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„Három éve járjuk az országot büfékaravánunk-
kal, örömmel tapasztaltuk, hogy milyen elképesz-
tő őrület volt körülöttünk Győrben az elmúlt év-
ben. Ez a Múzeumok Éjszakája fantasztikus prog-
ramsorozatának is köszönhető, de jó megállni egy

Ennek jegyében működnek a város idősotthonai is, ahova
végszükség esetén kerülnek be a hatvanon túliak. Az intéz-
mények nyitottak, a családtagok bármikor meglátogathatják
vagy egy-egy programra haza is vihetik a lakókat. Az idősott-
honokban évente családok napját tartanak, ezeken színes
programok várják az időseket és érdeklődő rokonaikat is.

A napokban az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény (EESZI) Apáca utcai idősotthonában volt családi nap,
ahol dr. Somogyi Tivadar alpolgármester köszöntötte a részt-
vevőket. „Ezekbe az otthonokba akkor kerülnek be az idősek,
ha ők maguk vagy a családjuk úgy dönt, jobb, ha állandó fel-
ügyelet mellett élhetik mindennapjaikat, itt ugyanis szakem-
berek segítik a szépkorúak kényelmét, egészségét, biztonsá-
gát” – mondta dr. Somogyi Tivadar. „Az intézményeink telje-
sen nyitottak, a családi napokkal is ezt igyekszünk erősíteni”
– tette hozzá az alpolgármester és hangsúlyozta, a családok
napját nagyon várják az otthonokban, az ilyen események
nagyban segítenek megőrizni az idősek életminőségét.

A családi napokra mindig valamilyen műsorral is készülnek,
ezúttal, az Apáca utcában, a Brunszvik Óvoda kis diákjai szóra-
koztatták az időseket és családjaikat. Az eseményt a közelmúlt-
ban felújított, kibővített és frissen virágosított belső udvarba
tervezték, az esőzés miatt azonban házon belülre szorultak a
résztvevők. A jó időben azonban a nap nagy részét természe-
tes környezetben, a jó levegőn tölthetik az otthon lakói.

Idén is Győrbe érkezik a Street Food Konvoj elnevezésű büfékaraván: tizennyolc kocsi
kínál klasszikus finomságokat, és természetesen lesznek újdonságok is. A Food Truck
Show a Nefelejcs közben felállított Győr 2023 EKF szabadtéri színpad mellett talál-
ható majd, ahol ingyenes koncertek is várják a kulináris élvezeteknek hódolókat.

pillanatra, inni és enni valami igazán finomat, és
egy jót beszélgetni” – mondta portálunknak Vad-
Horváth Zoltán, a Street Food Egyesület elnöke,
akivel a Győr+ Rádióban Bajzát Zsuzsi műsorveze-
tő beszélgetett.

A Street Food műfajáról megtudhattuk azt is,
hogy a kifejezés klasszikus értelemben az utcai
gyors étkeztetést jelenti – amit évtizedek óta kedve-
lünk –, és idetartozik például az egyszerű lángos is,
vagy akár az utcai büfék kínálta sok-sok csemege.
„Mégis van egy új esszenciája, ami újragondolt, jó
minőséget képviselő összességben jelenik meg nap-
jainkban” – tette hozzá Vad-Horváth Zoltán.

A Street Food Konvoj évről évre újabb egységek-
kel gazdagodik, már közel 180 büfékocsi járja az or-
szágot, tele ízletes ételekkel. Idén a győri rendezvény-
re 18 kocsi érkezik: klasszikus fogásokkal, többek kö-
zött ínyenc hamburgerekkel, a tavalyi év Food Truck-
jával, a Kanálgép húsgolyójával, illetve különleges
kézműves söröket felvonultató híres serfőzdével.
„Minden évben találunk újabb gyöngyszemeket,
amelyeket vidékre is elviszünk” – avatott be a rész-
letekbe a Street Food Egyesület elnöke.

Izgalmasnak tartja Vad-Horváth Zoltán, hogy
idén a karaván az EKF-színpad mellett kap helyet,
hiszen az étkezés önmagában is hoz magával kul-
turális töltést. „Jó ilyen rendezvényeken különbö-
ző emberekkel találkozni, beszélgetni, és egy-egy
finom étel mellett minőségi zenét hallgatni” –
mondta a Street Food Egyesület elnöke.

A látogatókat június 22–24-ig várják az alábbi
nyitvatartás szerint: pénteken 14–24 óráig, szom-
baton 11–24 óráig, vasárnap 11–20 óráig.
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Győr idősellátása országos viszonylatban is pél-
daértékű, az önkormányzat sokat tesz azért,
hogy a szépkorúak teljes életet élhessenek.
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CSALÁDOK NAPJA
az idosotthonban´́

Ismét letáborozik a
Street Food Konvoj a Belvárosban
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Beköszöntött a szünidő, és a diá-
kok nagy része alkalmi munkával
igyekszik megkeresni a fesztiválra, a
nyári bulira, a zsebpénzre valót.
Munka pedig akad bőven Győrben a
diákok számára is. Ha beírják a neten
a keresőbe a kulcsszavakat, máris ki-
derül, a gyorsétteremtől a mozin át
a szállodáig, a neves piperebolttól az
ismert gyárig sok helyen, sokféle
munkára várják a fiatalokat. 

Jó tudni, hogy a diákoknak több
szempontból is érdemes iskolaszövet-
kezeteken keresztül munkát vállalni.
Barti Diána, a Pannon-Work üzletágve-
zetője szerint a munkavállalók maga-
sabb bért érhetnek el a szövetkezeten
keresztül, biztonságosabb, és kedve-
zőbbek a kifizetések is: a bruttó órabér-
ből 15 százalékos SZJA-t és 1,3 százalé-
kos baleseti biztosítást vonnak le. 

Jogszabály szerint, a nyári szünidő-
ben, betöltött 15. életévtől dolgoz-
hatnak a fiatalok. A 18 év alattiak
munkába állásához szülői engedély-
re van szükség, ők nem végezhetnek
nehéz fizikai munkát, nem dolgozhat-
nak éjszakai műszakban és pénztáro-
si állást sem vállalhatnak – hívta fel
a figyelmet a szakember.   

Aki akar, akár holnaptól dolgozhat –
mondja Barti Diána. Jelenleg a legjob-
ban fizető munka a paradicsomszedés,
június végéig bruttó 1400 forintos óra-
bért kínál a munkáltató a jelentkezők-
nek. A 18 év alattiakat árufeltöltésre,
csomagolásra, adminisztrációs felada-
tokra, rakodásra várják. Győrben két
építőipari cég 18 év feletti fiúkat vár ra-
kodásra, 1100–1400 forint közötti óra-
bért kínálnak. 

16 éves kortól hív-
ják a jelentkezőket
egy kunszigeti
gyárba operá-
tornak, az
e g y s z e r ű ,
betanított
összeszere-
lői munká-
ért óránként
bruttó 920 fo-
rintot fizetnek,
18 óra utáni
munkavégzésre en-

a cégek

Dani egy parndorfi játékboltban
árufeltöltő, Zsófi hosztesz, Balázs
kukoricát címerez, Kata bébiszit-
ter, Peti vendéglőben kisegítő –
rengeteg középiskolás vállal nyári
munkát, hogy megkeressék a
zsebpénzre valót. 

nél többet, valamint segítik a kijutást
is. Feltétel, hogy legalább két hetet
bevállaljanak a munkába állók.

Egy Győr belvárosi nyomdába éj-
szakai munkára, akár néhány órára is
vesznek fel jelentkezőket befűzésre
és újságrakodásra. Az egyik nagyke-
reskedelmi lánc pénztáros állásba
csábítja a fiatalokat.

A győri kórházban is tárt
karokkal fogadják a di-

ákmunkásokat, első-
sorban a főiskolai

és egyetemi
hallgatókat. A
jelentkezők
akár műtősse-
géd pozíciót is
betölthetnek,
de adminiszt-

ratív, kerti és ta-
karítói munkakör

is van az egészség-
ügyi intézményben.

Érdemes tudni, hogy aki most vég-
zett nappali tagozaton, annak októ-
ber 31-ig lehetősége van iskolaszö-
vetkezeten keresztül dolgozni, tehát
a kedvezményes foglalkoztatást ad-
dig igénybe venni, ameddig nem ta-
lálja meg álmai munkáját.

Aki nem iskolaszövetkezeten keresz-
tül vállal munkát, annak a következők-
re kell odafigyelnie: a személyi jövede-
lemadó mértéke 15 százalék, amit a
munkaadó adóelőlegként von le a diák
bruttó jövedelméből. Ha munkavi-
szonyban, vagy biztosítást eredménye-
ző megbízási jogviszonyban dolgozik a
tanuló, akkor egyéni járulékot is kell fi-
zetnie, melyet szintén a munkáltató
von le.  Munkaviszony esetében ra-
gaszkodni kell az írásban megkötött
munkaszerződéshez. Ha a diákok egy-
szerűsített foglalkoztatás (alkalmi vagy
idénymunka) keretében dolgoznak, ak-
kor ebben az esetben nem kötelező a
szerződést írásba foglalni.

Zsófi, aki a 11. osztályt végezte el,
azt mondja, a legtöbb osztálytársa dol-
gozik valamit a nyáron. Többen a szü-
leik vállalkozásába segítenek be, ami-
ért pénzt is kapnak, vannak, akik isko-
laszövetkezeten keresztül szereznek ál-
lást, néhányan pedig az ismeretségi kö-
rükben, vagy hirdetés útján találnak
megfelelő munkát, megfelelő fizetés-
sel. Általában ezer forintos órabérért
vállalnak el egy-egy alkalmi, vagy több
hetes munkát. Kiváló német nyelvtudá-
suknak köszönhetően, a magasabb fi-
zetésért, a napi ingázást is vállalva, né-
hányan Parndorfba járnak ki árufeltöl-
tőnek, vagy éppen mezőgazdasági
munkát bevállalva a határ túl oldalán.    

Aki ezekben a napokban nem ta-
lál magának munkát, ne keseredjen
el, augusztusban biztosan lesz szá-
mára is megfelelő állás, hiszen akik
most dolgoznak, azok a nyár utolsó
hónapját valószínűleg pihenéssel töl-
tik, így felszabadulnak a helyek.

Érdemes
iskola-

szövetkezeten
keresztül munkát

vállalni

Nagyon várják a 

DIÁKMUNKÁSOKAT
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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A rangos versenynek első ízben
ad otthont európai helyszín. A
2019. november 8–10. között
megrendezendő XVI. World Robot
Olympiad™ (WRO) Világdöntő ren-
dezési jogát ráadásul a Magyaror-
szágot képviselő Edutus Főiskola
nyerte el. A helyszín városunk lesz,

egészen pontosan az Olimpiai
Sportpark. „A rendezés jogáért va-
ló küzdelemben Montrealt előztük
meg, ez már önmagában is elég
nagy fegyvertény” – mondta el
Szögi Zoltán, az Edutus Zrt. vezér-
igazgatója kedden. Hozzátette, a
döntnököket egyrészt az győzte

meg, hogy Győrben minden felté-
tel adott, másrészt pedig a ma-
gyar állam is az ügy mellett áll. Kü-
lön megköszönte Czunyiné Dr. Ber-
talan Judit segítségét, aki kor-
mánybiztosként rengeteget tett
azért, hogy hazánkba kerüljön ez
a kiemelkedő esemény. Hogy érzé-

keljük, mekkora rendezvényről
van szó: a győri világdöntőre 65
országból mintegy háromezer
résztvevő érkezik majd.

A World Robot Olympiad egy
nemzetközi oktatási program,
amelynek célja, hogy a fiatalok szá-
mára népszerűvé tegye a termé-

Robotok rúgják a gólokat az Olimpiai Sportparkban

Jövőre Magyarország, egészen pontosan
Győr ad otthont a WRO robotprogramo-
zási világdöntőnek, amely a magyar ok-
tatástörténet legnagyobb, legrangosabb
világversenyének ígérkezik.

Szerző: Papp Zsolt

„olimpia” Gyorben
TUDOMÁNYOS

´́
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szettudományos tárgyakat, és fel-
keltse az érdeklődést a mérnöki
vagy informatikai szakmák iránt. A
verseny egy olyan tudományos ese-
mény, amely a nagy sportrendezvé-
nyek izgalmát is kínálja, miközben a
LEGO® Mindstorms robotok terve-
zésének, építésének és programo-
zásának kihívásával kell megküzde-
niük a fiataloknak.

„Ez a rendezvény nagyon jól leké-
pezi, amit a minisztérium is felada-

tául tűzött ki” – fogalmazott a világ-
verseny győri sajtótájékoztatóján dr.
Palkovics László, innovációs és tech-
nológiai miniszter. Az innováció, di-
gitalizáció, gyakorlatiasság kulcssza-
vak mellett meg kell említeni a ro-
botizációt is, mert ez a jelen, amely-
lyel minél fiatalabb korban kell meg-
ismertetni gyermekeinket. A minisz-
ter kitért Győr szerepére is a hazai
gazdaságban. Mint mondta, Euró-
pában is élenjáró az a high-tech
hozzáadott érték, amelyet magyar
emberek adnak a nemzetközi minő-
séghez. „Ehhez a minőséghez pedig
az önkormányzat, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem és a győri vállalatok
együttműködése nagymértékben
hozzájárul, s ezért is méltó hely
Győr a rangos esemény megrende-
zéséhez.”

„Győr egyedülálló hely a világon,
hiszen nem sok város mondhatja el
magáról, hogy két év alatt két olim-
piát is megrendez. 2017-ben az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált
nagy sikerrel bonyolítottuk le, s bí-
zom benne, hogy a 2019-es „tudo-
mányos olimpia” is hasonlóan sike-
res lesz” – nyilatkozta Borkai Zsolt
polgármester, aki köszönetet mon-
dott az Edutus Főiskolának és a kor-
mányzatnak, hogy Győrbe kerülhe-
tett a rendezvény. A polgármester
hangsúlyozta, az innováció otthon
van a városban, ezért ez a fiatalokat
innovációra ösztönző verseny is ott-
honra lel majd nálunk. Hozzátette,
a város szeretettel várja a fiatalokat
2019 novemberében, s ennek a

vendéglátásnak már megkezdődtek
az előkészületei.

„A Győrben létrejött együttmű-
ködés-rendszer, amelyre miniszter
úr utalt, és amelynek a Magyar Ál-
lam is fontos partnere, komoly
eredményeket tud felmutatni.
Ezek az eredmények bizonyítják,
hogy városunkra nyugodt szívvel
lehet rábízni a nagy feladatokat” –
vélekedett dr. Földesi Péter. A győ-
ri Széchenyi István Egyetem rekto-
ra hozzátette, a kampusz területén
működő Mobilis Interaktív Kiállítá-

si Központ hasonló célokat szol-
gál, mint a WRO, hiszen a fiata-
lokkal szeretteti meg a tudo-
mányt, a fizika világát. Az egye-
tem beiskolázási számai mutat-

ják, hatékony a módszer, ahogy
a robotprogramozási verseny is,

hiszen mi lehetne vonzóbb a gye-
rekek számára, mint lego-robotok-
kal versenyezni egymással. „A Szé-
chenyi István Egyetem a versengés
mellett az együttműködést is min-
dig szem előtt tartja, ezért az Edu-
tus Főiskolával is szívesen együtt-
működünk egy kiváló magyarorszá-
gi verseny érdekében.”

Magyarország egyébként 2014-
ben csatlakozott a WRO-hoz, ak-
kor még csak 11 csapattal, míg az
idei nemzeti döntőben már 135
csapat vett részt. A világdöntőn 8
csapat képviseli majd hazánkat. A
versenyen több kategóriában mér-
kőznek meg a fiatalok. A regular
kategória lényege, hogy a fiatalok
előre megkapják a feladatot –
amely az egész világon egységes –,
így előre megépíthetik és tesztel-
hetik a robotokat, de a versenyre
teljesen szétszerelt állapotba kell
megérkezniük. Ekkor azonban egy
meglepetés-szabályt kapnak,
amely váratlan helyzet elé állíthat-
ja őket. A foci kategóriában olyan
robotokat kell megalkotni, amelye-
ket labdarúgásra programoznak, s
értelemszerűen az a csapat nyer,
amelyiknek a robotja több gólt
rúg. Az Open kategóriában egy
évente változó témában feladatot
végrehajtó robotot kell alkotni, a
magyarországi világdöntő témája
az ételpazarlás lesz. Ezek a kategó-
riák elsősorban általános és közép-
iskolás fiataloknak szólnak, míg az
ARC kategória már az egyetemistá-
kat, főiskolásokat célozza, és ösz-
szetettebb feladatok elé állítja a fi-
atal tudósokat.

A Közigazgatási és Munkaügyi Bíró-
ság egyik régiós központját Győrben
hozták létre, ide tartozik Vas- és Komá-
rom-Esztergom megye is. Ezen a bíró-
ságon eddig hét bíró dolgozott, az át-
szervezés után viszont már húsz, s öt-
ven alkalmazott – indokolta a székház-
bérlést dr. Takács József. Az épületet
már három éve szerették volna meg-
szerezni, de akkor nem jutott rá pénz.
A közigazgatási és munkaügyi bírósági
régió létrehozásával azonban elkerülhe-
tetlen volt új épületek igénybevétele. 

„2016-ban vettük meg a MTESZ-
székházat, ez a döntésünk része annak
a stratégiának, melynek keretében
Győr történelmi jelentőségű, értékes
épületeit újítjuk fel. Ebben a sorban a
legnagyobb szabású munkánk az egy-
kori Frigyes-laktanya felújítása volt,
majd a Schlichter-villának adtuk vissza
régi szépségét” – mondta Mártonné
dr. Baj Mária, a Leier ügyvezető igazga-
tója. Hozzátette: „ez nem elsősorban
üzleti vállalkozás, a profitunk más, fő-
leg építőanyagot gyártó tevékenysé-
günkből származik.”

