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Az akció keretében rendezvényeken és gyermek-
táborokban ismertetik meg az idehaza kapható diny-
nyefajtákat, felhasználásuk sokféleségét és fogyasztá-
suk előnyeit. Becslések szerint idén 192 ezer tonna
dinnye terem magyar földön, ami 5 százalékkal keve-
sebb a tavalyinál. A hazai dinnyefogyasztás évek óta
emelkedik, míg 10 éve fejenként 8-9 kilogramm volt,
mostanra 13-15 kilogramm körüli. A legnagyobb ma-
gyarországi termelők szerint az időjárás kedvezett a
dinnyének, ez alapján jó termésre számíthatunk. A
hazai dinnyeszezon ezekben a napokban indul, több
magyarországi áruházlánc jelezte, raktáraiba már
csak magyar dinnye érkezik, az ízletes gyümölcs szár-
mazási helyét fel is tüntetik a kalodákon. A termelői
piacokon júliustól találkozhatnak először magyar diny-
nyével a vásárlók. A Győr+ Televízió a héten járt a Vá-
sárcsarnokban, ahol egyelőre olasz- és göröghonból
származó piros belűt talált, de a kereskedők azt
mondták, sokan keresik a magyar dinnyét. „Jól fogy
a málna, a ribizli és a meggy is, de szinte minden ve-
vőm a hazai dinnyét keresi a standon, ezzel legkoráb-

A párkapcsolat témája örök, hi-
szen fiatalkortól egészen az időskorig
mindenkit érint. Ebből adódóan ép-
pen ez az a terület, ahol a legtöbb
megoldandó konfliktus keletkezik
életünk során, akár a rossz kommu-
nikációból vagy épp az egymástól va-
ló eltávolodásból kifolyólag. 

„Az életünk legfőbb feladata, hogy

felismerjük, miként tudunk jobbak
lenni. Ehhez pedig egy párkapcsolat
az igazi próbatétel, hiszen nincsen a
mindennapjainknak olyan része,
amelyre ez ne lenne hatással” –
mondta el. Ha boldog párkapcsolat-
ban élünk, akkor kiegyensúlyozottak
vagyunk a hétköznapokban, élvezet-
tel végezzük a munkánkat is. 

A szakember abban látja a leg-
nagyobb problémát – nemektől
függetlenül –, hogy a kellő önisme-
ret és önbizalom hiányában, nem
ismerjük fel a kapcsolati csapdákat,
pedig rengeteg konfliktus kiküszö-
bölhető lenne belső munkával.
„Életkori sajátosság, hogyan állunk
a szerelem kérdéséhez, hiszen ti-
zenhat évesen másképp gondolko-
zunk, mint harmincévesen csalá-
dot tervezve. Különböző élethely-
zeteink határozzák meg, hogy mi-
lyen konfliktusok kerülhetnek elő-
térbe a párkapcsolatunkban. Én
alapvetően házasságpárti vagyok,
de a tisztelet és a normális kom-
munikáció megszűnése miatt talál-

kozom menthetetlen kapcsolatok-
kal is” – tette hozzá. 

Az életvezetési tanácsadó ko-
runk problémáját abban látja, hogy
a fiatalok nem akarnak elköteleződ-
ni, ha megteszik, akkor pedig nem
minden esetben vállalják a felelős-
séget az adott kapcsolatért. Sokan
féltik a szabadságukat és intim szfé-
rájukat. „Egy párkapcsolatban, bizo-
nyos értelemben megszűnik az én
és a te, hogy megszülethessen a mi.
Nem attól lesz valaki teljes, hogy ta-
lál maga mellé társat, hanem, hogy
képes elköteleződni a másik iránt,
miközben megőrzi a saját szabadsá-
gát úgy, hogy a párjáét is meghagy-
ja” – összegezte.

Sok probléma hátterében a párkapcsolatok állnak – vélekedett
a Győr+ Rádióban Kovács Sára Judit életvezetési tanácsadó.

félünk elkötelezodni´́
Párkapcsolat: 

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

szeletem”
ban a jövő héten szolgálhatunk” – mondta Orbán
Mihályné. „Úgy tudom, a jó idő, jó minőséget is hoz,
nem véletlen, hogy a törzsvevőim várják már a ma-
gyar gyümölcsöt” – tette hozzá a kereskedő. A diny-
nye nyitóárát egyelőre még nem tudni, de várható-
an hamar a „megfizethető” kategóriába zuhan a

gyümölcs ára. „Bízunk benne, jó lesz az idei diny-
nyeszezon, a termelők és a fogyasztók is elégedet-
tek lehetnek augusztus végén, amikor várhatóan
’kifut’ majd a gyümölcs” – fogalmazta meg vára-
kozásait Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke.

„Nyár,

dinnye,

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

A magyar dinnye fogyasztását népszerűsítő
kampányt indított „Nyár, dinnye, szeletem”
címmel az Agrárminisztérium, az Agrármar-
keting Centrum és a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara.
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Rotter Zsolt üzletágvezető ismer-
tette a várható felújítás menetét. 

Az előzetes tervek szerint július má-
sodik hetében kerül sor a szerződéskö-
tésre a közbeszerzésen nyertes kon-
zorciummal, amennyiben a közbeszer-
zési hatóságoktól nem érkezik észre-
vétel az eljárással kapcsolatban. Ez-
után kerülhet sor a Vásárcsarnok mel-
letti parkolólemez építésére és az épü-
let felújítására, majd megkezdődik az
ideiglenes Vásárcsarnok építése,
amelyre 40 nap áll rendelkezésre. Ez
idő alatt elbontják a győriek által csak
„MATÁV” játszótérnek nevezett terüle-
tet és ideiglenes murvás parkolót épí-
tenek a majdani vásárlók számára,
amely körülbelül 50 parkolóhelyet je-
lent. A jelenlegi parkolókból csak any-
nyit vesznek el, amennyi feltétlenül

szükséges az ideiglenes piactér kiala-
kításához, ígérte a munkálatok kezde-
téről Rotter Zsolt. 

