részt vettem már, nekem mindig azt
mondta az edzőm, kapcsoljam ki a
külső körülményeket, ne zavarjon
meg egy bekiabálás, egy startpisz-
tolylövés vagy bármi hasonló. A fiata-
lok esetében viszont halmozottan ne-
héz feladat kizárni ezeket, hiszen tele
vannak energiával és képesek túlpö-
rögni” – mondta az olimpiai bajnok,
majd hozzátette, mindenben segíti
majd a magyar indulókat. Lendvai Lu-
ca is biztos kap majd néhány tanácsot
„példaképétől”, ami vélhetően hozzá-
járul majd ahhoz, hogy kimagaslót
nyújtson a győri Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválon. 

Jó tempóval ô lehet a befutó
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Ezerötszáz sportoló, és több mint
száz csapat versengett hat sportág-
ban, labdarúgásban, kézilabdában,
kosárlabdában, röplabdában, atlétiká-
ban és úszásban a XXX. Diákolimpia
Országos Döntőjén, Debrecenben. A
Főnix Csarnokban rendezett esemé-
nyen a győri iskolások kézilabdában
remekeltek. A IV. korcsoportos fiúk

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség el-
nöksége jóváhagyta a Hüttner Csaba
szövetségi kapitány által javasolt csa-
patot a július 14-én kezdődő és 16-ig
tartó bulgáriai Európa-bajnokságra.

A Graboplast Győri VSE versenyzői kö-
zül a K-4 1000 méteren induló egység-
ben ott lesz a háromszoros olimpiai baj-
nok Kammerer Zoltán. A négyesek rövi-
debb távján, 500 méteren rajthoz álló ha-
jóban is lehetőséget kap egy győri kaja-
kos, Mozgi Milán. „A férfi ötszázas né-
gyessel kapcsolatban volt még egy kér-
dés, de Dunavarsányban kipróbáltuk a
hajót Tóth Dáviddal és Molnár Péterrel is,
végül úgy döntöttem, hogy utóbbi ver-
senyzőt nevezem majd az egységbe” –
nyilatkozta Hüttner Csaba. A döntés értel-
mében tehát Nádas Bence, Tótka Sándor,
Mozgi Milán és Molnár Péter került a csa-
patba. A kajak egyesek 200 méteres táv-
ján a győriek közül Horváth Bence arany-
érem-esélyesként utazik az Eb-re, míg
klubtársa, Varga Dávid a kenu egyesek
5000 méteres mezőnyének tagja, és be-
került az 1000 méteren startoló négyes-
be is. A női csapaton az Eb programja mi-
att három egységen is változtatni kellett.

Gyôri kézilabda-sikerek
a diákolimpián

versenyében az Apor-iskola csapata
lett a legjobb, felkészítőjük, Kovácso-
vics László pedig ebben a sportágban
elnyerte a „legjobb testnevelő, felké-
szítő” címet. A lányok versenyében a
győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola
csapata nyert, Németh Zsuzsannát
pedig a torna legjobb kapusának vá-
lasztották.

Kajak-kenu Eb: hat gyôri 
a csapatban

„Az időrend miatt kizárt a női K-1 és
K-2 500 méteren a duplázás, így nem
tud rajthoz állni Takács Tamara és Vad
Ninetta párosa, helyettük a második he-
lyen záró Farkasdi Ramóna és Med-
veczky Erika indulhat. Ugyanez volt a
helyzet az ezer méter esetében is, hi-
szen az egyes és a páros után rendezik
meg a női K-4 500 méter fináléját. Az
ezer egyest megnyerő Takács Tamara
helyett így Bodonyi Dóra szerepelhet
ebben a számban, a K-2 1000 méteren
első Farkasdi–Medveczky duó helyett
pedig a Farkasdi–Bodonyi párost ne-
veztem” - fogalmazott a kapitány. A ka-
jak-kenu EYOF-nagykövete,a Győrből a
Bp. Honvédhoz igazolt Farkasdi Ramó-
na tehát két számban is indulhat az Eb-n.
A női kenus mezőnyben a Graboplast
VSE csapatát két éremesélyes képviseli.
Devecseriné Takács Kincső 200 méter
egyesben, és Balla Virággal párban 500
méteren indul. „Ez a verseny csak egy
állomást jelent a világbajnokság felé ve-
zető úton, ott szeretnénk csúcsformá-
ban szerepelni” – hangsúlyozta Hüttner
Csaba. A csehországi vb-t augusztus
24. és 27. között rendezik.

Az Apor-iskola
aranyaérmes csapata

www.vidrauszoiskola.hu

INDULNAK: július 3. és július 10.
Mindennapos foglalkozások, hétfőtől péntekig délelőtt 
és délután! Óvodás, gyermek, diák, felnőtt!

A Győri Sátoros Fedett Uszodában, 
a Magyar Vilmos Uszodában
és a Móra Iskola  uszodájában.

Intenzív nyári úszásoktatások,
úszóedzések a Vidra Úszóiskolában.

