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Ez a tavalyi év
végéhez képest 8,5, az előző

év azonos időszakához képest pedig kö-
zel 33 százalékos növekedés. Továbbra
is a feldolgozóiparban van a legtöbb
üres állás, 25 ezer munkahelyről hiá-
nyoznak, de az adminisztratív és szolgál-
tatási területen is 10 ezer fős a hiány. A
legkritikusabb ágazatok az oktatás és az

A Fish! májusban jelentkezett új
dallal, Zenéd is milyen? címmel, amely
az év végén megjelenő, Fele más című
album egyik előfutára. „A dal a mai
trendekre reflektál. Ez egy vélemény
a részünkről, amit ha valaki magára
vesz, meg is érdemli. Arra világítunk rá,
miért van az, hogy elindul egy trend,
amire sokan felülnek” – mondta el Ko-
vács Krisztián, az együttes frontembe-
re. Az albumról már a Felemás és a Ze-
néd is milyen? című dalokat is megis-
merhette a közönség, a következő két
hónapban pedig újabb számok is nap-
világot látnak a közelgő nagylemezről. 

a munkaerohiányTÖRTÉNELMI CSÚCSON
egészségügy, 3.450, illetve 8.063 állást
nem tudtak betölteni. A cégek, vállalko-
zások, intézmények és hivatalok több-
letmunkával, ahol lehet, béremeléssel
próbálják orvosolni a helyzetet. Az épí-
tőiparból is rengetegen hiányoznak,
több mint 4.200 dolgozó kellene azon-
nal. Egy kicsit enyhíthet a helyzeten,
hogy Ausztriából egyre több vállalkozás
és munkavállaló tér haza. A kereskede-
lem és a gépjárműjavítás területén vi-

szont javulást hozott az első negyed -
év, előbbi ágazatban 17, utóbbiban
4,6 százalékkal sikerült csökkenteni

a betöltetlen pozíciók számát. A KSH
adataira reagálva, Győr egyik ország-
gyűlési képviselője azt
mondta, a körzetben
szerencsére évek-
kel ezelőtt fel-
fogták, nem a
munkanélkü-
liség, hanem
a munkaerő-
hiány lesz a

leg égetőbb probléma. „Időben fogtak
össze az önkormányzat, az oktatási in-
tézmények és cégek, így országosan
példaértékű duális képzési modellt si-
került megvalósítani a győri körzetben,
ami jelentősen enyhítheti a munkaerő-
hiányt” – fogalmazott Simon Róbert Ba-
lázs. A Professio Fémipari Klaszter is ér-
zékeli a súlyos helyzetet, de a társulás
elnöke szerint a robotika és az Ipar 4.0
megerősödésével, a mostani állapot
hamarosan átalakul, nem több mun-
káskézre, hanem magasabb szintű alap-
kompetenciákra lesz szükség. „Jól kép-
zett szakemberek mindig kelleni fognak,
de fel kell készülni arra is, hogy bizonyos

szakmák, a robotok
előretörésével,

teljesen el-
t ű n n e k
majd” –
m o n d t a
Horváth Sza-

bolcs, a klasz-
ter elnöke.
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Eddig nem tapasztalt
szintre emelkedett a be-
töltetlen álláshelyek szá-
ma Magyarországon. A
Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) első negyed -
éves adatai alapján kö-
zel 80 ezer állást hirdet-
tek idehaza.

Ahol lehet,
béremeléssel
orvosolnák 
a helyzetet

A Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum tizenegy
helyszínen, száztizenegy
programmal, köztük könnyű -
zenei koncertekkel is várja a
látogatókat a Múzeumok Éj-
szakáján. A legkeményebb
koncert – zeneileg minden-
képpen – a Fish! együttesé
lesz, ők június 22-én lépnek
fel az Apátúr-házban.

világba kerül. „Ennyi idő elteltével az
is szempont, hogy ne csak jó bulikat
adjunk, hanem megkedveltessük a
rockzenét. Így lehet, hogy a koncer-
tünk után más, keményebb zenét ját-
szó zenekarokat is meghallgatnak.”

A zenekar naptára tele van a nyári
szezonban is, szabadságot pedig rit-
kán vesznek ki a tagok. „Mi vagyunk
az a banda, amelyik régóta működik,
de sosem tartott hosszabb szünetet.
Januárban és februárban pihenünk

és alkotunk” – emelte ki Kovács Krisz-
tián a Győr+ Rádióban. 

A Fish! első albuma 2006-ban je-
lent meg. Saját bevallása alapján, Ko-
vács Krisztián továbbra is nagyon élve-
zi, hogy a színpadon egy teljesen más
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más világba kerülünk
A SZÍNPADON TELJESEN 
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„Nagyon szeretem nézni az égbol-
tot és a csillagokat, imádom, hogy
Győrben tiszta az ég és nappal szép
kék” – mesélte angolul kicsit félénken
a 17 éves hongkongi lány, Chi, náluk
ugyanis a szmogtól csak ritkán látni az
égboltot. Erre a kijelentésre Oto, a 19
éves japán fiatalember is helyeselt,
majd kicsit darabosan, de magyar nyel-
ven hozzátette, valóban gyönyörűek a
csillagok és az égbolt. „Nagyon ízlenek
a magyar ételek és imádom az épüle-
teket” – meséli Oto, akinek a kedvenc
helye hazánkban Pannonhalma. Elárul-
ta: még nem is tudta, hogy Győrben
fog egy évet élni, amikor Kiotóban látta
a tévében Győrt, a Széchenyi teret, a
Városházát és a Pannonhalmi Főapát-
ságot, azonnal beleszeretett a városba.

A fiatalok a napokban tették le az
alapfokú nyelvvizsgát magyar nyelv-
ből. Az AFS Győr cserediák program-
nak köszönhetően, tavaly augusztus-

Így látják a gyorieket a távol-keleti fiatalok 

ban érkeztek hazánkba. Fogadócsa-
ládoknál élnek, mint családtagok,
ezt az állítást, mindannyian megerő-
sítik. „Nagyon szeretem a fogadócsa-
ládom, sok programunk van együtt”
– mesélte, szintén magyarul, a 17
éves Mu, aki Bangkokban nőtt fel.
„Furcsa volt először, hogy a vacsorát
sokszor nem együtt fogyasztja a csa-
lád. Nálunk otthon ez a legfonto-
sabb étkezés, hiszen ilyenkor együtt
vagyunk, és mindenki elmondja, mi-
lyen napja volt” – mesélte Mu, mi-
közben Oto is helyeselt, ez számára
is idegen volt. „Rengeteget főzünk
az itteni családommal, nemrég készí-
tettem japán levest, amivel megven-
dégeltem a családom és a magyar
barátaim” – osztotta meg a japán
fiú, aki fontosnak találja, hogy meg-
tanuljon magyarul, hiszen itt él és
szeretne minél jobban és többet be-
szélgetni a magyarokkal, a győri ba-
rátaival és családjával. Um elmesél-
te, hogy nagyon viccesnek találta
először Magyarország nevét, hiszen
angolul a Hungary és a hungry
(éhes) nagyon hasonlítanak.

Oto szerint a magyar és a japán
ember nagyon hasonló. Segítőkész-
nek és barátságosnak írja le a magya-
rokat, hiszen gyakran idegenektől kér
segítséget egy-egy helyen. Mu el-
mondta, mivel mások az étkezési szo-

kások Thaiföldön, mint hazánkban,
ezért mindig éhesnek érzi magát.
Chinek először az volt a fura, hogy a
mosdó és a toalett külön helyiség-
ben található, és nem lehet sok he-
lyen kulccsal bezárni azokat.

Arra a kérdésünkre, hogy miért
tartják fontosnak, hogy ilyen fiatalon
távol az otthonuktól, egy másik kul-
túrában éljenek hosszabb ideig, Oto
elmondta, fontos számára,
hogy sok embert meg-
ismerjen a világban,
és még fonto-
sabb, hogy ha
itt él, akkor
megtanulja a
nyelvet. „Sze-
retek magya-
rul beszélni,
hiszen így tu-
dunk viccelőd-
ni is a magyar
barátaimmal” –
mesélte mosolyog-
va. Mu kiemelte, hasz-
nosnak találja a nyelvünk elsa-
játítását, hiszen Thaiföldön nagyon
kevesen beszélik ezt a nyelvet, és ké-
sőbb biztos, hogy kamatoztatni fogja.
Hozzáteszi: sokat tanul a magyar ze-
néről és az itt szerzett zenei tudását
biztos, hogy megmutatja majd az ott-
honi családjának és barátainak.

Győrről is faggattuk a fiatalokat.
Otónak nem volt idegen a város – hi-
szen, mint mondta –, többször is lát-
ta már a nevezetességeket a tévé-
ben, míg Chi meglepődött, hogy
Hongkonghoz képest milyen kicsi a
település, hiszen népességét tekint-
ve csak a hatodik legnagyobb ma-
gyar város. A Dunakapu tér és a Szé-
chenyi tér, illetve a Hősök tere tetszik
a legjobban a fiataloknak, de Otónak
nagyon tetszik a bencés templom és
a Kossuth híd is. A lányok tetszését
mégis a Városháza neo barokk stílusa
nyerte el.

Egy évig távol lenni az otthontól,
senkinek sem könnyű. Mindannyiuk-
nak a hazai ételek hiányoznak. Chi ki-
emelte, hogy a paprika mint fűszer
teljesen más nálunk, „a magyar pap-
rika nem annyira csípős, mint ami-
lyet otthon eszünk” – tette hozzá,
amit a többi fiatal is megerősített.

„Nagyon hiányzom a kisöcsém-
nek, akivel gyakran nézegettük táv-
csövön otthon a csillagokat. Leg-
utóbb ő Japánban nézte az Oriont,
míg én itt Győrben, így kicsit olyan
volt, mintha közelebb lennénk egy-
máshoz” – mesélte Oto. 

Három olyan élményt is kértünk a
diákoktól, amik hazánkban érték őket
először, és azonnal megszerették. Chi
a tiszta és kék ég mellett a tejberizst és
a tüsszentés utáni egészségedre! vála-
szunkat mondta. A lecsó, a kakaós csi-
ga és a magyar nyelv szépsége nyűgöz-
te le Umot, míg Oto a pálinkát, Pan-
nonhalmát és a magyar családját, ba-

rátait emelte ki. 
Um és Chi a Pé-
terfy Sándor Evan-

gélikus Gimná-
zumban, míg

Oto a Baross-
szakgimnázi-
umban kop-
tatja az isko-
l a p a d o t ,
majd augusz-

tusban elutaz -
nak hazájukba,

ahol a második
félévbe csatlakoz-

nak be a tanulásba. A
lányok még nem tudják, mit

kezdenek a jövőben, de Oto szeretne
továbbra is Európában élni, így Olasz-
országban járna egyetemre. „Mind-
annyian rengeteget kaptunk Győr-
ben, amik egy életen át elkísérnek
minket a további utunkon” – zárták
mosolyogva a fiatalok.

Imádják Győrt, a helyi ételeket,
és egyikük rajong a magyar ég-
boltért – cserediákokkal beszél-
gettünk, akik őszintén mesél-
tek, milyen is Magyarországon
élni, egy távol-keleti kultúrában
nevelkedett fiatalnak.

KÉK ÉG, TEJBERIZS ÉS 
TÜSSZENTÉS Szerző: Rozmán László

Fotó: O. Jakócs Péter

Mindannyiuknak
a hazai ételek
hiányoznak 
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„Sokszor beszéltünk már városunk
megnövekedett autóforgalmáról, ame-
lyet új közlekedési kapcsolatokkal és irá-
nyokkal igyekszünk orvosolni. Több be-
ruházás is a tehermentesítést szolgálja,
s új közlekedési kapcsolatok is létesül-
nek – gondoljunk például a Radnóti ut-
ca 1-es útra való kikötésére –, de a
nagyberuházások mellett természete-
sen odafigyelünk az egyes városrészek
lakóutcáinak állapotára, azok folyama-
tos felújítására is” – nyilatkozta lapunk-
nak Borkai Zsolt polgármester, aki utalt
az idei költségvetésben 1,7 milliárd fo-
rinttal szereplő Lakóutca-programra. A
program keretében 2018-ban húsznál
is több útszakasz újulhat meg (erről
részletesen március 16-i lapszámunk-
ban írtunk). Emellett pedig fontos fel-
adat a csapadékvíz elvezetés bővítése,
amelyre az önkormányzat évről évre ki-
emelt figyelmet szentel, és – ahogy a
táblázatból is látható – ez az idén is
több helyütt megtörténik. „Persze a
szerdaihoz hasonló monszunszerű eső-
zések akkor is komoly problémát jelent-
hetnek a hírtelen lezúduló nagy meny-
nyiségű csapadék miatt, ezért is szeret-
ném megköszönni a katasztrófavéde-
lem, a tűzoltók és mindenki munkáját,
aki gyors segítséget nyújtott a károk el-
hárításában.”

Győrben nem csak az önkormány-
zat és intézményeként az Útkezelő

A kilencmilliárd forintot is meghaladja az a
közel félszáz közlekedésfejlesztési beruhá-
zás, amelynek egy részét az önkormányzat,
bizonyos elemeit pedig az állam finanszíroz-
za. Csokorba szedtük ezeket olvasóinknak.

Szervezet, hanem a magyar állam szer-
vezetei is végeznek infrastrukturális be-
avatkozásokat. 

„A városi és a Győr környéki útháló-
zat-fejlesztést továbbra is kiemelt fel-
adatnak tartom” – kezdte Kara Ákos ál-
lamtitkár. A győri országgyűlési képvi-
selő emlékeztetett a közelmúlt fejlesz-
téseire, köztük az Ifjúság körút felújítá-
sára, a Praktiker körforgalom, a 83-as
út M1-es lehajtójának két turbó körfor-
galmára, amelyet korábban ő kezde-
ményezett. „A 83-as út városi bevezető
szakaszának második üteme jelenleg is
zajlik, és hamarosan befejeződik a 82-
es út felújítása Nyúl és Győr közötti há-
rom kilométeres szakaszon. A felújítás
további egy kilométeren folytatódik to-
vább a kismegyeri vasúti átjáróig.” A
képviselő kitért arra is, hogy a Győr kör-
nyéki településeken is zajlanak a felújí-
tások, példaként említve Győrújbarát
Fő utcájának rekonstrukcióját. 

„Idén tavasszal adtuk át a forgalom-
nak a keleti elkerülő utat, amely fontos
szerepet játszik a város tehermentesí-
tésében. A 13 és fél kilométer hosszú,
az M1-es autópályát a szlovákiai Nagy-
megyer felé vezető 14-es számú úttal
összekötő szakasz építésekor a szüksé-
ges anyagok szállítása részben a régi
Bácsai úton zajlott, most tehát elérke-
zett az idő ennek rendbetételére is” –
mondta el Simon Róbert Balázs győri

Önkormányzat

Juharfa utca, Berkenyefa sor burkolatfelújítása Ipari Park

Kerékpárút építése a 81-es számú főút mellett,
Sashegy térségében Sashegy

Teleki u.–Árpád út csomópont átépítése Belváros

Pesti út felújítása, Reptéri út és Szent Vid utca között Likócs

Tatai út–Tibormajori út csomópont bővítése Ipari Park

Radnóti u. kiépítése az 1-es sz. főútig Újváros

Körtöltés utcai parkolóhely-fejlesztés Révfalu

Malomsok sétány déli ág út- és csapadékvíz-elvezető
rendszer építése Révfalu

Szent István út 12–20. között útfelújítás,
csapadékvíz-elvezetés kiépítése Belváros

Bácsai út csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése,
Votinszky utca és Boglárka utca között Kisbácsa

Zólyom utca csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése Révfalu

MILLIÁRDOKAT költenek az útjainkra

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor
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országgyűlési képviselő. Hozzátette, az
állami kezelésben lévő Bácsai úton, il-
letve István király úton megvalósuló
beruházások nagyon fontos fejleszté-
sek az ott élők számára, a burkolatcse-
rével és a csapadékvíz-elvezetés rende-
zésével járó munkálatok idén szeptem-
berre el is készülhetnek.

Összesen egyébként négy szervezet,
beruházó végzi a beavatkozásokat, at-
tól függően, hogy önkormányzati vagy
állami úton történik az adott felújítás.
Az önkormányzati utakon a Polgármes-
teri Hivatal Településfejlesztési Főosz-
tálya bonyolítja a nagyobb, összetet-

tebb beruházásokat, az új úthálózati
vagy csapadékvíz-elvezető rendszerek
építését. A meglévő úthálózat felújítá-
sát az önkormányzat intézménye, az
Útkezelő Szervezet végzi. Az állami uta-
kon történő fajsúlyos átépítést, új köz-
lekedési elemek létrehozását a Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., míg a
meglévő állami utak felújítását a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. hajtja végre
a városon belüli állami tulajdonú uta-
kon – magyarázta kérdésünkre Prédl
Antal, a győri Útkezelő Szervezet veze-
tője. Hozzáfűzte, a több résztvevős fel-
adat végrehajtása során a lakók, közle-
kedők szempontjából ennél fontosabb,
hogy melyik utcát, csomópontot érinti
egy-egy beavatkozás. 

A cikkünkben található táblázatok-
ban a négy szervezet által idénre, vagy
idei munkakezdéssel tervezett beruhá-
zások olvashatók, amelyek összértéke
meghaladja a kilencmilliárd forintot. (A
városi ötmilliárdos forrás 2,5–2,5 milli-
árdos összegben jelentkezik az önkor-
mányzat és az Útkezelő Szervezet be-
ruházásaiban, az állami fejlesztések
esetében pedig a NIF Zrt. mint egy
négymilliárd, a Magyar Közút pedig
410 millió forint értékben hajtja végre
beruházásait.)

Bácsai út felújítása
(Votinszky u. és Ciklámen u. között) Kisbácsa Magyar Közút

István király út felújítása Nagybácsa Magyar Közút

Külső Bácsai út felújítása Kisbácsa Magyar Közút

83-as számú főút győri bevezető szakasz
2x2 sávos fejlesztése, az M1 autópálya
csomópont és Mérföldkő utca között

Ménfőcsanak NIF Zrt.

Mártírok útja 2x2 sávossá bővítése,
Ipar út és Kardán út között Gyárváros–Likócs NIF Zrt.

Kerékpárút építése a Mártírok útján Gyárváros–Likócs NIF Zrt.

Állami beruházás

Közvilágítás-korszerűsítések – Győri Útkezelő Szervezet

Bem tér, parki járdahálózatnál közvilágítás korszerűsítése Nádorváros

Eötvös park, közvilágítás korszerűsítése Belváros

Bartók Béla út–Szent Imre út, közvilágítás korszerűsítése Nádorváros

Mátyás tér, közvilágítás korszerűsítése Gyárváros

83-as főút győri bevezető szakasz, közvilágítás korszerűsítése Marcalváros I–II.

Burcsellás köz–Jakobinus köz–Beér köz–Transzportház köz, közvilágítás kiépítése Újváros

Győri Útkezelő Szervezet
Új Bácsai úton jelzőlámpa építése, az Irinyi János úti gyalogos-átkelőhelynél Révfalu

Nagyhegy utca felújítás III., befejező ütem Győrszentiván

Szigethy Attila út autóbuszöblök létesítése a Verseny utcánál
és a Szigethy Attila út 99. előtt, továbbá burkolatfelújítás Adyváros

Orgona utca felújítása Nádorváros

Lajta út–Ikva utca jelzőlámpa építése Marcalváros I.

Mécs László út–Kovács Margit utca jelzőlámpa építése Marcalváros II.