„Szívügyem a patinás épületek
megmentése, mégpedig úgy, hogy
közben funkciót kapjanak, élet le-
gyen bennük, s régi szépségük meg-
őrzésével, korszerűen használhatók
legyenek” – fogalmazott Michael Le-
ier. „Ezért aztán a felújított MTESZ-

Nem sok
város mondhatja el:

két év alatt két 
olimpiát rendez

A  Leier cégcsoport által igényesen felújított MTESZ-székházba
költözik ősztől a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. A
bérleti szerződést dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke,
és Mártonné dr. Baj Mária ügyvezető igazgató írta alá.

székház értékesítésén nem is gondol-
kodunk, szeretjük birtokolni a szép
értékeket. Annak nagyon örülök,
hogy hosszú távú bérleti szerződés
keretében igényes, fontos, méltóság-
teljes és tekintélyes tevékenység ke-
rül az idén őszre felújított épületbe.”

Mártonné dr. Baj Máriától megtud-
tuk: a beruházás értéke meghaladja az
egymilliárd forintot. Az épületben
2.200 négyzetméter hasznos alapterü-
letet alakítanak ki, a felszínen és a pin-
cében helyet kapott mélygarázsban
9–9 parkolóhely létesül. 

„A felújítás során kellemes és kel-
lemetlen meglepetések is értek ben-
nünket” – számolt be az igazgató asz-
szony. „A kellemetlen, hogy a terve-
zettnél többet kell rá költenünk. Jó
hír azonban, hogy az aula álmennye-
zete fölött gyönyörű, stukkós felület-
re bukkantunk, ezt restauráljuk és az
eredeti szépségében állítjuk helyre.” 

Az aláírást követő sajtóbeszélgeté-
sen szóba került, hogy az E.ON csupán
késő őszre ígéri, hogy megteremti a na-
gyobb áramfogyasztás technikai felté-
teleit az épületben. Dr. Takács József
ehhez annyi megjegyzést fűzött: ma
már a Mars meghódításán gondolko-
dik a tudomány, így talán a meglévő
áramellátás bővítése sem okoz gondot
a szolgáltatónak, de ha igen, akkor akár
a cég legfelső vezetőitől kér segítséget.

Bíróság költözik a felújított MTESZ-székházba

A SZÍVÜGYEM
Leier: a patinás épületek felújítása

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: látványterv
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„Ebben az évben komoly össze-
geket tudtunk biztosítani a költség-
vetésből az úthálózat javítására,
körforgalmak építésére és a Lakóut-
ca programra” – fogalmazott az ava-

A győri Gyakorlóiskola ballagási ünnepségéhez
plusz töltetet adott az a szeretetteljes törődés,
ahogy a pedagógusok a gyerekeket segítették.
Minden egyes mozdulatuk azt szolgálta, hogy a di-
ákoké lehessen a főszerep, és a szülők is büszkén
fényképezhessék őket. Dorkát például, aki nagyon
szépen gitározott. Ő a Beke szülők kilencedik, leg-
kisebb gyermeke, aki elvégezte a Gyakorló-iskolát.

„Ritka az olyan kolléga a tantestületben, aki egy-
két kis Bekét ne tanított volna. Mindegyiküket sze-
rettük, Andrást, Gábort, Piroskát, Pétert, Annát,
Ágit, Tamást, Noémit és Dorkát, mert nagyon sze-
retnivalóak voltak, és ez a gondoskodó, szeretet-
teljes családi háttérnek köszönhető. Egy család ki-
lenc gyermekének nevelését bízta ránk. Kívánjuk,
hogy szeretetben gyarapodjanak tovább, unokák
hadával, és őket is várjuk a Gyakorlóba” – mondta
dr. Ruppertné Hutás Kinga igazgatónő.

„Huszonhat évig jöttünk a Gyakorlóba. Minden
évben járt ide gyermekünk, volt olyan időszak,
hogy négy is egyszerre” – mondta a meghatott
apa, Beke András.

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: O. Jakócs Péter

évben – hangzott el a szerdai avatá-
son. Ez a terület teljes változáson
esett keresztül, kisebb falunyi lakó
költözött az új lakásokba. Az új lakó-
épületek létesítéséhez nagy rész-

ben a közterületi fejlesztések is hoz-
zákapcsolódtak utakkal, járdákkal,
közvilágítással. 

Az új fejlesztési területeken létre-
jött új úthálózat közvetlen szomszéd-
ságában a ’60-as, ’70-es években
épült társasházakat övező utcák fel-
újítása is időszerűvé vált, hiszen bur-
kolatuk több mint negyvenéves, a
vízelvezetés sok helyen elégtelen mi-
nőségű. 

Emiatt szerepelt idén a felújítási
programban a Rózsa utca. Az útfelújí-
tást sikerült gyors ütemben elvégez-
ni április–májusban. 

„Külön köszönjük a Rózsa utcai la-
kóközösség útfelújítás ideje alatti po-
zitív hozzáállását, ritkán tapasztalunk
ilyen kedvező bánásmódot” – mond-
ta az avatáson Prédl Antal, az Útkeze-
lő Szervezet vezetője. 

Laczkovits-Takács Tímea, a kör-
zet önkormányzati képviselője kö-
szönetet mondott Borkai Zsoltnak,
hogy a Rózsa utca is bekerült a La-
kóutca programba, s megtörténhe-
tett a felújítás. 

táson Borkai Zsolt polgármester. A
Győr-Ménfőcsanak városrész Hár-
mashatár út és a 83-as főút közötti
területén nagyon sok új családi ház
és társasház épült az elmúlt húsz

Új alapot és aszfaltrétegeket kapott az
utca 140 méter hosszon. A parkoló fe-
lületét is felújították, kiegészítve azzal,
hogy a járda is megújult. A munkálatok
36 millió forintba kerültek.

FELÚJÍTOTTÁK a Rózsa utcát

Azóta a négy fiú és öt lánytestvér már vagy le-
diplomázott, vagy még egyetemi hallgató. Lett kö-
zöttük építész- és villamosmérnök, gépész, infor-
matikus, ipari formatervező, óvó néni, tanító néni
és logopédus. Noémi magyartanárnak készül az
ELTE-n, Dorka a Kazinczyba megy tovább.

„Hogyan is bírtuk? Isten kegyelméből mindig
megvolt az, ami kellett. Erő is, pénz is. Azt mond-
ják, ahová az Isten báránykákat ad, oda legelőt is
ad” – summázza András, aki eredetileg villamos-

mérnök, és egy nagy rádiós rendszer országos
rendszergazdája a Vízügynél. Felesége, Éva orvos,
röntgenesként dolgozik. 

A Beke família pedig tovább gyarapodott. Négy
gyermekük már családos. Öt unokájuk van, most
jön a hatodik. A ballagás utáni napon is volt egy
eljegyzés, és egy hét múlva is lesz. Röpködnek ki
a gyerekek a családi fészekből. Mindent megkap-
tak szüleiktől, tanáraiktól is ahhoz, hogy valóban
szárnyalni tudjanak.

Huszonhat évet átölelően jártak a Beke
család gyermekei a Széchenyi István Egye-
tem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Is-
kolájába. A kilenc testvér közül Dorka bal-
lagott utoljára, ezzel véget ért a Beke-kor-
szak, de az unokákkal tovább folytatódhat.

KIREPÜLT a kilencedik „kis Beke” is
a Gyakorlóból

Forrás: Széchenyi István Egyetem
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„Orbán Viktor miniszterelnök úrral
2017 áprilisában egy olyan megállapo-
dást írtunk alá, amelyben álmok sze-
repeltek. Ezek az álmok Győr hosszú
távú és fenntartható fejlődéséről szól-
nak, és ezek az álmok elindultak a va-
lósággá válás útján” – fogalmazott Bor-
kai Zsolt a terület átadásakor. A polgár-
mester hangsúlyozta, az állatkert nem
véletlenül

került bele a Modern Városok Prog-
ram fejlesztései közé, hiszen Győr
egyik gyöngyszeméről beszélünk,
amely évente mintegy 150 ezer láto-
gatót fogad. „Felnőtteknek és gyere-
keknek egyaránt szórakozási, kikapcso-

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

lódási és tanulási lehetőséget biztosít,
s az összességében több mint kétmil-
liárd forint értékű fejlesztéscsomag ré-
vén egy európai szintű állatkerttel gaz-
dagodik a város.”

A polgármester köszönetet mon-
dott a magyar államnak a támogatá-
sért, az állatkert igazgatójának és dol-
gozóinak, valamint a Modern Váro-
sok Program elemeinek előkészítésé-
ben részt vevő munkatársaknak,

mert – mint mondta – több pro-
jekt is hamarosan elérkezik a ki-
vitelezés startvonalához.

„Tavaly ünnepeltük az állat-
kert ötvenedik születésnapját, és
az önkormányzat jóvoltából már

eddig is több százmillió forintot
tudtunk a felújításra fordítani. A cél
az afrikai kontinens állatvilágának be-
mutatása, a mostani fejlesztés első
ütemében Észak-Afrikától – az új fő-
bejárattól – Közép-Afrikáig, vagyis az
orrszarvúházig jutunk el” – hangsú-
lyozta dr. Andréka György, az állat-
kert igazgatója. Kiemelte, egy kes-

kenyszájú orrszarvú tenyészcsapat
létrehozása a cél, vagyis öt példány
a kiveszőben lévő fajból. Az állatok
fokozatosan érkeznek majd Győrbe,
a felújítás elkészültekor várhatóan
két példány kap helyet a kifutóban.
Mivel keskenyszájú orrszarvúból sza-
badon csak mindössze körülbelül
ezer példány él, a Xántus János Állat-
kert ezzel a küldetéssel a fajmentés-
hez is igyekszik hozzájárulni.

A várhatóan 2020-ban elkészülő
teljes fejlesztés során új főbejárat,
orrszarvúház és Himalája-bemutató
épül, bővül a zsiráfház és a majom-
ház, megtörténik a gazdasági épület
és az állategészségügyi központ fel-
újítása-bővítése is. A projekt része-
ként az állatkert már új területtel gaz-
dagodott, amelyen elefántház és
pingvin-bemutató létesül.

A mostani munkaterület-átadás
az első két elem megvalósításához,
vagyis a főbejárat és az orrszarvúház
munkálataihoz kapcsolódik. A főbejá-
rattal kapcsolatban elmondható,
hogy a fogadóépületben látogatói te-
ret, pihenőt, ajándékboltot és vizes -
blokkokat alakítanak ki mintegy 180
négyzetméteren, emellett látványos
műszikla készül 160 négyzetméteres
felülettel. Az orrszarvúház a jelenlegi
zsiráfház bővítményeként készül el,
és a zsiráfok elhelyezésére alkalmas,
nagy belmagasságú részt is tovább
magasítják. Hat orrszarvú-boksz épül
38 és 50 négyzetméter közötti alap-
területekkel.

Előbbi beruházás értéke mintegy
175 millió forint, s a tervek szerint a
kivitelezés ez év végén befejeződik,
így a következő tavasszal már az új fo-
gadóépületben várják az állatkertbe
érkezőket. Az orrszarvúház beruházá-
si költsége mintegy 210 millió forint,
s a munkálatok befejezése a jövő év
elejére várható. 

A kivitelező mindkét esetben a Fo-
dor Kft. és az Euro Generál Zrt. konzor-
ciuma. Vezetőik, Fodor Géza és Varga
Zsolt rendhagyó módon vehették át a
polgármestertől és az állatkert igazga-
tójától a munkaterületet, hiszen a kivi-
telezés megkezdéséhez szükséges szer-
számokat Petra, a dromedár hozta ma-
gával a hátán. Ki tudja, még az is lehet,
hogy a beruházás elkészültekor az orr-
szarvú prezentálja majd a kifutó kulcsa-
it, a szarvára akasztva.

Startol az állatkert fejlesztése

Ahogy arról május 25-i lapszámunkban már beszámoltunk,
a Modern Városok Program győri fejlesztéseinek előkészí-
tése több projekt esetében is előrehaladott állapotban
van, de a kivitelezés megkezdéséhez az állatkert bővítése
jár a legközelebb. Nos, elérkezett a pillanat, amikor ez már
múlt idő, hiszen a kivitelezés a szerdai munkaterület-át-
adással már meg is kezdődött.

TEVEHÁTON

Az afrikai
kontinens állatvilágát

mutatják be

érkeztek a szerszámok
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Több mint negyvenezren 
Formabontó volt az idei nyárnyitó hétvége,
mivel az önkormányzat kétnaposra szervez-
te. A múlt hét péntekjén Borkai Zsolt kö-
szöntője után a Magna Cum Laude és a Vir-
tuózok című tv-műsor két egykori győztese
adott közös koncertet, amelyen közel 19 ez-
ren szórakoztak, majd csodálták meg a tű-
zijátékot. Másnap hazánk egyik legnépsze-
rűbb zenekara, a Kowalsky meg a Vega vár-
ta a közönséget, s végül majdnem 25 ezren
énekeltek és tapsoltak a zenészeknek. Jól
sikerül az első kétnapos nyárnyitó, s ezzel
hivatalosan is megkezdődtek az évszakhoz
fűződő programok. 

Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter



92018. június 22.

 nyitottuk együtt a nyarat
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Az Ipar 4.0 ma az a slágertéma a
gazdasági szereplők között, amiről
már mindenki hallott, amiről min-
denki beszél, ám még korántsem
mindenki ismerte fel valódi jelentő-
ségét, és még kevesebben tettek
konkrét lépéseket, hogy megfelelje-
nek az ebben a fogalomban rejlő új
kihívásoknak – így összegezte a jelen-

Konferencia a digitalizációról – Készen áll vállalkozása a szemléletváltásra? 

A KAMARA MINTforradalmárképzó́

legi állapotot Vörös Gyula, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara Ipari Tagozatának
elnöke. Tette mindezt annak a „Digi-
talizáció az iparban, avagy készen áll
vállalkozása a szemléletváltásra?”
címmel június 26-ra szervezett kon-
ferenciának az apropóján, melynek
egyik célja, hogy ezen a helyzeten
változtasson. A megyei kereskedelmi
és iparkamara Ipari Tagozata, felis-
merve a technológiai paradigmavál-
tás fontosságát, kiemelt témaként
kezeli ezen folyamatokat.

Milyen konkrét rendezvényekkel,
információkkal segítette eddig a vál-
lalkozásokat ebben a témában a ka-
mara? – kérdeztük Vörös Gyulát, az
Ipari Tagozat elnökét.

Az Ipar 4.0-val foglalkozó prog-
ramok már tavaly elkezdődtek,

konferenciák, mintagyár-látogatá-
sok, szakmai tapasztalatcserék,
előadások szervezésével segíti tag-
jait a kamara. Igyekszünk testközel-
ből megismerni azoknak a vállalko-
zásoknak a működését, melyek
élen járnak az Ipar 4.0 technológia
alkalmazásában. Emellett előadá-
sokra, tapasztalatcserékre hívunk
olyan szakembereket, akik gyakor-
lati tapasztalataikat megosztják az
érdeklődőkkel.

Mit kell tudnunk a most szerve-
zett előadás-sorozatról?

A Digitalizáció az iparban, avagy
készen áll vállalkozása a szemlélet-
váltásra? című rendezvény fókuszá-
ban természetesen az Ipar 4.0 áll.
Most talán a legfontosabb felada-
tunk, hogy megértessük a kis- és kö-
zépvállalkozásokkal, hogy ez az inno-

vációs technológia nem csupán a
„nagyok” ügye, valamennyiünket
érint. A tanácskozás előadói ebben
a meggyőzésben lesznek segítsé-
günkre. A résztvevőknek Vityi Péter,
az Informatikai Vállalkozások Szövet-
ségének alelnöke, Tordai Balázs,
Ipar 4.0 szakértő, valamint Koltai
Zoltán és Takács Attila, az Iparfej-
lesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
munkatársai adnak tájékoztatást jú-
nius 26-án a kamara győri székházá-
ban, ahová minden érdeklődő ta-
gunkat várjuk! (x)

Vörös Gyula

A müncheni ügyészség közleménye szerint Ru-
pert Stadlert bűncselekmény nyomai eltüntetésé-
nek veszélye miatt kellett előzetes letartóztatásba
helyezni. Az Audi AG vezetője május végén került
a gyanúsítottak közé.

A VW dízelbotránya 2015-ben kezdődött, s szin-
te valamennyi leányvállalat, így az Audi is érintett.

Rupert Stadler többször járt Győrben, újabb lá-
togatás aligha lesz, mivel már kinevezték utódját.
Csak remélni lehet, hogy ő is legalább annyira el-
kötelezett lesz a magyarországi fejlesztések mel-
lett, mint Stadler volt. 

A most letartóztatott vezető több mint tíz évig
állt az Audi élén, 2006-ban nevezték ki a vállalat
vezetőjének.

RUPERT 
STADLERT

Elozetes letartóztatásba 
helyezték

Hétfőn előzetes letartóztatásba helyezték
Rupert Stadlert, az Audi AG igazgatótaná-
csának elnökét, a dízelbotránnyal össze-
függésben.

A Graboplast harminc éve gyárt járműipari pad-
lókat. Szinte alig van olyan földrész, ahol a tömeg-
közlekedési járművekben ne lenne jelen a győri si-
kertermék. Most Brazília is felkerült arra a képze-
letbeli térképre, amely a magyar járműipari padló
jelenlétét mutatja.

Brazília buszgyártó nagyhatalom, ahol évente
több mint húszezer autóbusz készül, s további tíz -
ezret importálnak – tudtuk meg Baji Mihály mar-
ketingmenedzsertől. Vagyis ide bekerülni óriási le-
hetőség. Ráadásul a Graboplast nem csak egy, ha-

´́

nem több gyártónak is szállít. Az értékesítést egy
ottani disztribútoron keresztül bonyolítja a győri
székhelyű cég.

Nemrégiben a dél-koreai piacot is meghódítot-
ta a Graboplast, így az idén igazi sikertörténetet ír
a járműipari padló üzletág.

