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HIRDETÉS MOZAIK

Kezdetét veszi a felújítás, korszerűsí-
tés és bővítés a Győr, Kör tér 79. sz.
alatti orvosi rendelőben. Változnak a
rendelési helyszínek, a Kör téri épület
a felújítás teljes időszakára kiürítésre,
bezárásra kerül. Tervezett kezdés:
2017. augusztus 5. Tervezett befeje-
zés: 2018. április 30. A munkálatok
összetettsége miatt elkerülhetetlen-
né vált valamennyi rendelő kiürítése a
felújítás teljes időtartamára. 

Átalakítás, felújítás és bővítés
legfontosabb tartalmi elemei:

– Az átalakítással és fel-
újítással érintett épület-
részben teljes gépészeti
és villamos felújítás, vala-
mint új szellőztető rend-
szer kialakítására kerül sor.

– Energetikai felújítás kere-
tein belül szükséges az épület
teljes fűtési rendszerének cseréje,
korszerűsítése. 

– A projekt keretein belül az épület
projektarányos akadálymentesítése is
megvalósul.

– Az akadálymentes kialakítás so-
rán szükségessé vált az épület bővíté-
se annak érdekében, hogy a közleke-
dés a rendelőkbe, illetve a rendelők
között minél egyszerűbben megold-
ható legyen. 

Lakossági tájékoztató

Elkezdôdött a felújítás a Kör téri rendelôben
– A rendelő kialakítása korszerűsö-

dik, a vizesblokk – női, férfi, személyze-
ti és akadálymentes illemhelyek – kiala-
kítása a rendelőkhöz kapcsoltan külön-

külön megoldottá válik. 

A Győr, Kör tér 79. szám alatti fel-
nőtt háziorvos – dr. Gál Zoltán – 2017.
augusztus 1-től a rendelő felújításá-
nak ideje alatt a Győr, Ezerjó utca 4.
szám alatt  (volt Idősek Klubja épülete)
kialakított rendelőben rendel.

A Győr, Kör tér 79. szám alatti fog-
orvos – dr. Török László – 2017. au-
gusztus 1-től a rendelő felújításának
ideje alatt a Győr, Ezerjó utca 4. szám
alatt  (volt Idősek Klubja épülete) kiala-
kított rendelőben rendel.

A Győr, Kör tér 79.  szám alatti
házi gyermekorvosok – dr.

Petrovicz Éva és dr. Si-
mon Edina – 2017. júli-
us 31-től a felújítás tel-

jes ideje alatt a Győr,
Egysori út 2/A. szám alatt

kialakított rendelőben vár-
ják betegeiket.

A Győr, Kör tér 79.  szám alatti
védőnők – Csupor Tímea, Si-

pőczné Nagy Andrea és Tuj-
mer Judit  – 2017. július 31-

től a felújítás teljes ideje alatt a
Győr, Egysori út 2/A. szám alatt

kialakított rendelőben látják el vé-
dőnői feladataikat.

Az orvosok és védőnők rendelési,
tanácsadási ideje változatlan marad.

A rendelési időkről és a lakossá-
got érintő információkról folyamato-
san lehet tájékozódni a www. ee-
szi.hu weboldalon, a lakossági tájé-
koztató menüpont alatt, valamint a
kihelyezésre kerülő tájékoztató
anyagokon. 

szerző: gy. p. 
fotó: gy. p.

A kórház és a Széchenyi-egye-
tem formálódó kínai kapcsola-
táról is tárgyalt Németh Zoltán,
a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat elnöke, amikor
kínai delegációt fogadott a me-
gyeházán. 

Erkenjiang Tulahong, a kínai Hubei
Tartományi Bizottság Állandó Bi-
zottságának tagja, a tartományi bi-
zottság Munkás Egységfrontjának
elnöke által vezetett, 20 fős kínai
delegáció  érkezett Győrbe. A távol-
keleti vendégek Győr-Moson-Sop-
ron megye testvérmegyéjéből, a
közép-kínai Hubei tartományból ér-

Wendler Enikő a decemberi New York-i
győzelme után újra diadalmaskodott,
az ifjú fuvolista ezúttal Salzburgban
lett első helyezett a Grand Prize Virtu-
oso International Music Competitio-
non, amelyet július 10–11-én rendez-
tek a salzburgi Mozarteumban. 38 or-
szág több száz fiatal tehetsége mérte
össze tudását a nagy versengésben.
Enikő felkészülését prof. Barbara Gies-
ler Haase és mag. Florian Aichinger
bécsi tanárai, valamint Lengyel And-
rea zongoraművész irányították. A ver-
senyre való kijutásában a győri Kan -
tharosz Alapítvány segítette.

Enikő a bécsi zeneakadémia különle-
ges tehetségek osztályának fuvolistája.

Siker New Yorktól
Salzburgig

Kínai delegáció tárgyalt a városban
keztek, a delegáció tagjai között
rangos vállalkozói csoportok veze-
tői is voltak. 

Németh Zoltán, a megyei önkor-
mányzat elnöke a két fél eddigi együtt-
működését áttekintve emlékeztetett,

hogy a megyei vezetők 2013 őszén fo-
gadtak először magas rangú vendé-
geket Hubei tartományból, ekkor ke-
rült sor a kétoldalú kapcsolat megala-
pozását szolgáló szándéknyilatkozat
aláírására is. Az azóta eltelt éveket a
két fél folyamatos együttműködése
jellemezte, kölcsönös látogatások és
újabb, konkrét együttműködési szán-
déknyilatkozatok formájában.

Az elnök kiemelte a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház és a Széchenyi
István Egyetem formálódó szakmai
kapcsolatainak fontosságát is a távol-
keleti tartomány nagyvárosaival. 

Jelen látogatás célja az eddigi kap-
csolatok ápolása, továbbfejlesztése,
kiemelt cél a megújuló energiaforrá-
sok terén szorosabbra fűzni az együtt-
működést.



tok állnak rendelkezésre, ezek sze-
rint 80,6 esztendő.

A Világgazdaság térképen ábrázol -
ja a magyar megyékben élők születés-
kor várható élettartamát. Országos át-
lagban a magyar férfiak 72,43, a nők
pedig 79,21 évig élnek. Jó hír, hogy
megyénkben továbbra is kedvezőek a
statisztikai adatok. 

A férfiak arra számíthatnak, hogy
73,49 évig élnek. Budapest (74,29)
után a másodikak vagyunk az országos
rangsorban. Nagy szórás nincs a sta-
tisztikai adatokban, mögöttünk egyéb-
ként Hajdú-Bihar megye áll. (73,10) A

férfiak életkilátásai Borsod-Abaúj-
Zemplénben a legrosszabbak (70,29).
Szomszédos megyéink adatai: Komá-
rom-Esztergom 70,81, Vas 71,98,
Veszprém 72,65, a velünk egy statiszti-
kai régióba tartozó Zalában 72,50.

A nők születéskor várható életkilá-
tásai Győr-Moson-Sopronban a leg-
jobbak. Megyénkben 80,20 év az át-
lag. Ezzel megelőzzük a fővárost
(80,07), a többi megye átlaga nem éri
el a 80 esztendőt. A harmadik helyen
Hajdú-Bihar megye áll (79,85). A nők
életkilátásai ugyanúgy Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében a legkedvezőtle-
nebbek, mint a férfiaké (77,45).

Számtalan tanulmány, statisztikák-
ra alapozott tudományos értekezés
foglalkozik azzal, hogy melyek azok a
legfontosabb tényezők, amelyek alap-
vetően befolyásolják az emberek élet-
kilátásait. Ezek között a genetikai
adottságok, a természeti és a kulturá-
lis környezet állapota, az egészségtu-
datosság fejlettsége, az egészségügyi
ellátás színvonala, a foglalkoztatott-
ság, az egzisztenciális biztonság, az
étkezési szokások, a szenvedélybe-
tegségek szerepelnek a legtöbbször.

A Világgazdaság cikke egyébként
arra is rámutat: A születéskor várható
élettartam növekedésével nem nő ará-
nyosan a gyerekszám, így növekszik az
idős emberek úgynevezett „eltartottsá-
gi rátája”. Ez később súlyos szociális
gondokat okozhat, amennyiben nem
változnak a demográfiai folyamatok.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor 

Nőtt a születéskor várható idő-
tartam Magyarországon a tava-
lyi évben – derül ki a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) Világ-
gazdaságnak küldött legújabb
adataiból. A nők e szerint is a mi
megyénkben élnek a legtovább.

A várható élettartam a 2015-ös
75,7-ről 75,9 évre nőtt Magyarorszá-
gon. Az Európai Unió átlaga így is lé-
nyegesen magasabb, 2015-ös ada-

Tősgyökeres budapesti újságíró
kollégám már nyugdíjas, meg is
lepett, amikor felhívott, tudnék-e
segíteni abban, hogy a győri Audi-
iskolában körülnézzen. Sok jót
hallott róla, s szeretné, ha unokái
itt tanulnának. Solymár Rita saj-
tófőnök segítségével teljesült a kí-
vánsága, s áradozott a látottakról. 
Önmagában már az is dicséret
Győrnek, ha egy budapesti fejé-
ben megfordul, hogy unokáinak
itt képzeli el a boldogulást, Győr
iránti rajongása azonban ezzel
még nem ért véget.
Bejárta az Audi-iskola környékét,
Víziváros hatalmas ingatlanfej-
lesztése láttán elégedetten cset-
tintett, olyan ez, mondta, mint-
ha Bécs elővárosában járnánk.
A Belvárost is meg akarta nézni,
s azt tanácsoltam neki, a Duna-
kapu téri mélygarázsban parkol-
jon le, ott óránként ötven forint
ellenében biztonságosan vára-
kozhat autója. Mennyi? Ugye öt-
százat akartál mondani? Egysze-
rűen nem akarta elhinni, hogy
ötven forint Győrben a mélyga-
rázsi parkolás.
A hangulatos belvárosi séta, a ren-
dezettség, a tisztaság, az emberek-
kel teli Széchenyi tér, a sportolók-
kal teli Belváros olyan hatást tett
rá, hogy győri látogatása után azt
sem tartja kizártnak, unokáikkal
együtt a nagyszülők Győrbe köl-
töznek, miután meséltünk neki
arról, Győr népszerűségének hát-
ránya is van, a sok ide költöző és
itt dolgozó alaposan felnyomja az
albérleti árakat.
Mivel régen járt már Győrben
budapesti kollégám, újdonság
volt neki, hogy épült Audi Aréna,
uszoda, az EYOF-ra olimpiai köz-
pont sportpályákkal, rengeteg la-
kás és kollégium, amelyben a
sportolók laknak.
És utána ez mind itt marad nek-
tek Győrben, fantasztikus, le va-
gyok nyűgözve – vonta le a követ-
keztetést, s hozzáfűzte azt is, ez
egy nagyon élhető város, el tud-
nám képzelni az életem hátrale-
vő részét Győrben. Biztattuk, jöj-
jön nyugodtan, mert ez egy nyi-
tott, szerethető város. De hát mi
ezt tudjuk régóta, győriként van
elég tapasztalatunk.

Koloszár Tamás

Győr a fővárosból

Megyénkben a legjobbak
a nôk életkilátásai

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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Az ENSZ legutóbbi becslése szerint1 2017. július 1-jén majdnem 7,6 mil-
liárd ember élt a Földön. Az 1950. évi 2,5 milliárdos népesség napjainkra
a háromszorosára gyarapodott. Lassuló ütemben, de ezután is tovább nö-
vekszik a Föld lakossága. A világ népessége 2050-re 9,8 milliárdra nő, és
2100-ra már 11 milliárd fölé emelkedik.
Az Eurostat adatai szerint az unió 28 tagországának népessége 2016.
január 1-jén 510,3 millió fő volt. A népességnövekedés 1960 óta töret-
len, és összességében az elmúlt több mint fél évszázadban közel 104
millió fővel, 20%-kal emelkedett az unióban élők száma. Az Eurostat ál-
tal készített prognózis alapváltozata szerint az unió népessége a 21. szá-
zad közepéig  folyamatosan növekszik: 2045-ben eléri maximumát,
529,1 millió főt. Ezt követően a trend lassú csökkenésbe, majd stagná-
lásba megy át, 2080-ra az unió lakossága 518,8 millió főre mérséklődik.
2080-ban az Eurostat számításai szerint 82,4 millió fős népességével
a jelenlegi tagországok közül az Egyesült Királyság lesz a legnépesebb
(Franciaországot megelőzve). Magyarország a 8,7 millióra becsült né-
pességnagysága alapján megőrzi 13. helyét a rangsorban, miközben
részaránya 1,9%-ról 1,7%-ra csökken.

7,6 milliárdan vagyunk, 
és még többen leszünk a Földön

KSH: ismét nôtt a születéskor várható idôtartam
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INGATLANPIAC FELSŐOKTATÁS
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szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Az egyetemi ponthatárok kihir-
detését követően, hagyományo-
san felpezsdül az egyetemi váro-
sokban a lakáspiac. Így van ez
Győrben, megnéztük a kínálatot.

Búza Tímea, az Édes Otthon Győr In-
gatlaniroda ügyvezetője szerint több
száz kiadó lakás van városunkban. Jel-
lemzően azonban a másfél szobás,
egy szoba nappali, vagy kétszoba-
nappalis albérletet keresnek az egye-
temisták, vagy az ide költöző csalá-
dok. Az árak egy éve stagnálnak, ezek
az albérletek 80-90 ezer forinttól in-
dulnak, és ehhez jön még a rezsi.  

Az ingatlanos azt mondja, annak el-
lenére, hogy az egyetemen átadtak
egy 1100 férőhelyes kollégiumot, az
albérleteket továbbra is fogják keres-
ni, hiszen van, aki nem akar kollégista
lenni. A szakember szerint, a megnö-
vekedett kollégiumi férőhelyek száma
nem lesz hatással az albérletpiacra, az
árak nem fognak csökkenni. 

Évről évre egyre többen vásárolnak
ingatlant befektetésnek, vagy vannak
olyan szülők, akik megengedhetik ma-
guknak, hogy saját lakást vegyenek az
egyetemista gyereküknek. Ők jellem-
zően kis lakást keresnek, 40-45 négy-
zetméterest, lehet új vagy használt is,
a használt lakás esetében 12 milliótól,
új építésű esetében 14 milliótól indul-
nak az árak. 

Lakásvásárlás esetében érdemes
tudni, hogy például a Belvárosban a régi
építésű lakások esetében 350 ezer fo-
rinttól indul a négyzetméter ár, de az új
építésűeknél meghaladhatja a félmillió
forintot is, hasonló a helyzet a révfalui, a
nádorvárosi és a szabadhegyi ingatla-
nok esetében is. Mára elszálltak az in-
gatlanárak Szigetben és Újvárosban is.
Ha valaki a város peremkerületében is
szívesen lakna, akkor egy belvárosi

Kolesz, albi vagy saját kecó?
használt lakás áráért új építésűt kaphat
például Kismegyeren, Pinnyéden, a Szi-
tásdombon vagy Kisbácsán. 

Búza Tímea arról beszélt, hogy sok
bérbeadó nem szívesen adja oda a la-
kását diákoknak, az egyetemisták pe-
dig az interneten próbálnak meg la-
kást keresni első körben.

Megtudtuk, az utóbbi egy évben
több száz család költözött városunkba
az ország keleti régióiból, elsősorban
Miskolc környékéről a munkalehető-
ség, a jobb élet reményében. Ők álta-
lában az ott eladott ingatlanjaikért
olyan keveset kapnak, hogy abból
Győrben nem tudnak lakást venni,
ezért albérletbe költöznek, amíg hitel-
hez jutnak, vagy CSOK-ot kaphatnak. 

A szakértő felhívja a figyelmet arra,
hogy aki bérelni szeretne, az számol-
jon azzal, hogy ki kell fizetnie egyhavi
kauciót és kéthavi bérleti díjat is. Aki
pedig vásárolni szeretne, ne halogas-
sa, mert új építésű ingatlanok eseté-
ben már jövő nyári, őszi átadással tud-
nak csak kínálni lakást, és az ingatlan -
árak is inkább felfelé mennek, mint
csökkennének. 

Mayer Esztertől, a győri egyetem
kollégiumának vezetőjétől megtudtuk,
az új tízszintes kollégiumi épületben
550 új kollégiumi szobát alakítottak ki,
vagyis 1100 új kollégiumi férőhely jött
létre az egyetem területén. A már meg-
lévő, hétszintes kollégiumi épületet pe-
dig felújították, itt hét szinten 450 két-
ágyas szoba van. A munkálatok része-
ként megújult az épület villamossági
rendszere, padlózata, falburkolata, illet-
ve részlegesen a gépészete.

Tavaly nyáron mintegy kétszeres
volt a túljelentkezés a kollégiumi férő-
helyekre, a várólistán csak a felsőbb
évesek közül ezren szerepeltek.

Nézzük a többi egyetemi város kí-
nálatát. A fővárosban az oktatási intéz-
mények közelében található és leg-
jobb áron kínált lakások órákon belül
bérlőre találnak. Budapesten az átla-
gos havi bérleti díj 150 ezer forint a kí-
nálati piacon.  A budai kerületekben
180-190 ezer forint az átlagos bérleti
díj, míg a V. kerület a legdrágább, a
228 ezres átlaggal. 

Az egyetemekhez közel lévő IX. vagy
XI. kerületi lakásoknál az átlagos bérleti
díj egyaránt 145 ezer forint, de a külső
kerületekben, például a XXI. kerületben,
Csepelen csak 90 ezer forint az átlag az
ingatlan.com elemzése szerint.

Szegeden az átlagos albérletár ha-
vi 90 ezer forint. Pécsett a lakást ki -
adók átlagosan 82 ezer forintot kér-
nek egy hónapra, míg Debrecenben
84 ezer forintot. Miskolc a legolcsóbb,
ott 68 ezer forintért lehet bérelni la-
kást. Mind a téglaépítésű, mind a pa-
nelek iránt jelentős az érdeklődés eb-
ben az időszakban. 

Nézzünk szét külföldön is, aki
Bécsbe megy tanulni, és nem kap kol-
légiumot, annak bizony mélyen a zse-

bébe kell nyúlnia, egy kétszobás, 60
négyzetméteres bútorozott lakás a 15.
kerületben például 750 euro rezsivel
együtt, egy négyszobás, 125 négyzet-
méteres bútorozott lakás a Práter kö-
zelében 1600 euro rezsivel együtt. De
még egy bútorozott szobáért is 400
eurót kérnek, amiben benne van a re-
zsi. Általában háromhavi bérleti díjat,
vagy 2 ezer eurót kérnek kaucióként.

Németországban, Münchenben,
Hamburgban a legmagasabbak a
házbérek, 2 szoba, 50 m², nem túl
messze a központtól, például 900 eu-
ro a közüzemi díjakkal együtt. Stutt-
gartban ugyanilyen lakást 650–750-
ért lehet találni közös költséggel. A
frankfurti házbér pedig valahol a stutt-
garti és müncheni árak között van. 

Lisszabonban a frekventált buline-
gyedben, nem túl magas színvonalú
lakások vannak, ezért többnyire fiata-
lok veszik bérbe, 300 euro egy szoba,
600 euróért pedig garzont lehet bérel-
ni. Az Óvárosban lévő régi polgári la-
kások bérbeadói ennek az árnak a
dupláját kérik el.   
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FELSŐOKTATÁS HIRDETÉS

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!”

szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

Hétéves koromtól egészen 25
éves koromig versenyszerűen
kézilabdáztam. Rendkívül sze-
rencsés vagyok, mert emellett
öt éven keresztül az egyetem
hallgatói sportfelelőse lehet-
tem, jelenleg pedig a második
ciklusomat töltöm az egyetem
sportegyesületének elnökségi
tagjaként – indokolta Somogyi
Ádám azt, miért végezte el a
sportdiplomáciai szaktanács -
adó képzést, s vehette át a kö-
zelmúltban diplomáját.

A sportdiplomáciai szakirányú to-
vábbképzés 2016 őszén indult a Szé-
chenyi István Egyetemen, Magyaror-
szágon jelenleg kizárólag Győrben
van ilyen képzés. A bármely szakterü-
leten szerzett, legalább alapképzési
diplomával választható szakirányú to-
vábbképzés időtartama 2 félév volt,
s levelező munkarendben, szom-
bati napokon Budapesten, a
Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium Magyar Külügyi
Intézetében szervezték a ta-
nulmányokat. 

A győri Somogyi Ádám el-
ső diplomáját ugyancsak a
Széchenyi István Egyete-
men szerezte Gazdaság -
informatikus szakon.
Jelenleg munkája so-
rán pályázatokkal
foglalkozik az egye-
tem Pályázati Irodá-
jában. Ezt megelő-
zően pedig a Test-
nevelési és Sport-
központ munkatár-
sa volt.

A sport mindig is
meghatározó volt az
életemben, így amikor
hallottam róla, hogy
egyetemünkön bein-
dul a képzés, baráta-
im és munkatársaim
tanácsát megfogad-
va, jelentkeztem a
képzésre – fogalmaz
Ádám, aki szakdol-
gozatát az egyetemi
sportiroda-hálózat fej-
lesztési lehetőségei té-
mában írta. 