Új Élet út–Ormos u. körforgalom építése Ménfőcsanak

Újító utca felújítása Újváros

Levendula utca felújítása (Lepke utca és Mozsár utca között) Szabadhegy

Török Ignác utca felújítása, csapadékvíz-elvezető csatorna építésével Szabadhegy

Búzakalász utca kiépítése (zsákutca szakasz) Kismegyer

Vasútsor felújítása I. ütem (Mogyorós utca és vasútállomás között) Győrszentiván 

Újkapu utca felújítása Belváros

Tihanyi Árpád út 69. mögött parkolóépítés II. ütem Adyváros

Szabolcska utca burkolatfelújítás Nádorváros

Mécs László u. parkolóépítés Marcalváros II.

Reptéri út felújítása (Dohány utca és Martin út között) Gyárváros

Pinkóca utca felújítása Újváros

Rózsa utca felújítása Ménfőcsanak

Győzelem út–Horgas utca csomópont átépítése új gyalogos-átkelőhellyel Ménfőcsanak

Pusztaszeri utca felújítása Jancsifalu

Tihanyi Árpád úti kerékpárút átépítése a kórház mellett Adyváros

Bem tér nyugati oldali útfelújítása Nádorváros
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„A monostor kísérlet arra, hogy a
világ egy pici részét ideálisan rendez-
zük be” – megfogott ez a nemrég el-
hunyt szerzetestől származó gondo-
lat, ami végig jelen volt benedikálá-
sán elhangzott beszédében. Beren-
dezkedett már főapátként?

Régen kezdtem Pannonhalmán a
szerzeteséletet, főapátként is ugyan-
azt folytatom, amit eddig, csak átfogó
feladatok első számú vezetőjeként.
Gondolkodunk a feladatok felosztásán,
több régebbit át kell adnom. A sokféle
terület irányítása, a jövő stratégiájá-
nak kigondolása, a napi problémák
megoldása soha nem lehet egyszemé-
lyes feladat. Közösen visszük az egé-
szet, ez mindig is így volt ebben a nagy
rendszerben. Ez egy folyamat, az ide-
ált, eszményt a földi életben soha
nem érjük el, de igyekszünk.

Olyannyira nem most kezdte, hogy
mintegy 45 éve érkezett a Szent Már-
ton-hegyre. S ahogy néhány évvel ez-
előtti interjúnkban fogalmazott, a bi-
zonyosság apró cseppekben érkezett:
életét „Jézus Krisztus és az evangéli-
um radikális követésének szenteli”. A
főapáttá válásnak megvoltak ezek a
cseppjei? Számított rá, hogy átveszi a
monostor vezetését Várszegi Asztrik
atyától, akinek 27 évig volt közvetlen
munkatársa?

1973-ban kerültem Pannonhal-
mára, akkor diáknak, érettségi után
itt maradtam, s teológiát tanultam,
az ELTE-n pedig biológia–földrajz sza-
kot végeztem. Azóta tanítok az isko-
lában, de úgy alakult, hogy korán a fi-
atal szerzetesek nevelője lettem, és
'91 óta Asztrik főapát úr helyettese.
Az elmúlt 30 év munkálkodásának
számomra nem az volt a tétje, hogy
én leszek-e a főapát úr utóda, ha-
nem, hogy az apátság missziója mi-
nél inkább kibontakozhasson, azaz
Pannonhalma a nyitott kapuk mo-
nostoraként továbbra is betölthes-

sen egyfajta hídszerepet a társada-
lom és az egyház között, az oktatási,
szociális és spirituális szolgálatunk ki-
teljesedhessen.

Spirituális és kulturális programja-
ikban idén a „kibékülés” gondolatát
járják körül. Miért érezték szükségét,
hogy ennek szenteljék az évet?

Életprogram is lehet, hogy az em-
berek közötti szakadékok, falak meg-
szüntetésén dolgozzon egy közösség,
társadalom. Nyilván nem egy kiállítás
vagy tudományos konferencia fogja
ezt a tendenciát megfordítani, nem
is egyéves szólam kérdése. A prog-
ramjaink lényege, hogy a résztvevő-
ket megérintsék az azokban megfo-
galmazott üzeneteink – ilyen például
a kibékülés gondolata – és a saját
környezetükben tudjanak valamit

tenni. Minden, a társadalmat érintő
komoly változás nem a felülről jött el-
határozáson múlik, hanem azon,
hogy a kisebb közösségek maguké-
nak érezzék a célt.

Ezek a közösségek és maga a tár-
sadalom miként törekedhet a békes-
ségre, a rengeteg konfliktus, kihívás,
uszítás közepette?

Sokan külső tényezők miatt érzik
magukat veszélyben, aminek több
szintje van. De egy-egy ember biz-
tonságát, békéjét alapvetően nem a
külsőségek határozzák meg. Nem va-
gyunk ugyanis teljesen kiszolgáltatva,
kell tudni függetleníteni magunkat a
külvilág hatásaitól az értékrendün-
kön, a megélt kapcsolatainkon ke-
resztül. Rengetegszer elcsodálkoz-
tam olyan embereken, akik sok ször-

nyűséget túléltek, például több idős
rendtársunk nagyon nehéz körülmé-
nyek között élt. A tavaly elhunyt Pla-
cid atyánk megjárta a gulágot, mégis
derűs, békés emberként élt még
hosszú évtizedekig. A fogság idején
annak szentelte az életét, hogy tart-
sa a lelket a sorstársaiban. Fáztak,
éheztek, elszakították őket a család-
juktól, de volt belső tartásuk, ami az
Istennel való kapcsolatot jelentette,
s a reményt, hogy egyszer vége lesz
a szörnyűségeknek. Ma az átlagem-
berek túlnyomó többsége nincs ilyen
kegyetlen helyzetben, ezért jobban
fel kell fedeznie, meg kell látnia a le-
hetőséget és örömöt az életében.

Hagyomány és megújulás – hirdeti
az apátság, s nem csak idén. Ferenc
pápa, akit több interjúban is említett,

Interjú Hortobágyi T. Cirill pannon 

A HA
nem

Februárban érkezett a hír: Ferenc pápa elfogadta a
szerzetesek döntését, és Hortobágyi T. Cirill főmonos-
tori perjelt kinevezte Pannonhalma 87. apátjának. A
főapát nem most kezdte a munkát: kiemelt feladata
volt a Szent Márton-hegyi épületállomány 1996-os
millenniumra történő rekonstrukciójának irányítása.
Ő indította el az „apátsági termékcsalád” programot,
az elmúlt évek során pedig a főapátság hosszú távú tu-
risztikai és marketingkommunikációs tervének elkészí-
tését, és az erre alapozott beruházásokat irányította.
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szintén a megújulás híve. Melyek
azok az egyházi kérdések, amelyek-
ben a leginkább szükséges a frissítés?

Ferenc pápát sokan félreértik,
megítélése áldozatává válik a ma
népszerű leegyszerűsítésnek, sok-
szor ezért nem jön át az üzeneteinek
lényege. A pápa nagyon komolyan
veszi a második vatikáni zsinat által
megálmodott egyházmegújító folya-
matot. Mi ennek a lényege? Nem ad-
juk fel a kereszténység értékeit, ha-
nem figyelembe vesszük a ma kihívá-
sait és az evangélium értékrendje
alapján, mai nyelven próbálunk erre
válaszolni. Néha úgy tűnik, mintha
fontos hagyományokat adnánk fel,
de ez nem így van, mert az egyház-
nak sokféle hagyománya van. Ha
megnézzük, hogy például a középkor-
ban vagy a barokk korban mi-
ként ágyazódott be az
egyház a társada-
lomba, a kultúrá -
ba, akkor látjuk,
hogy termé-
szetesen a
barokk kor-
ban egy
templom ba-
rokk stílus-
ban épült.
Ma nem nyil-
vánvaló, hogy a
21. században 21.
századi stílusban épít-
kezzünk. A mai kor kevésbé
markáns, sokkal inkább útkereső.
Ám a múlt restaurálása, újjáépítése,
szerintem, nem lehet megoldás. Fe-
renc pápa nem akarja felforgatni az
egyházat, hanem megújítani, hogy
érthetőbb, az élethez, a mindenna-
pokhoz közelebb álló legyen, és rele-
vánsabb válaszokat adjon a társadal-
mi kérdésekre.

Korábban néhány konkrétumot is
említett, mint például, örülne, ha
nem lenne kötelező a cölibátus, és a
„kipróbált” embereket is pappá
szentelhetnék, vagyis, akik már bizo-
nyítottak nősen is.

Több nyitott kérdés is van az egy-
házban, ez az egyik olyan, amitől so-
kan megoldást várnak a belső problé-
mákra. A kipróbált emberek pappá
szentelése nem biztos, hogy megolda-
ná a lelkipásztori ínséget, de talán egy
életközelibb egyházképet mutatna fel.

Térjünk vissza a Szent Márton-
hegyre. Épül a hotel?

Régóta tervezünk egy szállodát épí-
teni, van ütemezésünk, üzleti tervünk

és szerződésünk is a Marriott szállo-
dalánccal, tehát nem álmodozunk, de
sajnos az építőipari áremelkedés el-
gondolkodtat és óvatosságra int ben-
nünket. Egy sörfőzdét is szeretnénk
Pannonhalmán, még idén elkezdődik
az építése. A kertészetben is van a
győri Széchenyi István Egyetemmel
közös programunk, az apátsági pincé-
szet szőlőmagkészletéből kivonatolt
szőlőmagolajat házasítjuk a gyógynö-
vényeinkkel. Június végére pedig elké-
szül egy mérsékeltebb árfekvésű biszt-
ró is a Viator étterem mellett.

Főapátként menedzseri szemlélet
is szükséges, hogy ezt a rengeteg
szálat összefogja...

Ma egy vezetőnek nem csak a mű-
ködtetés és az alaptevékenységek
részleteivel kell foglalkoznia, hanem

a finanszírozással, a fejlesztés-
sel, a szakemberállo-

mánnyal, a kommu-
nikációval is. A

m e n e d z s e r i
s z e m l é l e t
nem ördög-
től való, és
ebben sem
vagyok egye-
dül, bencés

és civil mun-
katársaimmal

együtt álmodjuk
a jövőt.
Ön indította el az

apátsági termékcsalád
programot a régi receptúrák felkuta-
tásával és mai igényekhez igazításá-
val, termékfejlesztéssel. A teák mel-
lett azóta kozmetikumok, csokolá-
dék, ecetek, kekszek is megjelentek
az apátsági kínálatban. A Bencés
Gimnázium az első húsz iskola kö-
zött, a kiadó minden évben megje-
lentet 3-4 új kötetet, a borászat vi-
rágzik, az étterem népszerű, hama-
rosan épül a sörfőzde, lesz street-
food büfé – hova tovább?

Minden területünkre, szolgála-
tunkra az innovatív szellem a jellem-
ző, a hagyomány ugyanis nem válhat
kövületté. Távlati terveink pedig min-
dig vannak. A pincészetünk stabil, de
vannak újdonságok. A hagyományos
receptbázisunkból indult el a teacsa-
lád, és ehhez a gyógyászati hagyo-
mányhoz kapcsolódott aztán sok
minden. A kulturális kínálatban és az
oktatásban is igyekszünk egyedit,
ránk jellemzőt, valami pannonhalmi
ízt és sajátosságot felmutatni. Aki
idejön, megtapasztalhatja mindezt.

A pannonhalmi gyógynövények közül a levendula a zászlósha-
jó, s hamarosan egy hetet szentelnek a betakarítás megün-
neplésére. Szabó Márton testvér, a gyógynövénykert rendi ve-
zetője elmondta, a június 30-tól július 7-ig tartó levendulana-
pokat ismét a Levendula Sweet elnevezésű édességünneppel
nyitják. Természetesen a bencés szellemiség végig jelen lesz
az eseményeken, jól megférnek egymás mellett a liturgikus
és a világi programok. „Újítás, hogy a szerzetesek is tartanak
előadásokat, köztük Cirill főapát úr” – adott bepillantást a
programba Márton testvér, és beszélt arról is, a kertben szá-
mos más gyógynövényt ugyancsak megtalálunk, például az
orvosi zsályát, a citrom- és kakukkfüvet, a borsmentát. „Ami-
óta a monostor létezik, azóta létezik a gyógyászat is, mindig
termesztettek itt saját gyógynövényeket. Az apátsági terület
egyszerre a szerzetesek otthona, ahol élünk és dolgozunk, eb-
ből szeretnénk valamit megmutatni az idelátogatóknak. Azon
túl, hogy a teremtett világ és az épített környezet látványa le-
nyűgöző, mi emberként, szerzetesként szeretnénk még ehhez
a vendégeinknek hozzátenni lelkiséget és tudást.”

„Nem 
adjuk fel a

kereszténység
értékeit, hanem

figyelembe vesszük
a mai kor
kihívásait”

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Marcali Gábor

halmi foapáttal

GYOMÁNY
válhat kövületté

´́
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Megújult a szabadhegyi Levendula utca. A Mo-
zsár és Lepke utcák között levő szakasz felújítása
150 millió forintba került. A szerdai ünnepélyes
avatáson Borkai Zsolt azt hangsúlyozta, az önkor-
mányzat évek óta kiemelten kezeli az útfelújításo-
kat, a költségvetési forrás mellett uniós támogatá-
sokra is pályáznak. „A Levendula utca biztonságo-
sabbá és 21. századivá vált” – fogalmazott a szalag -
átvágáson a polgármester.

Prédl Antal, az Útkezelő Szervezet vezetője el-
mondta, az útkorszerűsítéssel együtt a csapadék-
víz-elvezetést is megoldották, továbbá kicserélték
a régi közműveket. Felújították a járdákat is. A költ-
ségeket az önkormányzat biztosította.

Diligens Tibor, a körzet önkormányzati képvi-
selője az avatáson úgy fogalmazott, Szabadhegy
domborzati viszonyai miatt különösen fontos a
csapadékvíz elvezetése. A környék családi házas
övezet, a lakótömb utcáit a '70-es, '80-as évek-
ben pormentesítették, így alaposan rászolgált a
felújításra.

a Levendula utca egy szakaszát

Lakossági igénynek eleget té-
ve, közös razziát tartott múlt
héten a rendőrség és a közte-
rület-felügyelet Győr-Sziget-
ben és Újvárosban, amely a
közterületi alkoholfogyasztás,
a hangoskodás és szemetelés
ellen irányult. Ígérték, nem ez
volt az utolsó ilyen akció. 

A rendőrség és a közterület-fel-
ügyelet munkatársainak eligazítása a
Bercsényi ligetnél zajlott, majd innen
indultak tovább a kijelölt helyszín fe-
lé, amely leginkább a Liget utcát érin-
tette. 

„Győr közbiztonsága kiváló, Győr-
Sziget és Újváros helyzete is rende-
zett” – kezdte a Győr+ Médiának Sze-
les Szabolcs, a városrész önkormány-
zati képviselője. „Ismerünk azonban
három-négy gócpontot, ahol a prob-

Felújították

lémák folyamatosan előjönnek: tivor-
nyázás, szemetelés, hangoskodás,
amit az itt élők érthető módon nehe-
zen tűrnek el.” 

Nem ritka látvány tehát a boltok,
trafikok és kocsmák környékén a sö-
rösüveg az ablakban, már délután is
ittas emberek a Liget utcában, akik
sok esetben a játszóterekre piszkíta-
nak, szórják szét a szemetet. Zavaró
jelenség ez az ott élők számára, ame-
lyet Truka István, a Győri Közterület-

Felügyelet és Mezei Őrszolgálat veze-
tője is megerősített.

„Több bejelentés érkezett hozzánk
és az illetékes önkormányzati képvi-
selőhöz is. Beköszöntött a jó idő, s
sajnálatos módon nem csak azok je-
lennek meg a közterületeken, akik
betartják a szabályokat, hanem azok
is, akik alkoholt fogyasztanak és köz-
tisztasági szabálysértéseket is elkö-
vetnek. Ezek visszaszorításának érde-
kében hajtottunk végre ezt a közös
akciót a rendőrséggel.” 

A hatályos jogszabály alapján a
közterületi alkoholfogyasztás és sze-
metelés kapcsán az intézkedő rend-
őr vagy közterület-felügyelő 5–50
ezer forintig terjedő bírsággal sújt-
hatja a szabálysértőket. 

„Soha nem örülünk annak, ha
helyszíni bírságot kell kiszabni, mert
ez azt jelenti, hogy még nem ideális
a helyzet” – folytatta Truka István.
„Most három személlyel szemben
szabtunk ki helyszíni bírságot, tiltott
alkoholfogyasztás miatt.”

A lakosság részéről továbbra is
szükség van az összefogásra, s arra,
hogy azonnal jelezzék, ha szabályel-
lenes viselkedést észlelnek. Erre biz-
tat mindenkit Szeles Szabolcs is:
„Fontos, hogy sem a lakosságnak,
sem nekem nem feladatom a rend-
fenntartás, tehát továbbra is arra ké-
rek mindenkit, a hivatalos csatorná-
kon keresztül kérjen segítséget, te-
gyen bejelentést. A mostanihoz ha-
sonló ellenőrzések pedig egyre gyak-
rabban várhatók” – zárta a képviselő.

ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT 
Szerző: Győr+  /  Fotó: Illusztráció

RAZZIA:

büntettek Újvárosban

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter
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A MI

UTCÁNK
BÁCSA (9030) – 2. rész

Dr. Éllő Lajos utca 
Dr. Éllő Lajos (1903–1981), szü-

lész, szak- és általános orvos. Bácsai
körorvosként, a második világhábo-
rúban, a magyar hadsereg katonaor-
vosaként dolgozott. Bácsa Győrhöz
csatolása után, 1970-ig látta el bete-
geit. Emlékét az utca 2001 óta őrzi.

Ergényi utca 
A mai lakótelep területe egy Ergé-

nyi nevű földesúr tulajdona volt.
1988–89-ben osztotta fel a város épí-
tési telkekké. Az Ergényi-lakótelephez
vezető utca 1941 óta viseli a nevet.

Hargita utca 
Az Erdélyben található, vulkáni

eredetű, csodaszép hegyvonulatról
kapta az utca a nevét.

Heltai Jenő
Heltai Jenő (1871–1957), író, köl-

tő, újságíró, műfordító, producer,
dramaturg. Műfordítói tevékenysé-
géért a Francia Becsületrenddel tün-
tették ki. Élete utolsó évében Kos-
suth-díjat kapott.

István király út
I. István (Szent István) (975–1038),

utolsó magyar nagyfejedelem és az el-
ső magyar király, Géza nagyfejedelem
és Sarolt fejedelemasszony fia. A ke-
resztény magyar állam megteremtője,
az egyik első magyar katolikus szent, a
magyar és az európai történelem ki -
emelkedő alakja.

Jászai Mari utca
Jászai Mari (1850–1926), erede-

ti nevén, Krippel Mária, magyar szí-
nésznő, a Nemzeti Színház nagyasz-
szonya, az egyik legnagyobb ma-
gyar tragika. Győrbe háromévesen
került, itt végezte elemi iskoláit is.
Többször visszatért városunkba.
Főbb színházi állomásai: Budai
Népszínház, Kolozsvári Színház,
Nemzeti Színház, Vígszínház. Közel
300 szerepet játszott el.

Czvikovszky Tamás

A tavalyi évhez képest 10 millió fo-
rinttal többet, 45 millió forintot biz-
tosított az önkormányzat a fürdőbér-
letek megvásárlására, amelyből 205
darabot tud kiosztani tizenegy olyan
szervezetnek, amelyek a nyugdíjaso-
kat, mozgáskorlátozottakat és nagy-
családosokat képviselik. „A győri ön-
kormányzat odafigyel a különböző
társadalmi csoportok segítésére, és
a fürdőbérletek immár tizennegye-
dik éve jó helyre kerülnek, amelyek
aztán a kikapcsolódást, a rekreációt

TÖBB MINT SZÁZEZER 

szolgálják.” – fogalmazott a bérletek
átadásakor Borkai Zsolt.