A győri székhelyű társaság az autóbuszok mel-
lett metró- és vasúti kocsikhoz is gyárt járműipari
padlót. Kína nagyvárosai mellett Argentína, Orosz-
ország és Fehéroroszország járműveiben is Gra-
boplast-padlón lépkedhetnek az utasok. 

már a brazil buszokban is
A Graboplast jármuipari padlói´́
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Egy emberöltőnyi idő telt el azóta,
hogy a szentföldi zsidó közösség 1948.
május 14-én, sabbath előestéjén kiki-
áltotta a modern kori Izrael Államot.
Néhány évtized elég volt ahhoz, hogy
az aprócska ország felvirágozzon, a
szó valódi és átvitt értelmében is.
Nem csak mezőgazdasági, ipari és
technológiai fejlesztések zajlottak az
elmúlt hetven évben, hanem a kultu-
rális és vallási élet is pezsgővé alakult.

Tóth Géza lelkész köszöntőjében
kiemelte, 70 éve egy elhagyatott, Du-
nántúl nagyságú sivatagos területen
Ezékiel próféta látomása beteljesült,
az álomból valóság lett. Az elűzött
zsidók visszatértek a Szentföldre, fel-
emelkedett egy nemzet, és azóta
egyetlen állam sem muta-
tott akkora fejlődést,
mint a modern
kori Izrael. Az
ország akkor
bebizonyí-
totta és bi-
zonyítja a
mai napig is,
hogyan lehet bé-
kességben összehozni
a különböző módon gondolkodó em-
bereket. 

Borkai Zsolt polgármester arra
büszke, hogy Győr igazi európai kul-

Az ígéret népének álma

A modern Izrael Állam meg-
alapításának 70. évfordulója
alkalmából tartottak ünnep-
séget elmúlt csütörtökön
Győrben, a Tihanyi Árpád
úton, a Hit Gyülekezete Sala-
mon Termében. Az évfordu-
lóhoz kapcsolódó „A Dán fo-
lyótól Eilatig, Utazás Izraelen
át” című fotókiállítást az izra-
eli nagykövet nyitotta meg.

turális városhoz méltón, együtt ün-
nepel a zsidó állammal. Tiszteletre
méltónak nevezte, ahogy Izrael küz-
dött és ma is küzd függetlenségéért,
tisztelet illeti a jó szándékú embe -
reket, úgy véli, ha mindenki nem
csak saját függetlenségét tartaná
szem előtt, hanem tisztelné a másik
embert, a háborúk elcsitulhatnának.
Példaként hozta Győr testvérvárosi

kapcsolatát Naza-
re t h - I l l i t te l

1993 óta,
és az egy-
más mel-
lett béké-
ben élés

ékes bizonyí-
tékaként emlí-

tette a győri Öt
Templom Fesztivált,

amely a keresztény egyházak, köztük
a zsidó kultúra megismerésében és
terjesztésében is élen jár, segítve,
hogy városunk elnyerje az Európa

Kulturális Fővárosa címet 2023-ra. „A
zsidó nép megőrizte és megbecsülte
kultúráját, és példaképül szolgál arra,
hogyan tudunk békében élni egymás
mellett, nemre, fajra vagy vallási ho-
vatartozásra való tekintet nélkül” –
hangsúlyozta a polgármester.

Yossi Amrani, Magyarország izraeli
nagykövete szerint két szó, az álom és
a csoda jellemzi Izrael Államot. Az ígé-
ret népének álma, hogy egységes
nemzetként élhessen az ígéret föld-
jén. A csoda, mert ahhoz, hogy hét év-
tizede egy maroknyi nép megvalósít-
sa álmát, az önálló zsidó államot, iste-
ni kéz is kellett. Izrael Állam léte a kül-
detés, hogy világítótoronyként mutas-
sa az utat a világ országainak a békés
egymás mellett élés példájával. 

Mikola István államtitkár kiemelte
a magyar zsidó, Hertzl Tivadar, a cio-
nizmus szellemi atyjának meghatáro-
zó szerepét, mert nem könnyű kivá-
lasztott népként élni egy olyan világ-
ban, amelyben ezer veszély fenyegeti

a létét. Izrael élő példa arra, hogyan
kell beépülni a globális értékláncba és
ott lehorgonyozni. Izrael napjainkra
technológiai nagyhatalommá vált, és
jót tesz a világgal azzal, hogy importál-
ja a tudást. A várható élettartam az or-
szágban 82 év, az elmúlt hét évtized-
ben tizennégyszereződött a lakosság-
szám. A tavalyi függetlenségi nap óta
163 ezerrel nőtt az ország polgárainak
száma, részben a magas születésszám
miatt, részben 27 ezer új bevándorló-
nak köszönhetően. A negyedik ipari
forradalom kezdetén Izrael mára
olyan startot vett, amellyel nehéz lesz
lépést tartani a világ országainak. Dá-
vid Ben-Gúrión, Izrael első miniszter-
elnöke szavait azonban ma is követen-
dőnek tartja az ígéret földjének népe:
„Ez az állam még nem az igazi Izrael,
ez még csak a kezdet.”

Az ünnepségen fellépett Lugosi
Dániel Ali, a Virtuózok komolyzenei
tehetségkutató korábbi győztese és
zenészbarátai.

Hetvenéves a modern izraeli állam

Izrael Állam léte
a küldetés 

Szerző: Szabó Csilla /  Fotó: O. Jakócs Péter
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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 Országos Vérellátó Szolgálat
Győri Regionális Vérellátó Központja
– a Magyar utca 8. szám alatt – hét-
köznaponként 7 órától 15.30-ig vár-
ja a véradókat, akiket a Magyar Vö-
röskereszt egy személyre szabott kö-
szönőkártyával jutalmaz meg. A kár-
tya egyben nyereményszelvény is,
amellyel értékes nyereményekre is
pályázhatnak a véradók.

„Megyénk mindig az élen jár, ha
véradásról van szó, és ezzel a kam-
pánnyal is arra törekszünk,
hogy ezt a kiemelkedő he-
lyet megőrizzük, illetve cé-
lunk, hogy olyanokat is
megszólítsunk, akik koráb-
ban még nem nyújtották
karjukat” – mondta lapunk-
nak Kun Szilva, a Magyar Vö-
röskereszt Győr-Moson-Sopron
Megyei Szervezetének igazgatója. 

A nyári véradó kampány azért is
különleges, mert egy véradási lán-
colatot indít el: megyénk véradó
nagykövete öt embert meghívva
vesz részt az akcióban. Járai Máté, a
Győri Nemzeti Színház színművésze
– mint a Győr-Moson-Sopron me-
gyei kampány nagykövete és arca –
öt rajongójával érkezett a véradásra,
akik között vannak első ízben vér-
adók, és van olyan is, aki már kilenc-

Véradói Lánc

A nyári hónapokban is kiemelt feladatának tekinti a Magyar
Vöröskereszt a biztonságos vérkészlet fenntartását. A kánikula
és szabadságolások idején a véradói aktivitás is csökken, ezért
a szervezet ebben az időszakban hirdeti meg országos véradó
kampányát.

venkilencedszer segít önzetlenül.
„Soha életemben nem adtam még
vért, de egy percig nem gondolkoz-
tam azon, hogy vállaljam-e a meg-
tisztelő felkérést. Ez egy olyan fon-
tos ügy, amely mellett teljes mellszé-
lességgel kiállok, hiszen nincs meg-
hatóbb dolog az emberi összefogás-
nál és az önzetlen segítségnyújtás-
nál” – hangsúlyozta Járai Máté.

A
láncot folytatva az öt személy is új
véradókat toboroz maga mellé,
majd az általuk megszólított szemé-
lyek is naponta megszólítanak egy-
egy véradót. Így gyakorlatilag a kam-
pány végéig Győrben akár napi
plusz öt véradó nyújthatja karját. 

A napi szervezett véradásokról,
azok helyszíneiről és időpontjairól,
területenként a www.veradas.hu
weboldalon tájékozódhatnak az ér-
deklődők.

Három életet
menthet meg,

aki a karját nyújtja

JÁRAI MÁTÉVAL
startolt a Nagyköveti
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• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

A BIZTONSÁG MINŐSÉGE: 50%+50%-OS AKCIÓ!

•  www.securitypatent.hu  •  +36 96 512 630  •  + 36 30 6270 111  •

A várakozást meghaladó ered-
ménnyel zárult a Kisalföld kezdemé-
nyezése. A két évvel ezelőtti stroke-
kampány után most a daganatos bete-
gek érdekében nem csupán gyűjtést

ÖTVENMILLIÓS 

Tízezer polgár és a győri önkormányzat összesen 50
millió 676 ezer forinttal támogatta a Kisalföld napi-
lap kampányát, mely a daganatos betegek segítése
mellett a rákról szóló nyílt párbeszédet szolgálta.

szerveztek, hanem 25 részes cikksoro-
zatukban névvel, arccal szólaltattak
meg betegeket, a sorsok, történetek
azt sugallták, hogy lehet emberi mél-
tósággal együtt élni ezzel a kórral.

A kampány során összegyűlt 50 mil-
lió 676 ezer forintról szóló értesítést
dr. Tamás László János, a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház főigazgatója,
valamint Pintér Tamás, az onkológia
osztályvezető főorvosa vette át. Dr. Ta-
más László János úgy fogalmazott: a
gyors, frappáns, nagylelkű adomá-
nyozásért köszönet illeti a Kisalföl-
det, a város és a megye polgárait,
valamint a győri önkormányzatot,
mely 20 millió forinttal egészítette
ki az összegyűlt támogatást.

„Jó egy olyan város polgármeste-
rének lenni, melynek polgárai már
nem először fognak össze fontos ügye-
kért” – mondta Borkai Zsolt polgármes-
ter. Utalt rá, hogy az önkormányzat már
korábban is támogatta a kórházat, an-
nak osztályait, alapítványait. „Külön
öröm, hogy ezt a törekvését saját ado-
mányaikkal a polgárok igazolták vissza”
– hangsúlyozta. Borkai Zsolt kiemelte: a
köszönet az adakozó emberek és a Ki-
salföld mellett a kórház, s azon belül az
onkológiai osztály munkatársait is meg-
illeti, hiszen munkájuk színvonalát, em-
berségüket mutatja a betegek és a hoz-
zátartozóik adományokban is kifejezett
szimpátiája. 

Az összegyűlt több mint 50 millió fo-
rintból 20 milliót adott a győri önkor-
mányzat, a több mint 30 milló forintot
közel 10 ezer ember adta össze, ebből
7.500-an névvel adományoztak – je-
lentette be Garamvölgyi Imre, a Kisal-
föld főszerkesztője. Közülük olyanok is

voltak, akik maguk is támogatásra szo-
rulnak, de fontosnak tartották, erejük-
höz mérten, segíteni a rákbetegeket.  

Dr. Pintér Tamás osztályvezető főor-
vos tájékoztatást adott arról, mire hasz-
nálják az összegyűlt adományt. Vásá-
rolnak két olyan készüléket, amellyel
megelőzhető a kemoterápiával gyak-
ran együtt járó hajhullás. Mobil altató
berendezést is vesznek, valamint a pre-
cíziós sugárkezelések pontosságát szol-
gáló test- és végtagrögzítő eszközöket
is beszereznek. Az ambulancián újabb
klímát szerelnek fel, valamennyi kórte-
remben lesz hűtő és televízió. A fej-
nyak sebészet régebbi eszközeit is le-
cserélik, valamint az úgynevezett őr-
szem-nyirokcsomó jelzésére alkalmas
új izotópos készülékkel is gyarapítják az
onkológia eszközparkját.

A
kemoterápiával

gyakran együtt járó
hajhullást megelôzô

készüléket is 
vásárolnak

támogatást kapott 

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: O. Jakócs Péter

az onkológia
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A MI

UTCÁNK
BÁCSA (9030) – 3. rész

Karikás Frigyes utca
Karikás Frigyes (1891–1938), író, politikus, újságíró,

műfordító. Legismertebb fordítása Jaroslav Hašek:
Svejk viszontagságai a nagy háborúban című szatírája.

Karinthy Frigyes utca
Karinthy Frigyes (1887–1938) író, költő, műfor-

dító. Az irodalom szinte minden műfajában mara-
dandót alkotott. Ismertsége karikatúráiból adódik
elsősorban (Tanár úr kérem, Így írtok ti).

Kenderáztató utca
A valamikori dűlő nevét, valamint az ősi mes-

terségnek, a kenderáztatásnak őrzi az Ergényi-la-
kótelep utcája az emlékét. A Kisalföldön az ún. ké-
vés kenderáztatás volt a jellemző.

Kinizsi Pál utca
Kinizsi Pál (1431 körül–1494), Hunyadi János mel-

lett, a török idők másik legnagyobb alakja, hadvezére.
Mátyás király hadvezéreként egyetlen csatát sem ve-
szített el. A legenda szerint roppant ereje volt – kirá-
lyának a vizet egy malomkövön szolgálta fel. Kinizsi
leghíresebb csatáját 1479-ben, az erdélyi Kenyérme-
zőn aratta lovascsapatával a török ellen.

Kismező utca
Régi térképeken szereplő szántóföldi névre utal, az

Ergényi-lakótelep egyik utcájának a neve 1986-tól.

Nemesszék utca
Bácsa, még önálló község korában, közel száz

éven keresztül a 17–19. században a győri székes-
káptalan egyházi nemeseinek volt a széke. Erre
utal az utca elnevezése. A bácsai szék főispánja a
mindenkori győri nagyprépost volt.

Száva utca
Száva község a győri püspökség nemeseinek

községe volt, ami az 1683-as török hadjáratban el-
pusztult. Emlékét a Bácsai-csatorna déli szakasza
mentén húzódó utca őrzi.

Szigligeti Ede utca
Szigligeti Ede (1814–1878), drámaíró, színházi

rendező, színész. Eredeti nevének használatát,
Szathmáry Józsefet, apja megtiltotta, mivel elle-
nezte, hogy színésznek álljon. Később rendező
lett a Nemzeti Színházban, majd titkára és drámai
igazgatója. Több mint száz eredeti darabot írt.

Tamási Áron
Tamási Áron (1897–1966), Kossuth-díjas erdé-

lyi író, a székelyek legjellegzetesebb írója. Elbeszé-
lésben, regényben, drámában, publicisztikában
egyaránt jelentőset alkotott.

Czvikovszky Tamás

„Mertünk 1998-ban nagyot ál-
modni, hogy Győrben fogadjuk
mindazokat, akik szeretik a tánc-
művészetet” – kezdte megnyitó-
ját Kiss János, a Győri Balett és a
Magyar Táncfesztivál igazgatója.
Idén pedig már tizennegyedik al-
kalommal ad otthont Győr a hazai
és a nemzetközi táncélet alkotói-
nak, a műfaj szerelmeseinek. Év-
ről évre megújul a fesztivál, ahol
az ország, Európa legkiválóbb
táncművészeit láthatjuk. Az igaz-
gató beszélt arról, hogy a fesztivál
nem titkolt célja az is, hogy a fia-
talokkal megszerettessék a tánc-
művészetet, kineveljenek egy tán-
cot értő és szerető közönséget. A
fesztivál idei szlogenje, fő témája
az áramlás, amely kapcsolódik ah-
hoz a nagy tervhez, pályázathoz,
hogy 2023-ban Győr Európa Kul-
turális Fővárosa legyen. „Minden
erőnkkel azon vagyunk, hogy
megszülessen, amiért minden
művész dolgozik: a katarzis” – zár-
ta köszöntőjét Kiss János.

Borkai Zsolt polgármester
megnyitóbeszédében hangsú-
lyozta, a Magyar Táncfesztivál el-
hozza Győrbe a művészvilág szí-
ne-javát, miközben a Győri Ba-
lett társulata is a színe-java a
táncművészeknek. A győriek
szeretik a kultúrát, és olyan mű-
vészek dolgoznak a városban,
akik magas színvonalon közvetí-
tik az érté-

keket. Ennek támogatásához inf-
rastrukturális fejlesztések is kap-
csolódnak, mint például a szín-
házépület átépítése és felújítá-
sa, és egy új koncertterem léte-
sítése a Győri Filharmonikus Ze-
nekar számára. Ilyen és ehhez

hasonló beruházásokkal készül
a város arra, hogy 2023-ban Eu-
rópa Kulturális Fővárosa legyen. 

Velekei László, a győri társulat
művészeti vezetője a szerelem kü-
lönböző arcait és fázisait mesélte

el koreográfiájában a fesztivál
nyitó előadásán. A Győri

Balett vezető táncosai-
nak produkcióját Liszt
és Wagner műveivel
Balázs János, Liszt Fe-
renc-díjas zongora-
művész élő zongorajá-

téka kísérte.
Az első nap krónikájá-

hoz tartozik, hogy a színház Csil-
lárszintjén Novák Ferenc „Tata”, a
Nemzet Művésze, koreográfus,
rendező, etnográfus ajánlotta a
közönség figyelmébe a Pina Ba-
usch életét és munkásságát be-
mutató kiállítást. Pina Bausch a
múlt század második felének

egyik legnagyobb táncszínházi al-
kotója, a táncművészetet megújí-
tó koreográfusa volt. Érdemes
megnézni vasárnap estig a kiállí-
tást és Pedro Almodóvar Beszélj
hozzá! című filmjét is annak, akit
érdekel Pina Bausch története.

Szombaton Áramlás címmel
európai gálaestet láthat a közön-
ség a nagyszínpadon, míg a szín-
ház előtti téren a Hoppáré zene-
kar és a Budapest Bár adnak
koncertet, a Kisfaludy Teremben
pedig a Góbé Tánctársulat elő-
adását, valamint a Győri Balett
Antigoné táncdrámáját nézhetik
meg a látogatók.

Vasárnap az Experidance
Ezer egyév produkcióját adja elő
a nagyszínpadon, a téren Kubai
salsaest várja a műfaj kedvelőit,
a Kisfaludy Teremben pedig a
Duna Táncműhely Körtánca bú-
csúztatja az idei fesztivált.