2017. július 8-án, a
Széchenyi István

Az elsô sportdiplomás
gyôri Gyôrbôl

Egyetem diplomaátadó rendezvényén
tizenöt sportdiplomáciai szaktanács -
adó vehette át diplomáját.

De mire jogosítja a diploma azt,
aki megszerezte? Sportegyesületek,
sportvállalkozások, nagykövetsé-
gek, konzulátusok, külképviseletet
ellátó személyek egyaránt szóba jö-
hetnek azok számára, akik ilyen dip-
lomát kaptak. 

Véletlen, de szép egybeesés, hogy
az első sportdiplomaták akkor végez-
tek, amikor megkezdődik a városban
az EYOF. 

A sportrendezvények és azok hát-
térszervezésébe bekapcsolódni fon-
tos és egyben megtisztelő feladat.
Egy sportdiplomata több területen is
belekerülhet a mély vízbe. Sajnos az
elfoglaltságaim miatt, a közelmúltban
nem tudtam a sportrendezvények
szervezésében részt venni. 

Ádámot is magával ragadja az ér-
zés, hogy Győrben rendezik meg az
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált.
Elmondása alapján még szerepel a

bakancslistáján egy világver-
seny szervezésében törté-

nő részvétel.
Célunk olyan szakta-

nácsadók képzése, akik a
különböző sportszervezete-

ket képviselik a hazai vagy a
nemzetközi színtéren. A

végzettek ismerik a dip-
lomácia, a protokoll,
a médiakommuni-
káció fogalmait,
gyakorlatát, a pro-
jektek működését,
a hazai és a nem-
zetközi sporttal
összefüggő politi-
kai és diplomáciai
kérdéseket, s szé-
les körű szakmai is-

meretekkel rendel-
keznek a sport szer-
vezeti és üzleti terüle-
tein – mondta el dr.

Kovács Barnabás, Ma-
gyarország barcelonai
főkonzulja, a képzés
szakmai felelőse.

2017 februárjában
keresztféléves formá-

ban is beindult a képzés,
az ősszel induló harma-

dik csoportba augusztus
végéig jelentkezhetnek a
jövő sportdiplomáciai ta-
nácsadói – közölte a Szé-
chenyi István Egyetem. 



6 / + / 2017. július 28.

HIRDETÉS KULTÚRA

szerző: szarka zsófi
fotó: udvari-lakos bence

Futótűzként terjed az új hangszer,
amivel Szombathelyi Patrik és ba-
rátai nem csak hobbiként foglal-
kozik, hanem éppen most váltja
hivatásává. A handpant csupán
100 helyen gyártják a világban, és
ebből Győr az egyik, ahol hamaro-
san vásárolni is lehet az itt készí-
tett hangszereket. Négy barát, né-
mi elvetemültség és az utolsó öt
forintjuk a zsebükből – ez a recept. 

Hatalmas a kereslet a handpanre, fo-
lyamatosan készülnek a srácok által,
akik némi előtanulmányokból, saját ta-
pasztalatból, meg a youtube-ról sajá-
tították el a szakmát.

Hihetetlen érdekes látni ezt a folya-
matot, a beszélgetés során is szinte a
részévé válik az ember, és segíteni
szeretné őket, csak egy ötlet, csak
egy brainstorming, mert csillog a sze-
mük a tettvágytól. 

Szombathelyi Patrik, az egyik alapí-
tó tagja a csapatnak, aki a beszélge-

Új hangszer születik Gyôrben

Mezítlábas égi muzsika
tés során mesél a kezdetekről, az ép-
pen tartó folyamatról és a nehézsé-
gekről is, hogy miként válik a hobbiból
hivatás és végül egy vállalkozás. 

Eddig külföldön dolgoztam, néha itt,
néha ott. Voltam én már afféle zenebo-
hóc is. Mivel zenész családból szárma-
zom, mindenhez értek egy kicsit, a kez-
detek kezdetén zongoráztam egy hajón,
aztán Spanyolországban utcazenéltem
rengeteget a handpannel – sorolja.

Meg lehet élni az utcazenélésből?
– kérdezem tőle.

Attól függ hol, de általában igen,
meg lehet élni belőle. Kicsit furán néz-
nek néhol rám, tartottam attól, hogy
esetleg a gyerekeim is cikinek gondol-
ják majd, hogy kinn vagyok az utcán,
de nem így történt. Büszkék, mert ze-
nélek, és ezt szeretik. Fura érzés is
persze, maradjak még, menjek már,
vajon ez a csoport értékeli egy kis
apróval, ha még 10 percet maradok,
többet keresek, de már nagyon fájnak
az ujjaim. Azért mindig van egy napi
átlag, amit meg lehet keresni és hálás
a hangszer, komoly kis közönséget
vonz mindig maga köré – mondja.

Patrikra várva több kérdésem is fel-
merült, amit szerettem volna feltenni ne-
ki, de miután megérkezett, az összes át-
íródott. Nem is bírtam sokáig, hogy rá-
kérdezzek: „Te mindig mezítláb jársz?”
„Nem mindig, de szeretek nagyon, főleg
nyáron, ha meleg van, miért ne, az élet-
felfogásomat erősíti, csak lazán és sza-
badon, egyébként meg mire való a
kád?! Tudom, nehéz ezt manapság kivi-
telezni, főleg, ha az ember már az üzlet-
be is belecseppen, de van egy arany kö-
zépút, azon egyensúlyozom mezítláb.”   

Nagyokat mosolyog és raszta haján
csavar még egyet. Kértem, meséljen a
hangszerről kicsit, azzal is érkezett, nem
is gondolnám, hogy hosszú időkre nél-
külözné a „kis teknőspáncélt” a háton.
A hangszer maga nem rendelkezik túl
nagy múlttal, ám annál értékesebb. 

„Svájcban kezdték el először gyár-
tani – meséli. – Nekem van egy erede-
ti példányom. Ez a második hangsze-
rem, az elsőn gondolkodnom kellett
sokat, pontosan 10 percet, hogy meg-
vegyem-e. Igen, ez sok, mivel ez mára
már függőség, amint megvan az első
hangszered, pénz kérdése, és jönnek
a következők.”

A handpan hangja a hárfa és talán a
marimba hangzására hasonlít. Lágy,
meditatív és szinte megunhatatlan. Órá-
kon keresztül is hallgatni lehet, és bár-
milyen műfajban megállja a helyét. A
srácok, Hársfalvi Richárd, Bognár Péter
és Dankovszky Áron egy zenekart is lét-

rehoztak Tosoda Projekt névvel, spiritu-
ális drum’n’bass-t játszanak. Saját ma-
guk írják a dalokat, de gyakran csem-
pésznek bele népzenét vagy más-más
zenei motívumokat.

Hihetetlen, hogy 100 helyből a vilá-
gon, itt indul Győrben az egyik,  állítólag,
egy szürreális helyen. A szeszgyár több
emeletes, elhagyatott épület az ő birodal-
muk. Folláth Szabolcstól, a gyár tulajdo-
nosától kapták, hogy használják bátran,
mi több, galériává és kiállítóteremmé is
válhat a későbbiekben. Emeletenként
más-más folyamata zajlik a hangszerké-
szítésnek. Préselik, kalapálják és a legfel-
ső emelet az, ahonnan érkezésünkkor
Péter játéka hallatszik már a legújabb pél-
dányon. Akkor érzékelem csak igazán az
egységet, amikor ugyanazt az elhivatott-
ságot és meg nem szűnő mosolyt látom
a másik srác arcán is. Tényleg komolyan
gondolják, minden erejüket ebbe fektetik,
zenélni járnak, hirdetik és imádják. Saját
bevallásuk szerint ez nem szerelem, ez
már fanatizmus. Teljesen mindegy, hogy
hol vannak, megtalálják a közönségüket,
és van náluk egy hangszer, ami által ott-
hon érzik magukat. Órákat tudnának
még mesélni róla, mi pedig órákig tud-
nánk még hallgatni az égi muzsikát.

A Tosoda Projekt a nyári fesztiválo-
kon is fellép, éppen egy ausztriai össz-
pontosításra készülnek, és hamaro-
san Győrben is egyre többször hall-
hatjuk majd őket. 

Szerelmesek, hiába is tagadják. 
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Tóth Ildikó győri kékfestővel az
EYOF-vásárvárosban, a Dunaka-
pu téren találkoztunk, ahol kéz-
műves portékáit népszerűsíti,
többek között a kékfestő kiska-
kast. A beszélgetés apropója az,
hogy a legutóbbi közgyűlésen a
Belváros Szolgálatáért-díjjal is-
merték el a mester munkáját. 

„A kézműves hagyományok ápolásá-
ért, a város hírnevét öregbítő, országos
és nemzetközi szinten is elismert kék-
festő mesterként végzett munkája elis-
meréseként” – áll a díszoklevélen a
méltatás. Ildikó azt mondja, nagyon
meglepődött az elismerésen, de egy-
ben boldog is, hogy észrevették, elis-
merik azt a hatalmas munkát, amelyet
kékfestő iparosként végez. A 111 éve
működő kékfestő műhelyt, az 1932
óta vásárlókat fogadó belvárosi üzletet
Ildikó 26 évvel ezelőtt vette át nagyma-
májától. „Mindennap meg kell küzde-
nünk a vásárlókért” – hangsúlyozza.

Ildikó szerencsés helyzetben van,
termékeivel, bemutatóival Európa szá-
mos városába eljutott, de népszerűsí-

Kékfestô kiskakas a Dunakapu téren
tette a kékfestést Kínában és Oroszor-
szágban is, ősszel pedig a New York-i
magyar héten vesz részt. 

A műhelyben folyamatosan fogad-
nak gyerekcsoportokat, idén eddig
1700-an látogattak el hozzájuk, meg-
ismerni a mesterséget. Férjével
együtt sokat dolgoznak azon, hogy
népszerűsítsék a kihalófélben lévő
iparosságát. A kékfestő mesterég
szeptemberben kerül fel az Unesco
kulturális örökség listájára, amely
nagy népszerűséget adhat a kékfes-

tőknek, egyben nagy feladatot is hárít-
va rájuk, hiszen az országban csupán
négy ilyen termelő műhely működik. 

A Dunakapu téren végigsétálva Ildi-
kó, aki a Kisalföldi Népművészeti Egye-
sület titkára is, mutatja azt a kilenc fahá-
zat, amelyben a legjobb győri mesterek
állítják ki munkáikat. „Szeretnénk meg-
mutatni Győr város kézművességét, a
kézműves kincseinket az idelátogatók-
nak”. Schreiner Károly fafaragó, Szabó
Karola szalmafonó, Káldi Károly és Án-
gyán Csilla fazekas, Véghné Lőrincz Ág-

nes hövelyi csipkekészítő, Kárpáti Erika
mézeskalácsos, Kiss Ágota gyöngyfű-
ző, Czugmann Ilona foltvarró, Jófejű
Emil fafaragó, Jófejű Kinga csipkekészí-
tő és Judák Ambrus kosárfonó csodá-
latos kézműves remekeit vásárolhatják
meg azok, akik valamilyen emlékkel sze-
retnének távozni Győrből. 

Tóth Ildikó azt is elárulta, hamaro-
san megújul az üzlet arculata, városi
pályázati pénz segítségével, a műem-
lékvédelem jóváhagyásával, korabeli
fotók alapján Schreiner Károly fafara-
gó mester készíti el a belvárosi kékfes-
tőbolt új portálját. 
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szerző: lendvai péter

Ötödik alkalommal rendezik meg Győrben a
„Voices!” koncertsorozat nyitó gáláját, melyen
a Plácido Domingo’s Operalia díjnyertes fiatal
sztárjai lépnek közönség elé. A világszerte ke-

resett fiatal énekeseket felvonultató
„Voices of 2017!” szeptember 2-

án este fél 9-kor, immár ha-
gyományosan a Széche-

nyi téren kerül bemuta-
tásra. 

A koncert különleges-
sége, hogy közvetle-
nül az adott évi Ope-
ralia döntője után, az
opera-világverseny

meghívott díjnyertese-
inek fellépésével rende-

zik meg. Az idén 25. alka-
lommal, július 24–29. kö-

zött, az Astana Operaházban
szervezik meg a világsztár éne-

kes, Plácido Domingo által alapított
tehetségkutatót.

Győrben évről évre közel tízezres tömeg ün-
nepli a Magyarországra érkező kiváló előadó-
kat. Az elmúlt öt évben a nemzetközi zenés
színpadok fiatal sztárjai, többek között Angel
Blue, Stefan Pop, René Barbera, Edward
Parks, Yunpeng Wang és Julia Novikova adtak
óriási sikerű koncerteket a Széchenyi téren. 

A győri események sikerét bizonyítja, hogy
ma már a magyar zenés társulatok is aktív fi-
gyelemmel kísérik a programokat, és produk-
ciójukhoz gyakran Győrből szerződtetik a fiatal
operasztárokat.

A szeptember 2-i „Voices of 2017!” koncert-
nek a világ számos nagy operaházában ünne-
pelt, Plácido Domingo’s Operalia-díjas, ame-
rikai–olasz szoprán, Marina Costa-Jackson
lesz a sztárvendége.  A Győri Filharmonikuso-
kat a fiatal észt származású karmester, Risto
Joost dirigálja. 

A koncert további fellépőinek névsorát, az
Operalia 2017. július 29-i döntőjét követően
ismerheti meg a közönség. 

Voices of 2017!

A Plácido Domingo's 
Operalia sztárjai 
énekelnek Gyôrben

Marina Costa-Jackson győri műsorában
közkedvelt operett- és operarészletek mellett
spanyol zarzuélák szerepelnek.

A Plácido Domingo által 1993-ban alapított
Operalia alapozta meg számos világsztár,
így Rolando Villazón, Ana María Martínez, 

Elisabeth Futral, Joseph Calleja és Joyce
DiDonato karrierjét is.
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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

„Obdach” - Ausstellung zeitgenössischer Kunst im Museum mit Galerie des Pannonhalmer Klosters. Die Sammlung zeigt fast 100 digitale Werke
von 60 Künstlern. Die mit reichen Ausdrucksweisen geschaffenen Werke zeigen, wer wo Obdach oder Unterschlupf findet, wo er sich ausruhen,
meditieren, leben und tätig sein kann. Oder auch gerade das Fehlen des Obdaches – die Obdachlosigkeit, Heimatlosigkeit – erscheint in dramati -
schen und grotesken Schöpfungen. Die Ausstellung kann bis 1. Oktober besucht werden.

Ein besonderes Programm wartet vom 27.-29. Juli auf
dem Csornaer Campingplatz auf die, die sich nach Unter-
haltung sehnen: das 10. Spatzen-Festival. Zum Jubiläum
rücken die Organisatoren mit dreissig Konzerten und einem
im Vergleich zu vorher noch spannenderen und vielseitige-
ren Programm heraus. Am Donnerstag betreten Road és
Dorothy mitten im Auftritt der Brains die Bühne, am  Freitag
kommen Supernem, 30Y, Depresszió, Bëlga, und am Sams-
tag: Anna and the Barbies, Intim Torna Illegál, Alvin és a Mó-
kusok, sowie Paddy and the Rats. 

Besucher des Dunakapu-
Platzes haben am Freitag
ab halb acht Uhr abends Ge-
legenheit als Begleitprog-
ramm zur EYOF das Konzert
von Hellokids és Gájer Bálint
zu sehen und am Sonntag
schliesst ab halb zehn abends
Biga mit einem Konzert die
Veranstaltung ab.

Jóganap. Jóganapot szervez-
nek az Esély a Gyógyulásra Rák-
betegek Győri Egyesületének
támogatására július 29-én, a
Győr ETO Park (1. emelet) – Ae-
robik termében lesz. A jógaórák
minden korosztály részére nyi-
tottak (gyermekek estén szülői
felügyelettel).

A nyugállományba vonuló Zsebedics József címzetes
kanonok, plébános atyától búcsúznak szentmise keretében jú-
lius 30-án 10.30-kor az újvárosi Urunk Színeváltozása temp-
lomban. József atya – akit 14 évvel ezelőtt neveztek ki Győr-Szi-
get plébánosává – ellátva győr-újvárosi plébániánkat, és Piny-
nyédet, augusztus elsejével nyugállományba vonul, és újabb ki-
nevezés híján a  győr-szigeti plébánia széke üres marad. A me-
gyés püspök a három egyházközséget a kisbácsai plébániához
csatolta, akinek vezetője Németh Gábor atya. 

Hajlék címmel kortárs művészeti
kiállítás látható a Pannonhalmi
Apátsági Múzeum és Galéria falai
között. A tárlaton 60 művész közel
100 digitális alkotása tekinthető
meg. A gazdag kifejezési módokkal
megalkotott művek azt mutatják
be, ki hol talál hajlékot vagy mene-
déket, ahol megpihenhet, meditál-
hat, élhet és tevékenykedhet. Vagy
éppen a hajlék hiányát − a hajlékta-
lanságot, hontalanságot – jelenítik
meg drámai és groteszk alkotások.
A tárlat október 1-ig látogatható. 

Mozgó halacskát készíthetnek az érdeklődő gye-
rekek augusztus 2-án szerdán a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtárá-
ban (Győr, Herman O. u. 22., földszint). Két foglalko-
zást is szerveznek, 10 órakor, illetve 10.45 órakor. A
részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Bejelent-
kezni személyesen a Gyermekkönyvtárban vagy a
96/516-677-es telefonszámon lehet. 

Folytatódik a Győri Ipartestület kiállítás soroza-
ta, július 31-től a fafaragók mutatkoznak be, Kasza Mik-
lós, Szabadvári Antal, Tóth János és Németh Balázs
munkáit tekintheti meg a nagyközönség. A megnyitó
14 órakor kezdődik a Győri Ipartestület székházában
(Arany János u. 31.), a tárlat augusztus 10-ig látogat-
ható, hétköznapokon 10–17 óráig.

Az EYOF kísérőprogram-
jaként pénteken este fél
kilenctől a Hellokids és
Gájer Bálint koncertjét
hallgathatják meg a Du-
nakapu térre kilátogatók,
szombaton pedig fél tíztől
Biga koncertjével zárul az
esemény.
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Hétfőn reggel a Baross úti
Győr+ Pavilonba kitelepülő rá-
diósaink, Ferenczy Balázs és
Orosz Sanyi élő adásban sorsol-
ták ki a Somogyi Elektronic Trade
Kft. által felajánlott főnyere-
ményt, a Home klímát.

A Győr+ Rádióban és a Győr+ Heti-
lapban futó egyhetes játékunk so-
rán kilenc ember kapott lehetősé-
get, hogy részt vegyen a hétfő reg-
geli klíma-fináléban. Végül nyolcan
jelentek meg, hogy kipróbálják, va-
jon az ő kapcsolójuk indítja-e be a
hőn áhított főnyereményt. Az elsők
között próbálkozó, izgatott játéko-
soknak sorra csalódniuk kellett, hi-
szen a nyertes kapcsoló az utolsó
előtti úriember, Mihály Olivér kezé-
ben volt.

Újvári Márta, a Somogyi Elektronic
ügyvezetője elmondta, a világ harma-
dik legnagyobb klímagyártó cége ké-
szíti termékeiket, így a játék nyeremé-
nyét, a Home klímát is. Olivér egy ha-
tékony energiafelhasználású, 3,5 kilo-
wattos berendezés büszke tulajdono-
sa lett, mely 30 négyzetméter hűtésé-
re kitűnően alkalmas. (x)

Kisorsoltuk a Home klímát Szarka Zsófi íny-
csiklandozó reg-
gelit készített a
versenyzőknek és
a járókelőknek –
a Gusto Delicate
jóvoltából.

szerző: bodrogi sára
fotó: marcali gábor

Százhatezer felvételiző izgult a
ponthatárokért, melyekre egé-
szen szerda estig kellett várni-
uk, ugyanis ekkor hozták őket
hivatalosan is nyilvánosságra,
először – ahogy már megszok-
hattuk – a Felvi.hu-n.

Tavaly közel 75 ezren kerültek be
egyenes ágon valamilyen felsőoktatá-
si intézménybe – idén 71 ezren felvé-
teliztek alapképzésre, 12 ezren pedig
osztatlan mesterképzésre. A jelentke-
zők közül a legtöbben, 91 ezren állami
ösztöndíjas helyre pályáztak a Perfekt
Zrt. adatai szerint.

A legnépszerűbbnek idén is az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetemen in-
duló képzések bizonyultak, ám a több
mint húszezer jelentkező közül mind-
össze 8.776-an érték el a bekerülés-
hez szükséges ponthatárokat – olvas-
hatjuk az Eduline oldalán. Az ELTE fel-
vételizői közül a legnehezebb dolguk
azoknak volt, akik a matematika–latin
tanár szakot tűzték ki célul, hiszen ne-
kik kellett a legtöbb, 480 pontot elér-

Ponthatárok: idén sem volt könnyû dolguk a felvételizôknek
niük a maximális ötszázból. A többi
legmagasabb átlag ponthatár a követ-
kezőképpen alakult: a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karon 396, az Ál-
lam- és Jogtudományi Karon 382 és
a Társadalomtudományi Karon 377.