A polgármester hozzáfűzte, a bér-
letek mindegyike napi kétszeri belé-
pésre ad jogosultságot hétköznapi
napokon az azt felhasználók számára
a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Él-
ményfürdőbe. Mindez azt is jelenti,
hogy teljes kihasználtság esetén a vá-
ros támogatása egy év alatt több
mint százezer fürdőbelépésre jogosít.

Az önkormányzat által megvásárolt
bérletekből idén az Arrabona Városi

Nyugdíjas Egyesület, a Bezerédj Nyug-
díjas Kórus, a Camelot Mozgássérült Fi-
atalok Győri Egyesülete, az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény
Idősek Klubjai, az Engel Alapítvány, az
Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-
Moson-Sopron Megyei Egyesülete, a
Família Nagycsaládosok Egyesülete, a
Győri Nemzeti Polgári Nyugdíjas Szö-
vetség, a Mozgáskorlátozottak Győr-
Moson-Sopron Megyei Egyesülete, a
Szent Anna Otthon és a Wass Albert
Irodalmi és Polgári Klub részesült.

Kara Ákos ismét államtitkár lett
A győri országgyűlési képviselőt har-
madszor választották újra és másod-
szor kérték fel államtitkárnak.

Beavatna bennünket a politika
kulisszatitkaiba: ki és hogyan kérte
fel államtitkárnak?

Palkovics László miniszter elhí-
vott Zalaegerszegre, az épülő jár-
műipari tesztpályára. Ott kért fel,
hogy folytassam a munkát info-
kommunikációs és fogyasztóvéde-
lemért felelős államtitkárként. A
feladat ugyanaz, mint korábban,
csupán egyetlen dolog változott,
hogy a most megalakult Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium
keretén belül kell végezni a mun-
kát. Ez azért jó, mert a digitalizáció,
a digitális gazdaság más feladatai
is ugyanabban a minisztériumban
vannak, így hatékonyabb lesz a
munkavégzés.

Államtitkárként mik lesznek az
újabb ciklus kiemelt feladatai?

A szupergyors internet kiépítése,
biztosítása úgy, hogy minden olyan
háztartás, ahol ezt szeretnék, vezeté-
kes vagy mobil megoldással kapcsolód-
ni tudjon. Szeretnénk előrelépni az in-
formatikusképzésben, hogy minél töb-
ben jelentkezzenek erre a pályára. Sze-
retném azt is, hogy minél több idős ve-
hessen részt az ingyenes internetkép-
zésen, első körben százezer ember szá-
mára biztosítanánk ezt a lehetőségét.

Az előző ciklusban is államtitkár
volt a képviselőség mellett. Egyensú-
lyoz majd a kettő között?

Semmiképpen nem szeretném,
hogy az államtitkári munka a helyi
képviselői munka rovására menne.
Mert az itteni győri és vidéki fejlesz-
tések, vállalások teljesítése és az or-
szág biztonságának a megőrzése a
legfontosabb számomra.

Szerző: Koloszár Tamás

ingyenes belépés a fürdobe´́

Az önkormányzat idén is ingye-
nes fürdőbérletekkel támogat-
ta az időseket, mozgáskorláto-
zottakat és nagycsaládosokat
tömörítő szervezeteket.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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Az Ipar 4.0 megoldások a
kisvállalkozások (kkv-k) jö-

vőjét jelentik, de már
napjainkban meg kell
szerezni a tudást, meg
kell tenni az új módsze-
rek alkalmazásához ve-

zető lépéseket – mond-
ta el lapunknak Vörös

Gyula, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamara Ipari Tagozatának elnöke. Hozzátette,
a kamara ebben a témában is segíteni szeretné
a vállalkozásokat: a június 26-i, a kamarai szék-
házban tartandó rendezvényen hiteles szakér-
tők adják át tudásukat a résztvevőknek.

Témák:
• Mi az Ipar 4.0 és alkalmazható-e

a hazai kkv-knál? 
• Hol érdemes elkezdenie a kkv-knak

az Ipar 4.0 hatékony bevezetését? 
• Melyek az Ipar 4.0 Mintagyárak

kiemelt projekt fő lépései? 
• Tájékoztató az Ipar 4.0 minősítésről

és fejlesztési tervek készítéséről 
• A Roto Elzett Certa, mint

Ipar 4.0 Mintagyár bemutatkozása

A programot az Informatikai Vállalkozások
Szövetsége (IVSZ) szakértőinek közreműködé-
sével valósítja meg a kamara. Az IVSZ segíti egy
projekt keretében, hogy a nyílt közbeszerzéssel
kiválasztott öt mintagyár Ipar 4.0 innovatív
megoldásait a hazai feldolgozóiparban tevé-
kenykedő kkv-k megismerhessék. 

A résztvevők betekintést nyerhetnek az új
technológiák, folyamatok alkalmazásának üz-
leti előnyeibe.

A részvétel önkéntes kamarai tagoknak és
regisztrált vállalkozásoknak is térítésmentes.

Előzetes, online regisztráció szükséges
június 22. (hétfő) 12 óráig.
www.gymskik.hu/rendezvenyek 

Vörös Gyula

avagy készen áll
vállalkozása 
a szemléletváltásra?

DIGITALIZÁCIÓ
AZ IPARBAN,
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Az idő hasznos eltöltése volt a
legfontosabb szempont, amiért
elindult az esti tagozatnak megfe-
lelő szakmunkásképzés, a Győri
Műszaki Szakképzési Centrum
Gábor László Építő- és Faipari
Szakgimnázium és Szakközépisko-
la lebonyításában a bv-intézet-
ben. Természetesen a naprakész
tudásszerzés is lényeges szem-
pont volt, így hiányszakmát vá-
lasztott az intézmény vezeté-
se:  festő, mázoló, tapétázó-
ra mindig szükség van, a jó
ideje tapasztalt munkaerő-
hiány közepette pedig főleg.

„Előzetesben lévők jelentkez-
hettek a kétéves képzésre. Töb-
ben lemorzsolódtak, összesen
hatan kapnak bizonyítványt. Kö-
zülük van, aki már szabadult, a
tanfolyam miatt járt csak vissza,
a többieket pedig már elítélték,
ők az iskola elvégzéséig itt ma-
radhattak. Az, hogy hasznosnak
élték meg a mindennapjaikat,
rengeteget számít a reintegráci-
ójuk szempontjából” – hangsú-
lyozta Hajdu Melinda bv. főhad-

nagy, pszichológus és hozzátette,
szinte minden szabadidős prog-
ramnál nagyon fontos, hogy a jó
magaviseletet jutalmazzák, ami
alapvető ugyan, de igyekeznek ki-
emelni azokat, akik tényleg sze-
retnének előbbre jutni.

Az oktatók minden hétköz-
nap érkeztek a fogvatartottak-
hoz, hogy átadják az elméleti és
gyakorlati tudást. Egyikük el-
mondta, a tanoncok ezzel a szak-
mával el tudnak majd helyezked-
ni az építőiparban. „Óriási a
munkaerőhiány, azokat az alapo-
kat, ami ott szükséges, tudják
produkálni. A visszailleszkedésük
szempontjából is fontos, hogy

szereztek egy jó szakmát, tapasz-
talattal, hiszen sokat gyakorol-
tak” – fejtette ki az oktató.

A rabok ugyanis a képzés
alatt részt vettek az intézet kar-
bantartásában, falakat festettek,
ajtókat, ablakokat mázoltak.

„Nem szerettem volna tét-
lenül tölteni az időt. Kint

is mindig dolgoztam,
és azt vallottam min-
dig, amit az ember
egyszer megtanul, so-
ha nem veszik el tőle.

Két szakmám van, ez
már a harmadik, elképzel-

hető, hogy fogom hasznosíta-
ni a civil életben” – árulta el az
egyik rab. A 45 éves férfinak
négy éve van hátra a falak mö-
gött. „Most elszállítanak innen,
de lehetőség szerint a következő
bv-intézetben is szeretnék iskolá-
ba járni. A kislányom éttermet
nyitott, ha el tudnék végezni egy
szakács- vagy egy pékiskolát, ak-
kor szabadulásom után neki is se-
gíthetnék” – vázolta a távoli jövőt
az egyik vizsgázó.

Színházi előadásoknak, be-
szélgetéseknek ad helyet a
legtöbbször a Győr-Moson-
Sopron Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet közösségi te-
re, a múlt héten azonban pa-
ravánok sorakoztak ugyanitt
– vizsgáztak az elítéltek, mos-
tanra pedig festő, mázoló, ta-
pétázó végzettséggel várják a
szabadulást.

Az idô hasznos
eltöltése volt 

a legfontosabb

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor

VIZSGÁZTAK
a fogvatartottak

Szakmával szabadulhatnak
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A megrendeléstől számított mindösz-
sze 176 percen belül elkészül az egyedi
futómű, ami a legszigorúbb biztonsági
előírásoknak is megfelel, miközben a vál-
lalatnál 15 éven át megőrzik az összes
adatot a legutolsó kis csavarról is, hogy
honnan származik, mikor és ki építette
be, és hogy milyen nyomatékkal húzta

meg. Egy ilyen teljesítményt csak egy tel-
jes egységben működő csapat képes
nyújtani. Ezt a csapatot vezeti Horváth
Péter igazgató öt éve, a nyitás óta, vele
beszélgettünk.

Kemény feltételek mellett kell al-
kalmanként dolgozni, van olyan
munkatárs, aki szükség esetén akár
éjszaka, vagy hétvégén is rendelke-
zésre áll, miközben egyetlen elron-
tott elem nem csak a thyssenkrupp

üzemét, de a megrendelő gyártását
is leállíthatja. Szeretnek ilyen helyen
dolgozni?

Mi egészen biztosan igen. Jelenleg
valamivel száznál többen vagyunk a
csapatban, és tény, hogy itt mindenre
nagyon oda kell figyelni, nagy a fele-
lősség, emberi életek múlnak a mun-
kánkon. A legmodernebb eszközökkel
vagyunk felszerelve, és minden felté-
tel adott ahhoz, hogy kiválóan teljesít-
sünk. Pont ezért szeretünk itt dolgoz-
ni. A csúcsteljesítmény eléréséhez va-
lóban sokat bele kell adni, de a siker
feltölt. A szakmánkban nemzetközi
összehasonlításban is a legjobbak kö-

zé tartozunk. Egy olimpiai csapat is
megdolgozik az aranyáért, ahogy mi
is. Ők is szeretnek a dobogó legfelső
fokán állni, mi is.

Száz embernek kevés ott a hely.
Kik állnak a frontvonalban?  

Nálunk mindenki ott van. Nem is
működne máshogy, itt csak akkor le-
hetünk sikeresek, ha az egész csapat
tökéletesen együtt tud működni.
Ezért ha éppen logisztikus vagy ope-
rátor munkatársat keresünk, akkor is
elsődleges az emberi adottság, hogy
csapatjátékos-e az illető, beilleszke-
dik-e a többiek közé. A siker itt csak
közös eredmény lehet.

A thyssenkrupp győri üzeme már
nem az apáink gyára: itt is össze-
szerelés folyik, de ha van művé-
szet a gyártásban, akkor az itt fo-
lyó „just in sequence” rendszerű
munka biztosan az.

CSAPATJÁTÉK 
A

tartja a csúcson a thyssenkrupp gyori üzemét´́

Mi ösztönzi a csapatot nap mint
nap ilyen teljesítményre? 

Az anyagiakon kívül számos ténye-
ző van, ami a munkatársak számára
ösztönző hatással bír, a siker is össze-
kovácsol bennünket, de a legfonto-
sabb, hogy a munkatársak számára
van továbbfejlődési és előrelépési le-
hetőség. Középvezetőink nagy része
például gyártósori munkatársként
kezdett nálunk dolgozni. Ha másként
nem tudjuk megoldani, akkor a
thyssenkrupp a munkaidő terhére is
lehetővé teszi a tanulást, a fejlődést.
Aki egyszer igazán a csapat része lett,
az itt marad nálunk. (x)
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• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

Szerdán hatalmas eső zúdult me-
gyénkre, Győrben rövid idő alatt 50 mil-
liméter csapadék esett, ami pincéket,
utcákat öntött el, a vihar erejű szél pe-
dig fákat döntött ki. Több mint kétszáz
bejelentés érkezett a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság ügyeletére, a tűzoltók folyamato-
san dolgoztak a károk elhárításán.

károkat okozott a vihar
KOMOLY 

Játékos feladatok, logikai feladványok és garantált 24 órás szórakozás
várta a résztvevőket az idei XIII. Győri 24 órás Vetélkedő „Aludj Máskor”
rendezvényen. A győri középiskolások mellett idén Sopronból és Szol-
nokról is érkeztek csapatok a múlt hétvégi maratoni vetélkedőre!

Maratoni 

VETÉLKEDO
Fotó: O. Jakócs Péter

´́

Olvasói fotó: Stengerné Szabó Krisztina
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Rendhagyó koncertet ad június
15-én, pénteken 21 órától a Magna
Cum Laude zenekar, a Virtuózok cí-
mű tévéműsor két győztesével. A
crossover stílus egyébként sem áll tá-
vol a bandától, most a győriek is hall-
hatják a zenei csemegét. „Nagyon
nehéz volt megtalálni a hangsúlyt,
mivel két fantasztikus szólistáról van
szó, és nem egy kamarazenekarról.
Úgy vélem, sikerült megtalálni a kö-
zéputat, hihetetlen inspiráló ezekkel
a srácokkal együtt játszani” – mond-
ta el Mező Misi, a Magna Cum Laude
énekese és frontembere. 

Lugosi Dániel „Ali” klarinétmű-
vész, érthetően nem kis lelkesedés-
sel várja a fellépést, ám már a próbá-
kat is felfokozott állapotban élte
meg. „Nagyon jó hangulatban telnek
a próbák, a crossover igazi ünnepe
lesz a koncert. Reméljük, tetszeni fog
a közönségnek! Mi igyekszünk minél
jobban odatenni magunkat” – nyilat-
kozta a fiatal muzsikus. 

A nagybőgővirtuóz Kökény Tamás
is elismerően szólt Mező Misiékről, s
ahogy fogalmazott, kiskora óta figyeli
a zenekart. „Amikor megkerestek,
hogy játsszunk együtt, egy kiköté-
sem volt: a Vidéki sanzon című dalt
el kell játszanunk, mert nekem az a
kedvencem.”

Szombaton ugyanúgy 21 órára
várnak mindenkit a Dunakapu térre,
ahol a Kowalsky meg a Vega ad
egész estés koncertet. A 15 éves ju-
bileumát ünneplő banda a Buda-
pest Sportarénában februárban telt
ház előtt játszott, a nyárnyitón is ha-
sonlóan nagy érdeklődésre lehet
számítani.

„Győrben ekkora színpadon még
nem játszottunk” – kezdte Jimmy, a
basszusgitáros. „Viszont most a jubi-
leumi évünket itt is megünnepeljük.
A pesti arénás koncert óta ilyen hosz-
szúságú előadásunk nem volt, szóval
készülünk nagyon. Gritz Józsi győri
hangtechnikus barátunkkal egy új lát-
ványt és hangzást hoztunk össze,
aminek már mi is nagyon várjuk az
’éles’ bemutatását.” 

„A dalok kiválasztásán rengeteget
gondolkodtunk” – vette át a szót Só-
der, a dobos. „Tizenöt év dalaiból
mindig lesz olyan, amelyiket valaki hi-
ányolni fog a koncert-repertoárból.
Szerintünk átfogó keretet adtunk a
műsornak, ez az év erről szól, jövőre
meg úgyis változtatunk.”

A fiúk naptára ráadásul annyira be-
táblázott, hogy a győri koncert előtti
és utáni nap is játszanak más város-
ban, így a városnézés most kimarad.
Ám köztudott, a Kowalsky meg a Ve-

ga nagyon szereti Győrt, így biztos,
hogy a nyárnyitót követően is ta-
lálkozhatunk majd velük.

A hazajutást az önkormányzat
mindkét napon ingyenes éjsza-
kai buszjáratokkal segíti. A kon -
certek idején útlezárásra számít-
sanak az autósok! A részleteket
múlt heti számunkban találják
olvasóink.

KIMAGASLÓ

ZENEI ÉLMÉNY 
sztárzenekarokkal  

Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: sajtófotó

Formabontó lesz az idei nyárnyitó, mivel kétnaposra szer-
vezte az önkormányzat. Péntek és szombat este is ismert
zenekar szórakoztatja a közönséget: először a Magna Cum
Laude, utána a Kowalsky meg a Vega lép színpadra.



14 2018. június 15.

PA
R

A
PSZIC

H
O

LÓ
G

U
S

képzést indít G
yőrben SZEPTEM

BERTŐ
L

A
 szabadegyetem

 rektora D
r. K

ovács József

Jelentkezni lehet 
a  06-70/422-2599-es

és a 06-70/592-5492 számon, 
illetve a www.kirko.hu 

honlapunkon.

Az egyetem 2 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia, 

a betegségek okai,
holisztikus kezelés, metafizika, 

különféle meditációk,
ezotéria, csoportos gyakorlás.

„Adj örömmel!” – ez volt az
idei Szeretetnap mottója, s en-
nek jegyében épült fel a szín-
pad és a számos sátor a Dunka-
pu téren.

A bazilikában tartott püspöki
szentmise után, a hivatalos meg-
nyitón dr. Veres András megyés
püspök köszöntötte a látogatókat.
Hangsúlyozta, hogy aznap „mind-
annyian együtt lehetünk a türel-
mes, figyelmes szeretet jegyében,
szórakozhatunk, segíthetjük Böj-
te Csaba atya gyermekeit.”

Rózsavölgyi László önkor-
mányzati képviselő elmondta,
örömmel álltak a jótékonysági
kezdeményezés mögé. „Fontos-
nak érezzük a Szeretetnap jelen-
létét az Európa Kulturális Fővá-

A Nagyszínpadon láthatjuk a Magyar Nemzeti
Táncegyüttest, a Magyar Nemzeti Balettet, fel-
lép a Kijevi Modern Balett, Frenák Pál társulata,
a Szegedi Kortárs Balett és az Experidance.

A kortárs műveket, a fiatal alkotók bemutató-
it a Kisfaludy Teremben nézhetik meg az érdek-
lődők, a Vaskakas Művészeti Központ pedig ne-
gyedik alkalommal ad helyet a Gyermek Tánc-
fesztiválnak.

HÉTFON RAJTOL A

TÁNCFESZTIVÁL

Az ingyenes program helyszíne a II. János Pál
tér, ahol fellép a Maros Művészegyüttes, a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes, a Lippentő Tánc-
együttes, koncertet ad a Colombre Band, a Hop-
páré, a Budapest Bár és a Barrio Latino.

Idén is elérhető a fesztivál online, a GyőriBalet-
tOn applikáción keresztül, ahol nemcsak előadáso-
kat nézhetnek az okostelefonokon, hanem egyben
városnéző sétára, játékra is hívják az érdeklődőket.

A Győri Balett PianoPlays című bemutatójával indul a XIV. Magyar Táncfesztivál június 18-
án hétfőn, a Győri Nemzeti Színház nagyszínpadán. Az egy hét alatt több mint negyven
produkciót láthat a közönség, a fesztivál idei fő témája az áramlás – ahogy a város Európa
Kulturális Fővárosa pályázatában is ez áll. 

´́

Sikeresen volt a hagyományos Szeretetnap,
amelyet a dévai Szent Ferenc Alapítvány ottho-
naiban élő fiatalok támogatására rendezett a
Győri Egyházmegye a Dunakapu téren.

rosa címre pályázó Győrben,
mert a kultúra segítségével
megtaláljuk azokat a jóakaratú
embereket, akiket máshogy
nem érhetünk el. Minden ado-
mánynak üzenete van, hiszen
minden gyermek maga egy üze-
net: Isten még nem ábrándult ki
az emberből…” – hangsúlyozta. 