Áramlott a tánc és a zene a művészek és
közönség között hétfőn este a Győri
Nemzeti Színházban, ahol a Győri Balett
PianoPlays című bemutatójával indult a
XIV. Magyar Táncfesztivál.

A PianoPlays címû
bemutatóval indult

a fesztivál

„A katarzisért 
dolgozunk”

Szerző: Földvári Gabriella  / Fotó: Marcali Gábor
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A kultúra és a gazdaság ösz-
szefonódása iránt érdeklődő
vállalkozásvezetőket és a művé-
szetet szerető partnereit várta
egy izgalmas estre a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara Szolgáltatási
Tagozata és a Presztízs-díjasok
Klubja kedden.

A résztvevők Kurcsis László
grafikusművész és Szabó Béla
fotóművész tárlatvezetésében
megnézték az Art World Egye-
sület vállalkozó művészeinek
Tavaszi tárlat című kiállítását a
kamara aulájában. Az esten
bemutatkozott a Rotary Győr
Rába civil szervezet és az Art
World Hungary Egyesület.

Az „Egy este a művészetért”
október 4-re tervezett jóté-
konysági estjéről Görcsné dr.
Muzsai Viktória beszélt, aki el-
mondta, hogy a nagysikerű ta-
valyi Rotary Art Agora Művé-

Ünnepi szentmise keretében, a győri Nagybol-
dogasszony-bazilikában dr. Veres András megyés
püspök Holpár Balázst áldozópappá, míg Both Zol-
tánt, Méry Lászlót és Varga Gábort diakónusnak
szentelte. A püspök köszönetet mondott a szente-
lendők szüleinek, hogy gyermekeiket az egyház
szolgálatára nevelték. „Tudatában kell lennetek
életetek minden napján, hogy ti is abban a csó-
nakban eveztek, amelyből Jézus tanít. Jézus ajkai-
vá kell válnotok! Az apostolok hűségével kell hir-
detnetek az evangéliumot. Péter, aki ma is Jézus
csónakját vezeti, szól hozzánk. A hozzá való hűség-
gel kell teljesítenünk szolgálatunkat” – emlékez-
tette testvéreit Veres András. 

„Abban a csónakban eveztek, amelybol Jézus tanít!”

PAPSZENTELÉS
Szerző: Havassy Anna Katalin

A győri bazilikában múlt szombaton tar-
tották a papszentelést. Később kihirdet-
ték a személyi változásokat is: többek kö-
zött a Prohászka-iskola igazgatója kapott
új megbízatást.

Szintén az elmúlt hétvége eseménye, hogy a me-
gyés püspök kihirdette azokat a személyi változásokat,
amelyek augusztus 1-jével lépnek hatályba. Mi most
a Győrt és környékét érintő döntéseket közöljük. 

A Prohászka-iskola igazgatóját, Németh Józsefet fel-
mentette megbízása és a győri Szent Erzsébet-plébánia
lelkipásztori ellátása alól, s kinevezte Hegykő plébáno-
sává Fertőhomok és Hidegség oldallagos ellátásával. A
döntés logikus, József atya lelkipásztori munkájára plé-
bánián van szükség, az iskolaigazgatói feladatokat ellát-
hatja nem egyházi személy is. Ez azért is érthető, mert
az egyházmegyéből egy lelkipásztor, dr. Német Gábor
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának
irodavetője lesz, tehát Budapestre szólítja a hivatala. 

A Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő In-
tézet eddigi rektora dr. Lukácsi Zoltán volt, aki új
feladatként Sziget plébánosa lett, Újváros, Piny-
nyéd és a Szent Erzsébet-plébánia is hozzá tarto-
zik. A rektori feladatokat augusztus elsejétől dr. Re-
isner Ferenc látja majd el. Prefektusnak pedig Kál-
mán Imre atyát nevezte ki Veres András, aki egy-
ben a Hitvallás című folyóirat főszerkesztője is lett. 

Győr-Kisbácsát a jövőben Bognár István belvá-
rosi plébános oldallagosan látja majd el jelenlegi
feladatai mellett. 

Győri Imre plébános nyugdíjazási kérelmét elfogad-
ta és felkérte, hogy plébániai kormányzóként továbbra
is lássa el a Győr-Gyárvárosi Plébániát. Magyaros Lász-
ló segédlelkészt felmentette a Győri Székesegyházi Plé-
bánia segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte a
mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János-plébánia
(Mosonmagyaróvár II) segédlelkészévé.

Presztízs-díjas vállalkozások
és a festovászon

és helyezések

szek és mecénások programot
követően, idén folytatódik a
projekt, melynek továbbra is
az a célja, hogy a Győrhöz kö-
tődő művészek és alkotásaik
nagyobb publicitást, egyben
elismertséget kapjanak. Ismét
lesz árverés, melyre még vár-
ják a lokálpatrióta művészek

felajánlását. Az általuk aukció-
ra bocsátott művekből befolyó
összegből pedig továbbra is a
fiatal tehetségeket támogatják.

Csizmadia István festőmű-
vész a program alatt elkészítette
a Presztízs-gondolat című fest-
ményét, melyet felajánlott az ok-
tóber 4-i jótékonysági estre.

´́

´́
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Az év kiemelt időszaki kiállítása a
magyar képzőművészet legjelentő-
sebb alkotói segítségével, az ihlet és
az ideál két útján elindulva meséli el
az inspiráló női erő és szépség válto-
zásának történetét.

A megnyitón Borkai Zsolt polgár-
mester hangsúlyozta, Győrben sokszí-
nű az értékközvetítő programkínálat,
büszkék lehetünk a rendezvényeinkre.
A képzőművészet pedig fontos szelete
ennek a kulturális kínálatnak, melyet
az Ihlet és ideál című kiállítás is bizo-
nyít. A polgármester emlékeztetett, vá-
rosunk pályázik a 2023-as Európa Kul-
turális Fővárosa címre, aminek elnye-
réséhez ez a kiállítás is hozzájárulhat. 

Grászli Bernadett, a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum igaz-
gatója a kiállításon kalauzolta végig a lá-
togatókat. Elárulta, olyan válogatást ké-
szítettek a győri közönségnek, amely
hazánkban még nem volt. Így esett a
választás a magyar képzőművészet kap-
csán a „nagy korszak”, az 1800 és 1940-
es évek közötti nőábrázolásra. Az Ester-
házy-palota terei alkalmasak, hogy az
ihlet és az ideál útján is bemutathassák
a korszak kiválóságainak alkotásait. Az
ihlet az aulában, a Pygmalion mítosszal
indul, műtermi sztorikkal és mitológiai
történetekkel, amelyek a női ideált ke-
resik. Az emeleten választhatunk, mer-
re induljunk, az ideál vagy az ihlet útján.
Ha az ideál felé indulunk, először egy
klasszikus összeállítást láthatunk a port-
réfestészet legfontosabb darabjaiból,
az 1800–1860 közötti időből, többek

mellett Borsos Józseftől, Barabás Mik-
lóstól vagy Marastoni Jakabtól.

A következő teremben az 1870–
1890 közötti időszak legnagyobbjai:
Munkácsy Mihály, Benczúr Gyula és
Székely Bertalan alkotásait csodálhat-
juk meg. A Lilaruhás nőt, Probstner
Zsófiát, Szinyei Merse Pál feleségét ez-
úttal bordó ruhában láthatjuk – mond-
ta nevetve az igazgatónő. Sikerült meg-
szerezni Székely Bertalan Csónakázó
szerelmespár című alkotását is, amely
tankönyveinkből lehet ismerős. A
Csinszka, Zdenka és Zorka teremben a
híres hölgyek életébe nyerhetünk be-
pillantást, a következő térben Vaszary
János műveit, köztük egyik „lappangó”
művét, a Zentai part festményét is
megnézhetjük. A múzeumbarátok újra
felfedezhetik a Radnai Gyűjtemény két
darabját, az Egri József feleségét ábrá-

zoló Pauler Juliskát, valamint Dombai
Viktóriát, aki aktmodellként tartotta el
férjét, Derkovits Gyulát. A klasszikus
ideálokat felvonultató útvonal az 1942-
ből származó, Batthyány Gyula Rosita
Seranót, a chilei énekesnőt ábrázoló
festményével zárul.

Az ihlet útján folytatva a nézelődést,
történelmi hősnők, a reformkori pilla-
natok mellett feltűnik a Lőcsei fehér
asszonyként elhíresült Korponayné
Géczy Julianna, a Murányi Vénuszként
emlegetett Széchy Mária portréja is.
Külön termet szenteltek az aktoknak,
ahol többek mellett, Csók István és
Mattis Teutsch János műveit láthatjuk.

A kiállított alkotásokat múzeumok-
ból, magángyűjteményekből kölcsö-
nözte az intézmény. A tárlat október
31-ig látogatható, hétfő kivételével na-
ponta 10–18 óráig.

Az inspiráló
szépség 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A Lilaruhás nő, Murányi Vénusz,
Csinszka, Zdenka és Zorka, Rosita
Serrano – csak néhányan azok
közül a hölgyek közül, akik meg-
ihlették híres magyar képzőmű-
vészeinket. Többek között a róluk
készült alkotásokat is láthatjuk
az Ihlet és ideál című kiállításon,
amely a napokban nyílt meg az
Esterházy-palotában.



Zirkus EXIT gastiert in Győr mit neuem
Programm, der bis 1. Juli in Marcalváros, auf
dem Gebiet neben PÁGISZ ÁMK sein Publikum will-
kommen heisst. Artisten, Akrobaten, Clowns, Pa-
pagaien-Show, Pferde-Show, Märchenhelden und
schneeweisse Wölfe betreten die Manege.

„Lavendeltage” im Heil -
pflanzengarten der Pannonhalmer Ab-
tei von 30. Juni bis 8. Juli. Die Besucher
haben Gelegenheit sich mit dem Laven-
delsammlungs- und Verarbeitungspro-
zess vertraut zu machen und Lavendel-
leckereien zu probieren. Ebenso treten
auf: „Esti Egyenleg” und Palya Bea.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Die Feier des Ritterkönigs, die Tage des Heiligen Ladislaus
finden dieses Jahr von 30. Juni bis 1. Juli in Győr statt. Am Ara-
nyufer beschwören ein Handarbeitsmarkt, Meister-Shows,
Pferdelager, Turniere zu Fuss und auf dem Pferd, Geschick-
lichkeitsspile die Atmosphere des Mittelalters herauf. Auf die
Kinder warten Handarbeitsbeschäftigungen, Live-Ge -
schichtsstunden und ganz viele Spiele. Am Samstagabend
gibt es eine Rittertheater-Musikshow-Veranstaltung, die das
Leben des Heiligen Ladislaus verarbeitet.

Am 23. und 24. Juni lohnt es sich besonders dem Győri
Rába Quelle Bad einen Besuch abzustatten, wenn die
Schwimmbadbesucher mit Festivalstimmung erwartet
werden. Yoga, Zumba, Handarbeitsbeschäftigungen und
verschiedene Konzerte stehen auf dem Programm. 

Am 24. Juni von 9-15 Uhr findet
auf der Radó-Insel das 17. Foto-
picknick statt. Neben den Győrer
Fotografen treffen von zahlrei-
chen Orten des Landes und auch
aus dem Ausland Aussteller ein.
Auf der Veranstaltung tritt das
Hellokids Jazztrio auf.
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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  

A Demerung fotósuli kilenc
résztvevőjének közös, záró
kiállítása tekinthető meg a
Látogatóközpontban (Baross
Gábor út 21.) július 31-ig. 

Szent László kapui – Kapuvár kérdése
a táltoskirály küldetésében címmel
Jobbágyi Zsolt tart előadást a Magyar
Évezredek sorozatban június 28-án 18
órakor, a Széchenyi István Egyetem
Apáczai Karán (Liszt Ferenc u. 42.).

A 17. Fotópikniket rendezik a Radó-szigeten június 24-én
9 és 15 óra között. A győri fotósok mellett érkeznek kiállítók
az ország számos pontjáról és külföldről is. A rendezvényen
fellép a Hellokids Jazztrió.

Érdemes kilátogatni június 23-án és 24-
én a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Él-
ményfürdőbe, ahol fesztiváli hangulattal
várják a strandolókat. Jóga, zumba, kéz-
műves foglalkozások és különféle koncer-
tek szerepelnek a programban.  

Maurer Dóra Hajtogatott idő című
filmretrospektív kiállítása látható az
Esterházy-palotában (Király u. 17.)
szeptember 30-ig, hétfő kivételével
naponta 10-18 óra között. A tárlaton
Maurer Dóra, konceptuális fotói,
filmállóképanalizisei mellett 12 film-
jét is bemutatják.

Szent László király ünnepének előes-
téjén, június 26-án 18 órakor szentmi-
sét, vesperást és egyházzenei áhíta-
tot tartanak a Palestrina Kórus közre-
működésével a Nagyboldogasszony-
székesegyházban. Másnap szintén a
bazilikában, 18 órától kezdődik az ün-
nepi, püspöki szentmise, melyet a ha-
gyományos körmenet követ a Szent
László-hermával a Belvárosban.
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Hétköznap délelőtt főleg tizenéves
csoportok lepték el a várost, de egy pé-
csi nyugdíjasklub tagjaival is találkoz-
tunk. Hozzánk átránduló szlovákok,
győri barátaikhoz érkező hollandok is
nézelődtek a Káptalandombon, illetve
a Dunakapu téren. A sétálóutcán fagy-
laltozó budapesti középiskolások, taná-
raik szerint, inkább bohókás tárgyakat
keresnek, nemigen érdekli őket, hogy
az mennyire kapcsolódik a városhoz.
Nekik a kirándulás elsősorban buli. A
diákok közül ketten vettek a kézilabdás
lányok zöld-fehér pólójából. Hallottak
arról is, hogy a városban a nyárnyitón
és a nyárzárón nagyszabású koncerte-
ket rendeztek. Kérdezték, ki lesz a fel-
lépő a nyárzárón, hol lehet jegyet kap-
ni és mennyiért. Azt, hogy ingyenes,
nem nagyon akarták hinni. A Sziget és
a Volt Fesztivál áraihoz szoktak, tanára-
ik azt mondják, azokat a drága belépő-
ket valahogy mindig ki tudják fizetni.

A turisztikai útmutatók,
program ajánlók, szu-
venírek mustráját
a Győr+ Pavi-
lonnál kezd-
jük a Baross
út–Árpád út
keresztező-
désénél: a
nyári progra-
mokról szóló tájékoz-
tató füzet mellett jegyek is vásárolha-
tók kon certekre, sporteseményekre,
kulturális rendezvényekre, és helyi
könyveket is kínálnak. A Baross úti Lá-
togatóközpontban található a legtöbb
igényes szuvenír. A bejáratnál külön vit-

Gyori Corvina, Audi-modell, kézilabdamez és pálinkaparfüm

Az emberekben erős a birtok-
lási vágy. Idegen helyekről
nemcsak élményeket akarnak
magukkal vinni, hanem tárgyi-
asult emlékeket is. Régebben
a turisták képeslapokat, albu-
mokat vásároltak, ma inkább
lefotózzák telefonjukkal az
adott város jellegzetes épüle-
teit. Az olcsó, tömeges giccs-
szuvenírek még világszerte ke-
lendőek, de megjelent az
igény olyan termékek iránt,
melyek leginkább a megláto-
gatott városban kaphatók. A
nyári szezon kezdetén futólag
fölmértük a győri választékot
a tárgyiasult emlékek piacán. 

rinben Hefter László győri kötődésű
üvegművész ékszerei, díszei fogadják a
betérőket. A női kézilabda rajongói
kedvükre vásárolhatnak itt zöld-fehér
mezeket, de vannak I love Győr feliratú
pólók is. A könyvválaszték is gazdag,

például kuriózum-
ként kapható A

magyar han-
gosfilm pla-
kátjai 1931–
1944 című
kötet, Feke-

te Dávid szer-
kesztésében.
A győri Könnye-

ző Szűzanyáról, vala-
mint a Szent László-hermáról szóló
látványos könyvekkel is találkoztunk
a Baross úti, valamint a Káptalandom-
bon található egyházi látogatóköz-
pontban is. A győri Corvina idén meg-
jelent hasonmás kiadása azonban na-

gyobb hírverést érdemelne, hiszen a
győri Corvina 2005 óta az Unesco
szellemi világörökségének is a része,
a hasonmás kiadás pedig gyönyörű,
igaz fő vásárlói nem feltétlenül a
Győrbe alkalomszerűen kirándulók
közül kerülnek ki. A Győrhöz és a kör-
nyékéhez kapcsolódó italok több he-
lyen is kaphatóak. A bencések Szé-
chenyi téri boltjában a Pannonhalmi
Főapátság csúcsbora, az Infusio már
kifogyott, Pannonhalmán még vásá-
rolható. Az italválaszték a Baross úti
Látogatóközpontban is gazdag. A
Győri Likőr ágyas pálinkái éppúgy
megtalálhatóak, mint a díszesen cso-
magolt, s még nem túl sok helyen is-
mert pálinkaparfümök.  Helyi lekvá-
rok és mézek is sorakoznak a polco-
kon. A Látogatóközpont előtti érem-
készítő gépet ketten is tekerték, ami-
kor arra jártunk. Vannak már gyűjtők,
akik a helyi éremszerzés miatt járják

az ország városait. Az egykori Kép-
csarnokba, a győri Tóvári-Tóth István-
ról elnevezett galériába is benéztünk,
győri művészek képei és győri témájú
alkotások is szerepelnek a kínálatban.
Az Arany János utcai, képkeretezéssel
is foglalkozó Művészgalériában is fel-
bukkannak megvásárolható helyi al-
kotások. A megyei könyvtár kezdemé-
nyezésére létrejövő Lokálpatrióta
könyvesbolt is egyre népszerűbb, fo-
lyamatosan gazdagodó választékkal. 