Ehhez képest a Győrben induló, álla-
mi ösztöndíjas képzések közül a Szé-
chenyi István Egyetem Kautz Gyula
Gazdaságtudományi Karán is igen bor-
sosan alakult a legfelső ponthatár, mely

nem más, mint a kereskedelem és mar-
keting 452 ponttal. A Deák Ferenc Ál-
lam- és Jogtudományi Karon az igaz-
ságügyi igazgatás van az élen 438 pont-
tal, a Varga Tibor Zeneművészeti Inté-
zetben már kicsit kevesebb is elég volt,
ám még itt is 400 pont volt szükséges
az előadó-művészet, klasszikus ütő-
hangszerek szakra felvételizőknek, az
Apáczai Csere János Karon pedig a
szociológia vezet 326-os ponthatárral. 

Az AUDI Hungaria Járműmérnöki
Karára jelentkező műszaki menedzse-
reknek volt a legnehezebb dolguk, ne-
kik 321 pontot kellett elérniük, a Petz
Lajos Egészségtudományi és Szociá-
lis Képzési Intézetben 320 pont volt
szükséges a sport- és rekreációszer-
vezéshez, a Gépészmérnöki, Informa-
tikai és Villamosmérnöki Karon pedig
a mechatronikai mérnök szakra jelent-
kezők eredményeinek kellett megug-
rania a legmagasabbnak számító,
292-es ponthatárt. Az Építész-, Építő-
és Közlekedésmérnöki Karon az épí-
tőmérnökök pontszáma alakult maga-
san, de közel sem olyan kiugróan:
288, a Mezőgazdaság- és Élelmiszer-
tudományi Karon a vidékfejlesztési
agrármérnök szakon szintén elég volt
a 288 pont. 

A Felvi.hu adatai szerint az Eötvös
Loránd Tudományegyetemre 21.499-
en, a Debreceni Egyetemre 15.223-
en, a Szegedi Tudományegyetemre
pedig 13.992-en jelentkeztek. A Szé-
chenyi István Egyetemre összesen
7.831 felvételiző szeretett volna beke-
rülni. Hogy ez pontosan hány jelentke-
zőnek sikerült, arra a jövő heti lapszá-
munkban visszatérünk.
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AUDI HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: audi

Dolgozott Wolfsburgban, a Volks -
wagen központjában. Két évig lo-
gisztikai vezetőként irányította
Chattanoogában a VW amerikai
gyárát. Jelenleg az Audi Hungaria
járműszereldéjének vezetője. In-
terjú Juhász Lászlóval, a jármű-
szerelde vezetőjével. 

Amikor fél éve itt jártunk újság -
írókkal, és bemutatta birodalmát,
azt mondta, ez egy csodás munka-
hely, nap mint nap jelen lenni, ahogy
az új Audik elkészülnek. Hogyan ve-
zetett az útja a járműszerelde élére?

Nyolc éve volt egy nagy ugrás az
életemben. Az Audi Hungaria Motor
Kft.-től, akkor így hívták, kikerültem az
Egyesült Államokba, Chattanoogá-
ban felfuttattuk a Volkswagen új jár -
műgyárát. Utána predesztinálva vol-
tam arra, hogy a Győrben felépült
járműgyárban a tudásomat és a ta-
pasztalatomat kamatoztatni tudjam.

Hogyan tekint vissza az amerikai
időszakra?

Mindenkinek kívánom, hogy próbál-
ja ki magát máshol, mozduljon ki a
komfortzónájából, s mérje le, hol van-
nak a határai. Én ezt megtettem, s rá-
jöttem, mi fontos, mi nem, mi érték és
mi nem. Értékes időszak volt az szá-
momra, sokkal elfogadóbb lettem, sok-
kal differenciáltabban látom a világot.

Egy magyar egy német gyárban
amerikai munkások logisztikai vezető-
je volt. Ez az abszolút globalizáció?

Pontos a megfogalmazása. Ez és
ilyen a globalizáció. Volt a projektben
német, magyar, mexikói, lengyel. Ez a
Volkswagen globális fellépésének a
visszatükröződése.

Karrier az Audi Hungariánál

A Wolfsburg—Chattanooga—Gyôr tengely
Mennyiben különbözik az ameri-

kai munkamódszer vagy mentalitás
a némettől?

A kérdés furfangos, de jó. Ez egy
német gyár az Egyesült Államokban.
A német mentalitás nem volt idegen,
mert Amerika előtt egy évig dolgoz-
tam Wolfsburgban. Amerikában az
volt a kérdés, hogyan fér meg a német
kultúra az amerikai kultúrával? A
nagy különbség az, hogy az
amerikaiak sokkal szabadab-
ban mozognak. Gondol egyet,
megköszöni, befejezi a mun-
kát, és tovább áll pár ezer
mérfölddel. Ez megha-
tározza a viszonyát a
munkaadójához. Ott
nagyjából azt az elő-
szelet láttam, amit
Győrben is tapasz-
talok, hogy az új
generációnak, az
előzőekével ellen-
tétben, megváltozott
a munkához való viszo-
nya. De visszatérve a
kérdésére: hasonlattal él-
ve a német olyan, mint a
görögdinnye, a héja ke-
mény, de ha azt átszakítot-
tad, alatta puha réteget ta-
lálsz. Az amerikai pedig
olyan, mint az őszibarack, vi-
szonylag könnyen mehetsz
sokáig, de a magot nagyon
nehéz átszakítani. Ha az em-
ber ezzel nincs tisztában,
nehéz helyzetek várnak rá.

Adódik a kérdés, milye-
nek vagyunk mi magyarok?

Talán a kettő keveréke. A
görögdinnyének és az őszi-
baracknak a házasítása va-
gyunk. De visszatérve az ame-

Itt a szereldében fiatalok dolgoz-
nak vagy minden generáció megta-
lálható?

Az átlagéletkor harminc környé-
kén van. Itt látszik, ahogy változik az
emberek viszonya a munkához és az
élethez. A Himnuszban jelen levő
melankólia erre a generációra már
nem jellemző.

Mivel lehet motiválni ezt a réteget?
Feladattal, felelősséggel, bizalom-

mal. Pénzről most nem akarok be-
szélni, nyilván alapfeltétel, de nem
minden.

Újabb külföldi kiküldetés? Sok
gyára van a Volkswagen konszern-
nek…

Öt-hat év múlva elképzelhető. Egy-
részt Győrben még sok érdekes fel-
adatunk lesz, s ebből nem szeretnék
kimaradni. Másrészt a gyerekeimmel
mentem ki Amerikába, aminek voltak
gyönyörű oldalai. De most már addig
várok, amíg a gyerekeim elkezdik a sa-
ját életüket élni.

Köztudott, hogy 2018-ban meg-
kezdődik Győrben a Q3 gyártása, itt
Önöknél a szereldében. Mi az, amit
tudni lehet már az új modellről?

A 2018-as kezdés azt jelenti, hogy
a beruházások már elindultak. Az
egyes munkafázisok megtervezése
magyar mérnökök bevonásával zajlik,
már csak finomítások lesznek.

Lehet, hogy 2018-tól az Audi Q3-
as lesz a kedvenc autója?

Hát, ez az RS3-as egy nagyon ütős
autó.

rikaiakra, a mosolygós, bájos fellépé -
sük nem jelenti azt, hogy megérkeztél.

Nehéz volt ezt megszokni?
Ezt meg kellett tanulni. A Volkswa-

gen igyekezett erre felkészíteni ben-
nünket tréningeken.

Tudták egyáltalán Önről, hogy
magyar és hol van Magyarország?

Elmondtam, hogy magyar vagyok.
Az, hogy hol van Magyarország, so-

kan tudják, és sokan nem tudják.
A bevetésem vége felé az at-

lantai repülőtéren a bérautó-
pultnál megkérdezték, mi-

lyen az akcentusom.
Mondtam, magyar.

Erre azt kérdezték,
hol van Magyar-
ország. Azt felel-
tem, Afrikában
van és három-

szor akkora,
mint az Egyesült

Államok. Csodál-
kozva néztek rám.

Lehet, hogy minden
magyarnak jót tenne egy
kis amerikai tapasztalat?

Abban az értelemben
igen, hogy egy idő után ész-

revettem magamon, az arcki-
fejezésem mosolygóssá vált.

Ami az USA-ban alapszemlélet,
nekem kell tennem azért, hogy
sikeres legyek. Nem nyavalyog-
nak a körülményeken, hanem
optimizmussal tovább csinálják,

ez nagyon ránk férne itthon.

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

Akár EZT IS BÉRELHETI Tôlünk!

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Mivel lehet motiválni a fiatalokat?
Feladattal, felelôsséggel, bizalommal.



Az Agrofeed Kft a magyar gaz-
daság egyik legdinamikusabban
növekvő vállalata. Egy kimutatás
alapján a 100 legértékesebb ma-
gyar tulajdonú vállalat listáján is
előkelő helyen szerepelnek. Mi a
sikerük titka?

Szekeres István: A siker záloga
mindig az elvégzett munka minősé-
ge és mennyisége. Folyamatosan
növekvő, mára 200 fős kollektívánk
17 éves hozzáértő munkája az elért
eredmények forrása. Meg persze az,
hogy a megtermelt tőkét minden év-
ben bővülésre és fejlesztésekre for-
dítjuk.

Csitkovics Tibor: 2001-ben alapí-
tottuk a vállalatot, nulláról indulva épít-
keztünk és értük el a mai méretet. Egy
kis irodában kezdtünk a Bajcsy-Zsi-
linszky úton, akkor még álmodni sem
mertünk arról a fejlődésről, amit a kö-
vetkező években megvalósítottunk. A
sikerek motiválnak, a kollektíva iránti
felelősségérzetünk pedig kötelez ben-
nünket arra, hogy évről évre jobbak,
erősebbek legyünk.

Agrofeed a város szívében
A nulláról kezdték, ma 35 milliárd forint az árbevételük

A győri rendezésű EYOF arany fokozatú támogatói között –
mint számos sport- és más kulturális rendezvény esetében – is-

mét találkozhatnak a város polgárai az Agrofeed Kft. nevével. A céget
Presztízs díjjal, Az év vállalkozása címmel tüntették ki. A vállalat tevékeny-

ségéről, eredményeiről, terveiről kérdeztük a két tulajdonost, Szekeres Istvánt
és Csitkovics Tibort.

latokat nyit számunkra a magyarnál tíz-
szer nagyobb piacon. 60 ezer tonna pre-
mix gyártását tervezzük az új üzemben.

Jelentős a külpiaci tevékenysé-
gük. Árbevételük hány százalékát te-
szi ki az export, és mely országokba
exportálnak?

Szekeres István: Az export eladá-
saink felét teszi ki. Közel 20 országba
értékesítünk. Piacaink Közép- és Ke-
let-Európa, Közel-Kelet és Észak-Afri-
ka országai. Legnagyobb exportpia-
cunk Oroszország, ahol részesedé-
sünk eléri a tíz százalékot. Fontos lé-
pésnek tekintjük, hogy elindítottunk
első szállítmányainkat Iránba.

Mekkora az árbevételük, hány főt
foglalkoztatnak?

Csitkovics Tibor: Az Agrofeed Kft.
és állattenyésztő cégeink összesen
400 főnek adnak biztos munkát. Egy

évben 120 ezer tonna premixet
gyártunk, 80 ezer sertést hizla-
lunk és vágunk, 10 ezer tonna ga-
bonát termesztünk. Éves össz ár be vé -
telünk 35 milliárd forint.

Az Agrofeed nevével rendszere-
sen találkozhatunk kulturális- és
sportrendezvényeken támogató-
ként. Miért tartják fontosnak a tár-
sadalmi szerepvállalást?

Csitkovics Tibor: Bár egyikünk sem
született győri, de régóta élünk itt, és
fontosnak tartjuk, hogy szerepet vállal-
junk a közösségi életben. Arany fokoza-
tú támogatói vagyunk az EYOF-nak és
a Győri Nyár zárókoncertjeinek, névadó
támogatói vagyunk a férfi kosárlabda-
és kézilabdacsapatoknak, támogatjuk
a Vaskakas Bábszínházat és a Győri Fil-
harmonikusokat, hogy csak a legfonto-
sabbakat említsem. 

Szekeres István: Szeretjük Győrt,
örülünk annak a fejlődésnek, amely a
várost az elmúlt években jellemezte,
és büszkék vagyunk arra, hogy ebben
részt vállalhattunk.

Az köztudott, hogy állati takar-
mányokkal kapcsolatos tevékeny-
séget folytatnak. Pontosan mivel
foglalkoznak?

Csitkovics Tibor: Az állati takarmá-
nyok egyik nagyon fontos összetevőjét,
az úgynevezett premixeket gyártjuk és
forgalmazzuk, melyek vitaminok és
egyéb táplálékkiegészítők keverékei.
Termékeinket magunk állítjuk elő. Két
gyárunk van, az elsőt 2005-ben építet-
tük Bács-Kiskun megyében, Szalk-
szentmártonban, a másodikat 2016-
ban adtuk át Oroszországban.

Az utóbbi hónapokban sokat fog-
lalkozott a média az oroszországi
beruházásukkal. 

Szekeres István: Ez az utóbbi évek
legnagyobb magyar beruházása Orosz-
országban. A hárommilliárd forint érté-
kű befektetés oroszországi piaci sikere-
ink megkoronázása, mely egyben új táv-

Elkötelezettség
a sport, a tehetség

és az egészséges
életmód mellett.
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„Lassan hét éve készülünk arra,
hogy Magyarországon köszöntsük
Európát, hogy Győrben fogadjuk öt-
ven ország legjobb 14–18 év közötti
sportolóit és valamennyi kedves ven-
dégünket. A nyitóünnepséggel elkez-
dődik az az izgalmas egy hét, amelyet
mindannyian nagyon vártunk” – így
köszöntötte a nagyszabású nyitóün-
nepség résztvevőit Borkai Zsolt pol-
gármester, a szervezőbizottság elnö-
ke. Személyes hangon is szólt a ver-
senyző fiatalokhoz. „Sportolóként
magam is tudom, hogy mekkora erőt,
lendületet ad, amikor jó körülmények
között, rengeteg szurkoló előtt, kitű-
nő ellenfelek ellen mérettetheti meg
magát az ember. Büszke vagyok arra,
Magyarország első olimpiai multi-
sporteseményének, az EYOF-nak le-
hetünk házigazdái.”

Az Európai Olimpiai Bizottság meg-
bízott elnöke, Janez Kocijancic úgy fo-
galmazott: Minden sportolónak joga
van arra, hogy büszke legyen országára,
és minden országnak joga van arra,
hogy büszke legyen sportolóira. Kiemel-
te, a magyar az egyik legrégebbi olim-
piai nemzet, 176 aranyérmet szereztek
az olimpiákon, közülük egyet éppen a
mellette álló Borkai Zsolt.

Az eseményt hivatalosan megnyitó
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési mi-
niszter kifejtette: „Hazánk számára min-
dig megtisztelő feladat és szívesen vál-
lalt kihívás, ha házigazdája lehet fontos
versenyeknek. Fontos versenyeknek,

„Minden idők legjobb Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválját ren-
dezheti Győr” – hangzott el az
eseményt megelőző nemzetközi
sajtótájékoztatón, a győri Vá-
rosházán. 

A megjelenteket a szervezőbizottság el-
nöke, Győr város polgármestere, Borkai
Zsolt köszöntötte. A sajtótájékoztatón
elmondta: „Nagyon jó látni a fiatalok ar-
cát, hogy boldogsággal és elégedett-
séggel vették birtokba az újonnan épült
létesítményeket.” Köszönetet mondott
a magyar kormánynak a támogatásért,
az Európai Olimpiai Bizottságnak a bi-
zalomért, valamint köszönetet mondott
a szponzoroknak, az önkénteseknek és
minden győrinek, mert az esemény
mindannyiunk közös sikere.

A sajtótájékoztatón Kulcsár Kriszti-
án, a Magyar Olimpiai Bizottság elnö-
ke hangsúlyozta, büszke a magyar
csapatra, arra a 152 fiatalra, akik rajt-
hoz állnak 10 sportágban. „Büszkék
vagyunk és hálával tartozunk Győrnek
is. Ez a város az, amelyik megvalósítot-
ta az álmunkat: olimpiai esemény ott-
honává vált Magyarország!” 

Janez Kocijancic, az Európai Olim-
piai Bizottság megbízott elnöke köszö-
netet mondott a győrieknek, és jó barát-
jának, Borkai Zsoltnak a kiváló szervezé-
sért és a pozitív hozzáállásért. A rugal-
mas, és mindenre odafigyelő szervezés
a siker kulcsa. „Biztos vagyok benne,
hogy Győr minden idők legjobb és leg-
emlékezetesebb Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválját rendezi.”

Európa Gyôrben, Gyôr Európában

Lenyûgözô megnyitó remek hangulatban 
mint az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál, amely az olimpiai mozgalom harma-
dik legjelentősebb eseménye, az után-
pótlás legrangosabb seregszemléje. A
hazánkban rendezett bajnokságok sok-
sok fiatalt szólítanak meg. Egyre többen
kezdenek el majd sportolni, egyre töb-
ben fedezik fel a mozgás örömét.”

Az ünnepség felemelő pillanatai vol-
tak, amikor Berki Krisztián olimpiai baj-

nok tornász, Keglovich László olimpiai
bajnok labdarúgó, Görbicz Anita há-
romszoros BL-győztes kézilabdázó,
Palotai Károly olimpiai bajnok labdarú-
gó, Kammerer Zoltán háromszoros
olimpiai bajnok kajakos kézről kézre
adta a fáklyát, míg végezetül a színpa-
don elhelyezett hatalmas Győr felirat
ipszilonjában Egerszegi Krisztina öt-

szörös olimpiai bajnok úszó gyújtotta
meg az EYOF-lángot. 

Az ETO Stadiont megtöltő nézők
lenyűgöző ünnepség részesei voltak.
Az ünnepi beszédeket megelőző
részben a Győri Balett, a Vaskakas
Bábszínház, valamint a Győri Nem-
zeti Színház tánckara átgondolt,
rendkívül ötletes, varázslatosan
szép, jól fölépített jelenetet, történe-
tet adtak elő.

A műsor ünnepi beszédeket kö-
vető részében színpadra álltak a vir-
tuózok és színpadra lépett a Kerekes
Band is. A magyaros dallamok után
következett  a The Biebers, a győri
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
hivatalos dalának szerzője és elő-
adója, Itt és Most dalával. A magyar
előadók után egy igazi világsztár kö-
vetkezett, aki óriási bulit varázsolt az
olimpiai esemény megnyitójából. Az
EYOF rangját jól mutatja, hogy Ste-
ve Aoki boldogan  vállalta el a felké-
rést, japán–amerikai zenészként
sem akart kimaradni az európai
olimpiai eseményből. Stevet a világ
egyik legsikeresebb DJ-jeként tart-
ják számon, aki az EYOF korosztály-
ának is nagy kedvence. 

A megnyitó egyik különlegessé-
ge volt, hogy a jelenlévők  aktív ré-
szesei is lehettek az eseményeknek.
A program elején kiosztott speciá-
lis karkötők segítségével maguk is
hozzájárulhattak a lenyűgöző lát-
ványhoz. 

Nemzetközi
sajtótájékoztató
a start elôtt

Az elsô olimpiai 
multi-sport-
eseménynek, 
az EYOF-nak
lehetünk
házigazdái
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A nézők közül többen a „nagy -
olimpiák” nyitórendezvényéhez
hasonlították a győri Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál nyitó-
ceremóniáját: az ETO Parkban
tartott, meghökkentően látvá-
nyos show-ban felvonultatták a
magyar, azon belül is a győri
kultúrát, meggyulladt az EYOF
lángja, 16 ezer LED-karkötő vil-
logott egyszerre, végezetül pe-
dig Steve Aoki, japán–amerikai
sztár dj táncoltatta meg a küz-
dőtéren a fiatal sportolókat.

Az egyedi nyitány rendezőjét, Heilig
Andrást tavaly év elején kérte fel az
olimpiai eseményt szervező győri ön-
kormányzat, hogy álmodjon egy felejt-
hetetlen show-műsort, olyat, amely
megalapozza a 14–18 éves sportolók
számára rendezett EYOF hangulatát.
Szabad kezet kapott azon túl, hogy
természetesen az Európai Olimpiai Bi-
zottság által megszabott kötelező ele-
meknek – mint a zászlófelvonás, a
csapatok bevonulása, az eskütétel és
a lánggyújtás – szerepelniük kell a mű-
sorban. Heilig András elárulta, a ren-
dezvényt megelőző két hétben mint -
egy 250 szakember dolgozott, hogy
felépüljön a látványos tér, s minden
díszlet, eszköz a helyén legyen, az ő
munkájukat Szicsó Zsolt műszaki ve-
zető fogta össze. Összesen 480 sze-
replő vett részt a show-ban, melynek
alapkoncepciója volt, hogy az EYOF-
on részt vevő korosztálynak felejthe-
tetlen élményt
szerezzenek. A
világszerte is-
mert Rubik-
kockára ha-
sonlító elemet
háromdimen-
ziós LED-falon
jelent meg,
mely végül a
tér középpont-
jába került
Nagy Zoltán vezető vizuáltechnikus
segítségével. A rendező hangsúlyoz-
ta: Hundanik Krisztián fővilágosító
emberfeletti munkáját dícséri a lát-
vány nagy része. A fiatalok figyelmé-
nek megragadásán túl a hattonnás
nyitható kocka jelentette a legna-
gyobb kihívást, illetve a speciális szín-
pad felépítése, már csak azért is, hi-

Hattonnás, nyitható Rubik-kocka, 
480 szereplô a látványos térben 

Heilig András rendezô a megaprodukció titkairól beszél

szen a show utolsó fellépője egy világ-
szerte turnézó, s a színpad tekinteté-
ben saját követelményeket támasztó
sztár dj volt. 