Böjte Csaba atya a köszönet
és a lelkesedés szavaival szólt a
téren összegyűltekhez: „Milyen
jó, hogy Győrben felfedezték, a
szeretet napját is lehet ünnepel-
ni. Azt hiszem, a világunk szere-
tettel születhet újjá. Már nagyjá-
ból minden megvan itt a Földön:
élelem, ruha, tanszer, autó és so-
rolhatnám. Ám talán szeretetből
van a legkevesebb. Ezen a na-

pon szeretnénk, hogy szeretet
áradjon köztünk és megmutas-
sa: érdemes élni. Hogy az ember
az embernek ne a poklot jelent-
se, ahogy Nietzsche mondta, ha-
nem a mennyországot, ahogy
Krisztus hangsúlyozta. Adja az Is-
ten, hogy így legyen, hogy sze-
retni tudjunk, s hogy elfogadjuk
egymás szeretetét.”  

A Szeretetnapon százezer fo-
rintért kelt el Görbicz Anita és
a keret által dedikált csapatka-
pitányi meze, amelyet Győr
díszpolgára, Bogisich Ferenc vá-
sárolt meg. Ez az összeg, illetve
minden adomány, amely ezen
a napon befolyt, a dévai Szent
Ferenc Alapítványhoz kerül, se-
gítve ezzel fennmaradását.

„ISTEN
még nem ábrándult ki az emberbol”´́
Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: O. Jakócs Péter



152018. június 15.

A 2017-es Magyar Opera
Napja alkalmából a Magyar Ál-
lami Operaház egyedülálló CD-
gyűjteményt jelentetett meg,
amely a hazai operakultúra 200
esztendejének remekeit fogja
egybe. A Magyar Opera200 cí-
mű kiadványt a hazai városi
könyvtárakba és zenei intézmé-
nyekbe juttatják el. 

„Győr számomra egy nagyon
kedves város, hiszen három évig
tanultam itt a zenei karon” – em-
lékezett vissza Ókovács Szilveszter.
A főigazgató elmondta, jó kapcso-
latokat ápolnak a győri művészek-
kel, a filharmonikusok igazgatója,
Fűke Géza az osztálytársa volt, az
ötvenhárom CD egyikén pedig a
Győri Filharmonikus Zenekar játé-
ka is hallható. Megemlítette For-
gács Péter színházigazgatót is, aki
első szóra befogadta az operaház
szeptemberi előadását.

„A Magyar Opera200 díszdo-
boz 53 korongja 35 válogatott
operaművet tartalmaz, melyek
célja operairodalmunk bemuta-
tásán túl azok ismertté, népsze-

rűvé tétele, valamint a zene-
hallgató közönség ösztönzése
azok rendszeres hallgatására” –
fogalmazott a főigazgató.

A Magyar Állami Operaház
operát népszerűsítő turnéja kere-
tében Győrbe is ellátogat, szep-
tember 14-én a színházban a Tu-
randot hallható koncertszerű elő-
adásban, nyolcvanfős énekkarral,
gyermekkarral, többek között Lu-
kács Gyöngyi, Kriszta Kinga és
Szvétek László előadásában,
Medveczky Ádám dirigá-
lásában.

A város nevében
dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármes-
ter köszönte meg
a felajánlást. Mint
mondta, városunk-
ban nívós a komolyzenei
élet, és az igényes közönség szá-
mára igazi csemegét kínál az ope-
raház. Hozzáfűzte, a könyvtáron
keresztül igyekeznek megterem-
teni annak a lehetőségét, hogy
minél többen megismerkedhes-
senek a különleges lemezekkel.

Dr. Horváth Sándor Domon-
kos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és
Közösségi Tér igazgatója megje-
gyezte, nevükkel ellentétben a
könyvtárak nem csak könyveket
tartanak, de például zenei gyűj-
teményeket is. Győrben külön
hangtár van, amely a minőségi
hanganyagok iránt érdeklődőket
szolgálja ki, és amely most egy
nagyon értékes sorozattal bővült.

Országos szinten egyébként
közel ezer könyvtár és zenei in-
tézmény gyűjteménye gazdago-
dik majd ezzel a hiánypótló ki-
advánnyal, amelyet a Magyar
Állami Operaház a jövőben to-
vább bővít.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház fő-
igazgatója hozta el Győrbe a több mint félszáz CD-
ből álló gyűjteményt, szeptemberben pedig élőben
is fellépnek az Operaház művészei városunkban. Szerző: Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter

OPERA
ajándék CD-n és éloben´́

Városunkban 
hangtárat is találnak

a zenekedvelôk
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In der Nacht der Museen warten an 11
Schauplätzen 111 Veranstaltungen am 22-24. Ju-

ni in der Innenstadt auf die Besucher. Ausstellungen,
kreative Atelierprogramme, Konzerte und Filmaben-
de stehen auf dem Programm. Bei der Food Truck
Show werden Leckereien aus 18 Autos angeboten

und in der Nefelejcs Köz Strasse gibt es Gra-
tiskonzerte.

Vom 18.-24. Juni findet in Győr das
Ungarische Tanzfestival und Kindertanzfestival
statt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe neh-
men die führenden Ensembles der Tanzkunst Un-
garns statt: vom klassischen Ballett über den Volks -
tanz bis hin zu Alternativproduktionen sind alle
Sparten der Tanzkiunst vertreten. Ebenso wartet

auf die Kinder auch ein extra Festival.

„Sommernachtstraum-Zaubereien” – Veranstalungsreihe in Győr-
szentiván am 22. und 23. Juni auf dem Platz vor dem Molnár Vid Ber-
talan Gemeinschaftshaus. Es treten auf: Honeybeast és Freddie. Es
gibt eine Feuerzaubershow, akrobatische Feuertanzshow und die vek-
leideten Charakter der Kids Party Riesenpuppen. Für die Party sorgen
dann DJ Báry und DJ Dévényi Tibor.

Am 30. Juni 2018 öffnet die 25-jährige Audi
Hungaria wieder ihre Pforten für die breite Öf-
fentlichkeit. Am Tag der offenen Tür kann jeder
einen Blick hinter die Kulissen eines der welt -
weit größten Motorwerke und eines der mo-
dernsten Fahrzeugwerke werfen! Komm vorbei
und schau, wo die Zukunft gebaut wird!

Am Sonntag, den 17. Juni finden
auf dem Marktplatz der Tarcsay-Stras-

se der Győrer Antiquitätenmarkt statt.
Dort besteht wieder die Möglichkeit unter
schönen und alten wertvollen Objekten zu
wählen. Gemälde, Gebrauchtsgegenstände,
Schmuck, Uhren, Spielzeug und diverse

Sammlungen warten auf dem Markt
auf neue Besitzer.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

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

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Nyílt napot tartanak a 25 éves
Audi Hungariánál június 30-án
9 és 19 óra között. Aznap bárki
bepillanthat a világ legnagyobb
motorgyárának és egyik legmo-
dernebb járműgyárának kulisz-
szái mögé.

Friedrich Klára tanár, rovásírás-
oktató, -kutató: A rovásírás rövid
története és főbb emlékei, Sza-
kács Gábor író, újságíró, rovásírás-
kutató: A stroke és a rovásírás cím-
mel tart előadást június 22-én 17
órától Győrben, a Hotel Garzon
Plazában (Vasvári Pál utca 1/B.).

Maurer Dóra Hajtogatott
idő – filmretrospektív című
kiállítása nyílik az Esterházy-
palotában (Király u. 17.) jú-
nius 22-én 18 órakor. A tár-
lat szeptember 30-ig látogat-
ható, hétfő kivételével na-
ponta 10–18 óráig.

A Győri Régiségvásárt június 17-én, va-
sárnap rendezik meg a Tarcsay úti piac-
téren. Ezúttal is válogathatunk a szép, ré-
gi értékes tárgyak között. Festmények,
használati eszközök, ékszerek, órák, játé-
kok, különféle gyűjtemények várják új
gazdáikat a piacon.

Irina Bikulina a halot-
tak napja után eltűnt.
De, hogy mi történt
vele ezután, kiderül a
Rómer Házban (Teleki
L. u. 21.) június 18-án
19 órakor. Kiss Csaba
darabját a RÉV Színhá-
zi és Nevelési Társulat
viszi színpadra. 

Kézműves foglalkozás várja a
szünidőző gyerekeket június 20-
án a Dr. Kovács Pál Könyvtár és
Közösségi Tér Gyermekkönyvtá-
rában (Herman Ottó u. 22.) 10
órától és 10.45-től.  A gyerekek
zseníliadrótból készíthetnek tek-
nőst. Bejelentkezni személye-
sen vagy a 96/516-677-es tele-
fonszámon lehet.

Az EXIT Cirkusz érkezik
Győrbe új műsorával, me-
lyet június 20. és július 1.
között láthat a közönség
Marcalvárosban, a PÁGISZ
ÁMK melletti területen.

Ügyességi és társasjáté-
kokat készíthetnek a kis-
iskolások a Generációk
Házában (Aradi vértanúk
útja 23.) június 20-án 10
és 12 óra között.
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A közös séta célja az volt, hogy az
egyedülálló történelmi helyszínen re-
konstruálják a küzdelem ma is fellel-
hető és azonosítható helyszíneit, va-
lamint, hogy a 210. évfordulóra ké-
szülve, felhívják a figyelmet a törté-
nelmi emlékhelyre, és annak lehetsé-
ges hasznosítási lehetőségeire.

A major épületénél, amely a csata
központi helyszíne volt, dr. Vizi László
Tamás, a Kodolányi János Főiskola
tanszékvezető tanára lapunknak el-
mondta, a szakmai társaság szeretné
felhívni a figyelmet Győr és az ország
számára is jelentős hadászati emlék-
helyre. A terület turisztika célú hasz-
nosítására is tesznek javaslatot, kül-
földi példák alapján. Például a mag-
tárból interaktív múzeum lehetne, a
területet pedig történelmi emlék-
parkká alakíthatnák.

Bana József, a győri levéltár igaz-
gatója emlékeztetett, a város hadtör-
ténetének legjelentősebb eseménye

volt a 209 évvel ezelőtti csata, ahol két
nap alatt tízezer ember halt meg. Őket

tömegsírokban, a csata helyszínén
temették el, maradványaik a mai
napig ezen a területen találhatók,
feltáratlanul. Ez volt a napóleoni
háborúk egyetlen, a Magyar Ki-
rályság területén lezajlott ütköze-
te, egyben az utolsó összecsapás,
amelyben a magyar nemesi felke-

lés hadai vettek részt.
A franciák több mint kétszeres

túlerőben voltak, de a csanaki dom-
boknál megvívott, egy óráig sem tar-
tó ütközet során szervezettség és

tűz erő tekintetében is felülmúlták
János főherceg csapatait. A csata
elején nagyrészt a magyar banderiá-
lis erők verték vissza a francia lovas-
ság támadását, és két huszárregi-
ment indult ellentámadásra a fran-
cia légiók és tüzérség ellen. Támadá-
suk lelassult a június eleji heves eső-
zések során felduzzadt Pándzsa-pa-
takban, így könnyű célponttá váltak
az ellenséges ütegek számára, ami-
vel jelentős veszteséget szenvedtek.
Ezt látva, János főherceg visszavonu-
lót fújt, ami végül fejvesztett mene-
külésbe torkollott, és a Habsburg se-

regek Komárom irányában elhagy-
ták a harcmezőt. A győri várban
azonban még két és fél ezer katona
maradt, akik tíz napig állták a táma-
dásokat, végül megadták magukat
Napóleon csapatainak.

Bana József felelevenítette: tíz
évvel ezelőtt kiállítással, tudomá-
nyos konferenciával, kétkötetes, a
történelmi eseményt feldolgozó
könyv megjelenésével emlékeztek
meg a csatáról. Jövőre, a 210. évfor-
dulóra is hasonlót terveznek, a kiál-
lítás felfrissítésével, előadásokkal,
hadijátékkal.

EMLÉKEK 
A franciák
több mint
kétszeres
túlerôben

voltak 

A győri csata 209 évvel ezelőtt zajlott, a június 13-i év-
fordulón pedig a napóleoni korszakot kutató történé-
szek, levéltárosok és muzeológusok tartottak bejárást
a kismegyeri csatatéren.

a csatatérrol
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Archív – O. Jakócs Péter

´́
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Egy kávézóban ülünk le beszélget-
ni, mert Berta Péter szenvedélyes ká-
véfogyasztó. Úgy tűnik, amibe bele-
fog, azt szenvedéllyel teszi. Bár Győr-
be mindössze fél éve tette át a szék-
helyét, a város hangulata teljesen
magával ragadta. „Győr tiszta, zöld
és kulturálisan pezsgő város” –
mondja, majd nagyot kortyol az illa-
tozó feketéből.  

A zalaegerszegi fiatalember tizen-
egy éve dolgozik könyves közegben,
és a legnagyobb könyváruház-láncok-
nál tanulta a szakmát. Többek között,
hogy miként kell boltot vezetni, a vá-
sárlókkal bánni és persze azt, hogy a
könyvek által végtelen számú utazá-
son vehet részt. 

Az első kötet, ami elindította az ol-
vasás kalandokkal teli útján, Carlos Ruiz
Zafón, A szél árnyéka című regénye
volt. „Szerintem kiválóan foglalja ösz-
sze, hogy miről szól az olvasás élmé-
nye és a könyvek szeretete” – mondja
Berta Péter, majd hozzáteszi: „azok a
kedvenc regényeim, amik hatással
vannak rám és maradandó élményt
nyújtanak. Ilyen többek között Knut
Hamsun Éhség című könyve, vagy a
Stoner, John Williams tollából.” 

Sokszor lehet hallani, hogy napja-
inkban nem olvasnak annyit az embe -
rek. Az üzletvezető azonban másként
látja. „Azt tapasztalom, hogy elég erős
és stabil olvasótábor alakult ki. Persze
nincs mindenki egyformán képben,
így vannak céltudatos vásárlók és azok,
akik a toplistákat, vagy mások vélemé-
nyét veszik alapul a döntésük során.”
A vásárlói szokások vizsgálatakor nyil-
ván azt sem lehet figyelmen kívül
hagyni, hogy a könyveknél is vannak
divathullámok, a női olvasókat pedig
továbbra is jobban célozzák a kiadók.
„Összességében elmondható, hogy to-
vábbra is a szórakoztató irodalom a
legkeresettebb. Az olvasók kikapcso-
lódni és szórakozni szeretnének” –
emeli ki Berta Péter.

Az olvasás iránti rajongást jól mutat-
ja, hogy a közösségi oldalakon is szá-
mos könyvekkel foglalkozó csoport ala-
kul és alakult az elmúlt esztendőkben
is. Berta Péter kilenc éve indította útjá-
ra könyvekkel foglalkozó oldalát, a Za-
ma blogot, ahol többek között vélemé-
nyekkel, ajánlókkal és interjúkkal talál-
kozhatnak az olvasók. „Amikor elkezd-
tem, még nem volt elterjedt a blogo-
lás, így eleinte nehéz volt eljuttatni az
olvasókhoz az írásaimat. Körülbelül öt

évvel ezelőtt jelentősen megemelke-
dett a követőim száma, és ma már kö-
zel hétezren figyelik az oldalamat” –
meséli a blogger, aki saját bevallása
szerint, mindenevő a könyvek terén, és
az elsősorban női olvasóknak szánt re-
gényeket is elolvassa, hogy véleményt
formálhasson róluk. 

De miért éppen Zama lett a blog
címe, merülhet fel a kérdés. „Zamár-
diban nyaraltunk a családommal, a fi-
atalabbik nővérem pedig várandós
volt az első gyermekével. Esős idő
volt, így elmentem a helyi könyvtár-
ba, és mivel nagyon foglalkoztatott a
nagybácsivá válás gondolata, terhes
anyukákkal kezdtem csetelni. Kellett

egy név, és Zamárdi segítségével
megszületett Zama” – meséli nevet-
ve Berta Péter. 

Blogjában hetente többször je-
lentkezik friss tartalommal, bár el-
mondása alapján hűséges társa nem
könnyíti meg az írást. „A kutyám, Zsi-
ráf szenzációs négylábú, és mivel
többnyire csak délutánonként,
vagy a hétvégéken tudok töb-
bet foglalkozni vele, igyekszünk
minden időt kihasználni. Persze,
hogy ilyenkor őt helyezem elő-
térbe, és együtt fedezzük fel a kör-
nyékbeli erdőket.” 

Egyébként a mozgás nem csak a Zsi-
ráffal való sétákban merül ki a fiatal
bloggernél. Néhány hónapja úgy dön-
tött, hogy a szellem mellett, a testnek
is jár a torna, így bérletet váltott egy
edzőterembe, ahol személyi edző irá-

nyítása mellett végzi az izzasztó gyakor-
latokat. „Kikapcsol, feltölt, ha pedig
nyoma is lesz az elvégzett munkának,
az újabb lendületet adhat” – teszi hoz-
zá Berta

Péter, aki úgy érzi, minden a helyére
került és teljesek a mindennapjai. 

„Jól érzem magamat Győrben. Jö-
hetnek a tapasztalatok, az impulzu-
sok és az élmények” – mondja, majd
megissza az utolsó korty kávét is.

Az olvasás az egyik szenvedélyem, csakúgy, mint Berta Pé-
ternek, akivel egy könyváruház-lánc győri üzletében találkoz-
tam. Ő ott az üzletvezető, nem mellesleg pedig blogger, aki
a könyvekről ír. Ez az ő története. Olvassák el.

Amibe belefog, 
azt szenvedéllyel

teszi

Szerző: Kaszás Kornél  /  Fotó: Marcali Gábor

a mindennapjaimat”

KÖZTÜNK ÉLNEK

„Könyvek nélkül
elképzelni sem tudom
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Sport szívinfarktus után
Svéd orvosok által ismertetett vizsgálat

szerint, ha szívinfarktus után a betegek el-
kezdenek többet mozogni, azzal felére csök-
kentik a halálozás kockázatát. Figyelembe
vettek egyéb tényezőket, az életkort, a ne-
met, a dohányzási szokásokat és egyéb be-
tegségeket, majd megvizsgálták a négy cso-
port és a halálozási adatok összefüggéseit.
Az állandó tétlenekhez képest a kevesebbet
mozgók esetében 37, a többet mozgók ese-
tében 51, az állandóan sportolók esetében
59 százalékkal csökkent a halálozás kockáza-
ta. A kutatók szerint a heti két vagy több al-
kalommal végzett testmozgás minden in-
farktuson átesett páciensnek ajánlott.

Röviden
Az időjárás hatása az egészségre

A meteorológiai előrejelzés-
ből sok esetben megmond-
ható, ki hogyan fogja magát
érezni az elkövetkező na-

pokban. A hidegfront a
paraszimpatikus ideg-
rendszert hozza izga-
lomba, ezzel szemben

a melegfront a szimpatikus idegrendszerre hat.
A hidegfronti hatás a légzés, a szívműködés és
a vérnyomás csökkenésével jár együtt. Mindez
levertséget, fejfájást okozhat, de jelentkezhet-
nek gyomor-, epe- és vesegörcsök is. A meleg-
front hatására gyorsabb lesz a szívműködés, a
légzés és a vérnyomás pedig emelkedik. Az
eredmény hasonló lesz, mint a hidegfronti ha-
tásnál: fejfájás, fáradékonyság, levertség.
Mindkét front hatására jellemző még a refle-
xek lassulása, ezért a frontérzékenyeknek nem
ajánlott volán mögé ülni. Ha hőségben erősen
verítékezünk, kiszáradás jöhet létre, és ez ki-
merültséget és hőgutát okozhat.

A nyaki gerinc szakaszon hét csigolya gondoskodik a fej akadálytalan mozgásáról és a súly
viseléséről. A gerinccsigolyák között porckorongok vannak, és sűrű ideghálózat fut a vállra,
karra is, a csigolyák védelmében. Ezért van az, hogy ha a nyaki gerinccsigolyák tájéka fáj-
dalmas, akkor az a vállba, a hátba és a karokba is kisugározhat.