A Győrbe csoportosan érkezők kö-
zött érdeklődésre tart számot az Audi
gyártátogatása. Ehhez előzetesen be
kell jelentkezni. A főporta mellett van
a világcég márkashopja, ahová bárki
betérhet.  

A kirándulások emlékeit persze első-
sorban nem tárgyakban viszi haza magá-
val a turista, de ezek a tárgyak évek múl-
va is előhívják belőlünk annak a város-
nak a hangulatát, ahol valaha jártunk.

Életünk nem mindennapi ízei

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Igényes szuvenírválaszték
a turistaszezon kezdetén 

Év elején a gyôri
vendégéjszakák száma

átlépte a 400 ezres
álomhatárt

´́
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Az Önkéntes Misszió is a Légy ott!
projekt része, amellyel diákokat szólíta-
nak meg: olyan programot szerveztek,
aminek kitalálásában és lebonyolításá-
ban a fiatalok tevékeny részt vállaltak.
Kajdi Zsuzsanna mentálhigiénés szak-
ember, a Győriek Egészségéért Köz-
hasznú Egyesület munkatársa elmond-
ta, abból indultak ki: a diákok úgy te-
gyenek valami hasznosat, hogy az ön-
kéntesség örömet okozzon nekik is. A
középiskolások vetették fel, hogy gyer-
mekotthonban élő 8–12 éveseket vi-
gyenek el kirándulni. Az élménynapra
több intézményből is érkeztek gyere-
kek, hogy először bátortalanul, de az-
tán egyre szabadabban barátkozzanak
és túrázzanak egy nagyot a Bakonyban.
Kis projektekkel készültek az önkénte-

Mosolynap elnevezéssel szervezett
kirándulást a Légy ott! projekt kere-
tében gyermekotthonban élők szá-
mára a Győriek Egészségéért Köz-
hasznú Egyesület. A csavar a törté-
netben, hogy mindezt családban
élő gyerekekkel tették, akik kézen
fogva segítették kis társaikat a nagy
erdő ösvényein, hiszen volt, aki
még soha nem túrázott korábban.

sek, volt, aki a szalonnasütésért, illetve
a kitűzőkért felelt, volt, aki arcot festett,
hajat font vagy sorversenyt vezényelt
– az pedig, hogy ki vegye fel a legkiseb-
bet, s vigye át a Cuhán, mindig spon-
tán dőlt el az erdőben.

„Mindvégig éreztük az otthonból
érkező gyerekek örömét, a diákok pe-
dig megtapasztalhatták, nem kell
nagy áldozatokat vállalni, hogy vala-
mi jót tegyenek másokért” – hangsú-

lyozta a program lényegét Kajdi Zsu-
zsanna, és hozzátette, a nyáron sze-
retnék folytatni a kezdeményezést, s
újabb túrára indulni a csoporttal.

A Légy ott! nevet viselő projekt-
ben számos program valósul meg. Az
önkéntes nagyik nyáron is várják a
gyerekeket, hogy szüleik némi sza-
badidőt nyerjenek maguknak. A kép-
zett nagyszülők is kapcsolatban áll-
nak egyébként egy gyermekotthon-

nal, egyikük, Sukola Valéria még ülő-
párnákat is varrt a gyerekeknek. A
Gyalogló Klubba továbbra is várják a
résztvevőket, ahogy a senior tánc-
programokra is, szeptemberben pe-
dig újra lesz Villám Randi, majd elő-
adás-sorozat a párkapcsolatokról, ne-
ves előadókkal.

Gyermekotthonban élok túrázhattak

a Bakony is távoli

´́

Szerző: Zoljánszky Alexandra

Sokaknak
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Egyszerű kezelhetőség, könnyű
karbantartás és gazdaságos üzemel-
tetés – az Inox-Bázis Kft. elkészítette
az első gesztusvezérléssel kezelhető
sütőt. A felhasználók könnyen, ké-
nyelmesen és az eddigi termékek kö-
zött elsőként teljesen higiénikusan,
fizikai kontaktus nélküli, gesztusve-
zérléssel kezelhető, forgóállványos,
és kombi kemencét használhatnak. A
Rotary-InnOven3 (RIO3) nem a ha-
gyományos rendszerű vezérlést és
kezelőfelületet – vagyis a nyomó-
gombos vagy érintőkijelzős rendsze-
reket – alkalmazza, hanem egy forra-
dalmian új, 3D mérési technológiával
biztosítja a kezelő számára a gép irá-
nyítását. A vezérlés egyszerűen, 30–
70 centiméteres távolságból zajlik,
ami nem kamerarendszerrel műkö-
dik. Az eszköz kapacitív érzékelője
nem csak az előre elrendezett moz-
dulatokat képes megérteni, hanem
képességének köszönhetően, folya-
matosan öntanuló funkciót lát el.

Mivel a gesztusvezérlés érintés
nélküli kezelést és adatbevitelt bizto-
sít, ezzel egy új lehetőséget kínál az
élelmiszer-, és ezen túlmutatóan,
akár a gyógyászati iparnak is. A készü-
lék teljesen steril környezetben is
használható, mivel nem igényli az
operátorral való fizikai kon-
taktust. Ezen felül, a
gesztusvezérlő és a
kiszolgáló egység
a vezérléssel a
mai használa-
tos készülé-
kek méretei-
nek közel a
t i z e d é r e
csökken, ez
anyagi megté-
rülést is jelent,
hiszen kisebb
helyigényt, keve-
sebb alkatrészt, s még
kevesebb hibalehetőséget
és súlycsökkenést vonz magával.

A RIO3 energetikai újításai biztosít-
ják, hogy energiát takarítsanak meg az
eddig fel nem használt hőveszteség-
ből. Ezeket a korábban elveszett ener-
giákat most megspórolják a felhaszná-
lónak. Ma is léteznek vákuum kamrás

sütőberendezések, és ezeket is úgy
hirdetik, hogy 30 százalékkal kevesebb
sütési idő szükséges a termék elkészí-
téséhez, és ehhez mérten 30 százalék-

kal kevesebb energiára is van
szükség ciklusonként. A

hőcserélő különle-
ges kialakítása, el-

helyezkedése,
valamint, egy
külön víz-
vagy gőzfel-
fűtő rend-
szer segítsé-
gével hozzák

létre a szívó-
hatást.

A technoló-
gia három energia-

forrást tud használni,
külön-külön: elektromos

árammal, földgázzal és thermo-ola-
jos hőcserélővel is működik. A hő-
cserélőnél, rendkívül pontos hőel-
osztás mellett, a keletkezett hő
nem veszik el. Ez az egyetlen olyan
módszer, melynél az előállítással ke-
letkezett hőenergia nem távozik

semmilyen kieresztőn, amit meg-
szoktunk minden használatnál. A
sütéssel keletkezett hő újra és újra
visszaterelődik a rendszerbe, ezzel
jelentős energiamegtakarítás megy
végbe. A három sütési forma nem
kombinálható. 

Fontos megjegyezni, hogy a gép
felismeri a félreérthető mozdulato-
kat is, és ezeket kizárja a működése
során, ezzel biztosítva a zavartalan
sütést. Könnyen értelmezhető ábrák-
kal van ellátva, amik jelnyelven ké-
szülnek, ezért a létező minden nyel-
ven ugyanazt jelenti, így minden or-
szágban használható a RIO3. A 7 co-
los, színes, LED, TFT kijelzővel ellátott
sütőben a fordított légelszívás segí-
ti a pára benntartását, ezzel
biztosítva az egyenletes sü-
tési hőmérséklet meg-
tartását. A gép 0–350
°C-os hőmérséklet-
tartományon süt,
egy kamrában
68 kW teljesít-
mény leadá-
sával.

A Rotary-InnOven3 karbantartása
és javítása nem csak költséghatékony,
hanem nagyon egyszerű is. A vezérlő
meghibásodása egyetlen modul cse-
réjével megoldható. Az alkatrész akár
tartalékban is tartható, és bármely
szakember el tudja végezni annak cse-
réjét, könnyen és egyszerűen. 

A Rotary-InnOven3 multifunkcio-
nalitását mutatja, hogy egy készülék-
kel több termék is elkészíthető, így
akár hús, tészta és fagyasztott termé-
kek is süthetők benne. 

A „Gesztusvezérelt sütő prototípu-
sának és gyártástechnológiájának fej-
lesztése az Inox-Bázis Kft.-nél” című
projekt az Európai Unió és a magyar
állam támogatásával, az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásában valósul meg.

Forradalmasítja az ipari
konyhagépek világát az a
modern sütőberendezés,
amelyet Pannonhalmán
készít az Inox-Bázis Kft.

A JÖVO SÜTOJE, 
egyenesen a szomszédból

´́ ´́

Gesztusvezérlés –
a jövô

technológiája
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A Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya huszonhetedszer szervezte
meg bűnmegelőzési ifjúsági táborát
Győrújbaráton, ahol egy hétig érdekes
és hasznos feladatok, kirándulások vár-
ták a huszonhét vakációzót. Tanultak a
bűn- és baleset-megelőzésről, vala-
mint a szenvedélybetegségek és a ká-
bítószer-fogyasztás megelőzéséről is.

A 12. Arrabona Légvédelmi Rakéta-
ezred kiválóan teljesítette a feladato-
kat, amelyeket a nemzetközi gyakorlat
állított eléjük. Idén – a gyakorlat negye-
dik évében – Magyarország volt a házi -
gazda, a magyar honvédekre nemcsak
a végrehajtás során, hanem egyéb más
feladatokban is kiemelt szerep hárult.

A Tobruq Legacy egyik legfontosabb
célja a nemzetek közti együttműködés
fokozása. A gyakorlatra 300 technikai
eszközzel érkeztek a nemzetek: vezetési
elemekkel, radarokkal, légvédelmi raké-

Szabó Csaba, bűnmegelőzési osztályvezető-he-
lyettes elmondta, a társasházakban élők sok esetben
nem ismerik egymást, cserélődnek a lakók, albérlők.
A tanácsok betartásával elkerülhető az áldozattá vá-
lás. Fontos szabály, hogy ne engedjünk be bárkit a
lépcsőházba, s a szomszédaink értékeire is figyeljünk.

Az idei nyár sem múlhatott el bűnmegelőzési tábor nélkül, ahol
ismét csupa olyan ismerettel és kalandokkal gazdagodhattak a
fiatalok, amelyeket a jövőben a javukra fordíthatnak.

Persze a rengeteg hasznos ismeret
mellett a rendőrök a táborlakóknak
változatos programokat szerveztek,
ahol a jókedv is főszerepet kapott. 

A rendezvénysorozat célja, hogy a
megszerzett ismereteket a fiatalok is-
koláikban és baráti társaságukban to-
vábbadják, így segítve a bűnmegelő-
zést, valamint a szenvedélybetegsé-
gek kialakulásának megelőzését.

tákkal, indítóállványokkal, valamint lo-
gisztikai eszközökkel. Az eseményt négy
nemzet vadász-, szállító- és kiképző re-
pülőgépei, helikopterei támogatták.   

„Szakmai téren a legfőbb kihívást a
különböző adat és információs kapcso-
latok felépítése és a NATO-elvek szerin-
ti üzemeltetése jelentette. Természe-
tesen ezek mellett nem maradtak el a
szokásos repülések sem, melyet az ál-
lomány talán a leginkább élvezett” –
mondta Matyi Tibor alezredes, a győ-
riek megbízott parancsnoka.

Helytálltak a katonáink

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Cseszreginé Csekei Judit 

Véget ért Bakonyban a Tobruq Legacy 2018 elnevezésű légvédelmi
rakétaharcászati gyakorlat, ahol 19 ország, közel ezer katonája vett
részt. Győrből összesen 250 fős kontingens teljesített szolgálatot.

amivel a fiatalok is nevelhetnek
EGY TÁBOR, 
Szerző: Havassy Anna Katalin

A társasházak biztonságáért indított kampányt a rendorség
A társasházak biztonságát erősíti a prevenci-
ós plakát, amelyet az Ifjúság körúton muta-
tott be a Győr-Moson-Sopron Megyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya.

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor

Pingiczer Szabolcs, a Körút Lakásszövetkezet el-
nöke elmondta, előfordul, hogy ismeretlenek szol-
gáltatónak adják ki magukat, s előleget szednek. A
lakásszövetkezet értesíti a lakókat, ha ők küldenek
valakit, a nevét is megadják. A rendőrség kampá-
nyához a polgárőrség is csatlakozott. Mészáros La-
jos, az Arrabona Polgárőr Egyesület alelnöke azt nyi-
latkozta a Győr+ Médiának, gyakran előfordul, hogy
az emberek a lépcsőházba éjszaka is beengednek
olyanokat, akikről fogalmuk sincs, kik és miért ér-
keznek. A rendőrség szerint egyre kevesebb a bűn-
cselekmény, de jobb félni, mint megijedni, ezért is
indult a kampány a társasházak védelmében.

´́
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Hozz magaddal egy üres mûanyag palackot,
préseld össze a Nagy Palackpréssel,
és válassz egy extra ajándékot!

Iden is talalkozzunk a

Gyorkocfesztivalon,
a Rado-szigeten!

Vadi uj jatekok
es szuper ajandekok 
varnak!

Gyere es jatssz velem
Te is julius 7-en es 8-an!
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#szarkazsófi

Soha nem gondoltam volna, hogy
ilyen vékony, kis pálcikákat otthon is le-
het készíteni, ráadásul pont olyan ízű,
mint a kedvenceim egyike, csak itt tu-
dom, hogy mi kerül a szervezetembe, és
percek alatt el is készül. Régóta kering az
egyik legegyszerűbb sós nasi receptje a
hobbiszakácsok körében, hiszen a séfek
leginkább a grissinihez ragaszkodnak, no-
ha mindkettő egy tőről fakad. Olyannyira
régről származik a nassolnivaló királynő-
je, hogy már Napóleon is imádta, mi
több, futárral hozatta maga után, ha el-
utazott, és adódott egy kis idő a majszo-
lásra. Az alkalmi szállítás rendszeressé
vált, Napóleon kis idő elteltével futárszol-
gálatot alapított, hogy a Franciaországgal
határos olasz tartományból folyamato-
san érkezzen Párizsba az imádott ropo-
gós sós pálcikája vagy grissinije, amit ő
csak torinói kis botocskáknak (petites ba-
tons de Turin) hívott. A grissini vagy gris-
sino szó egyébként húzott vagy sodort ke-
nyeret jelent. Sok fajtája és receptúrája
van, de minél ropogósabb, vékonyabb és
szárazabb, annál finomabb, és annál to-
vább is áll el! A pékek többsége szerint ki-
zárólag a nullás vagy dupla nullás lisztből
készül a legjobb sós rudacska, majd só és
élesztő megy hozzá – de mindenki saját
maga fejleszti ki a legjobb ropogósát. Lát-
tam már tojásfehérjével, szezámliszttel,
vajjal, olívaolajjal dúsítani és sodrás he-
lyett csupán nyújtani a tésztát. Az olasz
nagymamák ma is szívesen sütögetik a
családi összejövetelekre, és ehhez a ke-
mencét is képesek beizzítani, no persze
mellé azért minden esetben sütnek 1-2
focacciát vagy pizzát, de így az igazi!

Nem csupán Európában, de világszer-
te is nagyon gyorsan terjedt el, és jött lét-
re minden verziója a gyorsan fogyasztha-
tó, éhségűző és vendégváró partifalatká-
nak. Mégis, a legnépszerűbb a sajtos,
esetleg natúr, édes verzióban pedig a cso-
koládés, mogyoróba hempergetve. 

Apropó mindig akad, egy kis finomság
elfogyasztására a tv mellett, munka köz-
ben vagy a barátokkal, de hogy mi ez a fi-
nomság, azt már ne bízzuk a szerencsére! 

AP
ROP

Ó

Bevásárlólista
(6 személyre)
160 g natúr joghurt, 160

g olívaolaj, 260 g liszt (átszi-
tálva), 4 tojás, 1 teáskanál
só, 1 evőkanál cukor, 2 kis-
kanál sütőpor. Tetejére:
nagyszemű tengeri só, re-
szelt parmezán sajt, 10 dkg
étcsokoládé, 10 dkg durvá-
ra vágott sós mogyoró 

Elkészítés 
1. Egy tálban, kézi vagy elektromos habverővel homogénné

keverjük a tojásokat, lisztet, joghurtot, sót, cukrot, olajat és a
sütőport, majd egy habzsákba töltjük. 2. A sütőt előmelegítjük
180 fokra, egy nagy tepsit kibélelünk sütőpapírral és a habzsák-
ból egymás mellé hosszú csíkokat húzunk. 3. Megszórjuk sajttal,
szezámmal, amit később csokiba mártunk, azt natúran hagyjuk!
4. Figyelni kell a sütésnél, kb. 8-10 perc alatt készül el egy adag.
5. Hagyjuk kihűlni, majd pohárban, esetleg papírzacskókban tá-
roljuk. 6. A csokis pálcikákhoz: az étcsokoládét egy kiskanál vajjal,
gőz felett felolvasztjuk, pohárba töltjük, belemártjuk, megfor-
gatjuk a mogyoróba, majd sütőpapíron hagyjuk megdermedni.

Mindig kell egy jó kis indok, vagy, ha úgy tetszik, apropó a nassolásra! Vékony,
fűszeres, roppanós és nehéz abbahagyni: íme a ropi, amit házilag egyszerűbb
elkészíteni, mint a boltban megvenni!



„A peronoszpóra nagyon
gyorsan jelent meg, nyár elején
ügyelni kell arra, hogy felszívódó
permetszerekkel védekezzünk
ellene” – mondta el lapunknak
Ujhelyy Károly hobbikertész.

A peronoszpóra mellett a
lisztharmat is ilyenkor fertőz,
nem csak a haszonnövényekre,
hanem a dísznövényeinkre is
oda kell figyelni.