Érdeklődés: 
Rákosfalvy Ferenc
06-30/272-2064

Kovács Aliz
06-70/947-9409Úszá

s: E
rő, e

gészs
ég, e

dzetts
ég.

Beiratkozás:
június 30. és július 7.,
péntek 16–18 óra
között győri 
Sátoros Fedett 
Uszoda.

A Győri Médiaklub tagjai a napokban
bejárhatták a Radnóti utcában épült
Olimpiai Sportpark létesítményeit. A va-
lóban impozáns komplexumot – amely
az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
központi helyszíne lesz – a beruházást
lebonyolító Győr Projekt Kft. ügyvezető
igazgatója, Simon Csaba szakszerű és
teljes képet adó kalauzolásával járhat-
ták végig a klubtagok. A látogatók nem
csak az egyes épületrészek funkcióival,

Az Olimpiai Sportparkba
látogatott a médiaklub

de a kivitelezés és a működtetés olyan
kulisszatitkaival is megismerkedhettek,
melyek igazi csemegék a hivatásos kí-
váncsiskodók számára.

A Győr+ Televízió nézői az EYOF
Magazin által bepillanthatnak a ku-
lisszák mögé, és természetesen he-
tilapunk olvasóit is folyamatosan tá-
jékoztatjuk a „kis olimpia”, és a hoz-
zá kapcsolódó infrastruktúra érde-
kességeiről.
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Az EYOF miatt a szervezők egy hó-
nappal előrébb hozták a 8. Győr–Li-
pót futóverseny rajtját, ez sem segí-
tett sokat a forróság okozta problé-
mán. Ezúttal is az év egyik legmele-
gebb napján rajtolhatott el a népes
mezőny az Egyetemi Csarnoktól. A
26,4 km távot, a hagyományokhoz hí-
ven, egyéniben és háromfős váltóban
teljesíthették a résztvevők, de indul-
tak kerékpárosok és görkorisok is. A
verseny útvonala a szigetközi telepü-
léseken át vezet a Lipóti Termál- és Él-
ményfürdőben felállított célig. Össze-
sen 269 futó állt rajthoz, hetvenen a
nők, 199-en pedig a férfiak mezőnyé-
ben, közülük 249-en teljesítették a tá-
vot. Idén szomorú megemlékezéssel
is társul a verseny. „Futótársunk

Megkezdte a felkészülést NB II-es
bajnokságra a harmadosztályból baj-
noki címmel feljutott ETO FC Győr
labdarúgócsapata. Az első héten két-

Nyolc edzômeccsel készül
az NB II-re az ETO

napos állapotfelmérésen vettek részt
a keret tagjai, mindenki a lehető leg-
jobb erőben vághatott neki az edzé-
seknek. A nyáron szerződtetett játé-
kosok többsége el tudta kezdeni a ke-
rettel a munkát, kivétel volt ez alól Er-
délyi és Bagi, őket június 30-ig szer-
ződés köti korábbi klubjukhoz. A ka-
pus Kunsági Roland távozott a zöld-
fehérektől, Rácz Ferenc visszatért
Mezőkövesdre, és nem folytatja az
ETO-ban Varga Róbert sem, Kabát
Péter viszont jövőre az ETO játékosa
lesz. Friss igazolás a kapusposztra
Szatmári Zoltán, aki Komáromból ér-
kezik. A 38 éves játékos az MTK és a
Siófok színeiben 44-szer játszott az
NB I-ben. Bekő Balázs vezetőedző irá-
nyításával két hétig napi két edzéssel
készül a csapat, valószínűleg a sze-
zon kezdetéig Győrben. A program-
ban nyolc edzőmeccs is szerepel, elő-
ször július 5-én hazai pályán a Sered
ellen, majd az STK Samorin, a Velke
Ludince, a KFC Komárno, a Spartak
Trnava, a Csornai SE, az MTE 1904,
és az FC Slovan Duslo Sala csapatai-
val is megmérkőzik a Győr.

Kecskés Tamás áprilisban szenvedett
halálos balesetet egy kerékpárverse-
nyen, az ő emlékének ajánlottuk a fu-
tást. Itt van a családja is, lányai kerék-
párral teljesítik a távot, a testvére a
családjával pedig váltóban fut Tomi
emlékére. A futók egy gyűjtést is szer-
veztek” – mondta Földingné Nagy Ju-
dit olimpikon maratonista, a verseny
szervezője. Egyéniben a nők között
Szabó Nóra nyert, megelőzve Gulyás
Krisztinát és Sárvári Anitát. A férfiak
versenyében Balázs Levente volt a
legjobb, Takács László és Schwartz-
Nagy Attila előtt. A váltók között a La-
dies MACbeth hármasa győzött, má-
sodik helyen a Triatlon Babes, a har-
madikon pedig a Dunakeszi Futó
Csajok csapata ért célba.

Futótársukra emlékeztek

Kabát Péter 
marad az ETO játékosa
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