A szerződéskötés után 10 napon
belül át kell adni a munkaterületet ki-
vitelezőnek, és lezárják a jelenlegi
murvás parkolót, így a Herman Ottó
és a Lehel utcában korlátozzák a par-
kolást az építési munkálatok aktuális
igényeinek megfelelően.

Július utolsó napján zárják le a szer-
ződéskötéseket az ideiglenes piacon
árusítókkal, előtte egyeztetnek min-
den bérlővel, hol lesz a helye az 1.400
négyzetméter alapterületű ideiglenes
piactéren. Ez a terület kisebb, mint a
mostani, így kérik a bérlőket a rugal-
mas együttműködésre az árusítóhe-
lyek méretének és számának korláto-
zottsága miatt. Az új bérleti díjakról

személyes egyeztetés során szerző-
dést kötnek, az árakat úgy kalkulálták
az átmeneti időszakra, hogy tudják, az
ideiglenes árusítóhelyek nem ugyan-
azokkal a feltételekkel rendelkeznek,
mint a régiek. 

Augusztus 20-tól elkezdődik a ki-
költözés a Vásárcsarnokból, a bér-
lők telepített konténerekbe rakhat-
ják ingóságaikat. Az üzletágvezető
ígéretet tett arra: próbálják figye-
lembe venni az egyedi igényeket és
minden tőlük telhetőt megtesznek
a költözés gyors és zökkenőmentes
lebonyolításáért. Nem egyszerű fel-
adatra vállalkoznak, mert a Zöld vá-
ros kialakítása Győrben elnevezésű
projekt keretében a Vásárcsarnok
rekonstrukciója és a hozzá tartozó
parkolólemez kialakítása nem csak
az árusokat, eladókat, de a város-
rész, és tulajdonképpen egész Győr
lakosságát érinti. A költözéssel egy
időben elkezdődik a tájékoztató és
reklámkampány az ideiglenes piac
népszerűsítésére, a lehető legtöbb
fórumon, szórólapokon és a helyi
médián keresztül tájékoztatják a vá-
ros lakosságát, hová költöztetik ide-
iglenesen a győriek kedvenc piacát. 

Az augusztus a közlekedésben is
változást ígér az ott lakóknak a Ver-
seny utca–Szigethy Attila úti csomó-

pont építésével, amely a Verseny utca
meghosszabbítását, be- és kikanyaro-
dási lehetőséget a Szigethy Attila útról
a Verseny utcába, jelzőlámpás csomó-
pont építését jelenti. A csomópont
várhatóan őszre készül el. 

Augusztustól a csarnok melletti
büfésor árusítóhelyeit is bezárják,
addig az épületegyüttest leválaszt-
ják az épülő parkolólemez munka-
területéről. A hónap utolsó napjára
készül el az ideiglenes piac, amely-
ben egy nagy sátor, 6 faház, 37 kon-
téner és 96 darab őstermelői asztal
biztosítja az árusítást. A területen
kiépített közművek, piaciroda és il-
lemhelyek várják az árusokat és a
vásárlókat. 

Szeptember 1. és 10. között ke-
rül sor a vásárcsarnok jelenlegi épü-
letének kiürítésére, mindeközben
szeptember 4-én megnyitják a vá-
sárlók előtt is az ideiglenes piacot. 

A parkolólemez kivitelezése
2019. március végére befejeződik,
amely a Vásárcsarnok parkolási
gondjait enyhítené. Jövő nyárig a
beruházás ideje alatt a Tesco előtti
téren lehetőséget biztosítanak az
árusítás folytatására, de számolni
kell azzal, hogy a munkavégzés ide-
je alatt korlátozások lehetségesek,
hogy jövő év szeptemberében már
egy felújított Vásárcsarnok és hozzá
tartozó parkolólemez várja a piacra
járó győrieket.

A győri Vásárcsarnok rekonstrukciójának és a hozzá tartozó
parkolólemez építésének tervezett lépéseiről és ütemezésé-
ről tartott tájékoztatót szerdán a Győr-Szol Zrt. A Vásárcsar-
nok üzleteinek bérlői, árusai és dolgozói az építkezés idején
egy ideiglenes piactéren folytatják munkájukat.

a Vásárcsarnok felújítása alatt

Kisebb területen, de
zavartalan muködésben bíznak

IDEIGLENES PIAC
Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Marcali Gábor  /  Látványterv: Sándor János építészmérnök, vezető építész tervező 
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„A Modern Városok Program
győri megvalósítása magasabb se-
bességre kapcsolt. A múlt héten
adtuk át a munkaterületet az állat-
kertben a kivitelezőknek, a héten
pedig a győri fürdő átépítésének
koncepciótervéről is újabb fontos
megbeszélést folytattunk” – mond-

ta el lapunknak Borkai Zsolt polgár-
mester. Kiemelte, a koncepcióter-
vet látva, biztosak lehetünk abban,
hogy egy, a győriek és Győr környé-
kiek, illetve a turisták számára is
vonzó, vonzerőt jelentő komple-
xum jön létre a magyar állam tá-

mogatásával. „A győri strand cso-
dálatos környezetben fekszik, de
sajnos a medencék állapota az év-
tizedek alatt leromlott, ezért a győ-
riek jogos igénye volt a terület
megújítása. A program keretében
azonban ennél sokkal több valósul-
hat meg, egyszerű felújítás helyett

2020–21-re egy vízi élménypark lé-
tesülhet, megfelelő árvízvédelem-
mel és a parkolókapacitás bővíté-
sével.”

Páternoszter Piroska polgármes-
teri biztos hozzáfűzte, olyan fürdőt
álmodtak meg, amely megőrzi azt az

egyedi miliőt, csodálatos panorá-
mát, amit most is láthatunk, kellő
zöldterületet biztosít a pihenéshez,
de gyermeknek és felnőttnek egy -
aránt megunhatatlan élményeket kí-
nál. A terveket nézve a legszembetű-
nőbb az a hatalmas szódásszifon,
amely tulajdonképpen az óriáscsúsz-
dák állványa és lépcsőháza. Ez az
építmény egyedivé, Győrrel köny-
nyen azonosíthatóvá teszi a fürdő
látképét. Az elképzelések szerint a
park nem csak a mintegy 30 méte-
res, este kivilágított szódásszifonnal,
de számos más látványos attrakció-
val is emléket állít majd tudósaink-
nak és a magyar találmányoknak.