De haladjunk időrendben! A fél-
órás nyitányt a Győri Balett művészeti
vezetője, Velekei László és Martin Éva
koreografálták, melyben felvonultak
Győr kiemelkedő kulturális intézmé-
nyei: felléptek a Győri Balett és a Győri
Nemzeti Színház táncosai, a Vaskakas
Bábszínház színészei, a zenét pedig a
Győri Filharmonikus Zenekar játszot-
ta a színpadon, a Grósz Arthur Valen-

tin által komponált klasszikus és
könnyűzene számos stílusát ötvözve.
Dán Péter vezető hangmérnök és csa-
pata szinte lehetetlen műszaki kihívá-
sok előtt állt, de ezekkel megküzdve
élőben szólalhattak meg a zenészek.
A felsorolt győri művészeket egészí-
tette ki még kétszáz táncos az ország
minden szegletéből, valamint Bánhe-

gyi Adrienn, a Cirque du Soleil társu-
lat világ- és Európa-bajnok ugróköte-
lezője, illetve artisták, gumiasztalosok
és extrém sportolók. Ráadásként óri-
ási dobásként jelent meg a 16 ezer
LED-karkötő, amit a nézők kaptak.
„Az első perctől tudtuk, hogy világszin-
tű produkciót kell létrehoznunk, az
anyagi kereteink viszont behatároltak
voltak. Ezért ki kellett találnunk olyan
látványos kulcsmomentumokat, mint
a Rubik-kocka, illetve a karkötők” –
avatott be a rendező. Utóbbi speciális
eszközből két éve hoztak egy mintada-

rabot egy frankfurti show-technikai ki-
állításról, amit azóta több helyen is al-
kalmaztak, például a Coldplay és Tay-
lor Swift turnéján. „A gyártó kanadai
cég örömmel segített nekünk, még az
anyagi oldalon is partnerek voltak,
hogy beleférjünk a büdzsébe. Kiváló
programozó stáb érkezett a tengeren
túlról, hogy a karkötők által a nézők a
show részévé váljanak: a karszalagok
együtt lüktettek az élőzenével és meg-
jelenítettük velük, a közönség segítsé-
gével, a résztvevő ötven nemzet zász-
lóit a csapatok felvonulásánál.”

A műsor záró etapjában a zene
kapta a főszerepet, melynek végén
a fiatalok egyik világszerte ismert
kedvence, Steve Aoki jelent meg.
„Rengeteg szervezésbe telt, hogy el-
jöjjön Győrbe  – Prekop Lili gyártás-

vezető elképesztően sokat tett az
ügy érdekében –, de sikerült az olim-
piai eszme mellé állítani. Németor-
szágból érkezett Pérre, majd Mallor-
cára repült tovább magángéppel,
nagyjából 48 órát tartózkodott Győr-
ben. Mi speciális színpadot építet-
tünk, s egyáltalán nem megszokott,
hogy egy ilyen kaliberű sztár alkal-
mazkodjon a különböző kérésekhez.
De ő ezt megtette, sőt, a GYŐR fel-
irat Ő-betűjéből indította a szetjét” –
engedett bepillantást a kulisszák
mögé a rendező.

Aki követi Steve Aoki munkássá-
gát, az tudja, hogy szinte minden fel-
lépésén repülnek torták. Így történt ez
Győrben is, azonban ebben is elfo-
gadta a szervezők speciális feltételeit:
csak olyan résztvevőt dobhatott meg
az egyébként főként habból álló süte-
ménnyel, aki egyértelműen jelezte,
hogy szeretné. Extra kívánságai sem
voltak, csupán bio élelmiszereket kért
a szobájába, illetve öt darab Calvin
Klein alsónadrágot. „Nincs ebben
egyébként semmi meglepő, a külföldi
előadók általában mindig kérnek alsó-
neműket, pólókat, törülközőket, vagy
éppen varrókészletet a szobájukba” –
mondta el Heilig András, aki nagyon
büszke a csapatra, akik létrehozták
ezt a megaprodukciót, s megalapoz-
ták vele az EYOF hangulatát.

A félórás nyitányt a Gyôri 
Balett mûvészeti vezetôje,
Velekei László és Martin Éva
koreografálták
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Fotók: EYOF Győr 2017 – Csicsics Richárd, Havasi Melinda, Káldy Ákos, Kun Zoltán, Lakatos Krisztián, Marcali Gábor, 
Mekli Zoltán, Mészáros Mátyás, Oláh Jakócs Péter, Raczenböck Aliz, Rózsa Tamás, Szalay Mona
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Szombaton délután óriási volt a
tumultus az olimpiai falu két ka-
pujánál, ahol a sportolók bejut-
hattak szálláshelyükre. A külön-
böző országok küldöttségei
hosszú sorokban álltak, voltak,
akik beszélgettek, sokan fotóz-
kodtak, zenét hallgattak.  

Türelmetlenségnek nyoma sem volt,
mindenki jókedvűen várta, hogy átjus-
son az ellenőrző pontokon, és túl legyen
az öltözet és a csomagok átvizsgálásán. 

A küldöttség egyenesen Buda-
pestről, az ünnepélyes fogadalomté-
telről érkezett Győrbe, ahol a sporto-
lók szövegét a Győri Audi ETO KC Baj-
nokok Ligája-győztes fiatal kézilabdá-

zója, az EYOF sportági nagykövete,
Pál Tamara mondta. 

Az első meccsig még lesznek edzé-
seink, nagyon szeretnénk jó eredményt
elérni” – mondta Pál Tamara, aki mellett
ott álltak a sorban klubtársai, köztük
Gerháth Kincső. Az egykori sokszoros
válogatott kapus, Gerháth Zoltán lánya
az utolsó pillanatban került be a nemzeti
csapat keretébe. „Az egyik kapusunk

Így költöztek be a magyarok az olimpiai faluba
megsérült edzésen, őt váltottam. Én vé-
gig a válogatottal edzettem június köze-
pétől, azzal a tudattal, hogy nem leszek
keretben, de most én kerültem a csa-
patba. Apa büszke rám, nagyon örül,
hogy itt lehetek az EYOF-on. Azt mond-
ta, ne legyek szomorú azért, hogy sérü-
lés miatt kerültem a csapatba, ugyan-
úgy adjak bele mindent, és legyek tisz-
tában vele, hogy ez hatalmas lehetőség
nekem” – mondta az ETO játékosa.

Az úszóválogatott a második legné-
pesebb csapat a magyar küldöttség-
ben, a versenyzők közül Pózvai Kiara
szó szerint hazai pályán állt rajtkőre, hi-
szen a Győri Úszó SE tagja. „Nagy meg-
tiszteltetésként élem meg, hogy ott le-
hettem a fogadalomtételen, jól éreztük

magunkat, kedvesek voltak az emberek,
a kaja is finom volt – mondja mosolyog-
va a győri úszó, majd arról beszél, hogy
mi vár rájuk a következő órákban, na-
pokban „Várom, hogy bejussunk a falu-
ba, két úszótársammal leszek egy szo-
bában. Vannak olyan csapattagok, akik-
kel még csak most ismerkedtünk meg,
de szerintem nagyon jó társaság le-
szünk. Szurkolni fogunk egymásnak.

A csehek a légierô gépével
szálltak le Péren
A Péri repülőtér is tevékenyen kiveszi
részét a győri EYOF-ból. Azon kívül,
hogy a láng is ide érkezett meg Rómá-
ból, résztvevő csapatokat, vendége-
ket is fogad. A csehek és a svájciak is
itt szálltak le.

Szerencsés helyzetben van Győr, hi-
szen elérhető közelségben található a
Péri reptér, ahol minden körülmény
adott ahhoz, hogy biztonságosan és
színvonalas körülmények között landol-
hassanak a gépek. Szombaton az EYOF-

ra érkező svájci és cseh csapat is meg-
érkezett, a csehek ráadásul nem is akár-
milyen repülővel érkeztek: a Cseh Légi-
erő szállította a jelen tehetségeit.

Impozáns látványt nyújtott a csoda-
szép Airbus A319-es típusú repülőgép,
amikor 53 fővel a fedélzetén, leszállt a
péri aszfaltra s sorra kiszálltak belőle a
küldöttség tagjai. A cseh csapat –
csakúgy, mint a többiek – kedvesek,
barátságosak és már nagyon várták a
vasárnap esti megnyitót.

Amint elfoglaljuk a helyünket, rögtön ki-
kerül a magyar zászló az ablakba. Örü-
lök, hogy abban a medencében verse-
nyezhetek, ahol mindennap edzek. A vá-
ros készen áll a kezdésre, várom a csa-
ládtagokat, barátokat a versenyekre”. 

A fiú röplabda-válogatott tagjai jól is-
mert helyszínre érkeztek, ők az utóbbi

hónapokban láthatták, hogyan épül az
olimpiai falu, hiszen többször fogadták
ellenfeleiket a szálláshelyek szomszéd-
ságában található Egyetemi Csarnok-
ban. „Végre újra együtt volt a csapat.
Csütörtökön zártuk az edzőtábort, az-
tán kaptunk egy kis pihenőt, a fogada-
lomtétel után pedig elindultunk Győrbe.
Nagyon jól ismerjük a várost, mert az
utóbbi időben többször játszottunk itt.
Megszerettük ezt a helyet, remélem, az
EYOF is örök emlék marad. A lehető leg-
jobb eredményt akarjuk elérni, próbál-
juk kihozni a maximumot magunkból” –
mesélte Szabó Márton, a röplabda-vá-
logatott csapatkapitánya. Az olimpiai fa-
lu közben egyre színesebb lett, hiszen
az erkélyekre, az ablakokba kikerültek

az országok zászlói. „Természetesen mi
is hoztunk nemzeti színű zászlót, de csa-
patzászlónk is van, sőt kikerül egy nagy
felirat, amit a szülőktől kaptunk. Az áll
rajta, hogy „A mi fiaink!” – tette hozzá
Szabó Márton 

A röplabdás lányok közül Kotor-
mán Réka ismeri legjobban a várost,

ő az EYOF egyik nagykövete. „A csa-
pattal minden rendben, teljes a ti-
zenkettes keret, nem volt sérülés, a
hangulat is vidám. Várjuk a szurkoló-
kat a meccseinkre. Az edzés, a
meccs a legfontosabb, de mindig
jut időnk városnézésre, és az egyéb
programokra is.”

A tornászok is türelemmel vártak
arra, hogy a faluba jussanak, közben
a győriek edzőjét, Szűcs Róbertet kér-
deztük a csapatról. „Tudtunk az elmúlt
napokban a versenyhelyszínen edzeni,
felmehettünk a pódiumra, sőt a többi
válogatottat is segítettük azzal, hogy
elsőként használtuk a szereket, hiszen
nekik így nem vadonatúj, teljesen tisz-
ta szereken kellett gyakorolniuk.
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Az ismerkedés
elsô pillanatai
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Berki Krisztiánnal, az EYOF nagyköve-
tével többször találkozhatunk a ver-
seny hetében, ám a hivatalos proto-
kollprogramja csak szerdán kezdő-
dött, így a kevés szabadidejét kedden
arra fordította, hogy családjával
együtt megnézze a magyar fiú torná-
szokat és szurkoljon nekik.

„Igazából vicces így kimondani, de
én most szórakozni jöttem a torna-
csarnokba. Reggel még edzettem
egyet, most pedig már itt vagyunk a
családdal. A lányom otthon érzi ma-
gát ilyen helyeken, jön-megy, mi pe-
dig szaladunk utána. Bár bevallhatom,
hogy nem az az egy helyben ülő típus,
most is addig tudtuk itt tartani a szé-
ken, amíg ette a ropit. A mai nap még
kötetlen volt, ezért is hoztam el őket,
aztán a hét többi napján már több dol-
gom lesz, így akkor valószínű már ott-
hon maradnak.”

Az olimpiai bajnok persze árgus
szemekkel figyelte a magyarokat is. 

A cselgáncsversenyek első napján a felnőttek kö-
zött világbajnoki, és európa-bajnoki bronzérmes, a
kétszeres olimpikon Karakas Hedvig is kilátogatott
a judocsarnokba. Az EYOF sportági nagykövetének
nem akárki volt az idegenvezetője, hiszen egy olim-
piai bajnokkal, Győr polgármesterével, Borkai Zsolt-
tal figyelték a lelátóról a küzdelmeket.

„Ahogy a városba, majd az Olimpiai Sportparkba
érkeztem, és belecsöppentem ebbe a miliőbe, rög-
tön éreztem, hogy feltölt energiával. Hétfőn még na-
gyon fáradt voltam, nem tudtam rendesen vissza-
állni a japán időzónáról, hiszen nemrég érkeztünk
haza egy versenyről, de most már minden rendben.
Én 2005-ben Lignanóban vettem részt EYOF-on,
és arra emlékszem, hogy milyen érzés volt az első
olyan verseny, ahol nem csak a mi sportágunk sze-
repelt. Azóta is tartó barátságok születtek ott, sze-
rintem az a Győrben szereplő fiatalokkal is így lesz.
Az EYOF ugyanazt az érzést adja, mint egy nagy
olimpia, de sokkal lazábban, felszabadultabban.
Biztos, hogy a judósok is kimennek majd szurkolni
más sportágak képviselőinek” – mondta Karakas
Hedvig, aki naykövet társáról, Sipőcz Richárdról is
beszélt. „Japánból egy fárasztó nap után írtam neki
egy üzenetet, hogy tudom, ő is keményen készült,
élvezze az EYOF-ot, és ne görcsölje túl a versenyt.
Én is ugyanígy várom a budapesti világbajnoksá-
got” – nyilatkozta az olimpikon cselgáncsozó.

Deák-Bárdos Mihály a birkózósport történetének
egyik legnagyobb alakja, négy olimpián szerepelt,
hatszoros világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok,
hússzor nyert magyar bajnoki aranyérmet. A miskolci
legenda klubja sportolóit kísérte el az EYOF-ra, és
azt mondja, saját olimpiai tapasztalatait megosztotta
a fiatalokkal. Legfontosabb tanácsa az volt, hogy
mindenki élvezze az EYOF adta lehetőséget, figyel-
jen oda a versenyzésre, de ne felejtse el megélni ezt
a csodálatos eseményt, hiszen kevés fiatalnak adatik

Családi program lett 
a szurkolás

„Kíváncsi voltam a kicsikre, hogy
őszinte legyek. Jó dolgokat láttam
eddig, úgyhogy bizakodom. Bár nem
láttam az előző csoportokat, így pon-
tos összehasonlítási alapom nincs.
Nagyon nehéz a dolguk, hiszen az el-
várások mellett a hazai közönség a
motiváció mellett nyomást is tud je-
lenti. Szerencsére nagyon intelligens
fiatalokról van szó és én is fél szem-
mel figyeltem rájuk ebben a felhajtás-
ban. Abban adtam tanácsot például,
ám azt is inkább az edzőiknek, hogy
kicsit zárkózzanak be a verseny előtt
és csak magukra figyeljenek. Én pél-
dául nagy verseny előtt egy hónappal
már nem megyek stúdiókba beszél-
getni, nagyon szívesen nyilatkozom,
de egy fontos esemény előtt ennyivel
inkább megkérem, hogy jöjjenek ki
hozzám vagy beszéljünk telefonon.
Ám úgy láttam, jól kezelték ezek a
dolgokat, remélem, a befektetett
energia kijön náluk.”

Japánból is üzent
nagykövet társának:
Hajrá, Ricsi, 
csak nyugodtan!

Olyan a hangulat, mint a nagy olimpiákon
meg, hogy hazai pályán, magyar szurkolók előtt mu-
tathatják meg tudásukat.

„A Miskolci Városi Sportiskola növendékei közül ha-
tan szerepelnek az EYOF-on. Itt van három atlétánk, két
judósunk és egy úszónk. A hangulat abszolút olyan, mint
egy nagy olimpián. Bármerre megyünk, sportolókkal ta-
lálkozunk, lehet ismerkedni. Biztos, hogy nem éri majd
váratlanul a legjobbakat egy világverseny atmoszférája
a későbbiekben. Fontos, hogy azt is megtapasztalják,
hogy milyen az, amikor egy egész aréna értük drukkol.”
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Barbara Batinic, a szerb női röplabda-válogatott játékosát lenyűgözte Győr, az
ifjúsági olimpia, és biztos benne, hogy életre szóló barátságok köttetnek ez
alatt a hat nap alatt.

„Fantasztikus minden itt eltöltött nap. Győr nagyon szép város, de ugyanezt
el tudom mondani a csarnokról is, a megnyitóünnepség meg egyszerűen va-
rázslatos volt, nehéz szavakat találni rá. Nagyon családias, baráti a hangulat, a
többi nemzet játékosaival is nagyon jó a kapcsolatunk, biztos, hogy születnek
életre szóló barátságok” – mondta Barbara Batinic.

Az olimpiai falu környékén mindig
nagy a nyüzsgés, folyamatosan érkez-
nek és indulnak a különböző országok
sportolói a versenyhelyszínekre.

A legtöbben a buszokat választják, de
vannak, akik sétálva teszik meg a szállá-
suk és a pályák közti távolságot. Az ír at-
léták gyalog indultak az Olimpiai Sport-
parkba. Írország sportolóiról, szurkolóiról
az a hír járja, hogy mindig jó a hangulat
körülöttük. Ez Győrben is így van.

„Természetesen jól érezzük ma-
gunkat Győrben, tetszik, hogy van

A hét elején sorra érkeztek a kül-
földi fiatal versenyzők hozzátar-
tozói a belvárosi Tourinform iro-
dába, hogy átvegyék a verse-
nyekre szóló jegyeiket. 

Ausztriából jött Győrbe Andrea Meus-
burger kisfiával.  Lánya futó, nagyon
izgul érte. Szót ejtettünk a magyar
büszkeségünkről, olimpiai bajnokunk-
ról. Az édesanya, aki maga is aktív at-
léta,  jól ismeri a sportág nagykövetét,
Pars Krisztiánt. Később megtudtuk,
az osztrák küldöttség ötventagú, kis-
lánya a legfiatalabb, mindössze 14
éves. Az édesanya nyugodt, tudja,
hogy gyermeke jó helyen van, a csa-
pat ellátása minden előzetes elképze-
lést felülmúl.

Egy igazi sportos családba botlunk
az emeleten. Dániából érkeztek Ja-
cobsenék, akik kisebbik fiúkért, Ste-
venért izgulnak majd. A 16 éves fiatal
versenyző a kézilabdacsapat tagja.
Tesztmérkőzéseket játszottak már a
magyarok ellen, vesztettek. Az agilis
édesanya, Lucia természetesen bízik
a dán fiúcsapat sikerében. Hogy a
győri rendezésű EYOF összehozza a
különböző népeket és kultú rákat, jó

Az interneten osztják meg
élményeiket az ír atléták

Gyôr csodaszép város

Megnyugodtak a külföldrôl érkezô szülôk, jó helyre kerültek a versenyzô gyerekeik

példa erre, hogy a folytatásban már
együtt méltatjuk a sportági nagykö-
vet, Görbicz Anita világraszóló pálya-
futását. Az édesanya véleménye: a
sportoló kiemelkedő teljesítménye
nemcsak Magyarországon példaérté-
kű, de Európában, így Dániában is. 

„Mi  szurkolóként érkeztünk az ese-
ményre, magunk is aktívan sporto-
lunk, fontosnak érezzük, hogy megél-
jük a győri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál minden pillanatát!"

A bejáratnál, a Látogatóközpont-
ban találkoztunk össze a népes ír csa-

láddal. Nagyszülők és unokák EYOF-
mezeket válogatnak. Kérdésünkre a
13 éves Aoife O'Brien elmondja, na-
gyon szurkolnak nővérüknek. Mind-
ketten kerékpároznak, Aoife reméli,
hamarosan ő is részt vehet majd egy
hasonló megmérettetésen.

Ismerik a neves magyar sportolókat

élet a városban, élvezzük ezeket a
napokat. A közösségi médián ke-
resztül tartjuk a kapcsolatot a többi
sportolóval, és a családtagokkal,
otthoni barátokkal, megosztjuk az
élményeket velük is. A megnyitóün-
nepség színvonalából már sejtettük,
hogy itt nem mindennapi élmények
várnak ránk. A zene különösen tet-
szett. A csapatunk tagjaitól azt vá-
rom, hogy mindenki keményen
küzdjön" – mondta a középtávfutó
Alexander Boyd.
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A fiúk 200 méteres gyorsúszásában ren-
dezték az első finálét az Aqua Sportcent-
rumban, így az egész EYOF első arany-
érmese is a szám győztese lehetett.