Dísznövényeinket a molyok
ellen is védeni kell, buxusainkat
például a puszpángmoly fenye-
geti ilyenkor. A bokor belsejé-
ben kezd rágni, ezért érdemes
megnézni hetente kétszer-há-
romszor, hogy találunk-e benne
hernyót. Érdekessége, hogy
akár szabad füllel is hallhatjuk
rágását, viszont szinte bármi-
lyen rovarölő szerrel megfékez-
hetjük ámokfutását.

A veteményeskertek produ-
kálják már az első terméseket,

Zöldséghámozó
A zöldséghámozók alkalmasak arra is, hogy vé-

kony, hosszabb szelet sajtokat vágjunk, amiket aztán
tehetünk salátákra vagy akár tésztákra is. Ahhoz,
hogy egyenletes szeleteket tudjunk szelni, a sajtot
előtte tegyük hűtőbe. Ugyanígy kemény vajat is tu-
dunk a zöldséghámozóval szelni, hidegtálakat díszít-
hetünk vele vagy tehetjük pirítós kenyérre is.

Fagylaltkanál
A fagylaltszedő kanállal szép golyókat vájha-

tunk ki a sárga- és görögdinnyéből. Néhány gyors
mozdulat, és máris kész a dinnyegolyótál.

Tojásszeletelő
A tojásszeletelővel nem csak tojást, hanem ki-

vit, banánt, akár epret vagy nem túl puha barac-
kokat is szeletelhetünk. Szép gyümölcstálat tu-
dunk készíteni az egyenletesen leszelt gyümöl-
csökből. Ha szeretjük a mozarellát, bátran szeljük
azt is a tojásszeletelővel.

Gofrisütő
A gofrisütőben tojást is süthetünk, a gyermekek

imádni fogják a különleges formája miatt. Kenjük be
a gofrisütőt vékonyan olajjal és üssünk rá egy vagy
két tojást. 2-3 percnyi sütés után kész is.

Használjuk kicsit másképp!
Mire jók még a konyhai eszközök? 

Az elmúlt hetek esős időjárása miatt nem
csak a csiperkegombák szaporodnak, de
a peronoszpóra is jelentkezett már a gyü-
mölcsösökben, szőlőültetvényeken.

NYÁRI MUNKÁK

A Kertbarát magazin
támogatója:

A KERTBEN Szerző: Ferenczy Balázs

az első korai borsószüret a leg-
több kiskertben megtörtént. A
borsó nitrogént bevonó növény,
amit a gyökerében tárol. A gyö-
keret ezért jó a földben hagyni,
és másodveteményként érde-
mes nitrogénigényes növénye-
ket ültetni a helyére: céklát, ká-
posztaféléket, karalábét, karfiolt
vagy rövid tenyészidejű cseme-
gekukoricát – amivel a gyerekek
kedvében is járhatunk.

Az idei melegnek köszönhe-
tően, a kertek királynői, a ró-
zsák már előbb virágoztak a ko-
rábbi évekhez képest. Az ön-
tisztuló rózsák maguktól el-
dobják a szirmaikat, másod- és
harmadvirágzást fognak pro-
dukálni. Sima teahibrid rózsák-
nál a virágfej alatt három-négy
levéllel érdemes eltávolítani
az elvirágzott részeket. Futó-
rózsáknál az elvirágzott fejet
nyugodtan pattintsuk le. „Idén

erős levéltetű-fertőzöttség jel-
lemző a rózsákra, amelyet első
körben csalánlével érdemes
kezelni, ha nem használ, érde-
mes felszívódó kémiai szerhez
nyúlni” – tudtuk meg Nagy -
kutasi Viktortól, a Győri Kertba-
rátok Egyesületének elnökétől.

A virágok meghálálják, ha
két-három öntözésenként tápol-
dattal jutalmazzuk őket. Az ön-
tözés pedig szintén fontos, a na-
pi locsolgatás helyett a ritkább,
de nagyobb adaggal történő ön-
tözést részesítsük előnyben.
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Az Interreg V-A Ausztria-Magyar-
ország Program, „Idősbarát régió –
Age-friendly Region” című projekt

Összesen közel 14 kilométert
úszott le Patkás Tomi szombaton, kö-
rülbelül 9.30 és 12.30 között. Ennyi
idő kellett a parasportolónak és Nagy
Krisztiánnak, az egészséges amatőr
úszó útitársának, hogy Kunszigetről
beérjenek Győrbe, az Aranypart I-re,
ahol számos szimpatizáns és szurko-
ló várta a kitartásáról ismert Tomit.
Volt, aki transzparenssel is buzdította
az utolsó métereken.

Az úszást a Mozgáskorlátozottak
Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesü-
lete szervezte. Nagy Józsefné elnök
elmondta: „A rendezvény célja a fi-
gyelemfelhívás és az elfogadás, mivel
bármelyik pillanatban alakulhat úgy
az életünk, hogy megváltozik a kül-
sőnk, de ettől még ugyanazok az em-
berek maradunk. Amennyiben a pa-
rasport nagyobb nyilvánosságot kap-
na, az ép társadalom is nyitottabb, el-
fogadóbb lenne felénk. Sorsközössé-
günk sportolni vágyó fiataljai pedig a
jó példát látva, kedvet kaphatnak a
sportoláshoz, ezzel a kondíciójukat,
egészségüket is szinten tarthatnák.
Rajtunk is múlik, hogyan ítélnek meg
bennünket. A szemléletváltás ugyan
elkezdődött, de ez még kevés.”

A rendezvényt több felkészült
szakember felügyelte, Tomit végig

IDOSEKNEK SEGÍTENEK
Az idősekkel való foglalkozá-
sok iránt érdeklődő önkénte-
sek részére tartott képzést a
győri Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény (EESZI)
a Magyarországon és Ausztrián
átnyúló, Idősbarát régió elne-
vezésű projekt keretén belül.

során húszórás felkészítésen vehe-
tett részt húsz önkéntes. 

Rettegi Zsolt tréner, mediátor,
mentálhigiénés szakember elmond-
ta, a szociális területen is egyre na-
gyobb az igény az önkéntesek mun-
kájára. A felkészítés során a részve-
vők megismerték az időskor sajátos-
ságait, az önkéntes munka lehetősé-
geit és alapelveit. Kiemelte, az ön-
kéntesek felkészítése projektelem,
győri csoportjában fontos érték,
hogy a résztvevők döntő többsége
maga is időskorú. Ez lehetőséget ad

a saját élményű témamegközelítésre,
ami konkrétabbá és mélyebben meg-
érthetővé teszi a felkészítés tartalmi
elemeit. Az is igaz, hogy a mélyebb
megértés esetenként szembesülést
jelent a saját személyiséggel, a sze-
mélyes múlttal és az adott egyén va-
lós motivációival. Tapasztalata sze-
rint ez a szembesülés segít megérte-
ni az önkéntes tevékenységgel kap-
csolatos valós lehetőségeket, a fele-
lősségvállalás valódi tartalmát, a sze-
mélyes határok felismerését. Bízik
abban, hogy az ilyen alapon létrejö-

vő önkéntes segítés hosszú távon is
működőképes, s nem csak a pillanat-
nyi lelkesedés táptalaja. Ezt a bizal-
mat és hitet erősíti a csoporttagok
nyitott hozzáállása, aktív közreműkö-
dése a csoportmunka során. A felké-
szítésen részt vevők a Győrben élő
időseket tudják majd segíteni önkén-
tes munkájukkal. (x)

„Szeretem megmutatni, hogy mindenbol van kiút!”

csónakokkal kísérték, ha bármi
probléma felmerülne, azonnal se-
gíthessenek neki. Szerencsére erre
nem volt szükség, az úszó felké-
szült sportoló, bár ahogy a partra
érkezés után elmondta: meglepte,
hogy a víz elsőre milyen hideg volt.
A tapsok és a gratulációk mellett
orvos is megvizsgálta, mindent
rendben talált, így Rokcy picit kifúj-

ta magát, majd mosolyogva nyilat-
kozott a Győr+ Médiának:

„Elfáradtam, de nagyon élveztem
az úszást. A Mosoni-Duna győri, utol-
só két kilométere nagyon durva volt,
szinte úgy éreztem, nyom minket
vissza a Rába visszaduzzadó vize. Aki
ismer, tudja, hogy rengeteget úszom,
s a legfőbb üzenetem az, hogy ha
meg is változott az életünk, ha rossz-

nak is gondolunk mindent, akkor is
van kiút! Így is lehet boldog és teljes
életet élni!”

Tomi azt is elárulta, hogy egy ilyen
hosszú úszás során rengeteg min-
denre gondol, akár csak élvezi a vizet,
vagy éppen csodálja a kacsákat. Iga-
zából örömmel és lelkesedéssel tölti
minden percét az életének, amivel
igazi példát állít mindenki elé.

az önkéntesek´́

A két végtag nélküli para-
úszót, Patkás Tamást, azaz
Rockyt nem kell bemutat-
ni a győrieknek. A mosoly-
gós sportember igazi pél-
dakép, aki szombat dél-
előtt Kunszigetről úszott
be az Aranypartra. Rocky ezt is

megcsinálta!
Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: HAK

´́
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A porckorong a csigolyatestek kö-
zött elhelyezkedő kocsonyás anyag, s
ha ez megsérül, kicsúszik a csigolyák
közül, gerinc-, más néven porcko-
rongsérv alakulhat ki. A betegség
nagy fájdalmakkal járhat, ne várjuk
meg, amíg bekövetkezik, próbáljuk
megelőzni, illetve ha már elkezdő-
dött a folyamat, visszafordítani azt. A
porckorong kitüremkedése ugyanis
még orvosolható, bár sokáig marad-
hat tünetmentes. Súlyos esetben
akár bénuláshoz is vezethet.

Prof. dr. Feng Xiao Ping akupunk-
túrás szakorvos szerint a derékfájdal-
mak 95 százaléka csigolyaproblémák-
hoz vezethető vissza. Egy páciensé-
nek példáját hozta arra, hogy az aku-
punktúrával ez is kezelhető.

A 41 éves férfi
először masszázzsal és
fájdalomcsillapító gyógyszerek-
kel próbált megoldást találni heves
derékfájdalmára, de megfázáskor és
fáradtság esetén mindig visszatért a
probléma. Idővel a fájdalom fokozó-
dott, mozgás során még inkább, s a
lába is zsibbadt, már a munkavégzés
is gondot jelentett számára. MR-vizs-
gálatot követően, műtétet javasolt a
férfinak az orvosa, azonban ő nem
szeretett volna ilyen drasztikus meg-
oldást. Egy barátja ajánlotta neki dr.
Feng módszerét, amely mindig a ki-

váltó okot ke-
resi, majd azt szün-

teti meg, nem pedig a tüne-
teket nyomja el különféle gyógysze-
rekkel. Rendelőjében a szervezet ön-
gyógyító mechanizmusát indítják be.
„A gerince szinte egyenes volt, a csí-
pője pedig jobbra fordult. A csigolyái
melletti izmokat kezdtük el akupunk-
túrás kezelésekkel stimulálni, hogy
erősítsük azokat” – avat be dr. Feng
a kezelésbe, melynek hatása nem
mutatkozott egyértelműen az első al-
kalom után, másnap reggelre azon-
ban jelentősen csökkentek a tünetek,

a férfi számára javasolt kúra után pe-
dig teljesen meg is szűntek.

A doktornő hangsúlyozta a meg-
előzés fontosságát. Az ülőmunkát
végzők különösen ügyeljenek a test-
tartásuk helyességére, és figyelje-
nek az asztaluk és székük magassá-
gának megfelelő beállítására, s
rendszeresen változtassanak test-
tartásukon. A fizikai munkát vég-
zők gyakran nyújtózkodjanak, moz-
gassák át felsőtestüket, és lehető-
ség szerint használjanak vastag

övet, hogy az segítsen derekuk meg-
támasztásában.

Fontos időt és energiát szánni a
hátizmok megerősítésére, az ágyunk
fekvőfelülete pedig ne legyen túlzot-
tan puha.

Prof. dr. Feng Xiao Ping 1990-ben vé-
gezte el az alapképzést a Changchun
Hagyományos Kínai Orvoslási Egyete-
men, ahol Liu Guanjun híres kínai pro-
fesszor mellett tanult akupunktúrát,
majd 1993-ban átvette mesterdiplomá-
ját. 1994-ben, magyarországi meghívá-
sát követően, létrehozta saját kínai or-
voslási klinikáját Mosonmagyaróváron.
Vallja, a folyamatos tanulás és orvosi
technológia tökéletesítése mellett a be-
tegek érdeke az elsődleges, melyet
már számos gyógyíthatatlannak vélt
probléma gyógyításával bizonyítottak.
Győrben március elején nyitott rende-
lőt, hogy elhozza az ősi keleti orvoslás
szakértelmét városunkba is. (x)

A porckorongsérv egyike a leggyakoribb betegségeknek, amivel felkeresik
prof. dr. Feng Xiao Ping akupunktúrás szakorvost. Az ősi keleti orvoslás erre
is megoldást nyújt, ahogy a hát- és derékfájdalmak számos okának kezelé-
sére is kockázatmentes alternatívát mutat.

Gyôr, Bartók B. út 5.
+36-30/ 391-8648

PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

Gy
óg

yu
ljo

n
ter

mész
etesen, gyógyszerek

és
m

el
lék

hatá
sok nélkül!

Derékfájdalmakra is
megoldás az akupunktúra
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Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos muszaki elokészíto

komuves muvezeto villanyszerelo muvezeto

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

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.

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üz-
letága felvételt hirdet az alábbi mun-
kakör betöltésére:

Feladat: A saját és az önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanok hasznosítási felada -
tainak műszaki ellátása.  

Elvárások: minimum középfokú műsza-
ki végzettség • felhasználói szintű számí-
tógépes ismeretek • ügyfélorientált
szemlélet • problémamegoldó képesség,
konfliktuskezelés • jó kommunikációs
készség • B kategóriás jogosítvány • sa-
ját tulajdonú gépjármű

Előnyt jelent: ingatlankezelésben szer-
zett tapasztalat

Jelentkezési határidő: 2018. július 6.

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

ingatlanhasznosítási
ügyintézó́

A város közterületeinek napi rendszerességű takarí-
tása mellett extra feladatot jelent a Győr-Szol Zrt. Vá-
rosüzemeltetési Igazgatóságának a nagyrendezvények
után végzett munka. Így történt ez a nyárnyitó hétvé-
gén is, amikor a szolgáltató munkatársai pénteken és
szombaton már az éjszakai órákban megkezdték a hul-
ladék összegyűjtését a tereken, majd a belvárosi utcák
teljes takarítását. Az érdeklődők örvendetesen nagy
számban – több tízezren – követték figyelemmel a
nyárnyitó programjait, ami egyúttal a szokásosnál na-
gyobb mennyiségű hulladék összegyűjtésével és elszál-

Megújult a Dr. Kovács Pál utca és a Király utca
találkozásánál lévő Tejfölös kofa szobra. Garami
László alkotását Lebó Ferenc szobrászművész
szakmai irányításával, a Győr-Szol Zrt. koordinálá-
sában letisztították, és helyreállították a szobor
részét képező csobogót, melynek újraélesztésé-
hez szükség volt a hozzá tartozó csatornarend-
szer és az egész vízgépészet felújítására. Ennek
működését szabályozható automatika irányítja. A
csobogó vize ivásra nem alkalmas, a szobortól né-
hány lépésre ivókút található.

Álláshirdetés

Változatos, színes, sokrétű feladatra vá-
gyik egy stabil, kiszámítható munkahe-
lyen, kötetlen munkaidőben? Akkor ná-
lunk jó helyen kopogtat!

A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő 
Üzletága felvételt hirdet

munkakör betöltésére!

Leendő munkatársunk minimum középfo-
kú végzettségű, jó szervező és koordináló
képességgel rendelkező, vezető egyéni-
ség. Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által kép-
viselt társasházakban társasházkezelői te-
vékenység ellátása. A felvételnél előnyt je-
lent a társasházkezelői végzettség és/vagy
az építőiparban szerzett gyakorlat.

Jelentkezési határidő: 2018. július 6.

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

társasházkezeló́

a Tejfölös kofaMEGSZÉPÜLT

a Belvárosban

lításával járt: a hétvégi két éjszakai műszakban a sep-
rőgépek és a 15 fő dolgozó összesen mintegy 50 köb-
méter szemetet gyűjtött össze, és szállított el az érin-
tett közterületekről.

Ugyancsak részben a hétvégén adott rendkívüli fel-
adatot a Rába folyó áradása. A víz elöntötte a többcélú
padka belvárosi részeit, így az áradás után szükségessé
vált a rakpartok takarítása. A Győr-Szol munkatársai
már szombattól nagynyomású vízsugárral távolították
el a kövezetről a lerakódott hordalékot, iszapot. A rak-
parti szakasz takarításával kedden végeztek.

Takarítottak
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GYÔR frekventált, családi házas övezetében,
csendes zsákutcában 4 hálószoba+nappalis,
garázsos, teraszos, 145 nm-es IKERHÁZ
370 nm-es saját telekkel eladó.

Minôségi kivitelezés!
Alacsony energiaigény, igényes megjelenés.

Árkád és Belváros 3 km, Audi 1-es porta 3 km,
Plaza és kórház 4 km.

49.990.000 Ft
Fûtéskész ár: Molnár Dávid: 

20/802-4712

A kiskengurunk egyelőre még
zseblakó, de már nagyon gyakran
látni, hiszen egyre többször hagyja
ott a mamát, és ismerkedik a kör-
nyezetével. A szemfüles látogatók
megpillanthatják a kedves arcocs-
káját, amint éppen kikukucskál az
anyja erszényéből, vagy amint
együtt falatoznak. A kölykök általá-
ban kilenc hónapig az erszényben
maradnak, ezért is nehéz meghatá-
rozni egy kenguru korát. A mi kicsi-
kénket április végén vettük először
észre, és ekkor iratkozhatott fel a
lakóink közé.

A másik jövevényünk, az apró
mókusmajom, még csak pár hetes,
mégis termetileg elég nagynak tűn-
het az anyukája hátán. Ez azért le-
hetséges, mivel a mókusmajmok
egyebek mellett arról is nevezete-
sek, hogy újszülöttjeik nagyok az
anyaállat méretéhez képest, arány-
ban majdnem akkorák, mint az em-
bereknél.