A koncepcióterv szerint már az
épület előtti Fürdő tér is átalakul-
na, vendéglátóegység létesülne,
teraszok, utcabútorok tennék han-
gulatosabbá a fogadóteret. A
meglévő fürdőépület mellett – az
elavult sátras uszoda helyett –

egy új fedett uszoda épülne,
21x25 méteres úszó, és 13,5x8
méteres tanmedencével. Nyári
időszakban az uszoda üvegfalának
egy része megnyitható, vagyis a
medencetér a strand területével
össze is kapcsolható. 

„A koncepcióterv a meglévő ter-
mál- és élményfürdő jelentős bő-
vítését is tartalmazza, amely így
egész évben magas színvonalon
szolgálja majd a huszonegyedik
századi igényeket” – tudtuk meg
Kovacsics Imrétől, a győri fürdőt
üzemeltető Rába Quelle Kft. igaz-
gatójától. A tervek szerint az él-
ményfürdő gyermekrészlege is bő-

vül, méghozzá három szinten, de
egy légtérben, magában foglalva
az emeleti csúszdaindulót és pihe-
nőt, a földszinti száraz játszóteret
és az alsó szinten lévő medencete-
ret. A fürdő keleti oldalán egy ön-
álló, kör alaprajzú, kétszintes pihe-

Elkészült a Győri Vízi Élménypark koncepcióterve, amelyet
elsőként a Győr+ Hetilap mutat be olvasóinak, és amely
alapján elmondható, városunkban egy igazán különleges
vízi paradicsom épülhet, rengeteg élményelemmel, csúsz-
dákkal, és egy hatalmas, látványos szódásszifonnal, amely
a strand jelképe lehet.

Óriás szódásszifonról is cs  

Vízi pa 

Szerző: Papp Zsolt
Látványterv: A1 Építésziroda Kft.
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nőépületet is terveznek. Az épü-
letben funkcionális átalakítások
történnek, amelyek a vendégek
komfortosabb kiszolgálását szol-
gálják. Az igazgató az egyezteté-
sen hangsúlyozta, az új élmény-
park olyan turisztikai vonzerővel
rendelkezhet, amely további beru-
házásokat indukálhat a gazdasági
szereplők körében, ráadásul a győ-
ri fürdő koncepciója teljesen egye-
di, összetéveszthetetlen a többi
hasonló hazai létesítménnyel.

Nézzük még részletesebbem,
milyen is lesz a város új vízi él-
ményparkja!

Kürtösi Péter, az A1 Építésziro-

da Kft. építész tervezője kérésünk-
re kifejtette, a park pihenő, fel-
nőtt, intenzív élmény- és gyermek-
zónákra oszlik majd. A pihenőzó-
nába meleg vizes ülőmedence, ár-
nyékolt pihenőtér, vitaminbár ke-
rülne, míg a felnőtt zónában tera-

szos kialakítású, panoráma ülőme-
dencékkel, napozóterasszal, Jedlik
Fröccsbárral is találkozhatunk.
Az intenzív élmény zó-
nában találhatjuk a
már említett Jed-
lik-szóda csúsz-
d a t o r n y o t ,
a m e l y b e n
p a n o rá m a -
lift is műkö-
dik majd, és
ahonnan az
országosan
is kuriózum-
nak számító
négyszemélyes

fánkcsúszda és két csőcsúszda is
indulna a tervek szerint. A kaland-
medence a 4–12 éves korosztály
számára nyújt majd élményeleme-
ket. Végezetül a gyerekzóna a
meglévő fürdőépület gyerekrész-
legéhez közel, színes golyóstoll

alakú gyemekcsúszdákat, gömb-
csúszdát, száraz játszóteret is rejt.

A Spray park, vagyis egy kü-
lönleges tematikus vi-

zes játszótér, a Czi-
ráky-emlékmű

szomszédságá-
ban, akár
Hany Istók,
akár a győri
l e g e n d á k
világából is
meríthet ih-

letet. 
A koncep-

ciótervben az
á r v í z v é d e l m i

nyomvonal meghatározásakor a
meglévő elsőrendű védvonalhoz
történő csatlakozási lehetősége-
ket, a vízi élménypark lehető leg-
nagyobb területű védelmét és a
faállomány lehető legnagyobb
mértékű megóvását tartották a fő

szempontok között. A gát termé-
szetes része lesz a fürdőnek, me-
dencék, napozóteraszok, gyerek-
csúszdák emelkednek ki belőle. A
fürdő súlypontjába helyezett,
nagy vízfelületű lagúnamedencé-
ből emelkedik ki a terasz és a pa-
norámamedence, gyönyörű kilá-
tással a Püspökvár tornyára – tud-
tuk meg a tervezőtől.

A felszíni parkoló, illetve a par-
koló keleti oldalán, a jelenlegi töl-
tés magasságában megépülő par-
kolólemez révén közel hatszázra,
vagyis több mint duplájára nőne
a jelenlegi parkolóhely-kapacitás,
emellett mintegy 250 kerékpár

kulturált elhelyezésére is lehető-
ség nyílik majd, biztosítva ezzel a
közelebbről s távolabbról érkező
vendégek egyidejű kiszolgálását.
A beruházás tervezett összköltsé-
ge megközelíti a tízmilliárd forin-
tot.

Élménypark
létesülhet, megfelelô
árvízvédelemmel és a

parkolókapacitás
bôvítésével

úszdázhatunk?

radicsommá 
alakulhat a városi strand
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Mennyire sikerült a hivatalba lé-
pése óta eltelt rövid idő alatt tájéko-
zódnia?