A svéd Robin Hanson lehajrázta a me-
zőnyt, így ő nyert, megelőzve az orosz
Makszim Alekszandrovot és a svájci An-
tonio Djakovicot. Az eredményhirdetés
után Robin mosolyogva sétálgatott ver-
senyzőtársai között, és mindenkivel be-
szélgetett egy kicsit, aki kérdezte.

„Nagyon boldog vagyok, hogy sike-
rült nyernem, arra nem figyeltem, hogy
ez a győri EYOF első aranyérme. Jó ér-
zés mégis, hogy az én nyakamba került.
Tetszik a helyszín, az, hogy telt ház van.
Az ünneplés csak ezekben a percekben
tart, mert a következő feladatokra kell
koncentrálni. Most az úszás van fókusz-
ban, aztán persze, ha letudtam a ver-
senyszámaimat, lehet kicsit lazítani" –
nyilatkozta a svéd győztes.

Győr első EYOF-rekordjára nem kellett sokat várni, hiszen az
úszóknál az egyik előfutamban máris ünnepelhettek egy csúcs-
döntést a szurkolók, hétfőn délelőtt.

A 200 méteres női pillangóúszásban Berecz Blanka adta át az
addigi legjobb időeredményt a múltnak. Ezen a fantasztikus tel-
jesítményen még tudott javítani a fináléban, és megszerezte Ma-
gyarország első aranyérmét Győrben. Güttler Károly olimpiai
ezüstérmes úszólegenda tanítványa 2:11:26-os idővel nyert a
spanyol Ana Maria Lamberto Garcia előtt.

„Nagyon elfáradtam, az utolsó öt métert nagyon nehezen
éltem túl" – kezdte levegő után kapkodva nyilatkozatát a győz-
tes. „Az előfutam után számítottam a végső győzelemre, nem
gondoltam, hogy ennyire szoros lesz. A taktika nagyon egysze-
rű volt, az elejétől a végéig nyomni kell, aztán a harmadik 50-
nél robbantani.

Egész évben erre készültem, nagyon boldog vagyok, hogy si-
került. Az egyéni legjobbamat nem tudtam megjavítani, de nem
vagyok szomorú emiatt. A hangulat leírhatatlan, az elejétől a vé-
géig hallottam, ahogy buzdítanak, rengeteg plusz energiát adott.
Köszönöm mindenkinek!"

A szerdai versenynap is sűrű volt az
Aqua Sportközpontban, hiszen úszás-
ban ezúttal is hét döntőt rendeztek.

A 100 méteres női gyorssal kez-
dődtek a finálék, ezt a futamot az
orosz Polina Nevmovenko nyerte a
dán Karoline Barrett és a román Ana-
Iulia Dascal előtt. A lányok 200 méte-

Robin Hanson
az EYOF elsô
aranyérmese

Nagy Réka ez elsô hazai 
kétszeres aranyérmes

res hátúszás döntőjében szintén
orosz siker született Daria Vaskina ré-
vén, aki a spanyol Claudia Espinosát
és a magyar Szabó-Feltóthy Esztert
előzte meg.

A fiúk 200 méteres mellúszó dön-
tőjében a holland Caspar Corbean
nyerte az aranyérmet, a török Demir

Demirkan az ezüstöt és a görög Sav-
vas Thomoglu a bronzot. A fiúk 200
méteres mellúszás fináléjában az
olasz Thomas Ceccon volt a leggyor-
sabb, a svájci Noe Pontinak jutott a
második, a francia Clement Bidard-
nak a harmadik hely. 400 női gyor-
son a szlovén Sara Racnik nyert, a
dobogóra még a lengyel Aleksandra
Knop és a magyar Fábián Fanni áll-
hatott fel.

Az EYOF leggyorsabb úszó számá-
ban, 50 méter gyorson a fiú mezőny-
ben az olasz Frederico Burdisso győ-
zött, második lett a francia Louis Go-
defroid, a harmadik pedig az orosz Ar-
seni Chivilev. A nap utolsó döntőjében
a hazai közönség is aranyérmet ünne-
pelhetett, hiszen a magyar csapat el-
ső duplázója, az immár kétszeres
aranyérmes Nagy Réka lett, aki a 200
vegyesen az izraeli Lea Polonskyt és
az olasz Constanza Cocconcellit előz-
te meg.

„El sem hiszem, hogy nyertem, az
izraeli lánynak jobb volt a nevezési ide-
je, nem gondoltam, hogy végül meg
tudom előzni. Talán furán hangzik, ha
azt mondom, hogy a leggyilkosabb
számként emlegetett 400 vegyesen
könnyebb volt nyerni, mint most" –
nyilatkozta Nagy Réka.

Berecz Blanka nyitotta
a magyar aranyéremesek sorát
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Nyolc döntőt rendeztek a kajak-kenu-
soknál, mindegyik versenyt 500 méte-
ren. A férfi K–I-ben a német Moritz
Willi Florstedt, a nők ugyanezen szá-
mában Szellák Szabina győzött.

A kenusoknál a fiúknál a spanyol
Manuel Fontas Senoras, a lányoknál
Molnár Csenge állhatott fel a dobogó
tetejére. Párosban a fiú kajakosoknál
az orosz Nyikita Bizov és Dimitrij Mor-
gunov, a lányoknál a német Vanessa
Yvonne Bülow és Svenja Larissa
Hardy nyakába akasztották az arany-
érmeket. A napot a mix számok zár-
ták, kenu párosban a fehérorosz
Anasztazija Zsuk és Uladzislau Sak-
nicki, míg kajak négyesben Moritz Wil-
li Florstedt, Elias Miguel Kurth, Vanes-
sa Yvonne Bülow és Svenja Larissa
Hardy ünnepelhetett.

A magyar versenyzők közül a Mol-
nár Csenge, Horváth Benedek kenu-
páros, a Szellák Szabina, Rendessy
Eszter kajakos páros, egyesben pedig
Horváth Benedek második, ugyan-
csak egyesben Opavszky Márk har-
madik lett.

Molnár Csenge úgy érzi, kihajtotta
magát: „Nagyon boldog vagyok, ter-
mészetesen a másik döntőt is szeret-
tük volna megnyerni Benedekkel, de

A magyar lányok sikeresen szelték a vizet

Az ifjúsági Európa-bajnokságon néhány hete Özbas
Szofi szerezte a magyar csapat egyetlen aranyérmét.
Előtte utoljára ebben a korosztályban négy éve nyert
magyar sportoló, úgy hívták, Gercsák Szabina. Szofi
tehetsége, hozzáállása alapján az ő nyomdokaiba lép-
het. Nem titkoltan az EYOf-ra is az aranyéremért jött,
ám román ellenfele megállította. Szofi nem tört össze,
talpra állt, és a vigaszágról a bronzéremig menetelt. Az
utolsó mérkőzését követően is zúgott a csarnok a ne-
vétől, úgy ahogy egész nap, ő pedig mosolyogva ün-
nepelt.

„Azért örültem ennyire, mert megvan a bronzé-
rem, ami nagyon értékes, hiszen sikerült összerak-
nom magam újra a román lánytól elszenvedett ve-
reség után. Ott volt egy törés, csalódott voltam, a
padlóról kellett felállni újra, de megcsináltam. Érez-
tem, hogy fizikailag rendben vagyok, de fejben újra
rá kellett hangolódni a versenyre." Szofi egyik első
mondata az interjúfal előtt a köszöneté volt. Hálás
a nézőknek, hogy mellette álltak:

„Hallottam minden egyes ember hangját, aki or-
dította a nevemet. Bárki bármit mond, ez olyan so-
kat dob egy sportoló teljesítményén, hogy az leírha-
tatlan."

Szofi a negyeddöntős veresége után bánatában
sírt, utána viszont csak a jókedvet és az elszántsá-
got látták az arcán a szurkolók, és persze azt, hogy
imádja ezt a sportágat. „Teljes szívemből, örömmel
csinálom, egyszerűen boldoggá tesz. Én biztos,
hogy kipurcannék a judo nélkül" – mondta a bronz-
meccs után.

„Kipurcannék a judo nélkül!”

Közel a 80-hoz, természetesen korát
meghazudtolva, száguldva közlekedik
az EYOF versenyhelyszínei között
Röck Samu mesteredző, akinek mun-
kássága és a magyar tornasportért
tett érdemei megkérdőjelezhetetle-
nek. A győri torna atyja már a pódium -
edzésről sem hiányozhatott.

„Persze, hogy itt vagyok! Alapve-
tően minden sportág érdekel, hiszen
tornatanár is vagyok, de nem hi-
szem, hogy sokan meglepődnek, ha
azt mondom, a torna a szívem csücs-
ke. Aki viszont ismer, az tudja, hogy
mindenhol igyekszem ott lenni, nem
nagyon hiányzom egy győri sport-
eseményről sem. Ez az EYOF alatt
sincs másként, jövök, megyek, né-
zek, figyelek, csak ahogy szoktam.
Nem tudnak megállítani!"

A mesteredző elmondta, nagyon
nehéz lesz a hazai sportolók dolga,
sok jó tornász van a mezőnyben. Per-
sze nagyon bizakodik a sikerben, fő-
leg az igazi magyar szeren, a lovon.

„Felgyorsult a világ. Az én tanítványa-
imnak anno nem volt más, csak a felnőtt
olimpia. Most már ez nem így van, itt az
EYOF, az ifjúsági olimpia is. Ugyanakkor
ez felelősség is az edzőiknek, hiszen meg
kell tanítani a fiataloknak, helyén kezelni
a dolgokat. Nagy a felhajtás körülöttük.
Persze ez egy lehetőség is, hiszen koráb-
ban megismerheti őket a világ, ugyanak-
kor egy folyamatos tükör is előttük, hogy
hol tartanak másokhoz képest. Én lennék
az egyik legboldogabb ember, ha egyre
több hazai és persze győri tornász mutat-
ná meg a világnak, hogy milyen a magyar
virtus. Úgy látom egyébként, hogy ez a
korosztály már most meghatározó a tor-
nában. Edzőként tudom, hogy minél
előbb kezdi el valaki ezt a sportot, minél
jobb körülmények között, annál sikere-
sebb lehet. Az edzők is egyre képzetteb-
bek, és tudják, hogyan lehet feljutni a
csúcsra. Bízom ezekben a fiatalokban,
nagyon szurkolok nekik."

Közeledünk 
a világ 
élvonalához

most így jött össze. Mindent megtet-
tünk, alaposan elfáradtunk. Jó itt len-
ni, bár a más nemzetek sportolóival
nem nagyon szoktunk beszélgetni, vi-

szont tetszik az egész hangulat, de
még nem ezzel foglalkozunk, péntek-
től újra jól szeretnénk teljesíteni" –
mondta az újdonsült bajnok.
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Moldáv–magyar önkéntes csocsóbajnokság zajlott a Fun Zone-ban hétfőn délután. A barátságos mérkőzésen
először vezettek a magyarok, de a moldáv sportolók végül a győzelemig küzdötték fel magukat. A meccsek után
csere is történt, a felek egymást erősítve játszottak tovább a nemzetközi színtéren vegyes párosban. A labda se-
bességének világrekordját, a 177 km/h-t egyelőre nem sikerült megdönteni, de a héten még ez is megtörténhet!

Moldáv—magyar barátságos
mérkôzés a Fun Zone-ban

AzEYOF-on is
a jelvény az egyik
legnagyobb kincs

Hugoo mindenki kedvence
Szelfik tömege bizonyítja, hogy nemcsak a győriek,
a magyarok, de a külföldiek kedvence is Hugoo, az
EYOF kabalafigurája. A városban sétálva,  plakátok,
zászlók hirdetik a történelmi eseményt, hogy Győr
olimpiát rendez.

A belvárosi Látogatóközpontban találkoztunk a
háromgyermekes győri édesanyával, Jakubi Korné-
liával, aki azért tért be, hogy megtudja, hogyan és
miképp szurkolhat a magyar csapatoknak családjá-
val. Bölcs Anikó, a Tourinform iroda munkatársa el-
mondta, a jegyek regisztrációhoz kötöttek, és bár
előzetesen mind elkeltek a hazai versenyszámokra,
ha továbbra is bejelentkeznek az interneten, és egy
órával a megmérettetés előtt a helyszínre érkeznek,
talán van még lehetőségük a bejutásra.

Levente, Léna, Julianna közben már Hugoot szo-
rongatják, jól ismerik az EYOF kabalafiguráját, tud-
ják, hogy a város nagy eseményre készül. A család
apraja nagyja ott volt a májusi lángfogadási cere-
mónián, jól ismerik az EYOF himnuszát, a The Bie-
bers dalát. A gyerekek folyamatosan figyelik a Me-
gyeháza téren felállított óriás kakast, Hugoot, tud-
ják, hogy hétfőn megkezdődik a megmérettetés.

A Jakubi gyerekek édesanyjukkal aikido edzé-
sekre járnak. Kornélia szerint, az EYOF versenyzői
teljesítményükkel példát mutatnak a jövő nemzedé-
kének, és bár lehet, hogy gyermekeiből nem lesz hi-
vatásos sportoló, mindent megtesz azért, hogy a
mindennapos testmozgás jelen legyen az életük-
ben. Majd búcsúzóul hozzáteszi, büszke arra, hogy
az eseménynek Győr ad otthont, hiszen turisztikai-
lag is rendkívüli vonzerővel bír a mini olimpia, bízik
benne, hogy a külföldi versenyzők és hozzátartozóik
pozitív élményekkel térnek vissza hazájukba, és ké-
sőbb, mint turisták újra felkeresik városunkat.

Nem csak a pályákon, hanem a
Fun Zona-ban is zajlik a verseny-
zés! A szlovén lányok a meccsek
között például Xbox-on és PlayS-
tation-ön vívtak virtuális csatá-
kat. Így versenyeztek ti a Fun Zon-
ban is: vidáman és sportszerűen!

Az olimpiákon, - az érmeket kivéve - bármelyik ereklyé-
nél többet érnek  a külön erre az alkalomra készített jel-
vények, vagyis a pin-ek. A különböző országok küldött-
ségei általában alaposan felpakolnak ezekből az em-
léktárgyakból, amiket aztán cserélgetnek társaikkal,
így színesítve, és gyarapítva a gyűjteményt. A pin-ek
népszerűek a nézők, az újságírók és a versenyzők kö-
zött is. A sportolók, önkéntesek közül legtöbben az akk-
reditációs kártyájuk tartóját díszítik a jelvényekkel. Szilli
Nóra válogatott cselgáncsozó önkéntesként segíti a ju-
doversenyek lebonyolítását. Ő is naponta cserél újabb
és újabb darabokat.

„Nagyon sok világversenyről vannak kitűzőim, de
egy ilyen nagy sporteseményen sokkal több érdekes,
és számunkra értékes jelvényt megszerezhetünk. Mi
főleg versenyzőkkel cserélünk, de az edzőknél is min-
dig tele a zseb ezekkel az emléktárgyakkal. Az előző
napokban a belvárosban, a a funzone-ban, és az olim-
piai falunál tudtunk a legtöbb kitűzőt beszerezni. Re-
mélem egész szép gyűjtemény jön össze mindegyi-
künknek az EYOF végéig”
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Érdekes dolog bepillantani a különbö-
ző sportágak helyszínein a kulisszák
mögé. A judocsarnok egyik folyosóján
például varroda üzemel. Ez nem szo-
katlan dolog, sőt a nagy versenyeken
kötelező ilyen helyiséget biztosítani a
szervezőknek. 

„Amikor a sportágban kevésbé
jártasak elmennek a varrodai szoba
előtt a folyosón és benéznek ide, bi-
zony csodálkoznak. A judóban na-
gyon szigorú szabályok vonatkoznak
a versenyen viselhető ruhára, vagyis
a judogira. Minden versenyzőnek
meghatározott anyagú öltözetből egy
kékkel és egy fehér színűvel kell ér-
keznie a versenyre, hátán a felirattal,
a nevével, nemzetiségével.

Varrodájuk van
a cselgáncsozóknak

Saját újságja volt van az Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválnak. A tizenkét
oldalas HugooPost minden egyes ver-
senynapon várja az érdeklődőket öte-
zer példányban. Rövid, lényegre törő,
színes cikkeiben összegyűjtötte az
előző nap fontos és izgalmas esemé-
nyeit, valamint további érdekes cikke-
ket is olvashatunk benne a fesztiválról.
Természetesen az éremtáblázat és a
szuper képek sem maradhatnak el. A
különleges napilap segítségével még
közelebb kerülhetünk a fiatal sporto-
lók mindennapjaihoz, valamint még
inkább betekintést nyerhetünk a ver-
senyek történéseibe. Aki tehát nem
szeretne lemaradni semmiről, ami
EYOF, az mindenképpen olvasson Hu-
gooPostot! A trendi, fiatalos újság in-
gyenesen beszerezhető az EYOF-
helyszíneken, valamint online is meg-
található a gyor2017.hu weboldalon,
a HugooPost fül alatt.

Kammerer Zoltán kajakos, az EYOF
nagykövete Szolnokról érkezett a ka-
jak-kenu döntőkre, hogy átadja az el-
ső négy döntő érmeseinek a virágot
és a kabala Hugoo-t.

"Megmondom őszintén, nem iga-
zán tudtam elképzelni, milyen is egy
ilyen rendezvény, egészen a megnyi-
tóünnepségig, ami valami csoda volt,
ahogyan az egész EYOF is. Az meg,

Kammerert lenyûgözte
az EYOF hangulata

Játék mindenhol!

Naponta utcán 
a HugooPost

Milliméterre pontosan ott és olyan lo-
gó, felvarró helyezkedhet el a judogin,
ahogy azt a nemzetközi szövetség meg-
határozza. A rendező szövetségnek biz-
tosítania kell csereruhákat is, amik szin-
tén itt találhatók meg, hátukon a Győr
EYOF 2017 felirattal. Ezeket a kötelező
feliratokat itt varrják a judogikra, és a
gyakran szükséges javításokat is itt végzi
a varrónő. Fontos, hogy a varrás erős le-
gyen, de visszabonthatatlan, hiszen ez a
korosztály két hét múlva vb-n szerepel,
ahol más felvarrókra lesz szükség. Van-
nak olyan időszakok, amikor sor áll a szo-
ba előtt, van, hogy kicsit enyhébb a for-
galom. Nemrég két ukrán és két román
fiatal volt itt a saját versenyöltözékével" –
mondta Gyimes Nikolett cselgáncsedző.

hogy vihettem a lángot, nagy megtisz-
teltetés volt. Érdekes, hogy mikor az
üres stadionban elpróbáltuk a meg-
nyitót, nem tudtam, hogy ennyi em-
ber lesz a pályán. Nem is tudtam ha-
ladni, mindenki fotózkodni akart a
lánggal. Poénból meg is jegyeztem,
lehet, két Hugoo kellett volna, akik
utat törtek volna..." - mondta viccesen
a háromszoros olimpiai bajnok.
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Az EYOF sikeréhez ti is hozzá-
járultok a munkátokkal, vala-
mint a sok mosollyal, amit tőle-
tek kapnak a vendégek – hang-
súlyozta Borkai Zsolt, a város
polgármestere és az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál szer-
vezőbizottságának elnöke az
önkéntesek show-műsorán, a
Mobilisben.

Egyórás élő show-műsor várja min-
den este az önkénteseket, ahol ösz-
szegzik az aznapi legfontosabb ese-
ményeket, tapasztalatokat és köszön-
tik a születésnaposokat. Érkezik hoz-
zájuk egy-egy vendég is, kedden Bor-
kai Zsolttal beszélgetett a show-fele-
lős, Dukai Gábor. Egy 1988-as, Szöul-
ban készült felvétellel indult a műsor,
melyen a polgármester látható, amint bemutatja az olimpiai aranyat érő ló-

lengés-gyakorlatát, amit vastaps fo-
gadott a Mobilisben is.

„Köszönet nektek, óriási segítség a
munkátok, nélkületek nem lehetnénk
sikeresek. Rengeteget segítetek az or-
szágunknak, együtt megmutatjuk,
hogy összefogással mire vagyunk ké-
pesek!" – kezdte Borkai Zsolt, aki az
eddigi pozitív visszajelzésekből ki -
emelte, Joseph Cassar, az Európai
Olimpiai Bizottság és az EYOF Koor-
dinációs Bizottságának elnöke azt
mondta, a vasárnapi győri ceremónia
felülmúlta az eddigi 13 megnyitót és
fantasztikus, hogy helyi kulturális in-
tézmények közreműködésével ilyen
látványos, fiatalos műsor készült. „Azt
szeretném, hogy ezt az egész rendez-
vényre el lehessen mondani, minden
idők legsikeresebb EYOF-ját szeret-
nénk megrendezni Győrben!" – hang-
súlyozta a polgármester és hozzátet-
te, jól haladunk a cél felé.