Kopásos megbetegedés
(spondylosis)
A fájdalom ugyanakkor jellem-

zően a nyak középső szakaszán,
vagy az egyik oldalon jelentkezik.
A nyaki gerinc kopásos megbete-
gedése, a spondylosis esetén me-
szes felrakódások alakulnak ki a
csigolyák szélein. Ilyenkor a fájdal-
mat a mozgás váltja ki, és gyakran
hallható ropogó hang is a nyak
mozgatásánál. A ropogás, nyikor-
gás ugyanakkor egy általános tü-
net, nem feltétlenül jelez beteg-
séget – ez csak egy kivizsgáláson
derülhet ki. A spondylosisnak jel-
legzetes tünete lehet még a fejfá-
jás, tartós szédülés, ugyanis me-
szes felrakódások a nagyobb nya-
ki ereket is irritálhatják. Ha ideg-
becsípődés áll a háttérben, jelent-
kezhet zsibbadás vagy fülcsengés,
csökkenhet a karok és ujjak érzé-
kelése. Gyakori tünet még a nyaki
merevség, amely általában hosz-
szú fekvés vagy egy testhelyzet-
ben való ülés után rosszabbodik.

Tartós stressz is okozhatja
Gyakran előfordul, hogy a fájda-

lom konkrét ok nélkül jelentkezik,
és ilyenkor a kellemetlenség pár
nap alatt magától megszűnik.
Nyakcsigolya-ferdülés esetén je-
lentkezik a tartós fájdalom, ugyan-
is az elvékonyodott porcok miatt a
csigolyák közötti tér csökken, köze-
lebb érnek egymáshoz. Így alakul-
hat ki az arthritis nyakcsigolya-fer-
dülésnek nevezett formája, ami
látszik a röntgenképen is. Mivel a
problémás területen duzzanat
nyomja az idegpályákat, ez zsibba-
dást vagy fájdalmat vált ki a karban
is, az akadozó vérellátás miatt. Gya-
kori tünet a feszülés, amelynek
oka, hogy a hát és a nyak izmai ál-
landóan dolgoznak, máskülönben

A NYAKI 

a fejünk előreesne ülés vagy egy
helyben állás közben. Amikor ezek
az izmok túlságosan erősen meg-
feszülnek (akár a tartós stressz
vagy helytelen testtartás miatt)
nyakfájdalom és görcsös fejfájás
léphet fel. A nyakcsigolya meg is
sérülhet, amit feltétlenül kezeltet-
ni kell, még akkor, ha csak ki-
sebb fájdalmat vagy gyen-
geséget tapasztalunk.

Kivizsgálás
Ha a fájdalom nem

múlik el magától pár nap
alatt, esetleg fokozódik vagy
kisugárzik a karba, feltétlenül fel
kell keresni az orvost. Fizikai vizs-
gálatok, esetleg röntgenfelvételek
készítése után általában ponto-
san behatárolható, mi okozza a
panaszokat, esetleg egyoldalú
izomfeszülés vagy porckorong-
bántalom, vagy akár kisízületi
arthritis áll-e a háttérben. Speciá-
lis esetekben szóba jöhet az MRI
is, mint képalkotó eljárás.

Kezelése
A kezelés épülhet lokális fájda-

lomcsillapításra, gyógytornára, és
olyan természetes hatású eljárá-
sokra, mint az orvosi kollagén in-
jekciókúra vagy a lökéshullám-te-

rápia. Az előbbi javítja a szövetek
működését és felépülését, azon-
nali fájdalomcsillapító hatást ké-
pes kiváltani. Ugyanakkor a meg-
lazult szalagrendszer erősítésével
stabilizálhatja a laza, hipermobil
ízületeket, és csökkenti a moz-
gásszervi tünetek okozta fájdal-
mat és mozgáskorlátozottságot,
ezáltal jelentősen javítja az életmi-
nőséget. A lökéshullám-kezelés lé-
nyege pedig, hogy a keletkezett

hanghullámok felpezsdítik a ke-
ringést, így a gyulladásért fe-

lelős anyagok gyorsabban
elszállítódnak és a környe-
ző izmok elernyednek, így
a fájdalom mérséklődik.

A 
hanghullámok
felpezsdítik 
a keringést
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Mikor tekinthető kórosnak? 
A szorongásos reakcióminták nagy

egyéni változatosságot mutatnak –,
azonban az adott szituációhoz nem il-
leszkedő, túlzott mértékű, kínzóan
megélt volta már kórosnak tekintendő.
A szorongás nagyon gyakran jelentke-
zik testi tünetek formájában (kiemel-
hetően heves szívverés, légszomj, izza-
dás, zsibbadások, szédülés, ájulásérzés,
„gyomorideg”), ezért  fontos hangsú-
lyozni, hogy valamely panasz pszichés
eredete csak akkor mondható ki meg-
nyugtatóan, ha a szükséges testi vizs-
gálatok megtörténtek, így ezek elvég-
zése csakugyan nélkülözhetetlen. Bizo-
nyított,  hogy a szorongás fontos kardio -
vaszkuláris rizikótényező, jelentős be-
hatást gyakorol a vérnyomásértékek
alakulására, és befolyásolja a cukorbe-
tegségben szenvedők életkilátásait is.

Előfordulásának
gyakorisága
A szorongásos problémák előfor-

dulása nagyon gyakori, az emberek

közel 18 százaléka érintett vele
élete folyamán, de szerencsére a jól
kezelhető és gyógyítható pszichés
problémák közé tartozik. Fontos
tudni, hogy a szorongásos kórképek
nagy átfedést mutatnak a hangulat-
zavarral, a depresszióval, és jelentős
számban járnak álmatlansággal (in-
szomniával).

A szorongásos tünetek 
azonosítása
A szorongásos kórképek diagnózi-

sának felállításában két tényező jut
döntő szerephez: az egyik – és leg-
fontosabb – maga az érintett, a szen-
vedő személy önmaga által  kínzóan
megélt szorongásos állapota, mely-
ről ő maga panaszkodik, a másik a
környezet, családtagok, barátok szá-
mára is nyilvánvaló jelek, melyek a
mindennapokat is – kedvezőtlenül –
befolyásolják, korlátozzák. A szoron-
gás jelenlétének felismerése azért is
fontos, mert olyan testi tünetek – ún.
pszichoszomatikus kórképek – fenn-

tartói lehetnek, mint a magasvérnyo-
más, fokozott gyomorsavtermelés,
bélproblémák (az irritábilis bélprob-
lémák egy része), állandó magas pul-
zusszám, gyakori fejfájás. Az érzel-
mi/indulati élet és a szív/koronária-
betegség között egyértelműen iga-
zolt kapcsolat áll fenn. Szoros az ösz-
szefüggés a koronária-betegség és a
kardiovaszkuláris mortalitás között is. 

Szorongás jelenlétére
utaló jelzések, tünetek
A szorongás tünetei nem feltétle-

nül magában az állandó szorongás-
ban, vagy konkrét helyzettől való fé-
lelemben, aggodalomban nyilvánul-
hatnak meg – bár ez sem ritka –, sok-
kal inkább a testi panaszok, jelek
szoktak az előtérben állni. Szorongás
jelenlétére utalhat, ha a testi kivizs-
gálások negatív eredménnyel zárul-
nak, és a testi panaszokra javasolt te-
rápia nem vagy kevés eredményt
hoz, mint például az ún. terápia -
rezisztens magasvérnyomás (hipertó-

nia), mely utóbbi különösen fiala-
tabb életkorban gyakran pszichés
eredetű, és azok felszámolása (a szo-
rongás megszüntetése) látványos ja-
vulást eredményezhet. 

Szorongáshoz társuló
alvászavar
A szorongáshoz társuló alvászavar

speciális jellegzetességet mutat. Elal-
vási zavar formájában jelentkezik. A
szorongással küzdők lehetséges,
hogy estefelé nem is álmosodnak el
(bár fáradtnak érzik magukat), vagy
ha el is álmosodnak, álmatlanul for-
golódnak ágyba bújás után. Sokan
panaszkodnak, hogy „pörögnek a

gondolataik”, nem tudnak elszakadni
a napi problémáktól, feladatoktól,
sőt az is előfordulhat, hogy vérnyo-
másuk felszökik, ami szintén gátolja
az elalvást. Különösen az alvászavar
miatt, és különösen a férfiak, hajla-
mosak öngyógyító módszerek alkal-
mazására, mint az alkoholfogyasztás
vagy nyugtatók szedése. Ezek a meg-
oldások sajnos inkább rontják a hely-
zetet, és semmiképpen nem a meg-
oldás irányába mutatnak. 

Szerző: Dr. Radics Judit
pszichiáter, pszichoterapeuta,

alvásszakértő főorvos
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A jól
kezelhetô

és gyógyítható
pszichés problémák

közé tartozik 

SZORONGÁSOS 

A szorongás önmagában nem kóros jelen-
ség, az aktuális helyzethez illő intenzitása
és időtartama a mindennapi alkalmazko-
dás elengedhetetlen része.

A hét orvosi témája

állapotok a mindennapokban JÓ TUDNI

A szorongás direkt tünetei, 
kiemelt fontossággal 
a pánikrohamra
Heves szívdobogás • Izzadás,
verejtékezés • Remegés • Ful-
ladás, légszomj • Gombócér-
zés a torokban, torokszorítás •
Mellkasi fájdalom • Hányinger,
émelygés • Szédülés, bizonyta-
lanság, ájulásérzés • Halálféle-
lem • Megőrüléstől való féle-
lem • Zsibbadás, bizsergés •
Hidegrázás, kipirulás.
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Arcélek
a kórházból

Dr. Csönge Lajos
osztályvezető főorvos

Az elmúlt három évtizedben
egyetlen apa köszönte meg szemé-
lyesen dr. Csönge Lajos főorvosnak,
hogy megmentette a fia életét. Név-
telenül azonban sok ezren hálásak a
Nyugat-magyarországi Regionális
Szövetbanknak, s az osztály egyetlen
orvosának, dr. Csönge Lajosnak és
asszisztenseinek az életükért, az
egészségükért. 

A nyitott, közvetlen és kedélyes or-
vos nem hiányolja, nem bánja a nép-
szerűség közvetlen megnyilvánulásá-
nak a hiányát. Egyébként is vallja, hogy
minden egészségügyi dolgozó felelős
minden olyan betegért is, akit nem
közvetlenül ők ápolnak, gyógyítanak. 

„Kiszolgáló szakma a szövetbanko-
lás” – mondja. „A megégett betegek
tőlünk kapják a szövetpótlást, a ma-
gyar szövetkészítmények 75-80 szá-
zalékát mi állítjuk elő. Nemcsak bőrt,
hanem kollagén alapú szöveteket,
csontokat, porcokat, inakat, ízülete-
ket is nyerünk a donorjainktól, s eze-
ket konzerváljuk, előkészítjük őket a
beültetéshez.

Dr. Csönge Lajos Sárváron szüle-
tett, a pannonhalmi bencéseknél
érettségizett, s a pécsi egyetemen
szerzett orvosi diplomát.

„Mióta az eszemet tudom, orvos

akartam lenni” – ahogy kimondja,
maga is meglepődik korai pályavá-
lasztásán. Édesapja állatorvos volt, ő
azonban az embereken akart segíte-
ni. A diploma után ortopéd sebész
vagy urológus szeretett volna lenni.

Győrhöz ragaszkodott, itt viszont
ezekre a szakmákra akkor nem hir-
dettek állást, így aztán patológusként
kezdte el a pályafutását. A szakma
nagy tekintélyű szakembere, dr. Hor-
váth Ottó még a szakvizsgája előtt ér-
dekes ajánlattal kereste meg Csönge

doktort: működjön közre egy
bőrbank győri létrehozásában.
Győrben akkor a civil kórház mel-
lett a Magyar Honvédség kórháza

is működött, a Kósa főorvos által irá-
nyított égésplasztikával. Szükség volt
tehát a bőrszövetre a megégett be-
tegek gyógyításában.

„Hamar felismertem – emlékszik
vissza Csönge főorvos –, hogy ez egy

unikális szakterület Magyarországon,
tehát izgalmas szakmai kihívás. Kül-
földi tanulmányutakra mentem, elő-
ször Csehországba, 1995-ben pedig
elnyertem egy Fulbright Kutatói Ösz-
töndíjat az Egyesült Államok Seattle
városába, ahol legalább annyit taní-
tottam, mint amennyit tanultam. Az
amerikaiak rendkívül precízek és fel-
készültek voltak, de a váratlan, isme-
retlen szituációkkal, melyekben a ki-
alakult panelek nem bizonyultak
eredményesnek, nem nagyon tudtak
mit kezdeni. Magyar finesszel, és ru-
galmassággal ilyenkor én jobban fel-
találtam magam. 

Dr. Csönge Lajos egyik alapítója
volt az Európai Szövetbank Szövetség-
nek is 1990-ben. A győri szövetbank
pedig Magyarország meghatározó
osztálya lett. Az országban egyedül itt

konzerválnak sertésbőrt, mely „bioló-
giai kötöző anyagként átmeneti fedést
ad, megakadályozza a folyadék- és
ionvesztést, és segíti a hámosodást.”  

Magyarországon úttörőnek számí-
tott az az eljárás, melynek során há-
mőssejtekből az átültetésekhez szük-
séges méretű bőrszövetet tudnak ki-
tenyészteni. Néhány négyzetcenti-
méterből akár fél- vagy egy négyzet-

métert. Ehhez persze időre, két-há-
rom hétre van szükség, ez alatt a
szervezet jobban ki van téve a fertő-
zéseknek. 

A világon először bevezette a szö-
vettenyésztő médiumban történő
porckonzerválást is, amely azóta  szé-
les körben elterjedt a szövetbankok-
ban. 

A szövetbank eredményei, annak
tükrében, hogy Győrben nincs orvos-
egyetem, nagy hagyományokra visz-
szatekintő biotechnológiai kutatási
háttér és gyakorlat, még inkább elis-
merésre méltóak. 

Csönge főorvos elsősorban olvasás-
sal kapcsolódik ki, szereti a történel-
met, a történelmi vagy politikai tárgyú
regényeket. Naprakész a politikában is.
Szinte naponta sportol, kosárlabdázik,
télen síel, nyaranta pedig vitorlázik az

Adrián. Négy gyereke van, nagylánya
gyermekpszichiáter, nagyobbik fia böl-
csésznek tanult, de inkább informati-
kával foglalkozik, kisebbik lánya a Ka-
zinczy Ferenc Gimnáziumban kezdte
középiskolai tanulmányait, de most
már az Egyesült Államokban jár gim-
náziumba. A legkisebb gyermek még
általános iskolás a Kölcsey Ferenc Álta-
lános Iskolában.

Különleges bankot vezet dr. Csönge Lajos főorvos Győrben.
Munkájuknak, szellemi befektetéseiknek felülmúlhatatlan ho-
zama van, mert az – némi patetikával szólva – maga az élet.

A BANK, AHOL Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

nem pénzben mérik a sikert

Névtelenül
sok ezren hálásak

neki
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

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

Az egészségügyben és termé-
szetgyógyászati rendelőkben vizs-
gáló és vezető asszisztensként el-
töltött hosszú idő és képzések után
Edvy Tímea megvalósította álmát:
megnyitotta Relax Time névre hall-
gató egészségközpontját, ahol nem
csupán a test, hanem a lélek is a
középpontban áll.

„Talpreflexológiával foglalkozom
már húsz éve. Korábbi munkahelye-
men évente háromezer beteget vizs-
gáltam. Sokszor már ránézek egy
talpra és tudom, mi a gond. A talp-
reflexológia az idegvégződések sti-
mulálásával segít a szervezetnek az
öngyógyító folyamatok beindulásá-
ban. Sokan akkor keresnek meg, ami-
kor már minden reményük veszve…
– kezdte a mindig mosolygó Tímea.

Számos panaszra gyógyír a talp-
masszázs, s akkor is hasznos, ha túl-
hajszoltak vagyunk. Javul a keringés
a végtagokban, egyensúly lesz a bel-
ső szervekben és az energiaszint is
növekszik. Sőt, többen bizonyítják, a
gyermekáldást is a kezelésnek kö-
szönhetik! Az egeszsegrehangolva.hu

Relax Time Egészségközpont

Ahol jó kezekbe kerül
az egészséged!

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a test és a lélek kapcsolata, a Relax
Time Egészségközpont a Belváros szívében garancia a harmónia
megteremtésére. Edvy Tímea mindenkit egészségre hangol!

oldalon több hiteles véleményt is ol-
vashatunk bizonyítékul.

„Az visz előre a hivatásomban,
hogy minden esetnek utáname-
gyek. Dr. Máté Csongor belgyó-
gyásszal dolgozom együtt, így ha
„jelez” a talp, segítek hozzá gyor-
san bekerülni. Fontos, hogy a hoz-
zám fordulók biztonságban érezzék
magukat és örömmel tapasztalják
a testi és lelki jótékony változáso-
kat” – folytatta Tímea.

Erre bizonyíték, hogy Timinél
spirituális lelki tanácsadásra is lehe-
tőség van. 

„Személyesen és telefonon is se-
gítek! Közösen igyekszünk megér-
teni a helyzeteket, keressük a vála-
szokat. Támaszt nyújtok és megér-
tést, egy kívülálló szemével. Mankó
vagyok a nehéz időkben.”

Tímeának két Facebook-oldala van,
ahol folyamatos akciókkal kedveskedik
az érdeklődőknek, illetve hivatalos
honlapján további információk találha-
tók. Belvárosi kezelőjében előzetes be-
jelentkezés alapján fogadja a gyógyul-
ni és a töltődni vágyókat! (x)

Relax Time Egészségközpont
Győr, Árpád út 93., II. emelet, 1 ajtó
www.egeszsegrehangolva.hu
Bejelentkezés: 06‐30/486‐4710 
facebook.com/egeszsegrehangolva.hu
facebook.com/spiritualislelkitanacsadas
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Három évvel ezelőtt a Zooo+ Ma-
gazin televízió-műsorába készítet-
tem vágóképeket, azonban most csa-
ládostul látogattunk a parkba, így
volt lehetőségem, hogy néhány fotót
is készítsek. Több mint 30 ezer rózsa-
tő díszlik a kertben, de van itt min-
denféle látványosság. Csónakázótó,
éttermekkel a partján, frissen fogott
pisztrángot is kínálnak nyárson sütve,
jóféle osztrák sörrel. Persze van, aki
a sacher virslit részesíti előnyben,
amit errefelé csak frissen reszelt tor-
mával fogyasztanak. Eközben a ta-
von, a kis szigeten élőzene szórakoz-
tatja a nagyérdeműt. Egyéb zenei
előadások és performanszok is talál-
hatók a park műsorajánlatában. Szö-
kőkutak, medencék, rózsalugasok és
romantikus kerti padok csalogatnak,
hogy egyre jobban felfedezzük ezt a
mesevilágot. Gondoltak az idősekre
és a mozgásukban korlátozottakra is,
elsősorban azért, mert rehabilitációs
célra is használják a parkot. Ötlépé -
senként alakítottak ki hangulatos pi-
henőket a mozgásszervi, vagy éppen
légzőszervi problémákkal küzdő em-
bereknek. Természetesen ehhez
megfelelő infrastruktúrát építettek ki
az elmúlt években, parkolókkal, tö-
megközlekedéssel.