Nagy lendülettel vetettem bele ma-
gam a munkába, hiszen a Modern Vá-
rosok Program egy sikeres, két éve zaj-
ló program, amelyben sem a városok,
sem a kormány nem engedheti meg
magának, hogy sok idő kiessen. Gyor-
san felvettem a fonalat, hiszen magam
is régóta településfejlesztéssel foglal-
kozom, ismerem a folyamatokat, a ki-
hívásokat, ezért is örültem annak, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök úr ennek
a feladatnak a koordinálására kért fel.
Nagyon megtisztelő, hogy azóta a Mo-
dern Falvak és Kisvárosok Program ki-
dolgozása is a kormánybiztosság port-
fóliójába került. Magyarország jó úton
halad, megengedheti magának, hogy
a vidék fejlődésére és a vidéki embe -
rek életkörülményeinek jobbítására, a
lehetőségeik bővítésére ilyen, soha
nem látott mértékű fejlesztési progra-
mokat dolgozzon ki és hajtson végre.

Ha jól tudom, valamennyi városba
ellátogat. Hogy fogadják a polgármes-
terek?

Rövid idő alatt a nyakunkba vettük
kollégáimmal az országot, és már 14
megyei jogú város polgármesterével
folytattunk személyes egyeztetéseket.
Nagyon értékelik a városvezetők a
gyors kapcsolatfelvételt, és hogy a ha-
tékonyságra koncentrálunk. A 23 me-
gyei jogú város más-más időpontok-
ban írta alá a megállapodásokat, tele-
pülésenként más az aktivitás is. Ezek az
egyeztetések arra is jók, hogy ne az író-
asztal mögül lássam a projekteket, ha-
nem az adott környezetbe helyezve.
Egyediség jellemzi a megyei jogú váro-
sokat, ami jó, ezért rugalmasságot és
közvetlen kapcsolatot igényel a prog-
ram sikeressége. 

Országosan hogyan áll a program?
A folyamat 2015-ben kezdődött, az

utolsó megállapodást Hódmezővásár-
hellyel pedig 2017 nyarán írta alá mi-
niszterelnök úr. Összességében 3.500
milliárd forintos támogatásról beszé-
lünk a városok számára. Ebből több
mint 850 milliárd forintnak már meg-

A Modern Városok Program
kormánybiztosával beszélgettü

történt a kifizetése. Ennek részei az or-
szágos, nagy közlekedési projektek, így
az autóút-építések is. Az eddig lehívott
források kétharmada hazai költségve-
tési támogatás, és mindössze a fenn-
maradó összeg európai uniós. 2010
óta több mint 380 kilométer autóút
épült meg, és a Modern Városok Prog-
ram keretében is további több száz ki-
lométer út megépítése van folyamat-
ban, vagy tervezés alatt. Egy folyama-
tosan változó, pulzáló programról van
szó, amely a fenntartható, korszakos
fejlesztésekre koncentrál. Soha ilyen
mértékű támogatást nem kaptak még
a megyei jogú városok, mint ami jelen
pillanatban zajlik. Az eredmények már
látszanak, hiszen a projektek háromne-
gyede már tervezési, vagy akár kivite-
lezési szakaszban van.

A győri megbeszélés nyomán mi a
benyomása városunk fejlesztéseinek
állásáról?

Megyei országgyűlési képviselőként
eddig is figyelemmel követtem a győri
fejlesztéseket, és bátran kijelenthetem,
hogy le a kalappal Győr hatékonysága
előtt. Borkai Zsolt polgármester
rendkívül előrelátó módon, külön
szervezeti egységet hozott létre
a Városházán, amely kizárólag
az MVP projektekért felelős. Ez
meg is látszik a munka minő-
ségén, gyorsaságán és azon,
hogy Győr bizony sok város
előtt jár, annak ellenére, hogy
2017 tavaszán írta csak alá a
megállapodást. Az, hogy az ál-
latkert esetében már megvaló-
sulásról, míg a legtöbb program -
elem esetében forráslehívásokról
beszélhetünk, a csapatmunka ere-
jét és a polgármesteri döntés he-
lyességének visszaigazolását jelzi. 

Van-e olyan győri program,
amit kiemelne, amit figyelmébe
ajánlana más városoknak is?

Nagyon szimpatikus és felelős
gondolkodásra vall, hogy a győri
projektek valóban az emberek ér-
dekeit veszik figyelembe. Olyan fel-
adatokat és fejlesztéseket is felvál-
lalt Győr, amelyek nem önkor-

„Le a kala
GYOPÁROS ALPÁR: 

Gyopáros Alpár csornai országgyűlési képviselő májustól felügyeli
kormánybiztosként a Modern Városok Programot. Hivatalba lé-
pését követően, országjáró útra indult, hogy valamennyi megyei
jogú város vezetőjével asztalhoz üljön. Ezúttal Győrbe érkezett,
ahol Borkai Zsolt polgármester fogadta. A kormánybiztost a meg-
beszélés után kérdeztük tapasztalatairól.

Gyor elo´́
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Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

mányzati kompetenciába tartoznak. Ez
egy gondoskodó város ismérve, amely
például azzal, hogy új parkolólemez
épül a kórháznál, vagy a mentőállomás
méltóbb és sokkal praktikusabb hely-
színre kerül, nem az önkormányzati in-
tézményhálózat fejlesztését tűzte csak
zászlajára, hanem az itt élő emberek
érdekeit tartja szem előtt. De a többi
projekt esetében is ugyanezt tudom el-
mondani, és örülök, hogy a kultúra, a
szabadidő, a sport, a gazdaság, a köz-
lekedési problémák orvoslása, vagy ép-
pen az egyetem és az egészségügy fej-
lesztése is megjelenik a győri MVP pro-
jektekben. Az egyik legsokszínűbb és
leginkább a lakossági igényekre reflek-
táló város ilyen tekintetben Győr.

Mennyire lesz szoros a kapcsolata
a várossal? Inkább ellenőriz, vagy
problémákat szeretne megoldani,
menedzselni?

Szerencsére Győrrel és Borkai
Zsolt polgármester úrral eddig is

szoros kapcsolatot ápoltam,
úgyhogy ebben a tekintet-
ben nincs szükség nagy vál-
tozásokra. A kollégáim ope-
ratív szinten napi kapcso-
latban vannak a győri

MVP-csapattal, mindennapos a kom-
munikáció. Ráadásul a Miniszterelnök-
ségen dr. Domanyik Eszter személyé-
ben győri, ráadásul a város ügyeit jól is-
merő sajtófőnök kolléganővel
dolgozunk együtt. Én
magam a probléma-
megoldásra fóku-
szálok az összes
város tekinte-
tében. Az
MVP ugyanis
egy csapat-
m u n k a ,
amely a mi-
nisztériumo-
kon belül is több
szaktárcát, háttér-
intézményt érint, at-
tól függően, hogy milyen
jellegű fejlesztésről van szó. Az én
dolgom, hogy alapos előkészítés után,
minél gyorsabban megszülessenek a
városok számára kedvező döntések, és
ezért mindent meg is fogok tenni.