A sportolók is jól teljesítenek, az
egész városban nagy a nyüzsgés, iga-
zi olimpiai hangulat uralkodik. „Kicsit
tartottunk tőle az önkéntesek toborzá-

sa előtt, hogy nem jelentkeztek ennyi-
en, de felülmúltátok az elképzelésein-
ket. Fantasztikus, hogy ennyien vagy-
tok, és hogy ennyi mosolygós embert
látok zöld formaruhában, s ami fontos:
a legtöbb kérdésre válaszolni is tud-
tok. Emlékszem, például Pekingben is
mosolyogtak az önkéntesek, csak
épp a válaszokat nem kaptuk meg a
kérdéseinkre. Itt összességében jól
működik a rendszer" – szögezte  le.

A sportlétesítmények jövőjéről is
érdeklődtek a fiatalok: Számos nagy
rendezvényt szeretnénk még Győrbe
hozni – válaszolta a polgármester, aki
egy, az önkéntesek által aláírt pólót ka-
pott ajándékba.  

A munkatársaimon is látom, hogy
ez az időszak rengeteg türelmet, tole-
ranciát, akaratot igényel, viszont ha
ezen felülemelkedünk, olyan élmény
lesz ez az egy hét, amit még a gyerme-
keiteknek is mesélni fogtok! – búcsú-
zott a közönségtől.

Polgári István EYOF-önkéntes koor-
dinátor kérdésünkre elmondta, több
mint 1600 önkéntes viseli büszkén az
egyenruhát, köztük közel 150 külföldi. 

A judósok kedden állhattak tatamira
először az Olimpiai Sportparkban.
Hétfőn megtartották a sorsolást, így
a versenyzők már azt is tudják, hogy
ki lesz az első ellenfelük, illetve mi-
lyen ágra kerültek a döntőig vezető
úton. A sportolóktól, sportvezetőktől
hallottuk, hogy a cselgáncsozókat
segítő önkéntesektől szinte lehetet-
len olyasmit kérni, amiben ne tudná-
nak a rendelkezésükre állni. Minden-

A polgármester
az önkéntesek
show-mûsorán járt

Összetartó csapat
segíti a judósokat 

ki tudja a feladatát, és azt felkészül-
ten is látja el. Képben vannak a spor-
tolók igényei vel, hiszen legtöbbjük
szintén judós.

„Ötvenkilenc önkéntessel dolgo-
zunk, mindenkinek megvan a saját fel-
adata a termek felügyeletétől a frissí-
tők kiosztásáig. A csarnok mellett ta-
lálható infópultnál legalább hárman
mindig vannak, ők mindenre találnak
megoldást. Egyszerre hat csapat tré-
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A kerékpáros csapatok vezetői
tartottak értekezletet hétfőn dél-
előtt a győri campuson. Itt talál-
koztunk egy olyan önkéntes csa-
pattal, akik baráti társaságként
vesznek részt az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon. Számos
sportverseny szervezésében te-

vékenykedtek már, egyikük az
athéni és a pekingi olimpián is ott
volt, és azt mondja: a nyitóünnep-
ség minősége és látványvilága is
előrevetíti, a győri rendezésű ese-
mény vetekszik a világvárosok ál-
tal rendezett ötkarikás játékok
színvonalával.

„Baráti társasággal jelentkeztem ön-
kéntesnek, már rutinos versenyren-
dező csapat vagyunk. Iparági sport-
versenyekre járunk főként, mindegyi-
künknek van ugyanis kötődése a vil-
lamosenergia-iparághoz” – mesélte

Világvárosok után Gyôr:
szenzációs kezdés az EYOF-on

Urbán Katalin, a kilencfős csapat
egyik tagja. A kerékpárversenyek le-
bonyolításában segédkeztek. Albert
Zoltán, önkéntes területi koordinátor
elmondta, a többi kerékpárversenye-
ken dolgozó önkéntessel már talál-
koztak az áprilisi tesztversenyen, és
a héten pedig a biciklisták edzésén

összekovácsolódhattak, hogy min-
den a legprofibban történhessen
élesben, az időfutamon és a mezőny-
versenyen.

Nem tudtunk elmenni a vasárnapi
nyitórendezvény mellett sem, a színes,
mozgalmas műsor mindkettőjüknek
maradandó élményt szerzett. Albert
Zoltán szerint, aki részt vett az athéni
és a pekingi olimpián is, a nyitócere-
mónia szenzációs látványvilága és mi-
nősége is azt mutatja, hogy a győri
rendezésű esemény vetekszik a világ-
városok által rendezett ötkarikás játé-
kok színvonalával.

ningezhet egy teremben, ezek beosz-
tását is az önkénteseink koordinálják.
A sporotlók bekísérése a versenyekre
is komoly feladat, hiszen itt szigorú
protokoll van” – mondta Diviki Barba-
ra. Az önkéntesek másik koordinátora
Veszi Klára hozzátette: 

„Igyekszünk közös programokat is
szervezni, játékokkal összefogni a csa-
patot. Létrehoztunk egy facebook-
csoportot, ahol lehet tippelni a ma-
gyar csapat tagjainak eredményére.
Természetesen nyeremény is jár majd
annak, aki a legjobb jós volt. Ebben a
csoportban a leghatékonyabb a kom-
munikáció, sok mindent ezen keresz-
tül beszélünk meg egymással, ide tölt-
jük fel a közös fotókat is.” 

Akik nélkül nem lehetne
EYOF-ot rendezni
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A Belvárosban sétálva vettük észre,
hogy Hugoo, az EYOF kabalafigurája
megihletett két győri fagyizót is: egy-
egy olyan édességgel rukkoltak elő,
amiket nyugodtan nevezhetünk az el-
következő hét fagyijának.

Látványos és finom – így lehet a
leginkább jellemezni a Pálffy étte-
rem fagyizójában készült Hugoo
fagylaltot. Málnás fehér csokoládé,
hupikék fagyival, mindez pedig mál-
nasziruppal leöntve és még smarti-
es drazsékkal is megszórták a jeges
édességet a megálmodói. A gyere-

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
versenyei és változatos kulturális prog-
ramjai mellett egyéb szórakozási lehető-
ségek is várják azokat, akik Győrbe láto-
gatnak a rendezvény ideje alatt. Hazánk
egy legkedveltebb márkája, a Pöttyös, a
Dunakapu téren felállított standon nyújt
játékos sportolási lehetőségeket, de vir-
tuális játékkal is készül a fesztiválra.

A Pöttyös Túró Rudi a Pokémon Go
alkalmazáshoz hasonló mobiltelefonos
játékkal is kedveskedik az egyhetes fesz-

Hugoo a fagyizókban 
kek főként a színek, valamint annak
alapján választanak, hogy mi van az
édesség tetején, így hamar a ked-
vencükké vált a finomság.

A Bécsi Kávéház Hugoo fagyija pe-
dig elegáns és izgalmas lett. Újszerű íz-
kombinációban gondolkodtak a készí-
tők: bodzás, pezsgős ízű fagyi – termé-
szetesen alkoholmentesen – gránátal-
más öntettel megkoronázva. A nyár
egyik legjobb ízét imádják a gyerekek és
a felnőttek is, és jó hír, hogy az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál végéig meg-
kóstolhatjuk a különleges fagylaltokat. 

Pöttyös programok
tivál látogatóinak. A térkép alapú appli-
káció segítségével a Győr Belvárosában
elrejtett virtuális Olimpikon Pöttyöket le-
het összegyűjteni, majd ajándékokra vál-
tani a Pöttyös standon a Dunakapu té-
ren. A beváltóhelyen pingpongozni is
lehet, valamint egy vízilabda-szimulá-
tort is kipróbálhatnak a látogatók, de
olyan hírességek is ellátogatnak a
Pöttyös sátorba dedikálni, mint példá-
ul Berki Krisztián, Kammerer Zoltán,
Pars Krisztián, Gálfi Dalma.

„Egy város, ezer élmény” – így
szól Győr szlogenje, ami a Du-
nakapu téren is megsokszoro-
zódott: az itt felépített vásárvá-
ros a győri EYOF egyik legna-
gyobb kísérő rendezvénye,
amely múlt vasárnaptól most
szombatig mindennap 14–22
óráig nyitva tart.

Bemutatkozik itt számos város is, ahol az
EYOF-láng járt, például Szeged és Sop-
ron. Csorna kézműves termékekkel ké-
szült a látogatóknak, a kiemelkedő nem-
zeti értékünket, a höveji csipkét is elhoz-
ták. A hungarikumokat külön standon
népszerűsíti a Földművelésügyi Minisz-
térium, ízelítőt hoztak többek mellett a
csemege és erős paprikakrémeinkből,
és természetesen Puskás Ferencet, a
Nemzet Sportolója címmel kitüntetett
olimpiai arany- és világbajnoki ezüstér-
mes magyar labdarúgót is bemutatják.

Felvonult számos mesterség egy-
egy képviselője is: fafaragó, szalmafonó,
fazekas, kékfestő, bőrműves, mézeska-
lács-készítő, gyöngyfűző, csipkekészítő
és kosárfonó is érkezett a térre.

Rengeteg helyi kötődésű terméket
vásárolhatnak a kilátogatók, például
győri designajándékokat, pólókat, táská-
kat, sőt, még városi társasjátékot is, va-

Ezer és ezer élmény a Dunakapu téri vásárvárosban

lamint szigetközi kozmetikumokat. Nem
maradhat el a magyar gasztronómia fel-
vonultatása sem, eljöttek az eredeti töki
pompos készítők Tökről, és zakuszkás,
vagyis erdélyi zöldségkrémes változat-
ban is kóstolható a finomság. Kínálnak
természetesen lángost, rétest, kürtőska-
lácsot és békebeli mézespuszedlit is.

A színpadon minden délutánra és
estére előadásokat, koncerteket ter-
veztek a szervezők, az időjárás azon-

ban nem mindennap volt kegyes. Re-
méljük, ez az előttünk álló hétvégére
nem lesz igaz. Pénteken 20.30-tól fel-
lép a győri Hello Kids zenekar, akik ko-
rábbi énekesükkel, az országszerte
népszerű Gájer Bálinttal lépnek fel.
Grandiózus koncertre készülnek, és
azt ígérik, mindent megtesznek azért,
hogy a legfiatalabbak szívébe is be-
lopják magukat. Időtlen és mai partis-
lágereket is hoznak a világból, magyar

és angol nyelven is énekelnek majd.
Szombatra fergeteges zárókoncertet
ígér Heincz Gábor, vagyis Biga és zene-
kara 21.30-tól, a Dunakapu téren! Saját
dalokat és feldolgozásokat is hoznak,
köztük számos angol nyelvű, igazán bu-
lis számot, hogy együtt ünnepeljük az
elmúlt hét sikereit, s emelkedjünk felül
a nehézségeken. Játszanak többek kö-
zött Bruno Marstól és Michael Jackson-
tól is egy-egy slágert.
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Óriási a nyüzsgés a városban,
olimpiai a hangulat 
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Az olimpikonok étkeztetéséről napon-
ta több mint százan gondoskodnak,
az erre a célra felépített étkezősátrak-
ban, az olimpiai falvakban. Két helyen
biztosítják a fiatalok étkeztetését, ahol
naponta összesen 1,5 tonna gyü-
mölcs és ugyanennyi zöldség fogy. A
sportolóknak almát, szőlőt, banánt,
barackot, sárga- és görögdinnyét is kí-
nálnak, a Széchenyi István Egyetem
mellett felállított óriás sátorban pedig
átlagban egy nap alatt közel négyezer
palack ásványvíz fogy. Az étrend ösz-
szeállításánál az EYOF-on biztosítani
kell a választékot, a különféle érzé-
kenységi problémák miatt az étter-
mekben minden esetben jelölik, töb-

bek között, hogy miben található lak-
tóz és glutén. 

A reggelire készített tojásételek na-
gyon népszerűek, ugyanígy a csirkéből
készült ételek, a bolognai spagetti, vala-
mint a pizza, amelyből 10 ezer szelet
fogy egy nap alatt, és nagyon keresik a
gluténmentes kenyeret is. A magyaros
jellegű ételeket is szeretnék bemutatni
az egy hét alatt a külföldi sportolóknak.
Az ízig-vérig magyar étel, a lecsó, már az
első naptól a legkedveltebb, az étter-
mekben dolgozók szerint ezt az ételt
imádják a külföldi sportolók, és naponta
több ezer fogy Magyarország egyik leg-
kedveltebb, saját készítésű tejes desz-
szertjéből, a Túró Rudiból is.

A lecsó a legnépszerûbb az ételek közül

Csütörtöki lapzártánkig 7 arany-, 8 ezüst- és 7 bronzérmet szereztek
a magyar sportolók az EYOF-on. Jövő héten folytatjuk beszámolónkat
hazánk első olimpiai eseményéről!
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Kíváncsi, hogy mit üzennek a csillagok?
Szakács Anna minden hétfőn felfedi a
Győr+ Estében!

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Július 30., 7 és 21 óra
Nyugdíjas Egyetem

Augusztus 3., 19:30
Vény nélkül

Elegáns, mégis gyorsan elkészülő fogá-
sokat készített el Nagy Eszter, Creative
Chef, aki a Győr+ Televízión futó műsorá-
ban ezúttal vendégének receptkönyvéből
főzött, a meghívott ugyanis Bernáth Jó-
zsef séf volt. Mindkét szakács az RTL
Klub Konyhafőnök című műsorából vált
ismertté, Eszter versenyzett, József pe-
dig zsűrizte az elkészült ételeket.

Augusztus 4., 19.30 19 óra
Creative Chef

Hétköznap 19 óra
Híradó

Július 31. 18 óra
Asztrológia

Csütörtökön azt a 2016-ban készített
műsorunkat sugározzuk, melyben arról
lesz szó, hogy hogyan tudjuk magunkat,
családunkat és bőröndünk tartalmát fel-
készíteni az utazásra. Hasznos tippekkel
látjuk el önöket, úgyhogy mindenképp
tartsanak a Vény nélkül-lel.

Nyáron sem áll meg az élet.  A Győr+TV
stábja minden fontos győri eseményen,
programon ott van, hogy esténként Ön is
részese lehessen az aznap történteknek.

Hétköznaponként 17 óra
Győr+ Délutáni Gyors

Mindennap 12 óra
Győr+ Magyar óra

Megismételjük a nagy sikerű Kis képes
kerékpártörténet című előadást, mely a
2016/2017 tanév őszi szemeszterének
nyitó előadása volt. Aki ott volt, újra visz-
szanézheti, aki lemaradt volna róla, most
bepótolhatja dr. Tóth Péter előadását. A Győri Filharmonikus Zenekar útjára in-

dítja 2017/2018-as évadát, amely nem-
csak koncertkínálatában lesz különleges,
de abban is, hogy zenekar 2018-ban ün-
nepli professzionális koncert zenekarrá
alakulásának 50. évfordulóját, így szá-
mos különleges hangversennyel készül-
nek erre az emlékezetes évfordulóra. Kö-
vetkező ismétlő műsorunkban erről is
hallhatnak majd!

Július 30., 11 és 19 óra
Divertimento

A Győr+ Rádió elkötelezett a magyar elő-
adók támogatásában! Magyar óra 100%
magyar zenével a 100,1-en!

Minden, ami aznap Győrben történt, fris-
sen, a 100.1-en!

Július 29. szombat
07:00 Híradó 07:30 Üzleti negyed
08:00 Híradó 08:30 Hello Győr! 09:00
Híradó 09:30 Gázfröccs 10:00 A győri
sportélet büszkeségei 10:45 Képújság
18:00 Vény nélkül 18:30 Hello Győr!
19:00 Győri7 19:45 Made in Hungary
20:00 Kulisszák mögött 20:30 Építech
21:00 Zooo+ 21:30 Hello Győr! 22:00
Győri7 22:45 A győri sportélet büszke-
ségei 23:30 Képújság 

Július 30. vasárnap
07:00 Nyugdíjas Egyetem 08:00 Credo
08:30 Civil kurázsi 09:00 Vény nélkül n
09:30 Építech 10:00 Zooo+ 10:30 Képúj-
ság 18:00 Győri7 18:45 KOMP 19:00
Üzleti negyed 19:30 Creative chef 20:00
Vizsgakoncert 2016 21:00 Nyugdíjas
Egyetem 22:00 Győri7 22:45 Üzleti ne-
gyed 23:15 Képújság

Július 31. hétfő
07:00 Győri7 07:45 Made in Hungary
08:00 Nyugdíjas Egyetem 09:00 Hello
Győr! 09:30 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Üzleti negyed
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek 20:30
Gázfröccs 21:00 Híradó 21:20 Sport-
hírek 21:30 Civil kurázsi 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Hello Győr!
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 23:30
Képújság

Augusztus 1. kedd
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Üzleti negyed 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Gázfröccs 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Civil
kurázsi 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek 20:30
Építech 21:00 Híradó 21:20 Sporthí-
rek 21:30 Építech 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Vény nélkül n
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 23:30
Képújság

Augusztus 2. szerda
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Hello Győr! 08:00 Híradó 08:20 Sport-
hírek 08:30 Építech 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 Vény nélkül  n
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Zooo+ 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Hello Győr!
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek 21:30
Civil kurázsi 22:00 Híradó 22:20 Sport-
hírek 22:30 Üzleti negyed 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság

Augusztus 3. csütörtök
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Zooo+ 08:00 Híradó 08:20 Sporthírek
08:30 Hello Győr! 09:00 Híradó 09:20
Sporthírek 09:30 Civil kurázsi 10:00 Ké-
pújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül n20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Creative chef 21:00
Híradó 21:20 Sporthírek 21:30 Vény nél-
kül n 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Üzleti negyed 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 23:30 Képújság

Augusztus 4. péntek
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Vény nélkül n 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Creative chef 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Vény
nélkül n 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Creative chef
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek 20:30
Zooo+ 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Hello Győr! 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Építech 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság 

Július 29. szombat 
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszél-
getéseiből válogatunk (benne: helyi hírössze-
foglaló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírössze-
foglaló) 7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvé-
ge – Bajzát Zsuzsi 9:30 Kulisszák Mögött ism.
14:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs Ben-
ne 17:00 EYOF Magazin 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
23:00 Győr+ Zenetár

Július 30. vasárnap
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszél-
getéseiből válogatunk (benne: helyi hírössze-
foglaló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírössze-
foglaló) 7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvé-
ge – Bajzát Zsuzsi 11:00 Divertimento – a
győri filharmonikusok műsora Farkas Móni-
kával 14:00 Győr+ Hétvége – Bajzát Zsuzsi
18:00 Győr+ Este 19:00 Divertimento ism.
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Július 31. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudó-
sító 6:30 Győr+ Reggeli – Velünk ébred a vá-
ros! Orosz Sanyi és Nagy Roland 6:40 Német
hírpercek 10:00 Győr+ Délelőtt – Kaszás Kor-
nél 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután 15:25 Győr+ TV híradó
ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas
Mónika, a nap legfontosabb eseményeivel
18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 18:10 Heti
asztrológia Szakács Annával 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió mű-
sora 22:30 Győr+ Zenetár

Augusztus 1. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudó-
sító – Farkas Mónika: az előző nap legfonto-
sabb történései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz
Sanyi és Nagy Roland 6:40 Német hírpercek
7:30 Városüzemeltetési körkép a Győr-Szol
Zrt. munkatársaitól 9:30 Megszólal a Vaska-
kas (Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt – Ka-
szás Kornél 11:00 Üzenetek órája 12:00 Ma-
gyar óra 13:00 Győr+ Délután 15:25 Győr+
TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors
– Farkas Mónika, a nap legfontosabb esemé-
nyeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Augusztus 2. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudó-
sító – Farkas Mónika: az előző nap legfonto-
sabb történései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz
Sanyi és Nagy Roland 6:40 Német hírpercek
9:30 Rómer Magazin – a Rómer Múzeum ak-
tuális összefoglalója (Bajzát Zsuzsi) 10:00
Győr+ Délelőtt – Kaszás Kornél 11:00 Üzene-
tek órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Dél-
után 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00
Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mónika, a nap
legfontosabb eseményeivel 18:00 Győr+ Es-
te – Bajzát Zsuzsi 19:10 Rómer Magazin ism.
19:30 Fodrász percek 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár

Augusztus 3. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudó-
sító – Farkas Mónika: az előző nap legfonto-
sabb történései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz
Sanyi és Nagy Roland 6:40 Német hírpercek
10:00 Győr+ Délelőtt – Kaszás Kornél 11:00
Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló
17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Móni-
ka, a nap legfontosabb eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 19:10 Megszólal
a Vaskakas ism. 20:00 Kabaré 21:00 Hangos-
könyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár

Augusztus 4. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudó-
sító – Farkas Mónika: az előző nap legfonto-
sabb történései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz
Sanyi és Nagy Roland 6:40 Német hírpercek
10:00 Győr+ Délelőtt – Kaszás Kornél 11:00
Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló
17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Móni-
ka, a nap legfontosabb eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió mű-
sora 22:30 Győr+ Zenetár 



30 / + / 2017. július 28.

HIRDETÉS EGÉSZSÉG-ÜGY

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Tíznapos hőhullám, hatalmas zivatarok,
amikor ez a cikk készül, tomboló szél. A nyár
alaposan megvisel mindenkit. Érződik ez a
kardiológián? – kérdeztük dr. Dézsi Csaba
András professzortól, a kardiológia osztály-
vezető főorvosától.