A dámszarvasoknál is megszü-
lettek az idei borjak. Anyjuk féltő
gonddal neveli őket. Nagyon tün-
déri látványt nyújtanak, ahogy a
pálcavékony lábaikon követik a ma-
májukat. Általában május végén,
június elején ellik meg a nőstények
borjaikat, amelyeket a gímszarvas-
hoz hasonlóan gondoznak. Az első
napokban a rejtekhelyen hagyja
őket az anyjuk. Többhetes szopta-
tás után áll át a borjú a növényi táp-
lálékra. A borjak pettyes szőrzete
többnyire egész életükön át meg-

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Takarítási csoportja
felvételt hirdet az alábbi munkakör
betöltésére:

Feladat: délután, 4 órás munkaidőben
irodák takarítása

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-
Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Or-
gona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tár-
gyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

takarítónó́

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az
alábbi munkakör betöltésére:

vagy

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás
Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezési határidő: 2018. június 29.

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

lakatos

futésszereló́´́

marad. A fiatal állat hamarosan
csak a méretében különbözik a
nőstényektől.

A dámszarvas hosszúra nyúlt,
lapátszerű agancsa jelentősen kü-
lönbözik minden más szarvasétól.
Mindkét nem felnőttkori bundá-
ján, vörösesbarna alapon sorok-
ba rendezett fehér pöttyöket ta-

lálunk. A világos formáktól kezd-
ve a teljesen fehér alakokig sokfé-
le változat fordul elő. De sötét-
barna állatok is vannak, főleg a
vadasparkokban tartott dámszar-
vasok között.

Jöjjenek el az állatkertbe, hogy
személyesen is gyönyörködhesse-
nek a kicsik szépségében!

A tavasz utolsó napjait megkoronázva, új jövevényeket üd-
vözölhetett a Xantus János Állatkert: apró mókusmajom, tün-
déri albínó kenguru és huszármajom kölyök is érkezett a töb-
biek közé.

Folytatódott a

BABY-BOOM
Szöveg és fotó: Xantus-állatkert



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

Lomtalanítást vállalok, hívjon bi-
zalommal. Kőszegi Tibor. Tel.: 06-
20/551-3865.

Növényvédelem, gyomirtás, fű-
gondozás szakembertől. 06-
70/384-8217

Lomtalanítást vállalok, eltakarí-
tom limlomját, ingyen elszállí-
tom felesleges holmiját.
06-20/996-7268

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pincé-
ig, Hívjon bizalommal! Telefon-
szám: 06-70/707-5812.

Kárpitozás! Ülő, fekvő bútorok javí-
tása, áthúzása, anyagválasztással. In-
gyenes felmérés – szállítás. Autók,
robogók kárpitjainak javítása, áthú-
zása. Telefonszám: 06-70/884-6838.

Bojlerek javítását és villanyszere-
lést vállalok Győrben és környé-
kén. Tel.: 06-70/384-6557.

Mozgásgyógyászat! Fizikai fájdal-
mak, sérülések, zsibbadások, ge-
rincbántalmak, izomsorvadás
gyógykezelése. Samodai 06-
30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

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

Régi szerszámokat, hagyatékot-
régiséget veszek. Lomtalanítást,
ház kitakarítását vállalom. 06-
20/509-8884

Bélyeget, képeslapot, fém- és pa-
pírpénzt, kitüntetést, jelvényt,

egyéb régiséget vásárol magán-
gyűjtő, díjtalan kiszállással. Pál Ist-
ván. Telefon: 06-20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utalvány
elfogadása, beváltás. Nádorvá-
rosban garázst vennék. Telefon-
szám: 06-70/564-2280.

Készpénzért magas áron antik
bútort, festményt, herendi por-
celánt, eozinos Zsolnayt, kristá-
lyokat, ezüst tárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, dísztár-
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! Érdeklődés
az alábbi telefonszámon: 06-
70/640-5101. Kérésre díjtalanul
házhoz megyünk!

INGATLAN

Győr-Gyárvárosban, a Nagysán-
dor József úton eladó egy 1.
emeleti, 53 nm-es, kiváló fekvé-
sű, nagy erkélyes laskás, akár bú-
torozva. Irányár: 15,5 M Ft.

Győrszentiván-Kertvárosban lévő
házamat győri garzonra cserél-
ném. Tel.: 06-30/589-4741.

Eladó 21 hektár családi kisbirtok
a Móri borvidéken! 4 hektár sző-
lő, 16 hektár szántó, 1 hektár er-
dő. Telefon: 06-20/369-8019.

LAKÁSCSERE

06-96/505-050

Szigeti, 1 szobás, 33 nm-es, össz-
komfortos, részben felújított, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást
cserélne 45–55 nm-es, határo-

ÁLLÁS

Kozmetikust keresek belvárosi
üzletbe, hosszú távra! Tel.: 06-
70/615-4660.

Jó kommunikációs készséggel ren-
delkező, lendületes, megbízható,
munkájára igényes jelentkezőket
várunk, napi 4 óra délutáni mun-
kavégzésre, Győri szállásközvetí-
téssel foglalkozó irodába. Érdek-
lődni: 06-20/662-8835 vagy
nicedayskft@gmail.com

Épületdíszítéssel foglalkozó vál-
lalkozás Győrben, főállásban al-
kalmazná Önt! Tanuljon új szak-
mát, legyen büszke munkájára!
A szakembereket átképezzük!
Német nyelvtudás és jogosítvány
előnyt jelent! Fényképes önélet-
rajzokat az
info@ornamentika.hu e-mail
címre várjuk!

CNC gépkezelőket, forgácsolókat,
darusokat (felülről vezé relt), üze-
meltető villanyszerelőket, gépla-
katosokat, méréstechnikusokat,
kovácsokat keresünk győri mun-
kahelyre. 1.500–1.800 Ft nettó
órabér. 06-70/604-1265, 06-
70/366-5722.
munka15@index.hu

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bádogos
és lapos tetők, szigetelési munkák
készítése. 06-30/355-6991

Mindennemű kárpitozást, javí-
tást vállalok ingyenes felmérés-
sel, vidéken is. Nagy szövetvá-
lasztékkal. Tel.: 06-20/239-9198.

Redőny, gurtnicsere, szúnyoghá-
ló, reluxa, szalagfüggöny rövid
határidővel. Ingyenes felmérés!
06-70/233-9213

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, meg-
egyezés szerint. 06-70/675-0654

Kertek rendezését, fűkaszálást,
elhagyott kertek, telkek gondozá-
sát, fakivágást, tuják nyírását vál-
lalom. 06-20/517-2701

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo-
zást, lapostető-szigetelést, falak
javítását, festését, garanciával,
engedménnyel vállalom. Tel.: 06-
30/376-2712.

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, fotótapéták felragasztását,
laminált padló lerakását válla-
lom. Tel.: 06-70/245-8931.
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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!

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. 

zott-határozatlan, 2 vagy 1+2 fél
szobás bérleményre. Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám: 653.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 46 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 1-2
szobás, 45–55 nm-es, határozott-
határozatlan idejű, belvárosi,
gyárvárosi bérleményre. (Hirde-
tésszám: 654.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
összkomfortos, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne
55–68 nm-es, 3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű, Marcal-
város I., Sziget, Újváros, Bán Ala-
dár u. kizárva. (Hirdetésszám:
655.) 

Szabadhegyi, 1+2 fél szobásra át-
alakított, 49 nm-es, összkomfor-
tos, távfűtéses, felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne, első emeletig lévő, 3-4
szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Gyárváros ki-
zárva. Tartozás átvállalása lehet-
séges. (Hirdetésszám: 509.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 3-4
szobás, különálló mellékhelyiség-
gel rendelkező, határozott-határo-
zatlan bérleményre. (Hirdetész-
szám: 514.) 

Szabadhegyi, 2 szobás, 50 nm-es,
összkomfortos, felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 55–72 nm-es, 3-4 szo-
bás, határozott-határozatlan bér-
leményre. Sziget, Újváros, Kos-
suth és Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 516.) 

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Pár lépésre a Belvárostól, Gyôr-Ná-
dorvárosban eladó 58 nm-es, ame-
rikai konyhás nappali + 2 hálószo-
bás,  téglaépítésû társasházi lakás.
Azonnal birtokba vehetô. Az ingatlan-
hoz önálló garázs is megvásárolható. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Új lakópark épül Gyôr közelében,
melyben korlátozott számban laká -
sok még leköthetôk. Ez a 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-Szabadhegyen eladó ez a
kitûnô állapotú, 2. emeleti, bruttó
72,34 nm-es, amerikai konyhás nap-
pali + 2 szobás, tágas tetôtéri lakás
gépkocsibeállóval és padlástérrel.
Bútorozva is megvásárolható. 

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718 

Gyôr-Szigetben, a Belváros szom-
szédságában, új építésû, 56 nm-es
(nettó 49 nm), nappali + 2 szobás,
második emeleti, erkélyes lakás el-
adó. Fedett, zárt udvari kocsibeálló
1.500.000 Ft-ért vásárolható.

Horváth Edina:
70/587-4020 

Gyôrújfalun új építésû, 1. emeleti,
55 nm-es, nappali + 2 szobás lakás,
18 nm erkéllyel, tóra nézô kilátással
eladó. Ugyanilyen lakás a 2. emeleten
is található. A liftes ház 30-as téglával
épül, amely 15 cm szigetelést kap.

Budai Mónika:
30/640-8794

Marcalváros II-n, új építésû társas-
házban minôségi lakások eladók 36-
100 nm-ig. Ennek az 52 nm-es, elsô
emeleti lakásnak az elosztása: ameri-
kai konyhás nappali + 1 hálószoba +
erkély. Még egy szoba kialakítható.

Búza Tímea:
70/425-5590

A Százszorszép lakóparkban 10
lakásos társasházban kitûnô lakások
BOMBA ÁRON leköthetôk. Ez az 1.
emeleti lakás 61,82 nm + 5,29 nm
erkélyes. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali + 2 szoba.

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718 

Gyôr-Belvárosában, frekventált ré-
szen, impozáns, 55 lakásos, liftes tár-
sasház épül, melyben lakások, pent -
house-ok és irodák leköthetôk. Ez az I—
III. emeleti lakás 54,24 nm + 7,5 nm
fedett erkélyes, nappali + 2 szobás.  

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718

Gyôr-Szabadhegy csendes utcájá-
ban eladó 105 nm-es, 2 szoba + hal-
los családi ház, 522 nm telken. Az in-
gatlan az 1960-as években épült, ki-
fogástalan mûszaki állapotban van.
Falazata tégla, a födém betonozott. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Ár: 22 M Ft Ár: 23,9 M Ft Ár: 19,2 M Ft Ár: 25,5 M Ft 

Ár: 18,5 M Ft Ár: 22,2 M Ft 

Most kulcsrakészen vásárolhatja
meg álmai otthonát! Két hónapon be-
lül költözhet! Szabadhegyen eladó ez
a 92 nm-es ikerház. A földszinten
amerikai konyhás nappali, háztartási
helyiség, az emeleten 3 szoba van.  

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 27,2 M Ft 

Gyôr Belvárosának Árkádhoz közeli
parkos részén, 51 nm-es, 3. emeleti,
kétszobás, erkélyes téglalakás eladó.
Villany-, vízvezetékek cserélve lettek.
A lakás tehermentes, az ár a bútorok
nagy részét tartalmazza. 

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 20,4 M Ft Ár: 19,8 M Ft Ár: 19,5 M Ft 

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

Horváth Edina:
70/587-4020 

Ár: 39,9 M Ft 

Ár: 15,5 M Ft 

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Foglalja le lakását még júniusban,
és a klímát ajándékba adjuk! Gyôr-
Szabadhegy új, kedvelt lakóparkjá-
ban eladó ez az elsô emeleti, 42 nm-
es, nappali + 1 szobás, 8 nm erkély-
lyel rendelkezô lakás.  

Horváth Csilla: 
70/321-7759 

A Belvárosban, az Árpád úton eladó
ez az 1. emeleti, 56,4 nm + 4 nm-
es erkélyes lakás. Elosztása: 3 szoba
+ étkezôs konyha. A hátsó udvaron
közös kertet is kialakítottak a lakók,
ahol a gyerekek játszhatnak.

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718 

Szabadhegy és Nádorváros határán,
a Serfôzô-dombi dûlôben, a Pándzsa-
patak szomszédságában eladó ez az
1010 nm-es zártkert. A telken jelen-
leg egy 16 nm-es téglaház áll gyü-
mölcsfákkal körbevéve, fúrt kúttal. 

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718

Gyôr-Pinnyéden 58 nm-es, kétszo-
bás, szigetelt, 8 éves téglaház eladó
534 nm-es telken. Nappali és éjsza-
kai áram, hôtárolós villanykályhák,
villanybojler. Víz, csatorna van, gáz
telken belül. 

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 17,5 M Ft Ár: 22,5 M Ft Ár: 2,8 M Ft Ár: 14 M Ft 
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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 páros mozijegy, mely beváltható bármely Cinema City
Moziban, bármely filmre a premier után két héttel. 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.
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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

CÉGEKNEK, ASZTALOSOKNAK EGYEDI CSOMAGÁR!

Négy nagy teljesítményű csatornás gépjárművet
vetett be a Pannon-Víz Zrt. a június 13-i felhőszaka-
dás során. Ezen a napon a győri szennyvíztisztító 46
ezer m3 szennyvizet tisztított meg, ezen felül négy
záporkiömlőn összesen 50 ezer m3 csapadékvízzel
tehermentesítettük a rendszert. Könnyen lehet,
hogy ez a mennyiség többéves rekordnak számít.

Az OMSZ-től kapott csapadékadatok szerint Győr Bel-
városában 51,9 mm, Likócson 49,6 mm eső esett. Ez azt
jelenti, hogy négyzetméterenként 50 liter víz érkezett az
égből. A zivatarcella központja Győr sűrűn lakott város-
részeire esett. A csapadék intenzitása néhol elérte a 30-
40 mm/órás értéket, vagyis 3-4-szeresen többet, mit
amennyire az elvezető rendszert méretezték.

Legtöbb bejelentésünk a sűrűn lakott városré-
szekből érkezett, helyenként járdaszegélyek között

VIZESBLOKK

Az itt használt sűrített levegős el-
járás a szokásos vízöblítésnél jóval rö-
videbb ideig tart, de sokkal hatéko-
nyabb tisztítást tesz lehetővé. A be -
avatkozás idején az érintett terüle-
ten ingadozni fog a víznyomás és át-
menetileg elszíneződik az ivóvíz, va-
lamint levegő maradhat a rendszer-
ben. Ez idő alatt is fogyasztható a ve-
zetékes víz, de minden karbantartási
munkánál ivóvizes tartálykocsit is irá-

VÍZVEZETÉK-ÖBLÍTÉS
Június 21. és június 29. között 8
órától 14 óráig Gyárvárosban, a
Nagysándor József, Stadion, Tóth
László, Ipar, Puskás Tivadar, Csa-
lád, Szövetkezet, Balassi Bálint,
Tárna, Csavargyár, Gömb, Kisku-
ti, Toldi utcákban tisztítja a vízhá-
lózatot a Pannon-Víz Zrt.

nyítunk a körzetekbe. Kérjük, hogy az
érintett területen a fehér ruhák mo-
sását ne erre az időszakra ütemez-
zék. Mosás előtt szemrevételezéssel
szíveskedjenek ellenőrizni a megfele-
lő vízminőséget.

Az öblítési munkák befejezése
után az érintett területek lakói víz-
díj-kompenzációt kapnak, melyet
számlájukból automatikusan jóvá-
írunk.

A vízhálózat tisztításáról a
www.pannon-viz.hu weblapon vagy
a 96/311-753-as telefonszámon kap-
hatnak további információkat.

Amennyiben bármilyen probléma
merülne fel, úgy kérjük, hogy min-
den esetben forduljanak az éjjel-nap-
pal hívható diszpécserszolgálatunk-
hoz. Az esetleges kellemetlensége-
kért szíves türelmüket és elnézésü-
ket kérjük.

az útburkolaton 5-10 cm víz állt, a feltorlódott víz
miatt a lakók az eső után több helyen nem tudtak
kijönni a lépcsőházból az utcára, vagy nem tudtak
az autókból kiszállni. A csapadék intenzitásának
csökkenése után az elvezető rendszerek a legtöbb
esetben fél, egy óra alatt fogadták és elvezették a
rengeteg vizet.

Kritikus helyzet alakult ki Újvárosban, a Gyep-
szél utcában. Az itt összegyűlt több száz köbméter
esővízzel csak hajnali egy órára tudtak megbirkóz-
ni a szivattyúk és a szippantóautók.

Szeretnénk megköszönni a rendőrség és a ka-
tasztrófavédelem szolgálatainak segítőkész együtt-
működését, több kritikus helyszín biztosításában
és a házak alagsori helyiségeibe, pincéibe jutott
víz eltávolításában!

Gyárvárosban

Négyzetméterenként 50 liter víz 
érkezett az égbol´́
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A hétdanos mester 2002 óta alel-
nök a szövetségben, az idei évtől is-
mét dr. Tóth László elnök általános
helyettese. 

Kilencedik alkalommal rajtolt el a Győr–Lipót futóver-
seny mezőnye a hétvégén, az Egyetemi Csarnoktól. A 26,4
kilométeres távot egyénileg és háromfős váltóval teljesít-
hették az indulók. A Spar Budapest Maraton hivatalos fel-
készítő eseményére az egész országból érkeztek futók, de
biciklisek, látássérültek tandemkerékpáros egységei, csa-
ládok és görkorisok is nekivágtak a távnak. A futók mező-
nyében ott volt a tavalyi verseny női és a férfi címvédője.
Az Egy a Világunk Alapítvány váltója mozgáskorlátozott
gyerekek kerekesszékeit tolva tette meg a távot. A telepü-
léseken önkéntesek, több faluban a polgármester szemé-
lyesen segített a frissítők kiosztásában. A Lipóti Termál- és
Élményfürdő területén értek célba a résztvevők, itt min-
denki egyedi befutóérmet kapott.