Másik területe a Modern Falvak
és Kisvárosok Program. Mire számít-
hatnak a Győr környéki települések?

Dolgozunk a Modern Falvak és
Kistelepülések Program alapkoncep-

ppal 

cióján, amely év végéig kerül a kor-
mány asztalára. Egy jól átgondolt,
széles társadalmi egyeztetéseket kö-
vetően, ténylegesen a vidék problé-

máira fókuszáló programot
szeretnék, amely ciklu-

sokon ível át. Termé-
szetesen hatal-

mas lehetőség
ez a Győr kör-
nyéki települé-
seknek is, úgy
ahogy egész
M a g y a r o r -
szágnak. Fon-

tos, hogy az
MVP-hez hason-

lóan, felelős és a
fenntarthatóságot

szem előtt tartó koncep-
ció szülessen, amely ténylegesen

a vidéki emberekről szól. A Modern
Városok Program és a Modern Falvak
és Kisvárosok Program új dimenzió-
ba helyezik a települések jövőbeli le-
hetőségeit, a kormány és az én cé-
lom is az, hogy lezárulásukat követő-
en az egész vidék nyertesként kerül-
jön ki, és mindenki megtalálja a ma-
ga kapcsolódási pontját!

A megbeszéléssel kapcsolatban Bor-
kai Zsolt polgármester lapunknak el-
mondta, együtt tekintették át a győri
beruházások aktuális helyzetét, az elő-
készítés alatt álló projekteket. „Nagyon

előremutató volt az egyeztetés, hi-
szen Győr számára kiemelt fontos-
sággal bír a Modern Városok Prog-
ram elemeinek megvalósítása, a
kormánybiztos úrral pedig szoros
együttműködésben tudunk tenni
azért, hogy ezek a programele-
mek gördülékenyen valósulja-
nak meg. „Gyopáros Alpár elkö-
telezett a megyei jogú városok
fejlesztése, így a győri projektek
segítése iránt is, mi pedig igyek-
szünk a ránk váró feladatoknak
a lehető legmagasabb színvo-
nalon megfelelni.” Emlékezte-
tett arra, hogy a múlt héten a
munkaterület átadásával az
állatkerti fejlesztés már el is
indult, de több projekt is kö-
zel jár a kivitelezés kezdésé-
hez. „Olyan komplex cso-
magról beszélünk, amely a
város közlekedési infrastruk-

túrájára, kultúrájára, idegenforgalmára,
a felsőoktatására és természetesen a
gazdaságára is hosszú távú pozitív ha-
tással bír. Ráadásul a program keretein
belül olyan célokat fogalmaztunk meg,
amelyek a győriek igényeire reflektál-
nak” – zárta a polgármester.

Páternoszter Piroska polgármeste-
ri biztos a megbeszélés után hozzáfűz-
te, örömmel látták a kormánybiztos
támogató hozzáállását a győri progra-
mok iránt. „Az egyeztetésen azokat a
munkaszervezési feladatokat is átbe-
széltük, amelyek révén valóban haté-
kony lehet az operatív együttműkö-
dés.” Végezetül elmondta, azokról a
mérföldkövekről is szó esett, amelyek
a Modern Városok Program győri ele-
meinek kiemelkedő momentumai
lesznek. Ahogy a kivitelezések meg-
kezdődnek, egyre több ilyen pillanat-
ról számolunk majd be lapunkban is,
ahogy tettük azt múlt héten a Xantus
János Állatkert munkaterület-átadása-
kor, és mostani lapszámunkban a Rá-
ba Quelle Gyógy-, Termál- és Élmény-
fürdő koncepciótervének bemutatá-
sával is.

ott!”

„Gyôr az egyik
leginkább

a lakossági igényekre
reflektáló város”

Közösen dolgoznak városunkért

´́
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A bicentenárium alkalmából két új
díjat is alapítottak: a Petz Lajos Életmű-
díjat első alkalommal  dr. Ostorharics-
Horváth György professzor, pszichiáter
főorvos kapta. A Petz Aladár Kórházért
Díjat Borkai Zsolt Győr polgármestere,
Kara Ákos államtitkár és Kiss János, a
Győri Balett igazgatója, valamint az Au-
di Hungaria Zrt. nevében dr. Herber-
ger Mónika vehette át.

Ostorharics-Horváth György életút-
ját Oláh Attila professzor, orvos-igazga-
tó méltatta. Elmondta, hogy a kitünte-
tett professzor 1965-ben került a győri
kórházba, 1983-ban osztályvezetőnek
nevezték ki. Negyvenkét év
szolgálat után ment
nyugdíjba, de ma is
napi rendszeres-
séggel gyógyít
a kórházban.
A főorvos
Győr díszpol-
gára is.

A Sem-
melweis-em-
lékbeszédet a
kitüntetett tar-
totta. Szólt arról,
hogy az anyák meg-
mentője  származástól és
társadalmi hovatartozástól füg-
getlenül küzdött a nők életéért. A
 kórélettani kutatások úttörőjét tisz-
telhetjük benne. Munkássága múlha-
tatlan, eredményei a haladás szolgá-
latában álltak. Nem fogadta el auto-
matikusan, reflexszerűen a korszel-
lem megnyilvánulását, tudományos
érvekkel lépett fel a dogmákkal szem-
ben a betegeiért.  

Tamás László János főigazgató főor-
vos rövid ünnepi beszédében elmond-
ta: a Petz Aladár Kórházért Díjat ezen-
túl minden évben azoknak ítélik oda,
akik munkásságukkal sokat tettek az
intézmény működéséért, hírnevéért.
E szempontok alapján esett a válasz-
tás Borkai Zsoltra, Kara Ákosra, Kiss Já-
nosra, valamint az Audira. A főigazgató
bejelentette: a kórház valamennyi dol-
gozója pénzjutalomban részesül. 