Osztályunkon telt ház van. De tavaly is az volt, mi-
ként tavalyelőtt is.

Nő a szívbetegek száma?
Nem lett gyakoribb a szívbetegség, csak az ember

sokkal tovább él. Az ősember átlagosan 25 évig élt, s
idejének 90 százalékát táplálékszerzésre fordította.
Manapság az egészségtudatosság fejlődésének kö-
szönhetően, 70-80-90 évre tolódik az ember életkora.
Szükségszerű tehát, hogy a magasabb korban a be-
tegségek is előjönnek. 

Minek köszönhető, hogy növekszik az egész-
ségtudatosság?

Az arra fogékony embereknek és az orvosi felvi-
lágosításnak köszönhetően, sokkal jobb a helyzet,
mint huszonöt évvel ezelőtt. Az emberek odafigyel-
nek arra, hogy egészségesen éljenek, s ha nem ér-
zik jól magukat, orvoshoz fordulnak. Nem tudom
elégszer hangsúlyozni, ha valakinek fáj a feje, ne

Dézsi Csaba András professzor: Nem lett több a szívbeteg, csak sokkal tovább élünk

A szélsôséges nyári idôjárás orvosi szemmel
csak gyógyszert vegyen be, hanem mérje meg a
vérnyomását. Ha eltér az átlagtól, kérje az orvos se-
gítségét, ezért vagyunk.

Térjünk vissza a nyári szélsőségekhez. Mikor-
tól „normális”, hogy az embert megviseli az idő-
járás?

Negyven év felett ez természetes. Tudatos oda-
figyeléssel a nyár kedvezőtlen hatásai is csökkent-
hetők. Igyunk a hőségben sok folyadékot, lehetőleg
ez ne alkohol legyen, az ugyanis újabb folyadékot
von el. Szedjünk rendszeresen magnéziumot, 11 és
16 óra között kerüljük azt, hogy napon legyünk, s fő-

leg ne akkor végezzünk sporttevékenységet. Mér-
tékletesen étkezzünk, inkább többször keveset,
mint néhányszor sokat. A klasszikus értelemben

vett mértékletesség szélsőséges időjárási viszo-
nyok között különösen ajánlott. A betegnek különö-
sen, de az egészséges embereknek is javára válik. 

A fáma azt tartja, a frontok a kórház két osz-
tályát érintik leginkább, a szülészetet és a kardio -
lógiát.

A szülész-nőgyógyász kollégák nevében nem
akarok nyilatkozni, kardiológusként azonban el-
mondhatom, a szív és érrendszeri betegségben
szenvedőket és a mozgásszervi betegségben szen-
vedőket jobban megviselik a frontok, mint az egész-
séges embereket. Kollégáimmal nem csak gyógyí-
tunk, hanem tanácsokkal is ellátjuk az embereket.
Ebben a felvilágosításban a sajtó sokat tehet. 

Ha valakinek fáj a feje,
mérje meg
a vérnyomását is

szerző: pannon-víz

A tikkasztó hőség megtette hatását, a
szokásosnál jóval több víz fogy a me-
gyeszékhelyen és környékén. Július
közepén egy héten keresztül negyven -
ezer köbméter felett volt a győri rend-
szer vízfogyasztása, ilyenre nagyon
rég volt példa.  

Azt, hogy milyen hatalmas mennyi-
ség a negyvenezer köbméter, jól érzé-
kelteti, hogy ennyi vízzel tizenhatszor
lehetne megtölteni a győri idényfürdő
sportmedencéjét. Az idei rekord
egyébként viszonylag hamar megszü-
letett, június 13-án 45.734 m3 víz fo-
gyott. A nemrég fúrt parti szűrésű ku -
taknak köszönhetően, a rendszer bő-
ven kiszolgálja a megnövekedett igé-
nyeket is.

Legnagyobb arányban a Győrtől
délre eső területeken nőtt meg a
vízfogyasztás. A szakemberek sze-
rint ez azért van, mert a magasabb
fekvésű területeken többen locsol-
nak vezetékes vízzel, itt ugyanis jó-
val drágábban lehet saját kutat fú-
ratni. Az ellenpélda is igaz, Csorna,
Kapuvár és a Szigetköz térségeiben
szerényebben emelkedett a vízfo-
gyasztás. 

Hôség és zivatarok
Néhány jó tanács
felhőszakadások idejére
A víznyelődugulások túlnyomó ré-

sze egy-két perc alatt elhárítható. Leg-
többször csak szabaddá kell tenni a
rácsokat, hogy működni tudjon az el-
vezetés. Arra kérjük az ingatlantulaj-
donosokat és a területek kezelőit, le-
hetőség szerint hagyják szabadon a
víznyelők környékét, hogy azok a leg-
nagyobb kapacitással működjenek.

Munkatársaink folyamatosan ellen-
őrzik a víznyelőket. Ha Önök mégis va-
lahol eldugult víznyelőt látnak, a 06-
80/20-40-86-os zöld számon, ingye-
nesen bejelenthetik. 

Győr külsőbb kerületeiben több
olyan vízelvezető rendszer van, melyet
nem a Pannon-Víz Zrt üzemeltet. Az
itt észlelt hibákat is tovább tudjuk adni
a rendszerek üzemeltetőinek.

A felhőszakadások idején az utcai
csatornák színültig tele lesznek, ilyenkor
a pincékben lévő csatornacsövek na-
gyon nagy terhelést kapnak. Érdemes
a csövek illesztéseit és a tisztítónyílások
fedeleit gyakran ellenőrizni, nehogy kárt
okozzon a pincébe visszafolyó csapa-
dékvíz. Az épületek csatornahálózatát
úgy kell kialakítani, hogy szennyvíz-visz-
szaáramlás ne keletkezzen.

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 30/272-2064,
Kovács Aliz 70/947-9409.
Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő.
Jelentkezés:
július 28., péntek 16–18 óra között
a Győri Sátoros Fedett Uszodában.

• Heti turnusokban hétfőtôl péntekig 5 éves kortól 
• Indulnak: 2017. július 31. és augusztus 7., 

naponta 7.30-tól 16.15-ig 
• Táborvezető és úszóedző-tanárok

felügyeletével 
• Ebéd (választható) és uzsonna. 

Programok:
úszásoktatás, úszóedzés, 
strandolás, football-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aerobic, 
vízi torna, játékos vetélkedők,
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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    •

Értékálló, igényes társasház Szabadhe-
gyen! Ez a 82 nm-es lakás a magasföld-
szinten található. Az amerikai konyhás
nappali mellett kialakításra került 3 há-
lószoba. A tágas közlekedőben gardrób
beépítésére is van lehetőség. A nappa-
liból nyílik a nagyméretű, penthouse
jellegű, 14 nm-es erkély. 

Ár: 30,3 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Szigetköz szívében, Győrzámolyon kíná-
lom eladásra ezt a minden igényt kielégítő
ikerházat. A 90 nm-es házhoz tartozó telek-
rész 500 nm. 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

Nádorvárosban, 26 lakásos, liftes,
mélygarázsos új építésű társasházban
34–80 nm-es és penthouse lakások le-
köthetőek. Ennek a földszinti, 71,9 nm-
es lakásnak az elosztása: amerikai
konyhás nappali + 3 szoba. 

Ár: 27,5 M Ft.
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Pinnyéden, új építésű, 6 lakásos
társasházban amerikai konyhás nap-
palis + 3 szobás, 75,24 nm-es, első
emeleti lakás eladó 4,3 nm-es, nyugati
tájolású terasszal. A válaszfalakon
még módosíthat! A lakás két garzonná
alakítható!

Ár: 24,99 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Ménfő-
csanakon kíná-
lom eladásra
ezt a 2007-ben
épült, 75 nm-
es, földszinti,
kertkapcsolatos
(60 nm) lakást,
6 lakásos tár-
sasházban. El-
osztása: nappa-
li + 2 szoba,
kamra, nagymé-
retű fürdő. 

Ár: 22,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban (Szi-
tásdomb), 43,57 nm-es, első emeleti,
amerikai konyhás nappalis + 1 szobás,
új építésű lakás eladó. A terasz mérete
8,64 nm.

Ár: 14,4 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban (Szi-
tásdomb), 64,36 nm-es, első emeleti, er-
kélyes, amerikai konyhás nappalis + 3
szobás, új építésű lakás eladó.

Ár: 20,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Ménfőcsa-
nak kertvárosi ré-
szén eladó 71 nm-
es, 3 hálószobás,
amerikai konyhás
nappalival rendel-
kező, téglaépítésű
társasházi lakás.
Jellemzően mo-
dern, fiatalos bel-
ső kialakítású. A
beltéri ajtók és a
konyhabútor fá-
ból készült.

Ár: 22,7 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

4.Adyvárosban, az Ifjúság körút parkos
részén, igényesen átalakított, 49 nm-es,
nappali + 1 szobás, erkélyes, negyedik
emeleti panellakás eladó teljes bútorza-
tával, szigetelt, négyemeletes házban,
parkra néző kilátással.

Ár: 15,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Ménfőcsanak és Győrújbarát ha-
tárán, a Százszorszép lakóparkban épül
ez a 21 lakásos társasház, itt eladó ez a
bruttó 96 nm-es, nettó 66 nm-es lakás.
Az ingatlan elosztása tökéletes akár na-
gyobb családok részére is, mert a 3 szoba
mellett nappali is helyet kapott.

Ár: 19,9 M Ft. 
Búza Tímea: +36-70/425-5590

Győrújfalu kedvelt, csendes részén, új
építésű, minőségi társasházi lakások el-
adók! Ez a 67 nm-es lakás az első eme-
leten található. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 2 hálószoba, vala-
mint kamra. A nagyméretű, 15,07 nm-
es erkély a hálószobából és a nappali-
ból is megközelíthető.

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

Győr-Adyvá-
ros csendes,
zöld övezeti
részén kíná-
lom eladásra
ezt a teljesen

felújított, erkélyes panellakást. A 62 nm-es
ingatlan egy 10 emeletes társasház első
emeletén található. Elosztása: nappali + 2
hálószoba + hall. Az ingatlant teljesen fel-
újították, a víz-villanyvezetékeket kicserél-
ték, új biztonsági bejárati ajtó, és műanyag
nyílászárók kerültek beépítésre redőnnyel.
A 4 nm-es erkély csendes parkra néz.

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

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: 23,9 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, 50
nm-es kertkapcsolattal. A lakás elosztá-
sa: nappali + 2 szoba.

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

LAKÁSOK MÁR 12,9 M Ft-tól eladók! Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718

Révfalu újabb részén,
kedvelt, modern
megjelenésű
zsákutcában épül
ez a 20 lakásos,
liftes társasház,
melyben 38 nm–
57 nm-es lakások
leköthetők.
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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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ÁLLÁS 

Pedagógust kere-
sünk: kiadványszerkesztés
(Adobe Photoshop, Indesign),
svédmasszázs, sportmene dzs -
ment. Jelentkezés:
szakgimnazium.gyor@gmail.com

KFT. keres azonnali
kezdéssel, gyakorlattal ren-
delkező ipari fényezőket. Szállí-
tás, napi előleg megoldott. Havi
nettó: 350.000 Ft. 06-30/838-
4109

SZOLGÁLTATÁS

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

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok, igény sze-
rint, a pincétől a padlásig. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

Térkövezést, kerítésépítést
és teraszfedést vállalunk. Érd.:
+36-30/298-4711.

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

Lomtalanítást válla-
lok, padlástól a pincéig ingye-
nes elszállítással. Hívjon biza-
lommal: 06-70/675-0654.

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

Villanyszerelést és vil-
lanybojlerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Lomtalanítást vállalok, elta-
karítom lim-lomját, ingyen elszállítom
felesleges holmiját. 06-20/996-7268

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

áthúzása anyagválasztással. 
Ingyenes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

Lakás, ház, pince, padlás, udvar
takarítását, rendbetételét, felesle-
ges holmi elszállítását (akár 1 dara-
bot is) vállalom megbízható munka-
erőkkel. Megegyezés alapján akár
hagyatékfelvásárlás is lehetséges.
Nem fog csalódni bennünk! +36-
20/226-9431

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés,

gurtnicsere
rövid határidővel. 

Tel.: 06-20/246-5724.

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

Lomtalanítást vállalok
padlástól a pincéig, ingyenes elszál-
lítással. Hívjon bizalommal! 06-
70/707-5812 

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

EGYÉB

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.
v

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

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron  antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

INGATLAN

Győrben, a Tihanyi Árpád
úton kiadó teljesen felújított, 2
szoba hallos lakás havi 95.000 forin-
tért, azonnali költözéssel. Tel.: 06-
30/240-3976.

Nádorvárosban 1,5 szobás, fel-
újított első emeleti téglalakás eladó.
14.900.000 Ft. 06-70/940-4046

Győrben, jó állapotú, bruttó 175
nm-es családi ház, 1200 nm-es
megosztható telken eladó.
29.900.000 Ft. 06-70/633-5250

Győr, Szúnyogszigeten el-
adó 200 nöl telek+18 nm-es faház.
Horgászási lehetőséggel. 06-
20/481-9986

Győr-Szabadhegyen, a Pat-
tantyús utcában, 544 nm-es, össz-
közműves telek eladó. I.ár: 33 M Ft.
Tel.: 06-70/274-1716 www.ingat-
lan.com/23432703

Győr, Horgas utca, 680 nm-es, la-
kóövezeti panorámás telek eladó. Ár:
14,9 M Ft. +36-20/950-3185 www.
ingatlan.com/23041650

Győrújbarát, Villabaráth körút
23.; 2.000 nm-es, lakóövezeti pano-
rámás telek eladó. Ár: 19,9 M Ft.
+36-20/950-3185 www.ingatlan.
com/22207687

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Belvárosi, 1 szobás, 34 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, lift nélküli házban csak földszinti,
40-50 nm-es, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. (Hirdeté s -
szám: 621.) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 44 nm-es,
egyedi gázfűtéses, határozott idejű
bérleti szerződéses lakást cserélne
30-40 nm-es, 1+fél szobás, távfűté-
ses, maximum 2–3. emeletig lévő,
határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros kizárva. (Hir-
detésszám: 358.)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-
es, távfűtéses, teljesen felújított,
határozott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne, adyvárosi, 36–50
nm-es, 1-2 szobás, határozatlan-
határozott idejű bérleményre. (Hir-
detésszám: 359.)  

Adyvárosi, 2 szobás, 42 nm-es,
távfűtéses, részben felújított, zöld-

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 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 

• fûtéskorszerûsítés • helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés • gázkészülékcsere

övezeti, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 36 nm-
es, 1+fél szobás, határozatlan idejű
bérleményre. Sziget Újváros, Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám: 361.)  

Adyvárosi, 1+fél szobás, 47 nm-
es, távfűtéses, minimális tartozásátvál-
lalással, határozott idejű bérleti szerző-
déses lakást cserélne 45–55 nm-es,
1+fél vagy 1+2 fél szobás, határozat-
lan-határozott idejű bérleményre. WC
külön legyen. Újváros, Bán A. u. kizár-
va. (Hirdetésszám: 362.)  

Marcalvárosi, 2 szobás, 55 nm-
es, távfűtéses, költségmegosztós,
teljesen felújított konyhás, műanyag
nyílászárós, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 55–75 nm-es,
3 szobás, összkomfortos bérlemény-
re. Tartozás átvállalása lehetséges.
(Hirdetésszám: 363.)

ÉPÍTŐANYAG

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

600x600 mm:
900x600 mm:
900x1500 mm:
1200x1500 mm:
1500x1500 mm:

br. 12.870 Ft
br. 18.500 Ft
br. 27.500 Ft
br. 31.000 Ft
br. 34.900 Ft

PASSZÍV HÁZNAK MEGFELELÔ ABLAKOK IS!
Bejárati ajtó 5 pontos zárral 59.000 Ft-tól!

Gyôr, Richter J. u. 9. • Vámosszabadi, Jedlik Á. u. 10. • ckvablak@gmail.com

Nyitva: h.-p. 8-16 h • Tel.: 30/902-8391 • 96/950-938

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓ
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Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

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

gépi parkgondozó,
kézi parkgondozó, kézi úttisztító,

bádogos (tetofedo),
szökokútkezelo

´́
´́

´́
´́

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

Feltétel: szakképesítés. Előnyt jelent: B kategóriás jogosít-
vány. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy mű-
szakos munkarend

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

villanyszereló́

Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy karbantartási
munkálatok miatt a melegvíz-szolgáltatást augusztus
08-án, kedden 0 órától 20 óráig a város egész területén
szüneteltetjük. Kérjük fogyasztóink szíves megértését.

Győr-Szol Zrt.

Szünetel a melegvíz-
szolgáltatás!

ELADÓ
Győr, Ifjúság körúton panelprogramban részt vett társas-
házban, összkomfortos komfortfokozatú, földszinti 1,5 szo-
bás, 48 m2-es, a Győr-Szol Zrt. tulajdonában álló lakás eladó.

Eladási ár: 13.500.000 Ft.
Érdeklődni lehet: 96/511-420/114

Vételi szándéknyilatkozat beküldése: GyŐr-Szol Zrt. 9024 GyŐr, Or-
gona u. 10. vagy ingatlanhasznositas@gyorszol.hu címre

KIADÓ
A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját tulajdonában
lévő Győr, Kálvária u. 4–10. szám alatti, iroda célú 50 m2-
es, 64 m2-es, 120 m2-es és 201 m2-es helyiségeit.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen
(idŐpont-egyeztetést követŐen) vagy telefonon kérhetŐ:
GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág. Tel.: 96/511-420/114.
E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

KIADÓ
A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját tulajdonában
lévő Győr, Semmelweis utcában található 30,0–59,58
m2-es nyugdíjasházi bérlakásait.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen
(idŐpont-egyeztetést követŐen) vagy telefonon kérhetŐ:
GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág Tel.: 96/511-420/114
E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

Az állatkert a hétvégén is
különleges programokkal vár! 

Találkozz a mesebeli állatokkal! Állatkertünk is izgalmas
és látványos programokkal készül a Győr városában megrende-
zésre került rangos eseményre. Az EYOF záró hétvégéjén is ide-
varázsoljuk a népmesékből ismert állatokat és az erre épülő népi
kultúrát. Nálunk a látogatóink közvetlenül is találkozhatnak a gyö-
nyörű és megőrzendő magyar állatfajokkal és hagyományokkal.

Napi program: 10.20 „Kalandozoo” – interaktív lát-
ványetetésekkel színesített csoportvezetés. 10.30 Tenge-
rimalac-vonat 11.00 Zoo Show 12.00 „Fotózoo” – készíts
egy közös képet az igazi Hugóval, az EYOF kabalájával
13.00 „Állatkihajtás” – találkozz a magyar fajtákkal! 13.45
„Kalandozoo” – interaktív látványetetésekkel színesített
csoportvezetés 15.00 Zoo Show 16.00 Magyar hagyo -
mányőrző bemutatók 17.30 Tengerimalac-vonat

16.00 Magyar hagyományőrző bemutatók válta-
koznak: Huszárbemutató: (2017. 07. 29.) A magyar lovas
katonai hagyományokat őrző Pápai Huszár Egyesület I. világ-
háborús korszakát idéző, különleges előadása következik,
melyet végig korhű első világháborús zene és nóta fest alá.
Csikósbemutató: (2017. 07. 30.) Cseh-Szakáll Mihály,
azaz „Ludas” csikósbemutatója, amelyben, a tradicionális
magyar mesterség lovas elemeit eleveníti fel.

Állandó napi program: KalandoZoo: A látogatók szak -
avatott kollégánk vezetése mellett járhatják be az állatkertet,
ahol látványos etetésekkel kísérve, hallhatnak meglepő törté-
neteket és sok érdekességet az itt élő állatokról. Zoo Show – ál-
lati bemutató: Találkozz személyesen az állatkert sztárjaival és
Hugoo kakassal, az EYOF élő kabalájával. Tevék, lámák, papa-
gájok, ragadozó madarak várnak az állatkerti arénában. Állatki-
hajtás: (Arénától indul – játszótéri pavilonoknál felállított kará-
mig tart.) Régi magyar hagyományunkat elevenítjük fel, amikor
népviseletben hajtjuk át az állatokat az állatkerten, láthatóak lesz-
nek a jellegzetes magyar fajták: rackajuhok, tehén, szamár, kecs-
ke. „FotóZoo pont”: Készíts egy emlékképet magadról vagy csa-
ládodról, Győr nevezetességeit bemutató 3D háttér előtt.

Szeretettel várunk mindenkit!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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. július 28—augusztus 3.

Marhalábszár 1 kg

1599 Ft/kg

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

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

899 Ft/kg

Dreher dobozos sör
0,33 l,

393,94 Ft/l
130 Ft/db

Sertéslapocka
1 kg

970 Ft/kg

Lecsópaprika 1 kg
Július 28—30.