A verseny a címvédők győzelmét hozta. A
mosonmagyar óvári Szabó Nóra két budapesti futó, Csáki
Enikő és Fekete Andrea előtt szerezte meg az első helyet,
míg a férfiaknál Balázs Levente lett az aranyérmes, Né-
meth Gábor és Takács László pedig a második és a harma-
dik helyezett. A legjobb győri futó Kolár Barna 4. helyen,
Erdős Judit a nők versenyében 6. helyen ért célba. A váltók
versenyét a TRIumvirátus csapata nyerte.

„A judo tanított meg arra, hogy

A hétdanos dr. Dézsi Csaba András a szövetség általános alelnöke

„Apám, aki még egyetemistaként
ismerte meg ezt az önvédelmi spor -
tot, hétéves koromban közölte: fiam,
mész judózni. Az edzőterembe, ami

akkor még a Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium tornaterme volt, a Pana-
jotu testvérek vittek le először” – em-
lékszik vissza a kezdetekre az osztály-
vezető főorvos. „Vagány gyerekek
voltunk, a szüleink talán azt gondol-
ták, hogy a küzdősport kellőképp ki-
fáraszt bennünket. Sok jó embert is-
mertem meg ebben a sportágban. El-
ső edzőm, Jancsi bácsi (Rajki János)
volt, ő mindig öltönynadrágban és ju-
dokabátban tartotta az edzéseket.
Rengeteget mesélt a szamurájokról.
A vezetőedző akkoriban Jungi Csaba
volt, később pedig már Vági Miklós
és Danyi László keze alatt versenyez-
tem. Mindegyikőjüktől rengeteget
tanultam, sportot és emberséget is.” 

Dézsi professzor most otthon fek-
szik bekötött lábbal, egy napja mű-
tötték a térdét.

Csak nem sportsérülés? – kérdez-
zük tőle.

Az – bólint rá. De nem a judótól, ha-
nem a futástól. Másfél éve elkezdtem
ismét futni az egyik kutyánkkal a Rába-
parton. Megviselte a térdemet, most
hétvégén pedig egy rossz lépés után
már nem tudtam kinyújtani, így vasár-
nap kés alá feküdtem. Pontosabban, dr.
Gunther Tibor főorvos laparoszkópos
műtéttel hozta rendbe a sérülésemet.

Tanulság?
Túlsúlyos ember ne futással kezd-

je a fogyókúrát.
Most mit sportol?
Most éppen gyógyulok. Már ko-

rábban lehoztam a tévé elé az ellip-

tikus trénert, javult is átmenetileg az
állapotom. Kerényi Ervin ügyvéd ba-
rátom tanácsolta, hogy tréningezzek
vele a napi tévésorozat közben, mert
egyrészt így nem annyira unalmas
egyik sem, másrészt garantálja a
rendszerességet. Ha már szabad, ezt
fogom folytatni.

Dr. Dézsi Csaba András a Győri Dó-
zsában kezdte a judót, tagja volt az
1981-es junior magyar bajnokcsapat-
nak. Aztán az egyetemi évek alatt Deb-
recenbe igazolt. Az egyetemen létre-
hozott egy judoklubot is, reggelente ő
tartotta az edzéseket, oktatók és hall-
gatók egyaránt jártak hozzá. Büszke rá,
hogy a klub azóta is működik.

A professzornak mindkét fia judó-
zott, s ő is nehezen hagyta ott az ed-
zőtermet, a versenyeket.  Amikor
már orvosként megtudta, hogy az
egészségügyi dolgozóknak is van
sport-világbajnoksága, újra felöltötte
a fehér ruhát. Előbb a magyar senior
bajnokságokon indult, harmadik, az-
tán második, majd első lett. A Word
MedicalGames versenyén először
bronzérmet szerzett, a következő al-
kalommal viszont már a dobogó leg-
magasabb fokára állhatott.

Versenyzőként a csúcson hagyta
abba. Sportvezetőként azonban ma is
meghatározó egyénisége ennek a
sportnak. Az idén jelentősen változott
az elnökség, a két győri származású ve-
zető azonban most is bizalmat kapott:
dr. Tóth László elnök és dr. Dézsi Csaba
András általános alelnök.

„A judo tanított meg küzdeni, s arra is, hogy soha ne adjam
fel. Ez a tulajdonság pedig egy intervenciós kardiológus szá-
mára életmentően fontos” – mondja dr. Dézsi Csaba András
professzor, akit az idén ismét, már negyedszerre választott
általános alelnökké a Magyar Judo Szövetség közgyűlése.

soha ne adjam fel”
Szerző: Hajba Ferenc  / Fotó: Marcali Gábor

Címvédés 
a Gyor–Lipót futóversenyen´́



372018. június 22.

Ingatlanközvetítés
Lakóingatlanok és irodák
értékesítése, közvetítése,

bérbeadása.

Értékbecslés
Hozamalapú, költségalapú 

és piaci összehasonlító értékbecslés. 
Hitelbiztosítéki értékmegállapítás.

Portfólió 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!

Ezekben a napokban biztosan
Győr a hazai birkózóélet központja,
hiszen két egymást követő hétvégén
is rangos versenynek adott és ad ott-
hont az Olimpiai Sportpark. Váro-
sunkban nagy hagyománya van a bir-
kózásnak, Sillai László, Klauz László,
Orbán József, valamint világverse-
nyen érmesek sora indult innen, ez-
úttal az utódok bizonyíthattak. Ez
persze nem volt egyszerű a népes
mezőnyben, ahol csaknem hatszázan
mérhették össze tudásukat a külön-
böző súlycsoportokban.

A magyar versenyzők egy arany-,
két ezüst- és öt bronzérmet nyertek.
A legjobban a kötöttfogásúak 85 ki-
logrammos kategóriájában induló
Varsányi Lászlónak sikerült a konti-
nensviadal, miután az örmény, a bol-
gár és a litván rivális legyőzésével a
fináléba jutott, melyben török ellen-
felét 2–1-re verte.

A második helyen végzett Fáth Lau-
ra és a kötöttfogású Kovács Gábor, míg
harmadik lett Matyi Vivien, Borsos Vik-

A következő hétvége már a felnőtt
birkózóké az Olimpiai Sportparkban.
A kötöttfogású Magyar Nagydíjra, a
Polyák Imre-emlékversenyre 15 or-
szágból várnak indulókat szombaton
és vasárnap. 

Sike András, a kötöttfogású válo-
gatott szövetségi kapitánya elmond-
ta, a májusi kaszpijszki Eb három
bronza után cél a lehető legjobb vb-
szereplés, amelynek állomása a ha-
zai viadal.

„Július 9-én kezdődik a vb-felké-
szülés, a nagydíjjal tűzben tartjuk a
versenyzőket, előtte Tatán nemzetkö-
zi edzőtábort tartunk hondurasi, al-
gériai, kazah, kínai vendégekkel. Jól
szoktunk itthon szerepelni, most is
ez a cél."

Kiss Balázs, 2009 világbajnoka ta-
valy bronzérmet szerzett a nagydíjon,
most egy fényesebb medál a célja. „Az
Eb után vizsgaidőszakon jutottam túl,
az is felért egy hosszú edzőtáborral. A
Magyar Nagydíj fontos állomás a vb fe-
lé vezető úton, kiváló lehetőség lesz a
győri viadal arra, hogy feltérképezzem
a mezőnyt, jobban megismerjem azo-
kat a birkózókat, akikkel a vb-n is talál-
kozok majd" – mondta.

Fiatal birkózók vették birtokba az Olimpiai Sportparkot
az elmúlt hétvégén Győrben. Itt rendezték a serdülő
korosztály Európa-bajnokságát, amelyen több száz ver-
senyző állhatott szőnyegre. A magyar válogatott nyolc
éremmel zárta a kontinensviadalt.

tória, Szenttamási Róza és Vízi Flóra, il-
letve a kötöttfogású Borosi Henrik. 

A GYAC versenyzői közül 38 kilo -
grammosok között induló Gyurasits
Máté a selejtezőben búcsúzott az Eb-

től, miután kikapott örmény ellenfe-
létől, a 44 kilogrammos Reznyák Má-
té a nyolcaddöntőben zárta az Euró-
pa-bajnokságot, ő olasz riválisától ka-
pott ki.

Nyolc magyar érem a

GYORI EB-N´́
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Harminc ország mintegy 2.500 versenyzője ér-
kezik jövő nyáron Győrbe, az Ultimate Frizbi Eu-
rópa-bajnokságra, amelyet 2019. június 29. és jú-
lius 6. között rendeznek. A Magyarországon és Eu-
rópában még kevésbé ismert sportág kontinens-
bajnokságának sajtótájékoztatóján Mészáros Já-
nos, a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke ar-
ról beszélt, céljuk, hogy a tagszövetségek minél
több világversenyt hozzanak Magyarországra,
ezért támogatták a Magyar Repülő Korong Szö-
vetség rendezési szándékát. Andrea Forlan, az eu-
rópai sportági szövetség elnöke kiemelte, hogy
Győr, Amszterdam és Velence előtt nyerte el a
rendezés jogát. Zopcsák László, a sportág egyik
hazai meghonosítója elmondta, hogy a frizbit hét-
fős csapatok játsszák, egy mérkőzés 100 percig
tart. Férfi, női és vegyes csapatok számára is ren-

Magyarország és Szlovákia
rendezheti 2022-ben a férfi ké-
zilabda Európa-bajnokságot, er-
ről a kontinentális szövetség
glasgow-i kongresszusán szüle-
tett döntés szerdán. Az ese-
ményre még a belga, a francia
és a spanyol szövetség jelezte
szintén közös rendezési szándé-
kát, míg a dán és a svájci szövet-
ség a szavazás előtt visszalépett
az ugyancsak együttes pályáza-
tukkal. A női szakágban már
rendeztek Eb-t Magyarorszá-
gon 2004-ben és 2014-ben is –
utóbbit Horvátországgal közö-
sen –, a férfiaknál azonban elő-

ször lehet hazánkban az Euró-
pa-bajnokság. Pálinger Katalin
MKSZ-alelnök, Jaroslav Holesa
SZKSZ-elnök, Nagy László és
Görbicz Anita, valamint Szalay
Edit, a Women’s EHF FINAL4
műsorvezetője mutatta be a
magyar–szlovák pályázatot,
amely óriási sikert aratva, nagy
többséggel nyert.

„Bevallom, talán jobban iz-
gultam a prezentáció alatt és
a szavazás során, mint a BL-
döntő előtt. Remek pályázati
anyag született, örülök, hogy
részt vehettem ebben a mun-
kában. Számunkra óriási

előny, hogy például a FINAL4
is Budapesten volt, nagyon
örülök, hogy a fiúk is átélhetik
majd azt a hangulatot” –
mondta Görbicz Anita.

A férfiak 15. kontinensbaj-
nokságán – a sportág történeté-
ben második alkalommal – már
24 csapat vesz részt. Az Eb-t
2022 januárjában, a tervek sze-
rint hat városban rendezik meg,
Magyarországon Budapest,
Debrecen, Szeged és Veszprém,
míg Szlovákiában Kassa és Po-
zsony lesz házigazda, a döntő-
nek a Papp László Budapest
Sportaréna ad otthont.

Görbicz jobban izgult,
mint a BL-dönto elott 

deznek versenyeket, Európa-bajnokságokon pe-
dig négyévente mérhetik össze felkészültségüket
az indulók. Erdősi Zoltán, a Magyar Repülő Ko-
rong Szövetség első embere szerint, a jövő évi
kontinensviadal egy lehetőség, eszköz a sportág
hazai népszerűsítésére. „Valójában a 2023-as Eb-t
szerettük volna elnyerni, mert úgy véljük, akkorra
már felnőtt szinten is mindhárom kategóriában
tudunk csapatot indítani. Jövőre azonban még
csak vegyes kategóriában szerepelhetnek ver-
senyzőink" – árulta el az elnök. Kitért rá, utánpót-
lás korosztályban már a kontinens élmezőnyébe
tartoznak a magyar frizbisek, a felnőtteknél azon-
ban még nem lehetnek vérmes reményeik. A leg-
utóbbi Eb-n a magyar vegyes csapat a mezőny
utolsó negyedében végzett, Győrben megcéloz-
zák a középső harmadba jutást.

´́ ´́

Harminc ország

2.500 
versenyzojét várják´́

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô,
világviszonylatban 106 telephellyel rendelkezô
vállalata, gyôri  telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOROKAT
(középfokú végzettség szükséges)

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
(új tipusú jogosítány szükséges)

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam
beiskolázási lehetôséggel 

Ha szeretnél ingyenesen OKJ-s targonca-
vezetôi jogosítványt szerezni,  JELENTKEZZ!

Ami a munkakörök  betöltéséhez szükséges:
• megfelelô iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

Amit mindhárom munkakör esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer

(lakáshitel-törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô
nemzetközi nagyvállalat munkatársa
lenni, JELENTKEZZ!

Érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:
96/661-213, vagy 30/864-0897
renata.baracskainefarkas@syncreon.com



392018. június 22.

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 22—28.

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

259 Ft/kg

Kovászolni való uborka,
magyar

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

KAPOR KAPHATÓ!

Július 5–8. között ismét a fiatal
sportolóké lesz a főszerep az Olim-
piai Sportparkban. Ezúttal a konti-
nens legjobb atlétái küzdenek meg
egymással az érmekért és a helyezé-
sekért, az U18-as korosztály Európa-
bajnokságán, amelyen a 42 ország
sportolói vesznek részt. A jövő csilla-
gai közül is valószínűleg jó néhányan
itt lesznek Győrben, akárcsak a 2001-
es debreceni ifjúsági atlétikai vb-n,
ahol Ivet Lalova és Robert Harting
mellett, a sportág valaha volt egyik
legnagyobb alakja, Usain Bolt is in-
dult pályafutása elején.

Az Eb egyik főpróbája volt a hét-
végén az ifjúsági országos bajnokság,
amelyen 36 versenyszámban hirdet-
tek győztest, és nemzetközi szinten
jegyzett eredmények is születtek.
Ezek közül kiemelkedik a Dunakeszi
VSE versenyzőjének, Huller Dániel-
nek 51,85 mp-es 400 gátas országos
rekordja. A két nap alatt 21 szakosz-
tály atlétái nyertek aranyérmet, a
legeredményesebb az ARAK Után-
pótlás Akadémia volt. A kontinensvi-
adalra a válogatási időszak a korosz-
tályos országos bajnoksággal csak-
nem teljesen befejeződött. A ma-

A dobogó harmadik fokára állhatott fel a debreceni
Főnix Csarnokban rendezett Négy Nemzet Tornáján a
magyar női junior kézilabda-válogatott, soraiban a győ-
ri Fodor Csengével és Binó Boglárkával.

A mieink Ukrajnát legyőzték, Hollandiától egy góllal
kikaptak, míg Franciaországgal döntetlent játszottak.
A nemzeti együttes ott lesz a július 1-jén kezdődő ju-

hajrá gyoriek!

nior világbajnokságon, amelynek szintén Debrecen ad
otthont, a felkészülés utolsó állomása pedig június 22-
én és 23-án vár a lányokra, amikor Szlovénia korosz-
tályos válogatottjával mérik össze tudásukat. 

„A Négy Nemzet Tornája nagyon jó erőpróba volt
számunkra. Örülünk, hogy ilyen erős csapatok ellen
tudtunk felkészülési mérkőzéseket játszani. Szerintem
remek állapotban van a csapat, csak a kitűzött cél le-
beg a szemünk előtt, képesek leszünk helytállni. Plusz
motiváció, hogy hazai közönség előtt léphetünk pályá-
ra. Nehéz dolgunk lesz, rendkívül erős a mezőny, de
megteszünk mindent, hogy a lehető legjobb helyezést
érjük el, és a maximumot hozzuk ki magunkból!” – nyi-
latkozta az ETO KC szélsője, Fodor Csenge.

Az U20-as világbajnokság keretében ott volt az Audi
ETO fiataljai közül Afentaler Sára is, de ő az egyik edzésen
bokasérülést szenvedett, így elképzelhető, hogy kihagyja
a vb-t. A világbajnokságon a magyar válogatott az A-cso-
portban szerepel majd Norvégia, Montenegró, Brazília,
Portugália és Elefántcsontpart mellett. „Nem lehetünk elé-
gedetlenek a sorsolással, hiszen a másik ág erősebb. Sze-
retnénk megnyeri a csoportot, a papírforma szerint a nyol-
caddöntőben a szlovén vagy a kínai válogatott lehet az el-
lenfelünk. Brazília ellen kezdjük meg a tornát, majd Portu-
gália, Elefántcsontpart, Montenegró és Norvégia követke-
zik, így egyre erősebb csapatokkal mérkőzhetünk az egye-
nes kieséses szakasz előtt” – nyilatkozta Golovin Vlagyimir
szövetségi edző.

IRÁNY A VB: ´́

gyar válogatott összetételében né-
hány számban maradtak még kérdő-
jelek. A szövetség célja, hogy maxi-
mális létszámú csapatot indítson.
Néhány ifjúsági atléta indul a július
10–15. közötti junior világbajnoksá-
gon is, így a váltókban az ő szereplé-
sükkel sem számolnak az edzők. A
győri Eb-n a GYAC versenyzői közül

Simon Virág – 200 méteres síkfutás-
ban, valamint a svédváltóban indul,
Farkas Roland edző másik tanítványa,
Répássy Hanna 800 méteren állhat
rajthoz. Lendvai Lucával 1500 méte-
ren tartalékként számol a szakveze-
tés. Az Európa-bajnokságra belépő-
jegyek válthatók a www.eventim.hu
internetes oldalon.

ALAKUL
a válogatott
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