Ezt követően a kiváló diagnoszta
belgyógyászról, dr. Nyári Lászlóról el-
nevezett nívódíjakat adták át. Ebben a

rangos elismerés-
ben részesült dr.

Nagy Sándor, a
szülészet-nő-
gyógyászat
osztályveze-
tő főorvosa,
klinikai gene-
tikus, a Szé-

chenyi Isván
Egyetem Egész-

ség- és Sporttudo-
mányi Karának dé-

kánja, Ferenc Józsefné, a
kardiológia osztályvezető főnő-

vére és Sághegyi Márta műtős szakasz-
szisztens. 

Dr. Nagy Sándor köszönő szavaiban
arról szólt, hogy egy szülész-nőgyó-
gyásznak a Semmelweis bicentenáriu-
mon kitüntetést átvenni különös meg-
tiszteltetés. 

A Patkós család jóvoltából az idén
is odaítélték a Patkós Imre-emlékér-
met, melyre dr. Lénárth Róbertet, a
baleseti és kézsebészeti osztály rész-
legvezető adjunktusát tartották érde-
mesnek. 

Dr. Rácz István professzor, osztály-
vezető főorvos, tudományos igazga-
tóhelyettes pedig a nagy ívű tudomá-
nyos pályát bejáró gyerekgyógyászt,
Méhes Károlyt méltatta. Róla nevez-
ték el az öt éve minden alkalom mal
odaítélt publikációs díjat. Az idén a
dr. Kullmann Tamás, dr. Sipőcz István
és dr. Pintér Tamás által az Orvosi He-
tilapban megjelent tanulmányt díjaz-

ták. A cikk első szerzője, dr. Kullmann
Tamás rövid ismertetőjében arról
számolt be: ebben a tanulmányban
magyar nyelven először publikálták,
hogy a jobb oldali vastagbélrák prog-
nózisai rosszabbak, mint a bal oldali-
aké.

A kiváló munkatársi elismerések,
s a kinevezések sorában dr. Tamás

László János, a kórház minőségirányí-
tási igazgatóhelyettesének nevezte ki
dr. Issekutz Ákost, a sürgősségi osz-
tály vezetője pedig dr. Geiszlinger Be-
atrix lett.    

A Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara elismerő oklevelét Ri-
gó Attiláné vezető gyógytornász ér-
demelte ki.

Külsőségeiben is méltó Sem-
melweis-ünnepet szervezett a
Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
ház a színházban.

Díjat kapott
Borkai Zsolt,

Kara Ákos, Kiss
János és az

Audi is

A kórház

pénzjutalomban részesül
minden dolgozója

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

A Petz Lajos Életműdíjat
dr. Ostorharics-Horváth
György professzor, pszichi-
áter főorvos vehette át
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ségügyi és Lakásügyi Bizottság elnö-
ke és Panker Mihály a Humánpoliti-
kai Főosztály vezetője adták át a díja-
kat. Dr. Garda Árpádné dr. Bazsika Er-
zsébet, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerve, Egészség-
fejlesztési Osztálya nyugalmazott osz-
tályvezetője az országosan elismert,
egészségfejlesztés területén dolgozó
szakembereket segítő szakmai mun-
kájáért, a nyugdíjasként pedig önkén-
tes tevékenységéért vehette át a
Győr Város Egészségügyéért díjat.
Ezt az elismerést kapta dr. Fürst Ág-
nes felnőtt háziorvos is, akit a diabé-
tesz gondozása terén végzett munká-
jáért, a fiatal cukorbetegek számára,
a „Mostantól magadért Te vagy a fe-
lelős” program kidolgozásáért és
szervezéséért díjaztak. 

Strauszné Motyovszki Sarolta az
Egyesített Bölcsődei Intézményháló-

zat 4-es Számú Bölcső-
dei Központ veze-

tője a több
mint 40 éves
bölcsődei kis-
gyermekne-
velői munká-
jáért, vezető-

ként több mint
egy évtizedes tevé-

kenységéért „Győr Város
Szociálpolitikájáért” díjban részesült.
Ezt az elismerést vehette át Juhász Pé-
ter, a Szent Cirill és Method Alapítvány
Gyermekek és Családok Átmeneti Ott-
hona vezetője is, aki az átmenetileg
felügyelet nélkül maradt gyermekek,
és az otthontalanná vált családok szá-
mára nyújtott ellátás magas szakmai
színvonalon történő működtetésével
érdemelte ki a díjat. 

Az ünnepségen jutalmazták a szo-
ciális, gyermekjólét és egészségügy
területén kiemelkedően teljesítő dol-
gozókat.

„A tavaly elkezdett program sike-
resnek bizonyult, ezért folytatódik az
utcanévtáblák cseréje” – kezdte dr.
Somogyi Tivadar alpolgármester, aki
belvárosi képviselőként kiemelte,
nagy előnye az új tábláknak, hogy
azok sokkal jobban láthatóak, mint a
korábbiak, így könnyebb eligazodást
biztosítanak győrinek és turistának
egyaránt. Dr. Fekete Dávid alpolgár-
mester, a városrész másik képviselő-
jeként hozzáfűzte, a munka folytatá-
saként a Belváros még komfortosab-
bá válik. „Számos olyan kisebb felújí-
tást végzünk, amely a történelmi vá-
rosmag szépségét tovább emeli.
Ilyen például a szökőkutak, csobogók,
szobrok felújításának programja,
amelynek keretében idén már elké-
szült a ’tejfölös asszony’ rekonstruk-
ciója a Király utcánál.”

A mostani komplex, mintegy 40
millió forintos program részleteiről
Radnóti Ákos városüzemeltetésért fe-
lelős alpolgármester számolt be. A
2017-ben kicserélt 220 utcanévtábla
után idén újabb 800 táblát cserélnek

cseréje

Idén újabb 800 utcanévtáblát cserélnek le városszerte, a Belváros-
ban 144 új típusú szemetesedényt helyeznek el, és 122 fa köré kerül
speciális burkolat.