189 Ft/kg

Farmer tejföl 
20%-os, 330 gr, 
603,03 Ft/kg

Jogobella
gyümölcs joghurt

150 g, 593,33 Ft/kg

89 Ft/db

199 Ft/db

Helyben készített,
juhbélbe töltött

grillkolbász
1 kg

1099 Ft/kg



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

Sportlich klein 
und arbeitsvoll gross

Gázfröccs tévémûsor

Gázfröccs Fernsehprogramm 

Sportos kicsi és melós nagy

Gyorújbarát, 
Fo utca 178.
+36 70 633-5969, info@ekart.hu
www.facebook.com/ekartring

ÚJ NYITVATARTÁS:
h.—cs.: 8—21., p.: 8—22,
szo.: 9—22; v.: 9—21.
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0-emisszió

100%
ÉLVEZET,

A júliusi adásunkban és mellékletünk lapjain két teljesen ellentétes autót
mutatunk be Önöknek. A Seat Ibiza egy kisautó, amit a spanyolok sportos gé-
nekkel oltottak be, valamint egy VW Crafter kishaszonjármű, mely az egyik leg-
nagyobb és legmodernebb a „kicsik” közül.

In unserer Juli-Ausgabe und den Infoseiten dazu präsentieren wir Ihnen zwei
völlig gegensätzliche Autos. Der Seat Ibiza ist ein Kleinwagen, der mit spanischen
Sportgenen gespritzt wurde, sowie einen VW Crafter Kleintransporter, welcher
als einer der grössten und modernen unter den „Kleinen” gilt.

Hírek

Az új, hamarosan érkező Nissan Leaf annyira hatásos regeneratív fékezéssel
bír majd, hogy külön funkcióként – e-pedál – csak a gázpedállal irányíthatjuk
a kocsit. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy a pedál lenyomásával érte-
lem szerűen gyorsítunk, felengedésével fokozatosan lassítunk, teljes felen-
gedés mellett pedig állóra fékezzük az autót. Ez a fékhatás még emelkedőn
és lejtőn is megtartja a Leafet. Csak vészfékezéskor kell használni a hagyo-
mányos fékpedált. Ez már tényleg egypedálos megoldás, az eddig legké-
nyelmesebb és legtakarékosabb verzióban.

Egypedálos autózás
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Teszt: Seat Ibiza 1.0 TSI Style

Sportos egyéniség
reltségtől függően. A körműszerek mu-
tatói (sebesség- és fordulatszámmérő)
hat órától indulnak útjukra. Erre a testre
szabható fehér-vörös háttér- és hangu-
latvilágítás tesz rá egy lapáttal. Ja, és a
kulcs nélküli indításhoz pulzálóan villogó
start-gomb jár. A Seat sportos múltját
nem tagadhatja le az Ibiza sem.

Alapvetően négy felszereltségből
választhatunk. A Reference a klímát
és elektromos első ablakokat, és -
tükröket tartalmazza. A Style már
bőrkormányt, színes kijelzős rádiót
és sok mást is magában foglal. A
csúcs pedig a kényelmet kedvelők-
nek az Xcellence, míg a sportos veze-
tőknek az FR. Ezek már LED-es me-
netfényeket és hátsó lámpát, 15 vagy
17 colos alufelniket, kulcs nélküli
rendszert és sok biztonsági extrát is
adnak. Az FR verzió futóműve sport-
osról kényelmesre kapcsolható a SE-
AT Vezetési profil segítségével. Aztán
vannak különböző kiegészítő csoma-
gok is ahol szinte mindent megkap-
hatunk: full LED első fényszórók,
BeatsAudio hangrendszer (300 W),
8–10,2 colos kijelzőt Mirrorlink tele-
fon-képernyőtükrözéssel, vezeték
nélküli telefontöltés, piros féknyer-
gek, parkolószenzor és így tovább.

A tényadatok után térjünk át végre
az érzésekre. Az Ibizában mindenki
megtalálja a kényelmes üléspozíciót.
Én különösen kényelmesen ültem, hi-
szen a kormányt és az ülést minden
irányban állíthattam. A hátsó sorban is
jól el lehet férni, nem kisautósan szűk
a hely, tényleg háromszemélyes. Aztán

indítás után jött a meglepetés. A teszt-
autó ezres háromhengerese szinte
hangtalanul járt. A korrekt ötsebessé-
ges kéziváltót egyesbe toltam, és kis
morgással kísérve indultam. Az új TSI
motor hihetetlen 1500-as fordulattól
elkezd húzni, majd gyorsan felpörög
akár 5-6 ezerig. Sosem tolakodó a
hangja, és meglepő a rugalmassága a
motornak. A könnyű karosszéria miatt
a kis spanyol csak úgy repül az úton.
Hiába csak ötös a váltó, elég hosszúra
áttételezett, így például 90-nél csak
kétezret forog az erőforrás, a fogyasz-
tása is bőven 6 liter alatt marad. Van
egyébként ennek egy szívó változata
75 lóerővel, és a tesztautó 95 lovasa
mellett egy 115 lóerős turbós is van. A
csúcs a szintén új másfél literes TSI,
ami 150 lóerős. Az erősebb háromhen-
gereshez DSG automata váltó is kérhe-
tő, ahogy a 95 lóerős egyhatos TDI mo-
torhoz is. Dízelben a csúcs ennek a
blokknak a 115 lóerős verziója.

A vezetési élményt fokozza a fe-
szes, de nem kényelmetlen futómű,
és a közvetlen kormányzás. Szóval
nem csak a járókelők mosolyognak
csodálkozva, ha meglátják az Ibizát,
hanem sofőrként is vigyort csal az ar-
cunkra. Minden kilométer élmény ve-

le. Persze az élménynek ára van.
Ugyan az alap motoros Seat kedvez-
ménnyel 3 millió forintnál is olcsób-
ban megvehető, de ha a borsot is kér-
jük hozzá, akkor válasszuk az erősebb
motort jobb felszereltséggel. Az ár 4,8
millió körül alakul a turbós Style ese-
tén. A 115 lóerős FR pedig közel 5,8
millióba kerül. Ha azt vesszük, hogy
vadonatúj és időtálló technikát, egye-
di és sportos külsőt, valamint vezetési
élményt kapunk a pénzünkért, nem is
olyan sok. És a benzinkútnál nem kell
majd további ezreket hagynunk, mert
az étvágya biztosan meglepően visz-
szafogott marad.

Spanyolország, tükörisima szer-
pentinek. Németország, végte-
len autópályák. Magyarország,
izgalmas országutak. Az új Ibiza
mindenhol jól érzi magát. És va-
jon mi, az utasok is?

Az Ibiza a VW-konszern új MQB A0
platformjára épül, amit elsőként ka-
pott meg. Ettől minden eddiginél na-
gyobb, és jobb arányú lett az autó.
Hossza négy métert meghaladó, ten-
gelytávja a korábbihoz képest közel
10 centimétert gyarapodott, míg a
szélessége 42 mm-rel lett több. Ezért
a kisautós belső szélesség már a múl-
té, és a csomagtér is 355 literre, kom-
paktokat megközelítőre duzzadt. Kí-
vülről pedig minden eddiginél jobban
terpeszt, a sarkokba kitolt kerekei – fő-
leg ha 16–18 colosak – sportkompak-
tos hatást keltenek. Erre dob rá egy la-
páttal a Leontól örökölt morcos front,
az erőteljes élek az oldalfalon, és a len-
dületes far „széles” vállakkal. Az össz-
kép harmonikus, szívdöglesztő, főleg
a tesztautóhoz hasonló, például
„Mystery kék” metál színben.

Nézzük a beltartalmat. Szokásos mi-
nőségi, németes beltér fogad minket az
Ibizában. Minden a helyén van, választ-
ható színes betétekkel dobhatjuk fel a
pultot, és minden földi jóval fel lehet sze-
relni – kiemelendők a passzív biztonsági
kütyük (adaptív tempomat, vészfék-asz-
szisztens, fáradtságérzékelő, új generá-
ciós menetstabilizáló – ESC). Az ülések
már alapáron sportos tömésűek, és
többféle huzatot kérhetünk hozzá felsze-

Az új TSI motor 
hihetetlen 1500-as
fordulattól elkezd
húzni, majd 
gyorsan felpörög
akár 5-6 ezerig

WALTER AUTÓ Kft.
9027 Gyôr, Íves u. 4.
gyor@walterauto.hu

+36 30 307 4492
www.walterauto.hu
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Szerző: Nagy Zoltán

A városi forgalomban természe-
tesen helyet követelnek a motor-
kerékpárosok, akiknek egy ré-
sze munkavégzés címén, mások
valóban csak időszakosan és
kedvtelésként használják jármű-
vüket. A kismotorral közlekedők
időnként a nagyok kiváltságait
szeretnék érvényesíteni, a na-
gyok egy hányada pedig alkal-
manként a kicsiket megillető
szabályokat élveznék szívesen.
Van is ebből, és általában a mo-
torizált két keréken történő köz-
lekedésből elég zavar, amit a bal-
eseti statisztikai adatok beszé-
desen igazolnak.

Nem lenne ez feltétlenül így, ha a
motorosok megtalálnák pontos helyü-
ket a közlekedési hierarchiában, és el
is fogadnák azt. A közlekedés leggyor-
sabb járművéről beszélünk, de vajon
kell-e, muszáj-e lépten-nyomon ezt
bizonyítani, tolakodással, szabályta-
lan előnyszerzéssel ezt nyomatékosí-
tani? Leszögezem, hogy nincs elle-
nemre a motorozás, értem a szabad-
ságérzet élményét, amiről a motoro-
sok áradoznak, és szeretem nézni a
pompás, erős kétkerekűeket. Hangsú-
lyozom, hogy elsősorban nézni, vagy
békésen használva látni, de a magas
decibelen — hovatovább üveghangon
— nagy sebességgel használt moto-
rok városi vagy belvárosi rivalizálása
már soknak tűnik.

Nem vitatom, hogy fenséges érzés
lehet egy Harley-Davidson, egy BMW
vagy egy Suzuki nyergében ülve élvez-
ni a dohogó három számjegyű lóerő-
ket, ami egyben veszélyeket is rejt ma-
gában. Pontosan azért — motorosok
elmondása szerint — mert éppen ez a
megrészegítő érzés okozza időnként
a realitásérzék elvesztését, tovább nö-
velve a vágyat a magasabb sebesség
elérése iránt. A motor pedig gyorsul,
rohan, az előzések egymást követik,
mígnem a kritikus veszélyhelyzetek ki
nem alakulnak. Persze van, akinek
hosszú éveken át sikerül balesetmen-
tesen motoroznia, mert ura a helyzet-
nek, de van, akivel elszaladnak a ló -
erők. A motorkerékpár szezonális köz-
lekedési eszköz, amelyre tavasszal
akár négy-öt hónap után ül fel az em-
ber, és ilyenkor ismét meg kell szokni
a gépet, a sebességet, a szabályok al-
kalmazását.

Térjünk vissza a városi motorozás-
hoz. A közelmúltban hoztak egy olyan
szabályt, miszerint nem kell a lámpák-
nál sorban állni, ők kikerülhetik a ko-
csisort és elsőként vehetik a zöld jel-

Szezonális jármuvünk a motorkerékpár
zést követő „rajtot”. Adódik is ebből
szépen bonyodalom. Amikor a pizza-
futár, vagy egy hangtompító nélküli
„mocis” odaáll az egyébként is állan-
dóan „sistergős startot” vevő fiatal
BMW-s elé… Ez extrém eset ugyan,
de valóban indokolt-e csupán egyet-
len várakozó kocsi elé odaállni a lám-
pánál, amikor az a motoros számára
nem jelent valódi előnyt. Érdemes-e a
motorosnak a körforgalom előtti
egyenesben 100 méteren belül még
előzgetni úgy, hogy elsőként érjen

oda, miközben az előzés figyelem-
megosztása miatt nem láthatja át a
körforgalomban közlekedők szándé-
kát. Megéri-e a motorosnak úgy előz-
ni, hogy az előzés feltételeinek egyikét
sem tartja be, és igyekezetében még
szemkontaktusa sincs a vele szem-
ben érkezővel. Csupán reméli, hogy a
két jármű között lesz egy motornyi
hely, ahol elfér, és akkor néhány mé-
terrel előbbre jut. Valóban kell-e ennyi-
re sietni annak, aki motorkerékpáron
közlekedik, vagy csak a virtus, a bizo-
nyítási vágy diktálja a tempót, ami az-
tán egymás után szüli a szabályszegé-
seket. Szélvédő mögül, autóból nézve
időnként hajmeresztő közlekedési

manővereket látni motorosok fősze-
replésével.

Most, és itt kell azon nyomban elné-
zést kérnem azoktól a kiváló szabályér-
telmező, nyugodt, a közlekedés ritmu-
sát felvevő motorosoktól, akik pontosan
tudják, hogy a motor mennyire veszé-
lyes üzem és éppen ezért okos motoro-

zással hosszú távra rendezkednek be.
Tiszteletre méltó emellett a nagymoto-
rosok összetartása, az utakon egymás
üdvözlése, klubéletük és karitatív meg-
nyilvánulásaik is. Éppen ők vallják azt,
hogy más hibájából is bekövetkezik ép-
pen elég tragédia, nem kell generálni a
kihívó, értelmetlenül veszélyes motoro-
zással. Olyannal, mint például a városi
közlekedés-folyam apró folytonossági
hiányaiban látható „egykerekezés”. E
mutatvány mögött nyilván komoly gya-
korlás áll, ennek ellenére egy túlhúzott
gázadás elegendő a tragédiához – már-
pedig abszolút biztos kéz nem létezik…
Az utca embere általában döbbenten
nézi az akrobatikus, ugyanakkor életve-

szélyes bemutatókat, de van, aki még
élvezi is az ingyenes előadást.

Egy másik kérdés a hanghatás,
amelyet a motorkerékpárok kibocsáta-
nak. Ezt jellemzően a nem gyári beállí-
tás okozza, még a chopperek eseté-
ben is. És sokszor a polgárpukkasztó
céllal áthangolt kipufogók házi megol-

dásai. Ezek a motorok különösen a vá-
ros szűk belvárosi utcáin „szólnak” iga-
zán jól, és persze közönség előtt. Egy
időben az a hír járta, hogy a hangos
motorokat bevizsgálják, és büntetést
szabnak ki, ha bizonyos decibel szá-
mot meghaladó értéket mérnek. Ha-
mar kiderült, hogy ez nincs így, hiszen
a közúti ellenőrzések száma is lecsök-
kent, a rendőrjárőr pedig nem ezzel
van elfoglalva, a műszaki vizsgára pe-
dig helyreáll a „világ rendje”. Összessé-
gében örvendetes azonban, hogy az
utóbbi időben csökkent a hangos mo-
torok — főleg robogók — száma és ta-
lán egyre kevesebben lelik örömüket
mások bosszantásában…

Tiszteletre méltó
a nagymotorosok összetartása, 
az utakon egymás üdvözlése, 
klubéletük és karitatív 
megnyilvánulásaik
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Az áruszállítók ritkán újulnak meg.
Akkor viszont minden szinten változ-
nak, fejlődnek. Az új Crafter nem
csak kényelmében, formáját tekint-
ve, de technikájában is személyau-
tós géneket hordoz. Ettől persze
maradt igazi munkagép.

A Volkswagen nem most kezdte a ha-
szonjármű-fejlesztést. Az LT 1975-ben
debütált, majd az első széria egészen
1996-ig maradt gyártásban. Azóta már a
negyedik generációnál tartunk, és 2006-
tól Crafter néven az egyik legsikeresebb
és legsokoldalúbb modell a kategóriájá-
ban. Manapság, a felgyorsult típusváltá-
sok korában a haszonjárművek még min-
dig akár 10 évig is a piacon maradnak, je-
lentős módosítások nélkül. Viszont ha jön
egy új verzió, akkor a mérnökök mindent

beleadnak, hogy a kor szellemében a le-
hető legjobb munkajárművet készítsék el.

A Crafter 2017-ben visszafogott, de
elegáns, igazi VW stílusú külsővel érke-
zett. Nem mehetünk el szó nélkül a for-
ma mellett – hiába haszonjárműről van
szó –, mert az ismert áramvonalasított
dobozformát is lehet jól tálalni. Az új
Crafter harmonikus, modern, jól felsze-
relt változatai pedig igazán elegáns orral
rendelkeznek, köszönhetően a krómbe-
téteknek és a LED-es lámpáknak.

Dobozba zárt technika
Teszt: VW Crafter 35 HT 2.0 TDI

Egyébként a formai optimalizálás miatt
a légellenállási együtthatót, a kategóri-
ájában egyedülálló, 0,33-as értékre si-
került csökkenteni.

Belül folytatódik a letisztult, kortalan
dizájn. A mai Volkswagenek szögletes,
de funkcionális belső megoldásait láthat-
juk viszont a kocsiban. Az anyagok stra-
pabírók, mégis szép, minőségi látványt
nyújtanak. A körműszerek tökéletesen ol-
vashatók, a középkonzol pedig könnyen
átlátható. Ennyi rakodóhelyet, apró és
nagyobb rekeszt nem láttam még a ka-
tegóriatársaknál sem. Az óriási, kényel-
mes kialakítású fülkében minden talpa-
latnyi helyet kihasználtak a tervezők. Két-
literes palack az ajtókba, pohár a kézkö-
zelbe tehető, az iratokat a szélvédő tövé-
ben, akár három rekeszbe is pakolhatjuk,
és még szivargyújtót is kapunk az ablak

alá. A műszer-
fal teljes vona-
lában végig-
húzódik egy
polc, és a váltó
– ami a mű-
szerfalra ke-
rült – alatt is
vannak nyitott

üregek. Ezenkívül ott a kesztyűtartó és a
dupla utasülés alatti jókora tároló.

A vezetőfülke mögött pedig egy min-
den eddiginél nagyobb méretű raktérrel
találkozunk. A tesztautó a leghosszabb
tengelytávú (4490 mm) változat, és több
mint 6,8 méteres hosszával tekintélyes je-
lenség az utakon. Ennél van közel egy
méterrel rövidebb, és létezik ötven centi-
vel nagyobb túlnyúlású változat. A tető
három magasságban kérhető, nálunk a
közepes volt, így annak belső mérete kö-

zel két méter. Így a térfogat 14,4 köbmé-
ter, ami akár 18,4 is lehet, ha a spéci ala-
csony padlós, extra magas verziót kérjük.
A kerékjáratok között 1380 mm a hely, így
a raklapok – akár 6 db – könnyedén pa-
kolhatók be az egyébként jól merevített
raktérbe. A zajkomfort is kiváló, a lemez-
felületek méretei ellenére még az üres do-
boz hangja sem tolakodó. A Crafter össz-
tömege 3–5,5 tonna között lehet kiviteltől
függően. A mi közepes modellünk így
több mint 1,2 tonnát vihet magával.

Hajtásrendszerből is több lesz. Elő-
ször az elsőkerekesek érkeznek, majd
az összkerék-hajtású 4motion változa-
tok, végül a hátsókerekesek – hosszá-
ba épített motor-váltó párossal, és
akár dupla hátsókerékkel. Alapeset-
ben jól kapcsolható 6 sebességes ké-
ziváltót ad a gyártó, de kérhető 8 se-
bességes automata nyomatékváltó is.
A friss, gazdaságos motorcsalád két-
literes TDI, ami 102, 140 és 177 lóerő-
vel kérhető. Ez utóbbit hajtottuk meg,
ami már biturbó, és kimondottan di-
namikus közlekedést tesz lehetővé a
jókora busszal. Hihetetlen, de annyira
könnyedén és jól vezethető, hogy
gyakran elfelejti az ember, mekkora is
valójában a Crafter. Persze ebben sze-

repe van az új, elektromos szervokor-
mánynak és a finoman működő pedá-
loknak, kezelőszerveknek.

És ha már benne van az új kormány-
mű, megnyílt az út a mérnökök előtt arra,
hogy a kor összes vezetéstámogató és
biztonsági felszerelését beépítsék. Ké-
résre – vagy például az akciós „Gold”
csomagot berendelve  – kaphatunk par-
kolóradart oldalvédelemmel (holttér-fi-
gyelés), sávtartó rendszert aktív sávvál-
tás-asszisztenssel, távolságtartó tempo-
matot multifunkciós kormánnyal. Opci-
ós a kitolatást segítő rendszer, ami figyel-
meztet, ha a keresztirányból érkezik autó,
miközben tolatunk, illetve létezik vontat-
mányirányító tolatási rendszer, és oldal-
szél-asszisztens is. Kényelemben pedig
kihagyhatatlan az ergoComfort vezető -
ülés, ami 14 irányban állítható és testtö-
meghez állítható hidraulikus csillapítású.

Mindez mennyiért? Az alap Crafter
már nettó 5,8 millió forinttól indul, és egy,
a tesztautóhoz hasonló, comfort üléses
változat kevesebb, mint nettó 9 millióért
elhozható. Persze a céges vásárlók több-
féle kedvezmény és finanszírozás közül
választhatnak, így a piac jelenleg legkor-
szerűbb haszonjárművét versenyképes
áron kaphatják meg.

A formai optimalizálás miatt
a légellenállási együtthatót 0,33-as
értékre sikerült csökkenteni 
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