De térjünk vissza a rózsaünnep lát-
ványosságaihoz! Árvalányhajágyás,
csobogók és szökőkutak, levendula -
ágyások és gyógynövények minden-
hol. Ne feledkezzünk meg azonban
az évszázados fák monumentális szi-
luettjéről sem, valamint árnyékuk-

Ki gondolta volna, hogy a 2000-es év ausztriai, weikesdorfi lóversenyei után
visszatérek erre a méltán gyönyörű vidékre! Ezúttal felderíteni és filmezni ér-
keztem a Baden bei Wien városában virágzó csodaszép rózsakertet, a Dobl-
hoffparkban. Ez a hét hektáros, bámulatos szépségű virágtenger rengeteg lá-
togatót vonz a fővirágzás idején, azaz június közepén. Van még itt számos bo-

rospince, fürdő, kaszinók és rengeteg látványosság, a Bécstől csak né-
hány kilométerre fekvő, egykori császári pihenőkertben.

SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

RÓZSÁK VÁROSA

Tearózsák,
ágyásrózsák,
ramblerek

BADEN
Szöveg és fotó: Nagy Ferenc

ban hűsölni sem utolsó dolog ebben
a kellemesen meleg nyár eleji idő-
szakban. Tearózsák, ágyásrózsák,
ramblerek és klimberek mindenütt.
Sok az angol rózsa, de történelmi ró-
zsákban sincs hiány. Aki elfárad, és
megelégeli a sok látványosságot, für-
dőt vehet, vagy éppenséggel egy
klasszikus kávéház teraszáról figyel-
heti a rózsaünnep forgatagát.

Aki azonban nem jutna el ide,
bokros teendői miatt, annak aján-
lom a győri Városháza tér fantaszti-
kus rózsáit, vagy a szökőkút melletti
pihenőpadokat, egy kis napközbeni

töltődésre!
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Gyõr, Kölcsey u. 1.  Info: 96/313-953 • 06-30/6827-591 • 06-30/9473-535

Puskás Profil
HÁZTARTÁSI GÉPEK • BEÉPÍTHETÔ KÉSZÜLÉKEK • KLÍMÁK

szerviz

szaküzlet

üzembehelyezés
5 év garancia

Emlékeznek még Bogira, Elmóra, Fűszerre,
Lujzira, Tinára, Tányára, Tulipánra, Táliára, Tomá-
ra és Aurorára? Nyolc kutya és két cica – ők
mind a Győr+ Mancsok rovat gazdikeresői vol-
tak az elmúlt négy hónapban, akiknek sikerült
meglelnünk a számukra tökéletes családot.

TAPÍRFIÚ 
született az állatkertben

Nagy örömünkre, ismét új jövevényt köszönt-
hettünk a lakóink között: kis tapírfiú született.
A Xantus János Állatkert büszke rá, hogy ha-
zánkban sikeresnek számít a közönséges ta-
pírok tenyésztésében, ezt a június 1-én meg-
született kilencedik kistapír is bizonyítja.

Mandula és Mogyoró, a tapírszülők, akik békés,
kifejezetten nyugodt állatok, imádják, ha gondo-
zóink és a táborozó gyerekek simogatják őket.

Most is féltő gondossággal nevelik kicsinyüket.
Érdemes tudni róla, hogy két hete látta meg a nap-
világot, súlya most nagyjából tíz kiló, most még
nem fogyaszt szilárd táplálékot, a mamája tíz hó-
napos koráig szoptatja. Igazi rosszcsont kisfiú, ezt
jól példázza, hogy úszótudományát már kipróbál-
ta a mama mellett, a ház medencéjében. Nagyon
szeret a friss szalmában ugrálni, rohangálni.

A kistapírok testén világos színű pettyek és
hosszanti irányú csíkok láthatók, melyek a rejtőz-
ködést segítik a sűrű bozótban, ezeket majd fél -
éves korában fogja elveszíteni. Természetesen ná-
lunk semmiféle veszély nem fenyegeti a kicsikét,
és a látogatóink is megleshetik a Dél-Amerika-ház
üvegablakán keresztül, miként cseperedik és válik
egyre kíváncsibb tapírfiúvá.

A fogságban született tapír ritkaságnak számít,
ezért is nagy öröm, hogy Győrben már kilencszer
lehettünk tanúi ennek az örömteli eseménynek.
Majd ha felnő, valószínűleg egy másik állatkertben
alapíthat saját családot.

Jöjjenek el és nézzék meg az új jövevényeket!
Vár az állatkert!

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

Sikersztori a Gyor+ Mancsok´́

Tíz valóra vált 

A tizedik nagy siker után sem állunk meg, a
Győr+ Mancsok rovat újabb kutyussal jelentkezik,
a nyolcéves Jonatánnal, akinek vélhetően még so-
sem volt gazdija, a menhelyre az utcáról került be.
Ettől függetlenül hihetetlenül okos jószág, szoba-
tiszta, imád fürdeni, ügyesen sétál, ráadásul nagy-
szerűen kijön kanokkal, szukákkal és az emberekkel
is, akiket eláraszt puszikkal, pacsikkal. Ha valaki időt
ad neki, s megismeri, biztos, hogy beleszeret. 

Rajta kívül még hárman várnak gazdira: Mar-
ci, Merci és Berci. Érdeklődni lehet a 06-20/229-
5964-es telefonszámon és a gyormenhely@
gmail.com e-mail címen.

ÁLOM
Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Marcali Gábor

Pirity Árpádtól – aki az egyik bíró lesz – meg-
tudtuk, eddig 140-en neveztek, tehát várhatóan
eléri a 150 fős maximumot a versenyzők száma.
Az A-Team Kupa 8–18 óráig tart, a kapu egész
nap nyitva áll a nézőközönség előtt. A megmé-
rettetésre nemcsak profikat, hanem hobbiku-
tyásokat is várnak. A verseny célja, hogy népsze-
rűsítsék a sportágat régiónkban, azoknak pedig
különösen fontos lehet a győrzámolyi agility ku-
pa, akik kijutottak a júliusi Európa-bajnokságra. Szerző: Bodrogi Sára  /  Fotó: Pixabay

Ötödik éve rendezik meg az A-Team Kupát
Győrzámolyon. A vasárnapi megmérette-
tés felkészülés is lehet a júliusi Európa-baj-
nokságra, amelynek Ausztria ad otthont.

A Győr+ Mancsok rovatunk elérkezett az
első nagy mérföldkőhöz: immár tíz men-
helylakó álmát váltottuk valóra azzal,
hogy segítettünk nekik otthonra lelni.
Ám ez még csak a kezdet, most újabb ku-
tyussal, Jonatánnal jelentkezünk.

Gyorzámolyon
Újra agility verseny

´́
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Kapros-ordás lepény, 
vaníliás-fahéjas 
meggyraguval

Az orda egy másodlagos eljárással, tejsavóból
készített sajtféleség. Állaga lágyabb, mint a tehén-
tejből készült túróé, de ahhoz hasonlóan felhasz-
nálható. Romlékony, emiatt csak a frissen készült
ordát javasolt felhasználni.

A tojásokat az ordával, a cukorral, a liszttel és a
citrommal összekeverjük, és sütőpapírral bélelt
tepsiben 180 fokon készre sütjük. A meggyeket ki-
magozzuk, a fűszerekkel és a cukorral lekvárállagú-
ra főzzük. A langyos ordás lepénnyel kínáljuk.

300 g orda, 4 db tojás, 5 ek. cukor, 5 ek. liszt,
kis citromlé és egy citrom reszelt héja, egy

marék kapor, csipet só, 400 g meggy, 4 ek. cu‐
kor, csipet fahéj, vanília, ízlés szerint

Talán mondhatom, hogy ez a világ egyik legegyszerűbben elkészít-
hető, legüdítőbb nyári levese. Elsőre kicsit bizarrnak tűnik, de ha
megkóstolják, biztosan imádni fogják, pláne jéghidegen. Minden
alkotóelemet közvetlenül a hűtőből kivéve felaprítunk és egy tur-
mixgépbe téve, alaposan összeturmixolunk. Ha valakinek nem
olyan jó a gépe, ne csüggedjen, csak szűrje át egy szűrőn, és máris
kész a tökéletes állagú krémleves. A mozzarellát száraz, forró, tef-
lon bevonatú serpenyőbe helyezve, meggrillezzük, és már ehetünk
is! Aki szeretné, tejföllel még megbolondíthatja a kész levest.

Kovászosuborka-krémleves,
grillezett mozzarellával

Látszólag furcsa párosítás a kapor és a meggyragu egy desszertben, és a kovászos uborkáról sem a leves ugrik be mindenkinek, de Nagy Eszter
Creative Chef e heti ajánlata meggyőzi a kétkedőket, hogy nem kell félni a látszólag össze nem illő hozzávalók párosításától. És ha mindehhez még
sajtot is kínál, biztosak lehetünk, hogy a húsmentes, gyorsan elkészülő főétel és desszert kóstolása után a kétkedők is elismerően nyilatkoznak. 

#creativechefeszter  
@creativechefeszter

a hihetetlen páros
KAPOR ÉS MEGGY, 

creativechef.hu

Tá
m

og
at

ók
:

800 g már kész kovászos uborka, 200 g kovászosuborka‐lé, 
200 g csemegeuborka, 50 g csemegeuborka‐lé, 1 egész kígyóuborka
1 gerezd fokhagyma, 1 csokor kapor, 200 g zöldségalaplé 
tejföl a díszítéshez, 200 g pizzamozzarella



+36-96/200-203 • +36-30/998-6633

PEGAZUS TRANSZFER • TÖBB MINT REPTÉRI TRANSZFER
A kényelmes nyaralás Önnek is jár

AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBANwww.pegazustranszfer.hu 
TÖBB MINT

NON-STOP telefonos ügyelet: +36/30/998-6633

„Háztól-házig” személyszállítás • Különbözô típusú járatok, akár 17 fôig
DISZKONT JÁRATOK akár
2.999 Ft/fô/út áron

INGYENES Wifi, INGYENES BANKKÁRTYÁS fizetés

BUDAPEST, BÉCS, POSZONY repülôterekre és EGYEDI utakra is!

A szárnyashajó alsó szintjéről elő-
kecmergő turistát azonnal mellbe,
azaz inkább orron vágja az a szúrós
kénszag, ami a kikötő környékén len-
gedez. Innen pár lépésre működik
ugyanis az a különleges fürdő, mely-
nek kénes iszapja állítólag hihetetlen
gyógyerővel bír. Pár euróért pedig
bátran nyakig merülhetünk a szür-
késfehér sárfürdőbe. Aztán szálljunk
ki, és várjuk meg, míg megszárad raj-
tunk az iszap. A hatás pedig garantál-
tan nem marad el, a kén jellegzetes
záptojásszaga ugyanis napokig érez-
hető lesz majd a bőrünkön.

A fürdőzés után viszont elő a ba-
kancsot meg a túrabotot! Strandpa-
pucsban ugyanis nem valószínű,
hogy meg tudjuk mászni a fölénk tor-
nyosuló hegyet. A Vulcano központi
krátere mindössze 500 méter magas,
az ösvény azonban meredeken emel-
kedik. Ráadásul hol sziklás, hol meg
poros. A megfelelő cipőtalp tehát kö-
telező. No meg a megfelelő erőnlét
is, ha jó turista módjára, délidőben
indítjuk meg a csúcstámadást. Kárpó-
tol viszont a mászás fáradalmaiért a
lenyűgöző panoráma, ami minden
szinten magával ragad.

A Vulcano nem magányos földda-
rab, hanem a Szicíliától északra húzó-
dó Lipari-szigetcsoport része. Az öt
nagyobb és néhány apróbb szige-
tecskére pedig egyre szebb kilátás
nyílik, ahogy haladunk felfelé a krá-
ter északi oldalán. A csúcson végre
megpihenhetünk, és elkészíthetjük
az egész nyaralás legszebb képeit,
melyhez a délutáni órákban a legjob-
bak a fényviszonyok. A kráter pere-
mén kialakított helikopter-leszállóhe-

lyen pedig kényelmesen le is teleped-
hetünk, hogy elfogyasszuk a tűzhá-
nyóra felcígelt, és a nyári melegben
igencsak szomorúra fonnyadt szend-
vicseket. No meg a langymeleg szén-
savas ásványvizet.

Fumarola
Az olasz nyelvből átvett, és

elég furcsa hangzású kifejezés
olyan nyílást jelöl, melyen ke-
resztül vízgőz és gáz tör elő a
földkéregből. A Vulcanón pedig
bőségesen találunk ilyen fumaro-
lát. Bár a repedéseken keresztül gyak-
ran érdekes, süvítő hang kíséretében
távozik a gáz, a nyílások környékét pe-
dig élénksárgára festi a kicsapódó kén,
nem ajánlott túl közel menni, az ilyen
kifúvás ugyanis akár több száz fokos
is lehet. A kiáramló kén-hidrogén pe-

dig már kis mennyiségben is mérge-
ző lehet. A szél azonban szerencsére
hamar szétoszlatja a káros vegyülete-
ket. 

A sziget szuvenír-árusainál minden
mennyiségben vásárolhatunk jellegze-
tes színű kénkövet, így nem feltétlenül
kell az életünk kockáztatása árán szed-
ni össze a fumarolák közvetlen közelé-
ből a szagos emléket, amit magunkkal
viszünk. Ugyanezen árusoknál hihetet-
len választékát találjuk a vulkanikus kő-
ből, azaz például bazaltból, obszidián-
ból vagy habkőből készült karkötőknek
és nyakláncoknak is.

Termálstrand
Nemcsak a hegyen, de az egyik

partszakaszon is működnek fumaro-
lák, melyek helyét a sekély vízben fel-
áramló buborékok jelölik. A vulkani-
kus tevékenységnek köszönhetően,
érezhetően langyosabb itt a tenger,
mint a sziget egyéb strandjain. Érde-
mes kipróbálni a különleges élményt,
túl sokat azonban ne időzzünk a víz-
ben, mert itt is veszélyes lehet, ha
megnő a gázkoncentráció.

Ez itt a kénköves

POKOL!
Szerző, fotó: Kisté

Van egy apró sziget és rajta egy tűzhányó, amelyet a római -
ak a tűzistenről, Vulcanusról neveztek el. Úgy hitték ugyanis,
hogy a hegy alatt működik az istenség kovácsműhelye. Ez
persze nem így van, a tűzhányó kráterében azonban bárki
könnyen a kénköves pokolban érezheti magát. Nem vélet-
len, hogy Vulcano-sziget az egész „műfaj” névadója lett. A
mi vulkán kifejezésünk is pont innen ered.

 Egy 
rendkívüli sziget 

Szicília
északi partjainál



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Érdeklôdés: • Horváth Csilla 70/321-7759 • Budai Mónika 30/640-8794

42 nm-es lakás 1+1 szoba 7 nm erkéllyel 

MÁR 17,5 M Ft!

Az elsô 15 vevô
AJÁNDÉK KLÍMÁT KAP 

2018. június 30-ig!

NYÍLT NAP
2018. június 16-án 9—13 óráig

a Panoráma lakóparkban

SZABADHEGYEN!
Nézze meg referencialakásainkat kulcsrakészen 
és emelt szintû fûtéskészen is! Ismerje meg
legújabb projektünket, kösse le bevezetô áron!

Szabadhegy Győr egyik legkedveltebb városré-
sze, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy már két éve
rendületlenül folynak a társasházi lakások értékesí-
tései, de még mindig óriási az igény rájuk. Emiatt
ismét közel száz lakás építésébe kezd a kivitelező.

A projekt tervezésekor a beruházó próbált min-
denki számára kedvező lakásokat kialakítani, ezért a
másfél szobástól egészen a tágas penthouse laká -
sokig mindenféle méret megtalálható. Sőt, bizonyos
ingatlanoknál, még a válaszfalak mozgatására is lehe-
tőség nyílik, ezzel is kedvezve a vevő igényeinek.

Most alkalom nyílik, hogy megnézze az épülő és
a lassan átadásra váró lakásokat, megismerje az új
projektet és személyesen tehesse fel kérdéseit a
beruházónak.

Az Édes Otthon Győr Ingatlan iroda már sokadik
alkalommal szervez hasonló Nyitott Napot óriási si-
kerrel, ugyanis a helyszínen feltehetik a CSOK-kal, hi-
tellel kapcsolatos kérdéseiket hitelspecialistánknak.
Ismerje meg, állami támogatásokkal hogyan tud a
legkedvezőbben hozzájutni az Édes Otthonához.

Ne felejtse, a kedvező 5 százalékos áfát csak
2019 év végéig hirdették meg, utána biztosan
emelkedés várható.

Szabadhegyi Édes Otthon

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon:
Horváth Csilla 06-70/321-7759
Budai Mónika 06-30/640-8794

HA FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, VÁRJUK SZOMBATON 
A PANORÁMA LAKÓPARKBAN SZABADHEGYEN!

28 2018. június 15.

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



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Pár lépésre a Belvárostól, Gyôr-
Nádorvárosban eladó 58 nm-es,
amerikai konyhás nappali + 2 háló-
szobás, 2000 után épült tégla tár-
sasházi lakás. Egy tisztasági festés
után azonnal birtokba vehetô. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Gyôr-Szabadhegyen eladó ez a ki tû -
nô állapotú, 2. emeleti, bruttó 72,34
nm-es, nettó 61,33 nm-es, amerikai
konyhás nappali + 2 szobás, tágas te-
tôtéri lakás. A lakáshoz udvari gépko-
csibeálló és saját padlástér tartozik. 

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718

Gyôr-Szabadhegyen eladó 73 nm-
es, nappali + 3 szobás lakás 10 nm-
es erkéllyel. Paraméterek: 30-as tég-
la, 15 cm-es szigetelés, 3 rétegû
mûanyag nyílászárók. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Szabadhegyen eladó igényes
kialakítású, 71 nm-es, nappali + 2
szobás, amerikai konyhás, tégla -
építésû, erkélyes lakás. Az ingatlan
2003-ban épült, fûtése házközponti,
egyedi mérôvel.  

Horváth Csilla: 
70/321-7759 

Gyôrújfalu új részén, 623 nm-es tel-
ken épül ez a 76 nm-es ikerház. El-
osztása: amerikai konyhás nappali +
3 szoba. A két lakásnak teljesen el-
különül a bejárata és a kert része is
leválasztható, elszeparálható.

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718 

Gyôr Belvárosában impozáns tár-
sasház épül, melyben 42—140 nm-
ig lakások, penthouse-ok és földszin-
ti irodák leköthetôk. Ez a földszinti la-
kás 58,75 nm + 8,6 nm teraszos +
75 nm udvarrész tartozik hozzá.  

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718 

Új lakópark épül Gyôr közelében,
melyben korlátozott számban laká -
sok még leköthetôk. Ez az 55 nm-es
lakás a földszinten található. Elosztá-
sa: nappali + 2 szoba. A lakáshoz
45 nm saját kert kapcsolódik.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Gyôr-Szigetben, a Belváros szom-
szédságában, új építésû, 60,29 nm-
es, nappali + 2 szobás, elsô emeleti,
erkélyes lakás eladó. Fedett kocsibe-
álló is vásárolható. A házban 33—66
nm-es lakások közül választhat.

Horváth Edina: 
70/587-4020 

Gyôrújfalu csendes, kedvelt utcájá-
ban kínálom eladásra ezt a 97 nm-
es ikerházat, melynek közös fala
nincs. Elosztása: a 3 szoba mellett
tágas nappali és egyéb helyiségek is
kialakításra kerültek. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ár: 22 M Ft Ár: 28,9 M Ft Ár: 28,5 M Ft Ár: 23,3 M Ft 

Ár: 23,9 M Ft Ár: 29,9 M Ft 

Akció! 20.347.625 Ft helyett
19.900.000 Ft! Gyôr Belvárosában
épülô társasházban, 42—140 nm-ig
lakások, penthouse-ok és földszinti
irodák leköthetôk. Ez az 1—3. emeleti
lakás 42,82 nm + 5,81 nm erkélyes. 