Semmelweis követoit 
Szerző:
Papp Zsolt

A kormány 2018-at Semmelweis Ig-
nác-emlékévvé nyilvánította, hogy az
ország méltó módon emlékezzen meg
„az anyák megmentőjéről” születésé-
nek kétszázadik évfordulóján. Ennek
szellemében rendezték meg a Városi
Semmelweis Napot a Városházán csü-
törtökön, ahol köszöntő beszédében
dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
úgy fogalmazott: „Kétszáz éve egy kor-
szakalkotó zseni született. Sajnálatos
módon azonban ezt a zsenialitást ép-
pen kortársai nem ismerték el, sőt el-
utasították, pedig rengeteg ember
életét menthették volna meg, ha hisz-
nek a nyilvánvalóban, és elfogadják a
magyar orvos szavait. Ahhoz, hogy
Semmelweis téziseit elfogadják, a ha-
lála után még egy évtizednek kellett el-
telnie. Az anyák megmentője élet-
ében tehát elutasítást, sőt megvetést
kapott, az utókor a világ tíz legkiválóbb
orvosaként tartja számon.” Az alpol-
gármester kiemelte, a mai
egészségügyi és szo-
ciális területen
d o l g o z ó k
S e m m e l  -
weis Ignác
követői, hi-
szen fele-
lősséget vál-
lalnak ember-
társaikért, nap
mint nap azért dolgoznak, hogy jobbá
tegyék mások életét. Az alpolgármes-
ter köszönetet mondott azért az áldo-
zatvállalásért, amellyel az ünnepeltek
a győriek egészségéért tesznek, vagy
éppen szociális segítséget nyújtanak.
Az ünnepségen a 200 éve született or-
vosra Dezső Zsuzsanna, az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény
Fogyatékosok Napközi Otthonának ve-
zetője emlékezett.

A köszöntőt követően dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester, és Laczko-
vits-Takács Tímea a Szociális, Egész-

le, előbb a Belvárosban, majd pedig
Nádorváros és Adyváros egyes terüle-
tei következnek. A speciális, UV-álló
táblák két méretben készülnek, szere-
pel rajtuk a város címere és a város-
rész elnevezése is. A hulladékgyűjtő
edények ugyancsak megújulnak. A ta-
valyi 115 cserét követően, idén 144 új
tárolót helyeznek ki, amelyek esztéti-
kusabbak, zártak, ezért nem engedik
kifolyni a beléjük helyezett szemetet.

Ugyancsak 2017-ben kezdemé-
nyezték a faveremrácsok cseréjét,
amelyeket sokhelyütt felnyomott a
gyökérzet, ezért balesetveszélyessé
váltak. A Győr-Szol Zrt. ezért egy spe-
ciális műgyanta–kavics keverékkel tölti
ki a fémszegélyes fahelyeket. Ez az
anyag ellenálló, átereszti a vizet, és a
balesetveszélyt is megszünteti. Idén
újabb 122 helyen lesz speciális burko-
lat: A Baross úton 17, a Bajcsy-Zsi-
linszky úton 57, az Árpád úton pedig
48 fát védenek ezzel az eljárással.

A program folytatását tervezik az
utcanévtáblák, szemetesedények és a
faveremrácsok esetében is.

Kétszáz éve született a nagyhatású magyar orvos, Semmelweis
Ignác. A városi Semmelweis-napi ünnepségen – rá emlékezve –
adták át a „Győr Város Egészségügyéért” és „Győr Város Szociál-
politikájáért” díjakat.

´́

DÍJAZTÁK

Kétszáz éve
korszakalkotó zseni

született

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

TÁBLÁK, SZEMETESEK
ÉS FAVEREMRÁCSOK

Folytatódik a 



10 2018. június 29.

A június 27-i, László-napi ünnep-
ségsorozat a díszközgyűléssel kezdő-
dött, amelyen Radnóti Ákos alpolgár-
mester emlékezett vissza a tavalyi, kü-
lönleges esztendőre, a Szent László-év-
re. „Az idei év újra a szokásos kerékvá-
gásban zajlik, de a tiszteletünk egyál-
talán nem halványul. Mi győriek
ugyanis Szent László tiszteletét tuda-
tosan és tudattalanul is őrizzük, a nagy
király nemes jelleme, nemzete iránti
elkötelezettsége, keresztényi szerete-
te igazodási pontként szolgál mindany-
nyiunk számára” – mondta.

A szónok a Szent László-i hagyo-
mány folytatására hívta fel a figyelmet:
„Szilárd gyökereink vannak, olyan gyö-
kereink, amelyek lehetővé tették a tör-
ténelem során, hogy a hatalmas viha-
rok se tudják tövestől kicsavarni a fát,
amelyet magyar nemzetnek nevezünk.
Ezeket a gyökereket nem szabad elsor-
vasztanunk, de ezeket a gyökereket
csak mi tudjuk megóvni, helyettünk
más nem fogja ápolni, nem fogja to-
vábbadni az újabb és újabb generáci-
óknak értékeinket, egészen egyszerű-
en azért, mert ez a mi feladatunk, és
ez a mi küldetésünk.” Az alpolgármes-
ter végezetül kitért Győr 2023-as Euró-
pa Kulturális Fővárosa pályázatára: Mi
Győrben úgy gondoljuk, hogy méltó

képviselői lennénk a magyar kultúrá -
nak Európában. Pezsgő kulturális éle -
tünk, fesztiváljaink, természeti és épí-
tett környezetünk támasztja alá, hogy
az ország műemlékekben harmadik
leggazdagabb városaként, a lovagkirály
ereklyéjének és a Szent László-i örök-
ség őrzőjeként Győr méltó lenne arra,
hogy a tavalyi Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál (EYOF), vagyis a sportbéli ven-
déglátás után a kultúra terén is fogad-
juk a kontinenst.