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718 Ár: 33,9 M Ft 

Modern, zöldövezeti lakások aján-
dék klímával! Amennyiben június vé-
géig lefoglalja otthonát, klímát adunk
ajándékba. Gyôr-Szabadhegyen eladó
42 nm-es, nappali + 1 szobás, má-
sodik emeleti lakás, 7 nm-es erkéllyel.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 17,5 M Ft Ár: 28,5 M Ft Ár: 18,4 M Ft 

Gyárvárosban, családi házas környe-
zetben 39,86 nm-es, földszinti, nappa-
li + 1 szobás lakás eladó, új épí té sû
társasházban. A házban 25—67 nm-es
lakások közül választhat. Mély garázsi
beállók 2,89 M Ft-tól vásárolhatók.  

Horváth Edina: 
70/587-4020 

Ár: 19,9 M Ft 

Ár: 15,5 M Ft 

Bízza meg cégünket ingatlana érté-
kesítésével és mi garantáltan 1—3
hónap alatt eladjuk, ráadásul
100.000 Ft-ot elengedünk a jutalék-
ból. Az akció 2018. június 30-ig tart.

HOZZA MAGÁVAL
EZT A KUPONT!
100 000 Ft-ot ÉR!

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

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos muszaki elokészíto

komuves muvezeto villanyszerelo muvezeto

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

Kiadó
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-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését

Feltétel: C kategóriás jogosítvány Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség.

NYÍLT NAP: 2018. június 23. 9 óra
9184 Kunsziget, Fô út 51.

Szeretnél te is Federal-Mogul Powertrain csapattag lenni?

JELENTKEZZ! 06-96/552-656
kunsziget.job@federalmogul.com

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja sa-
ját tulajdonában lévő Győr, Kálvária u.
4–10. szám alatti, földszinti 64 m2-es,
emeleti 50 m2 és 120 m2-es helyiségeit
iroda céljára, valamint a Győr, Lajta u.
25. szám alatti, földszinti 18 m2-es he-
lyiségét üzlet, raktár céljára.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosí-
tás személyesen (időpont-egyeztetést követő-
en) vagy telefonon kérhető:
GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág 
E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu
Tel.: 96/505-053.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

ÜGYINTÉZÔ 

Fôbb feladatok: lakossági és közületi
ügyfelek részére hulladéktároló edények ki-
szállítása; hulladékgyûjtô edények ismeret-
len használóinak felkutatása, szükség ese-
tén edény beszállítása; zsákos közületi
ügyfelek részére zsákok kihelyezése;
hulladékgyûjtô edények ellenôrzése; szám-
lareklamáció miatti ellenôrzés, helyszíni ki-
vizsgálás; lakatlan ingatlanok közszolgálta-
tás igénybevételével kapcsolatos ellenôrzé-
se; új partnerek közszolgáltatásba történô
bevonása; méltányossági kérelmek elbírá-
lásához helyszíni ellenôrzés

Feltétel: min. középfokú végzettség; fel-
használói szintû számítógépes ismeret; ru-
galmasság; logikus gondolkodás; munka-
bírás, terhelhetôség; precizitás, pontosság;
jó kommunikációs és kiváló problémameg -
oldó készség; „B” kategóriás jogosítvány

Munkavégzés helye: 9028 Gyôr 
(Sashegy), Külsô Fehérvári út 1.

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs le-
velét, valamint a végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyokat az alábbi e-mail címre várjuk: munka-
ugy@gyhg.hu. Kérjük, szíveskedjen az e-mail tár-
gyaként feltüntetni: „Ügyintézô” pozíció.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

NEHÉZGÉPKEZELÔ
Feltétel: min. 8 általános, nehézgépkezelôi és/vagy földmunka rakodó- és szállítógép-kezelô OKJ-s bizonyítvány, gépkezelôi jogosítvány, 4511-
es gépcsoport. Elônyt jelent: gyôri lakhely. Munkavégzés helye: 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1. vagy
munkaugy@gyhg.hu Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

Korábban a Bisinger sétányra már került
hasonló szerkezet. Ez is vandálbiztos kiala-
kítású, mozgáskorlátozottak számára is
használható, az üzemeltetésével járó szer-
vizelési munkálatok egyszerűen elvégezhe-
tőek.

A fülke rozsdamentesacél-borítású. Bel-
ső részei könnyen tisztíthatóak, a beltérben
lévő szappan- és a WC-papíradagoló egy
külön kialakított, a használó által nem elér-
hető szerviztérből üzemel. Az illemhely vi-
lágítással, fűtéssel, szellőzéssel rendelkezik,
ajtaja automatikusan működik, s használat
után automatikus ürítést végez a tisztántar-
tás végett. 

Használati díja 200 forint. Nyitvatartási
ideje a foci vb-t követően: minden nap 6 és
24 óra között. 

A beépített kommunikációs egység az
üzemeltető felé jelzi a szappan, a papír fo-
gyását, illetve azt, ha a használó irreálisan
hosszú időt tölt benne. A takarításról, a
szükséges anyagok rendszeres feltöltésé-
ről alvállalkozó gondoskodik, a kapott jel-
zések alapján.

Újabb automatizált közterületi nyilvános illemhelyet telepí-
tett Győrben a Győr-Szol Zrt. Ezúttal a Belvárosba, a Virág-
piac tér közelébe, a Zechmeister utca és a Rába part közötti
részre került a létesítmény. A futball-világbajnokság ideje
alatt, tekintettel a Rába-parton működő vb-teraszra, a he-
lyiség folyamatosan üzemel.

Automata illemhely 
a Virágpiac téren is
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FELADATOK:
• Mechatronikai részegységek felépítése

• Részegységekből beültető gépek és rendszerek összeépítése, tesztelése
• Elektromos vezérlések, kapcsolószekrények felépítése és tesztelése

• Pneumatikus egységek, vezérlések felépítése és tesztelése
• Vázak, burkolatok szerelése, beépítése

• Mechatronikai rendszerek, gépek programozása, beállítása, működtetése

ELVÁRÁSOK: 
• Minimum középfokú szakirányú végzettség (mechatronikus, elektrotechnikus, villanyszerelő, gépész)

• Szerelési és üzemelési tapasztalat gépszerelési és automatizálási területeken
• Műszaki rajzismeret

• Iparági informatikai beállítottság (vezérlések, műszaki szoftverek), MS Office, Lotus
• Képesség önálló munkavégzésre és csapatmunkára, terhelhetőség.

• Utazási hajlandóság (külföldre is)

Előny:
• Angol vagy német nyelvismeret

• B kategóriás jogosítvány

Mikroelektronikai ipar részére
egyedi gépeket gyártó társaság

Jelentkezz önéletrajzod elküldésével
a hr@vtmechatronics.hu címen!munkatársat keres.

mérnök

ÁLLÁS NEKED!

Mechatronikai
szerelő technikus

Elkészült a Kálóczy tér és a Hé-
dervári út csomópontjában lévő
körforgalom zöldszigetének fejlesz-
tése. A kertészek négy gömb-
meggyfát, sövény kialakítására 260
darab babérmeggycserjét, a díszí-
tőérték folyamatos fenntartásáért
100 darab évelő kék sudárzsáját és
100 darab ugyancsak évelő pom-
pás kúpvirágot ültettek el a forga-
lomterelő szigetben. Ugyanide ta-
lajtakarási funkcióval 80 négyzet-
méter gyepszőnyeget is telepítet-
tek. A fák, a cserjék és az évelő nö-
vények vízcsepegtetős, a gyepfelü-
let öntözőfejes rendszerből kapja
az éltető vizet.

Takács Krisztián önkor-
mányzati képviselő június
18-án 16–17 óráig fogadó-
órát tart a Városháza
Zechmeister II Termében.

FOGADÓ-
ÓRA

Álláshirdetés

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

Feladat: A saját és az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok hasznosítási fel-
adatainak műszaki ellátása.  

Elvárások: minimum középfokú mű-
szaki végzettség • felhasználói szintű
számítógépes ismeretek • ügyfélori-
entált szemlélet • problémamegoldó
képesség, konfliktuskezelés • jó kom-
munikációs készség • B kategóriás jo-
gosítvány • saját tulajdonú gépjármű

Előnyt jelent: ingatlankezelésben
szerzett tapasztalat

Jelentkezési határidő: 2018. július 6.

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

ingatlanhasznosítási
ügyintézó́

A tervek szerint az előttünk álló
időszakban ugyancsak megújul az Új
Bácsai út–Ladik út és a Kodály Zoltán
u.–Földes Gábor u. kereszteződésé-
ben lévő körforgalom zöldszigete.

Győrben a körforgalmak növény-
zetének megújítására hirdetett prog-
ram 2015-ben indult. Radnóti Ákos
városüzemeltetésért felelős alpolgár-
mester kezdeményezésére a Győr-
Szol Zrt. kezdte el megújítani a város-
ban található körforgalmak díszítő
növényzetét. „Fontos, hogy az utób-
bi években szép számban megépített
körforgalmak ne csak a közlekedők
biztonságát szolgálják, de egyúttal le-
gyenek a város rendezett, üde szín-

foltjai is” – mondta el a program in-
dításakor az alpolgármester. 

A cél, hogy dekoratív, színes terüle-
tek alakuljanak ki, ugyanakkor annak
fenntartása minél költséghatékonyab-
ban, kevés kézi erő igénybevételével
valósuljon meg. Ahol a technikai felté-
telek engedik, ott öntözőrendszert is
telepítenek a körforgalomba.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemelteté-
si és Kivitelezési Igazgatósága nagy
hangsúlyt fektet a már megszépült
körforgalmak és ágyások fenntartásá-
ra is. A kipusztult vagy éppen ello-
pott növények helyett újakat telepí-
tenek, az ágyásokat folyamatosan ka-
pálják és gyommentesítik.

SZÉPÜLT MEG
Újabb körforgalom 
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ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

Várjuk
szíves érdeklôdésüket
elérhetôségeinken:

Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft.
9027 Gyôr, 
Gesztenyefa u. 4.

Tel.: +36-96/506-978 vagy
+36-30/948-4701.
E-mail: info@ipgyor.hu

Megkezdôdött a Gyôri Ipari Parkban az új
területen kialakított telkek értékesítése. A
Gyôri Ipari Park bôvítési területén, a Tatai
u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel szemben
3.000 m2 és 50.000 m2 között igény sze-
rinti nagyságú telkeket ajánlunk azok ré-
szére, akik az ipari parkban kívánnak lete-
lepedni és tevékenykedni. A telkek teljes
közmû ellá tás sal, aszfaltburkolatú utakkal
és közvilágítással kerülnek értékesítésre. 

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

Továbbá 2-3 féle levessel és 5-6 féle menüvel várjuk Kedves Vendégeinket!

Az EXTRA menü ára:
5600 Ft/2 fő helyett 

EXTRA menüajánlatunk
• Húsleves vagy májgombóc-

leves (2 fő részére)
• 2 Személyes Marcal Tál 
• 2 adag saláta
• 2 adag desszert

4800 Ft/2 fő!

Puskás Profil
SZAKÜZLET és SZERVIZ

átvizsgáltan  

szárítógépekHASZNÁLT és BEMUTATÓ készülékek

mosógépek

mosogatógépek1 év garanciával,

25.000 Ft-tól. 
GYÕR, KÖLCSEY U. 1. • INFO: 96/313-953 • 06-30/6827-591 • 06-30/9473-535

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá-
dogos és lapos tetők, szige-
telési munkák készítése. 06-
30/355-6991

Redőny, gurtnicsere, szú-
nyogháló, reluxa, szalagfüg-
göny rövid határidővel. In-
gyenes felmérés! 06-70/233-
9213

Lomtalanítást vállalnék, la-
kások, pincék ürítését, taka-
rítását, megegyezés szerint.
06-70/675-0654

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. 06-
20/517-2701

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo-
gozást, lapostető-szigetelést,
falak javítását, festését, garan-
ciával, engedménnyel válla-
lom. Tel.: 06-30/376-2712.

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, fotótapéták felragasz-
tását, laminált padló leraká-
sát vállalom. Tel.: 06-70/245-
8931.

Lomtalanítást vállalok, hív-
jon bizalommal. Kőszegi Ti-
bor. Tel.: 06-20/551-3865.

Növényvédelem, gyomirtás,
fűgondozás szakembertől.
06-70/384-8217

Lomtalanítást vállalok, elta-
karítom limlomját, ingyen el-
szállítom felesleges holmiját.
06-20/996-7268

Lomtalanítást vállalok ingye-
nes elszállítással a padlástól
a pincéig, Hívjon bizalom-
mal! Telefonszám: 06-
70/707-5812.

Kárpitozás! Ülő, fekvő búto-
rok javítása, áthúzása, anyag-
választással. Ingyenes felmé-
rés – szállítás. Autók, robo-
gók kárpitjainak javítása, át-
húzása. Telefonszám: 06-
70/884-6838.

Bojlerek javítását és villany-
szerelést vállalok Győrben és
környékén. Tel.: 06-70/384-
6557.

Mozgásgyógyászat! Fizikai
fájdalmak, sérülések, zsibba-
dások, gerincbántalmak,

izomsorvadás gyógykezelése.
Samodai 06-30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

Órák -50% kedvezménnyel.
Győr, Marcalváros II, Borsos
Miklós u. 5.

Régi szerszámokat, hagyaté-
kot-régiséget veszek. Lomta-
lanítást, ház kitakarítását vál-
lalom. 06-20/509-8884

Bélyeget, képeslapot, fém-
és papírpénzt, kitüntetést,
jelvényt, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő, díjtalan
kiszállással. Pál István. Tele-
fonszám: 06-20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven-
nék. Telefonszám: 06-
70/564-2280.

Készpénzért magas áron an-
tik bútort, festményt, heren-
di porcelánt, eozinos Zsol-
nayt, kristályokat, ezüst tár-
gyakat, ékszert, régi órákat,
könyveket, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. Hívjon

bizalommal! Érdeklődés az
alábbi telefonszámon: 06-
70/640-5101. Kérésre díjta-
lanul házhoz megyünk!

INGATLAN

Győr-Belvárosban, 55 nm-es,
erkélyes panellakások el-
adók. 18.250.000 Ft-tól. 06-
70/940-4046

Adyvárosban, 2 szoba + hal-
los, 53 nm-es panellakás el-
adó. 15.500.000 Ft. 06-
70/633-5250

Eladó 21 hektár családi kis-
birtok a Móri borvidéken! 4
hektár szőlő, 16 hektár szán-
tó,1 hektár erdő. Telefon: 06-
20/369-8019.

LAKÁSCSERE

06-96/505-050

Adyvárosi, 1 szobás, 38 nm-
es, komfortos, felújított, ha-
tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne, 45–50 nm-
es, 2-3 szobás, határozott-
határozatlan idejű, téglaépí-
tésű bérleményre. Bán Ala-
dár u. kizárva. Tartozás átvál-
lalása lehetséges. (Hirdetés -
szám: 496.)

Marcalváros I, 3 szobás, 53
nm-es, összkomfortos, ha-
tározatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, 36–45
nm-es, határozatlan-hatá-

ÁLLÁS

Azonnali belépéssel győri
gépipari cég munkavállaló-
kat keres, betanított munká-
ra: hengerfejek megmunká-
lására nettó 190.000 Ft elér-
hető keresettel, valamint tar-
goncásokat nettó 200.000 Ft
feletti bérezéssel. Érdeklő-
dés: 96/511-003, 06-30/266-
4549 (ingyenes).

Épületdíszítéssel foglalkozó
vállalkozás Győrben, főállás-
ban alkalmazná Önt! Tanul-
jon új szakmát, legyen büsz-
ke munkájára! A szakembe-
reket átképezzük! Német
nyelvtudás és jogosítvány
előnyt jelent! Fényképes
önéletrajzokat az
info@ornamentika.hu
e-mail címre várjuk!

CNC gépkezelőket, forgácso-
lókat, darusokat (felülről
vezé relt), üzemeltető villany-
szerelőket, géplakatosokat,
méréstechnikusokat, ková-
csokat keresünk győri mun-
kahelyre. 1.500–1.800 Ft
nettó órabér. 06-70/604-
1265, 06-70/366-5722. 
munka15@index.hu

rozott idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdeté s -
szám: 497.) 

Belvárosi, 3 szobás, 126 nm-
es, komfortos, felújításra szo-
ruló, egyedi gázfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 50–55 nm-es,
1+2 fél szobás, határozatlan
idejű bérleményre. Sziget,
Újváros kizárva. (Hirdetés -
szám: 501.)

Belvárosi, 1 szobás, 36 nm-
es, komfortos, teljesen felújí-
tott, egyedi gázfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 36–45 nm-es,
1+ fél–2 szobás, határozat-
lan idejű bérleményre. Szi-
get, Gyárváros, Újváros és
Bán Aladár utca kizárva. (Hir-
detésszám: 503.)

Marcalváros I, 2 szobás, 50
nm-es, összkomfortos, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne, 53–60 nm-
es, 1+2 fél szobás, határozat-
lan idejű bérleményre. Szi-
get, Újváros, Belváros, Gyár-
város, Bán Aladár utca kizár-
va. (Hirdetésszám: 506.)

Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm-
es, összkomfortos, felújított,
határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, 3 szobás
vagy annál nagyobb, határo-
zott-határozatlan bérlemény-
re. Sziget, Újváros, Stadion u.
és Bán Aladár u. kizárva. (Hir-
detésszám: 507.)
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Ingatlanközvetítés
Lakóingatlanok és irodák
értékesítése, közvetítése,

bérbeadása.

Értékbecslés
Hozamalapú, költségalapú 

és piaci összehasonlító értékbecslés. 
Hitelbiztosítéki értékmegállapítás.

Portfólio menedzsment
Magánszemélyek és cégek ingatlanportfóliójának

profitorientált kialakítása, teljes körû
mûködtetése (bérlôk felkutatása,karbantartási
munkák elvégzése, havi elszámolások, hivatali

és közüzemi szolgáltatások ügyintézése).

Hitelközvetítés
Bankfüggetlen ügyintézés,

irodánkon keresztül 
vásárolt ingatlanok esetében

ingyenesen.

Győr, Szent István út 35–37.   •   +36-30/869-3321   •   www.horizonting.hu   •   www.facebook.com/horizonting

Hogy legyen ideje másra!
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el-
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye egy palack Irsai Olivér, a pannonhalmi Pécsinger Szőlő-
birtoktól. Játékunkban 18 éven felüliek vehetnek részt. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig:
9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.

A Pannon-Víz Zrt.-nek 140 gépjár-
műve van, benzinnel és gázolajjal mű-
ködnek. Ehhez a számhoz viszonyítva,
két darab elektromos hajtású autó
nem tűnik soknak, de az ajtórésbe már
betette a lábát egy új korszak. Ez jelzi
törekvéseinket is, hogy elindultunk egy
új úton” – mondta a vezérigazgató. Ez
az első két gépjármű, amin megjelenik
a pannon-vizes gépkocsik új dizájnja is. 

A Citroën Berlingo típusú gépkocsik
egyike a győri szennyvíztisztító állomá-

ELEKTROMOS AUTÓKKAL SUHANNAK 
Két új elektromos kisteherautó
állt szolgálatba csütörtöktől a
Pannon-Víz Zrt.-nél. A gépkocsik
beszerzéséhez a Nemzetgazda-
sági Minisztérium pályázatán
hárommillió forintot nyert a víz-
szolgáltató cég, így két régebbi
dízelüzemű kisteherautót sike-
rül leváltani. A gépkocsikat Tőke
László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-
vezérigazgatója adta át leendő
használóiknak.

forgalomban, gyakran Győr Belvárosá-
ban araszolva fogják használni. „Jól ha-
lad a kocsi, pompás érzés, semmi hang,
csak a kerekek menetzaja” – így foglal-
ta össze a vezetési élményt Bozsoky At-
tila, a másik gépkocsi vezetője. 

„A világ autógyártása az elektro-
mos autók elterjedése felé halad.
Egyre népszerűbbek az elektromos

autók Magyarországon is. A kormány
is ösztönzi az e-mobilitás elterjedé-
sét, többek között az elektromos au-
tók vásárlásának és a töltőállomások
létesítésének állami támogatásával,
közbeszerzési pályázatokkal” –
mondta Nuridsány Gergely, a Nádor
Autó Zrt. kereskedelmi vezetője.

„Az elektromos hajtású gépkocsik-
nál hiányzik a hagyományos gépkocsik
jellegzetes hangja, a gépjárművek szin-
te zaj nélkül suhannak. Ez időnként
problémát okozhat a gyalogos-átkelő-
helyeknél, így ezeket különös gonddal
kell megközelíteniük a sofőröknek” –
tette hozzá Varga Lajos, a Pannon-Víz
Zrt. szállítási osztályvezetője. 

a vizes szakemberek
nyába kerül, ahol a Pannon-Víz Zrt. bio-
gázból előállított elektromos energiájá-
val töltik majd fel naponta a gépjármű-
veket. „Ez különösen jó érzés – fogalma-
zott Cselovszki Zoltán, a győri szennyvíz-
tisztító vezetője –, hiszen közvetlen elő-
nyét érezhetjük a biogáz-előállításnak.” 

A másik gépkocsit a vízmérők cseré-
jét végző szakemberek kapják. Városi

Szöveg és fotó: Pannon-Víz

Csőtörés miatt lett zsákutca
Vízcsőtörés-javításhoz teljes szélességben le kellett
zárni a Szabolcska utcát a Török István és a Mester
utca közötti szakaszon. A szakemberek kicserélik a
sérült ivóvízvezetéket és csatornaaknát. A helyre-
állítás néhány napot vesz igénybe, addig a Szabolcs-
ka utca érintett szakasza zsákutcaként használható.
A Pannon-Víz az erre közlekedők türelmét kéri.
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkezô IMPERIAL 
Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai központjában, a megnövekedett
feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT és PÁLYAKEZDÔKET
keres TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM indításához
azonnali kezdéssel

Az álláshoz és a tanfolyamhoz
tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 18 év feletti életkor
• Tanulmányi szerzôdés megkötése
• Erkölcsi bizonyítvány
• Terhelhetôség, pontos, precíz munkavégzés

és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszútávú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkábajárás támogatása vidéki

munkavállalóknak 93%-ban térítve
• Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafetéria már próbaidô alatt is
• Munkaidô alatti OKJ-s tanfolyam elvégzése
• Három típusra történô jogosítvány megszerzése

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

ÉPÍTS KARRIERT VELÜNK!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámon 96/900-169 illetve
a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkezô IMPERIAL 
Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai központjában, a megnövekedett
feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

RENDSZERADMINISZTRÁTOROKAT 
keres azonnali kezdéssel

Fôbb feladatok:
• Anyagmozgatások leképezése

SAP vállalatirányítási 
rendszerben

• Raktári folyamatokhoz tartozó
adminisztrációs feladatok
elvégzése

• Raktárkészletekkel kapcsolatos 
ellenôrzések

• Dokumentáció kezelése
• Munkavégzés több

mûszakos munkarendben

Elvárásaink:
• Középfokú iskolai végzettség
• Erôs felhasználói szintû

számítógépes ismeretek
( MS Office )

• Elôny: SAP vállalatirányítási
rendszer ismerete

• Terhelhetôség
• Jó problémamegoldó képesség
• Csapatmunka
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál

szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Versenyképes fizetés
• Határozatlan idejû munkajogviszony
• Teljesítmény utáni prémium
• Cafeteria már a próbaidô alatt is
• Munkábajárás támogatása 

vidéki munkavállalóknak
• Szállás biztosítása

vidéki dolgozóinknak
• Hosszútávú munkalehetôség
• Erôsödô innovatív

szervezeti kultúra

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

ÉPÍTS KARRIERT VELÜNK!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámon 96/900-169 illetve
a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.
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„Négyévesen fogtam először ütőt
a kezembe, akkor még csak ismer-
kedtem a játékkal, 7-8 évesen kez-
dett el komolyabban érdekelni a te-
nisz, vagyis ekkor vághattam bele az
edzésekbe magasabb szinten. Berecz
Andráshoz kerültem, és ő azt mond-
ja, folyamatos a fejlődésem” – kezd-
te a beszélgetést Nagy-Békési Bíbor-
ka, aki az elmúlt heteket is utazással
és versenyzéssel töltötte, hiszen be-
indult a szabadtéri szezon. A sikerél-
mények nem maradtak el, a GYAC te-
hetsége legutóbb olyan tornán nyer-
te meg minden meccsét, és végzett
az élen, ahol 16 évesek között kellett
bizonyítania. A fináléban, akárcsak a
nagyok, háromórás csatát vívott a
győzelemért. „A koncentrációban lé-
pett előre nagyon sokat Bíborka, ko-
rábban többször előfordult, hogy a fi-
gyelem hiánya miatt vesztett el hosz-
szabb mérkőzéseket, de most már
elejétől a végéig összpontosít” –
mondja az edző, Berecz András, vagy
ahogy a teniszezők között mindenki
ismeri, Bandi. „Amikor hozzám került

a gyerekek puha labdás képzéséből,
rögtön bedobtam a mély vízbe. Azon-
nal normál labdával edzettünk, mecs-
cseltünk, és kilencévesen már az
U12-es korosztályban hozott győztes
mérkőzéseket, három évvel később
pedig a magyar ranglistán az első tíz-
ben volt. Jelenleg korosztályában a
legjobbnak számít.”

Ezekhez az eredményekhez a ge-
netika, a tehetség mellett rengeteg
edzés szükséges, Bíborka nem a hét-
köznapi tinik életét éli, de tudja,
hogy ha felnőttként ismert játékos
akar lenni, azért áldozatokat kell hoz-
ni. „Napi két edzésem van, mellette
pedig a tanulás tölti ki az időmet. A
tornákon való részvétel és az utazá-
sok miatt magántanuló vagyok, de a
Nádorvárosi Ének-Zenei Általános Is-
kolában nagyon sok segítséget ka-
pok, így könnyebb sportolóként is jó
eredményeket elérnem.” Ahogy min-
den fiatalnak, a győri lánynak is van
kedvence a világsztárok között. Bí-
borka felnéz a legjobb külföldi teni-
szezőkre, de az igazi példakép Babos

Tímea. „Szeretnék majd egyszer én
is olyan lenni, mint ő. Láttam több-
ször élőben játszani, és teljesen más
közelről nézni, hogy mit csinál egy
ilyen nagy játékos a pályán, mint ami-
kor tévében látjuk. Sokkal gyorsabb
a játék, de könnyebb tanulni belőle,
és én nagyon figyelek ilyenkor.”

A GYAC játékosa kedveli a leküzden-
dő akadályokat. A közeljövőben ismét
egy komoly próba következik, ugyanis
edzője annyira bízik benne, hogy akár
felnőtt klasszisok ellen is pályára kül-
dené. „A GYAC női csapata a Szuperli-
gában tavaly bronzérmes lett, idén
is a dobogós hely a cél. Ez persze
nem lesz egyszerű, de remek
együttesünk van. Június végén
kezdünk, és alakulhat úgy egy-
egy mérkőzés, hogy párosban Bí-
borka is játszhat a nagyok között.
Azt gondolom, nem akármilyen él-
mény lenne számára Gálfi Dalma,
vagy Stollár Fanny ellen tapasztalatot
gyűjteni” – mondja Berecz András, aki
azt is hozzáteszi, ha minden jól alakul,
jó esély van rá, hogy később még sok-
szor találkozzunk a Nagy-Békési névvel
a felnőtt ranglistákon.

„Hosszú edzői pályafutásom alatt
több magyar válogatott játékossal
dolgoztam, most éppen Galló Ákos-
sal és Bíborkával. Mindkettőjüknél fo-
lyamatos az előrehaladás, ők nem áll-
tak meg a fejlődésben. Ha megkap-

ják azt a támogatást továbbra is a
klubjuktól, és a várostól, amit eddig,
akkor úgy gondolom, a pályafutásuk-
ban a határ a csillagos ég lehet.”

A magyar tenisz az utóbbi évek-
ben ontja a nagy reménységeket,
rengeteg rangos korosztályos nem-
zetközi viadalt nyernek a mieink. A
remek utánpótlás-nevelés felnőtt
szinten is beérni látszik, hiszen Babos
Tímea mellett a férfi mezőnyben is
van a vi-

lág-
ranglistán a legjobb ötvenben játéko-
sunk, Fucsovics Márton személyé-
ben. Az elit közelébe érni nagyon ne-
héz, de nem lehetetlen, ezt gondolja
Bíborka is. „A Grand Slam tornák kö-
zül a Roland Garros a kedvencem, de
persze nem lennék szomorú, ha bár-
melyik másik ilyen versenyen pályára
léphetnék egyszer. Az álom, és a
nagy cél az, hogy bekerüljek a
Top100-ba” – mondja mosolyogva a
tanítvány, mert az edző közbeszól:
„Legyen inkább Top1!

Még csak 14 éves, de rendszeresen nyer komoly tornákat a
két évvel idősebbek között. Saját korosztályában idehaza szin-
te verhetetlen, de a nemzetközi mezőnyben is megállja a he-
lyét, így az egyik legnagyobb ígéretnek tartják Magyarorszá-
gon. Nagy-Békési Bíborka, a GYAC teniszezője nevelőedzője,
Berecz András irányításával készül, és nagy játékos szeretne
lenni, legalább olyan, mint példaképe, Babos Tímea.

Nem 
a hétköznapi tinik

életét éli

Súlyos sérülés után volt a válogatott legjobbja
Bíborka tavaly júniusban súlyos sérülést szenvedett,
eltört az alkarja. Ekkor sokan leírták, és elkönyvelték,
hogy nem lesz belőle teniszező. Hosszú felépülési fo-
lyamat és kemény munka következett novembertől,
amiben óriási segítséget kapott a BL-győztes Audi
ETO kézilabdacsapatának szakemberétől, Hlavaty Ta-
mástól. Februárban tartalékként ott lehetett a kor-
osztályos válogatottban a csapat Európa-bajnoksá-
gon, de a kapitány elé sorolt két budapesti játékost.
Közülük az egyik a mérkőzés előtt rosszul lett, így Bí-
borka meccselt helyette, ötpercnyi bemelegítés után
és nagy csatában nyert, ahogy később a páros mér-
kőzést is hozta. A győri fiatal hibátlan játékkal vezette
győzelemre a válogatottat. Más kérdés, hogy a kö-
vetkező találkozón már nem kapott szerepet, a válo-
gatott pedig kikapott.

Top100-ról 
A

ÁLMODIK 
a gyori tehetség

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

´́
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A tavalyi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra
(EYOF) épült Olimpiai Sportpark ad otthont
Győrben a serdülő birkózó Európa-bajnokság-
nak és a kötöttfogású Birkózó Magyar Nagydíj –
Polyák Imre-emlékversenynek. Bacsa Péter, a
Magyar Birkózó Szövetség ügyvezető alelnöke
úgy fogalmazott, a sportág 2015 óta regnáló ve-
zetése zászlajára tűzte: minél több nagy nemzet-
közi versenyt hozzanak Magyarországra, vala-
mint a birkózás népszerűsítését. 2016-ban a
nem olimpiai súlycsoportok világbajnoksága, ta-
valy a Magyar Nagydíj mellett az U23-as Eb volt
itthon, idén pedig újabb duplázásra kerül sor az
októberi felnőtt világbajnokság előtt.

„Győrben nagy hagyománya van a birkózás-
nak, világversenyes érmesek sora indult in-
nen, például Sillai László, Klauz László és Or-
bán József. Örülök, hogy Győrbe hozhattuk
ezeket a versenyeket. A serdülőkön nincs
eredménykényszer, abban bízunk, hogy job-
ban szerepelnek, mint a tavalyi belgrádi pre-
mieren” – mondta Bacsa Péter. Kifejtette,
600 versenyzőt és 300-400 kísérőt várnak az
Eb-re, a nagydíjra pedig 10-15 országból 200-
300 vendéget. 

A serdülő kontinensviadalt péntektől vasár-
napig, míg a Magyar Nagydíjat a jövő hétvégén
rendezik Győrben.

SERDÜLO BIRKÓZÓKaz OSP-ben´́
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Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

A Schnellecke Logistics, az autóipar vezetô globális
logisztikai vállalata, induló gyôri egységéhez keres
munkatársakat az alábbi pozícióba:

AUTÓIPARI OPERÁTOR
FÔBB FELADATOK, MUNKÁK: 
• Alkatrészek komissiózása
• Festett autóalkatrészek vizuális ellenôrzése
• Termék munkautasítás alapján történô összeszerelése
• Összeszerelt késztermék átadása végellenôrzésre

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK: 
• Termelésben szerzett tapasztalat
• Terhelhetôség és megbízhatóság
• Pontos, precíz, felelôsségteljes munkavégzés
• Több mûszakos munkarend vállalása

AMIT KÍNÁLUNK: 
• Versenyképes fizetés és bónusz rendszer
• Cafeteria
• Szakmai és személyes fejlôdési lehetôség 
• Barátságos munkakörnyezet 

JELENTKEZNI LEHET:
Önéletrajzzal a cég telephelyén személyesen:

9027 Gyôr, Hûtôház u. 25., vagy az alábbi email
címen: slh.hr@schnellecke.com

Várjuk jelentkezésed, ha fontos számodra a csalá-
dias munkakörnyezet, ha nyitott vagy új ismeretek
elsajátítására, továbbá szeretnél egy elkötelezett és
lelkes induló csapat tagja lenni.

Az NB I. döntőjének harmadik mérkőzésén
4–0-ra győztek a győri zöld-fehérek a Berettyóúj-
falu gárdája ellen, és így 3–0-ás összesítéssel vég-
leg jobbnak bizonyultak ellenfelüknél, s nyolcad-
szor lettek bajnokok. A döntő mérkőzéseinek az
eredményei egyébként a következők voltak: az el-

Az ETO FC Győr lányai idén el-
hódították az U16 serdülő és U19
ifi korosztály bajnoki címét is.

Az U19-es győri lány labda-
rúgócsapatról már a bajnokság
utolsó előtti mérkőzésén kide-
rült, hogy elsők lesznek a baj-
nokságban, így az utolsó mecs-
cset tét nélküli örömfocival

ARANYÉREM JÁR
a focista lányoknak

nyerték meg az MTK ellen 3–0
eredménnyel. A bajnoki arany-
érmet pedig a férfi NB II-es
Gyirmót elleni mérkőzés szüne-
tében vehették át az ETO-stadi-
onban.

Az U16 korosztály mérkőzé-
se kicsit szorosabban alakult.
Az utolsó mérkőzésen itthon

dőlt el ugyanis, hogy ki lesz a
bajnok. A Ferencváros csapatá-
val küzdöttek meg az elsősé-
gért, de a hazai pálya pozitív
töltése a mérkőzés egészén
meglátszott az ETO-s lányok
magabiztosságán. Így 4–1-es
gólaránnyal diadalmaskodtak
június 2-án, Győrben.

ső találkozót idegenben nyerte meg 3–0-ra a Rába
ETO, majd hazai pályán 2–2-es döntetlent követő-
en a hosszabításban, 3–3-as eredmény szültetett,
de szétlövésekkel 3–2-es eredménnyel a győriek
nyertek. Az utolsó, mindent eldöntő összecsapást
pedig a legnagyobb gólszámmal 4–0-ra hozták a
futsalosaink. Így 2010, 2011, 2012, 2013, 2015,
2016 és 2017 után ismét a győriek nyakába került
a bajnoki arany.

A Rába ETO szezonját számos nehézség sújtotta,
több játékos is eligazolt menet közben, igazolni is
csak egy labdarúgót tudtak. S bár a keret szűkös
volt, mégis sikerült megmutatni: a Győr a legjobb
csapat, mert egységben és mentálisan is képes volt
ellenfele fölé kerekedni, nem csak játéktudásban.

Bravúros szezon után, minden
várakozást felülmúlva védte meg
bajnoki címét a Rába ETO fut-
salcsapata. A Berettyóújfalut si-
került két vállra fektetni, s még
szebbé varázsolni a nehézségek-
kel  tarkított idényt. 

Fotó: eto.hu 

Nehéz szezon után megint
elso a Rába ETO´́
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A 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál (EYOF) kapcsán feltűnt
és megkedvelt kiskakas, Hugoo az
U18-as atlétikai Európa-bajnokság-
ról sem hiányozhat. Főleg, hogy a
kontinensviadalon – július 5-től négy
napon át – ismét a jövő reménységei
versenyeznek Győrben. Hugoo pe-
dig visszatérhetett a tavalyi nagy él-
ményei és sikerei helyszínére. Ki
másnak a nyakába került volna elő-
ször az Eb látványos érme, mint a ka-
balafigurának? Hugoo pedig büsz-
kén feszített lila mezében, hiszen
volt ideje megszokni a rivaldafényt.

A Magyar Atlétikai Szövetség
egyébként nem csak a medálokat

A női junior válogatottra július
1–14. között a korosztályos világbaj-

nokság vár, a csapat Debrecenben
edzőtáborozik. Itt sérült meg az

ETO fiatal tehetsége, Afentaler Sára.
Az egyik kapura lövést követően,
egy labda tompította a földre érke-
zését, a jobb bokája bánta az esetet.  

„Sára nagyon súlyos bokaszalag-
szakadást szenvedett, nagyfokú
instabilitással, ezért rekonstrukci-
ós műtétet hajtottunk végre.
Nyolc-tíz hét kihagyás vár rá, s re-
ményeink szerint a szezon kezdeté-
re teljes harckészültséggel vissza-
térhet a pályára” – mondta el az
operációt követően dr. Balogh Pé-
ter csapatorvos.

A zöld-fehérek a BL-döntő utolsó
másodperceiben hatalmasat mentő
kapusa, Kiss Éva a szezon végéhez
közeledve, visszatérően térdfájdal-
makkal bajlódott, így a csapatorvos
úgy döntött, a végére jár a pana-
szoknak, és június 12-én artroszkó-
pos beavatkozást hajtott végre a já-
tékos térdén.

A két játékos várhatóan az új
idény felkészülési időszakának végé-
re már teljes értékűen csatlakozhat
a csapat edzésmunkájába.

HUGOO 
Bemutatták az U18-as atlétikai Európa-bajnokság érmét, ame-
lyet először Hugoo, a kabalafigura nyakába akasztottak. Az ön-
kéntesek eligazítása is megkezdődött.

mutatta be a nyilvánosságnak, ha-
nem részt vett a több száz önkéntes
eligazításán is, ahol a verseny mel-
lett a várható feladatokról is tájékoz-
tatták az egy hónap múlva rajtoló vi-
adal közreműködőit. A szövetség fő-
titkára, Gyulai Márton kiemelte,
hogy az önkéntesek fontos részei
egy világversenynek, ezért már
most köszönet illeti őket.

A 2018-as győri eseménnyel a
MASZ az első olyan európai szövet-
ség az 51 tagország közül, amely leg-
alább egyszer minden korcsoport szá-
mára rendezett már kontinensvia-
dalt, beleértve a fedett pályás és sza-
badtéri Európa-bajnokságokat is.

az Európa-bajnokság elso érmese

MUTENI KELLETT
Az elmúlt idény nem volt kegyes a Győri Audi ETO KC csapatához,
már ami a sérüléseket illeti. Sajnos nemrég két új műtétről érkezett
hír: Kiss Évának és Afentaler Sárának is kés alá kellett feküdnie. 

a BL-dönto hosét is Fotó: O. Jakócs Péter´́ ´́

´́

CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: június 15—21.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,
603 Ft/kg

199 Ft/db

99 Ft/db

Haas befôtt-tartósító
40 g

Kristálycukor

159 Ft/kg

469 Ft/kg

850 Ft/kg

Sertéslapocka

Csirkecomb, egész

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Steffl dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Lecsónak való paprika

379 Ft/kg

´́
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