A díszközgyűlésen dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester olvasta fel a

Szent László-díjakkal kapcsolatos ha-
tározatokat, az elismeréseket pedig
Borkai Zsolt polgármester adta át.
Csorba János evangélikus lelkész a
Győrben végzett eredményes lelké-
szi tevékenysége és az Insula Luthe-
rana épületegyüttesének felújításá-
val kapcsolatban tanúsított kiváló
munkája elismeréseként vehette át
a kitüntetést. A Győri Filharmonikus
Zenekarnak öt évtizedes magas szín-
vonalú, nemzetközi szinten is elis-
mert zeneművészeti tevékenysége,
Győr és az ország kulturális életében
betöltött meghatározó szerepe miatt
ítélték oda a díjat. Lentulai Attila re-
formátus lelkész karitatív tevékenysé-
gével, a különböző egyházi közössé-

gek közötti együttműködés elmélyí-
tése érdekében kifejtett példamuta-
tó teljesítményével érdemelte ki a
Szent László-érmet, míg Sike József
sportlövőt a több évtizedes példa-
mutató és eredményes sportolói tel-
jesítménye elismeréseként tüntették
ki. (A kitüntetettekkel későbbi lapszá-
mainkban olvashatnak interjút.)

Az ünnepség a Káptalandombon
folytatódott, ahol a résztvevők megko-
szorúzták Szent László szobrát, majd
pedig a püspöki szentmise következett
a bazilikában, amit a hagyományos kör-
menet zárt. A győriek – tiszteletük je-
léül – idén is a város utcáin hordozták
körbe a Szent László koponyacsontjait
rejtő hermát.

Az önkormányzat és a Győri Egyházmegye közös programokkal emlé-
kezett a lovagkirályra. A Szent László-díjakat idén három személy és
egy közösség kapta.

A rendőrség ideiglenes forgalomkorlátozást rendelt el június 30-án
10–12 óráig Győrött, a Városház tér–Aradi vértanúk útja–Árpád út–Teleki
u.–Bajcsy-Zsilinszky út–Aradi vértanúk útja–Virágpiac tér–Zechmeister
u.–Bécsi kapu tér–Káptalandomb–Dunakapu tér–Kossuth híd–Kálóczy

Forgalomkorlátozás a Szent László Napok alatt
tér–Vásárhelyi Pál u.–Aranypart útvonalon, a Szent László Napok lovas
és gyalogos felvonulásának idejére. Az ÉNYKK Zrt. tájékoztatása szerint
a helyi autóbuszjáratok közlekedésében a fenti időszakban kisebb késé-
sek várhatók.

ORIZZÜK SZENT LÁSZLÓ örökségét

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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A jól megszokott helyszínen, a Széchenyi té-
ren vár majd mindenkit az a 12 faház, ahol a
Győri Rotary Club tagjai is mérik a frissítő gyön-
gyöző italokat, július 13–15. között. A rendez-
vény részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be.

„Az önkormányzat örül, hogy tizennegyedszer
is a Fröccsnapok mellé állhat˝ – kezdte Radnóti
Ákos alpolgármester. „Mindig is fontosnak tar-
tottuk, hogy a civil szervezeteket támogassuk. A
Rotary Fröccsnapok pedig hosszú évek óta a Ka-
zinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd

versenyt segíti, amely szintén fontos esemé-
nye a városnak. Győrben a fröccs-

nek pedig Jedlik Ányos
révén törté-

Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: Marcali Gábor

nelme van. Számos program vár mindenkit, ám
én továbbra is arra biztatom a civil szervezete-
ket, hogy keressenek bennünket bátran, s ha a
cél a támogatásról szól, akkor mi is a kezdemé-
nyezés mellé állhatunk. Mit is kívánhatnék, mint
hogy folytassa tovább a Rotary Club, amit elkez-
dett, s mindenkinek jó szórakozást!˝ – zárta az
alpolgármester.

„A Fröccsnapok, amióta létezik, természete-
sen Jedlik Ányos emléke előtt is tiszteleg.
Az alapgondolat az volt, hogy szervezzünk
jótékonysági fröccskínálást, a befolyt ösz-
szeget pedig minden évben ajánljuk fel a
Szép magyar beszéd verseny, valamint
más, karitatív jellegű programok támoga-
tására˝ – mondta el dr. Horváth József öt-
letgazda, aki egyben a Rotary Club alapító
elnöke is.

Kákonyi Gábor soros elnök kitért az idei
résztvevőkre, megemlítve, hogy például
Dunaszerdahelyről és Sátoraljaújhelyről is
érkeznek borászok, hogy a fröccseiket jóté-

kony céllal kínálják. Arról is beszámolt, hogy egy-
re több borlovagrend áll a rendezvény mellé,
amelyet ezúton is üdvözölt. Németh Tibor alel-
nök – átvéve a szót – arra is kitért, hogy a győri
Harley Davidson Club tagjai is az ügy mellé áll-
tak, köszönet érte!

Az idei Fröccsnapok újdonsága egyébként a
Fröccsterasz, ahol a nagyszínpadi produkciók
mellett a kisebb formációk is bemutatkozhatnak.
A programkínálat pedig ismét színes és szórakoz-
tató. Fellép többek között a Friends Big Band a
Vintage Dolls énekes trióval, itt lesz Malek And-
rea, a Group´n´Swing zenekar, valamint Ba-
ranyai István és cigányzenekara is
műsorral készül. Minden to-
vábbi részlet kiderül
az esemény mű-
sorfüzetéből.

mások örömére is! FRÖCCSÖZZÜNK
Tizennegyedik alkalommal rendezik meg
Győrben a Rotary Fröccsnapokat, ahol a fi-
nom frissítők mellett idén is a jótékonyságé
a főszerep.
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A MI

UTCÁNK
BELVÁROS

A városrész, Győr történelmi mag‐
ja, az ország egyik legszebb, műem‐
lékekben gazdag barokk belvárosa.
Határai: délről a Budapest–Hegyes‐
halom vasúti fővonal, keleten a Rába
folyó, északon a Mosoni‐Duna folyó,
nyugaton a Vas Gereben utca, illetve
a Nagymegyeri út.

Amade László utca (9021)
Amade László (1703–1764), ma-

gyar költő. Kötődése a vidékhez,
hogy Bősön született, és iskolái
egy részét a győri jezsuitáknál vé-
gezte. Költészete és annak stílusa,
hangvétele, szatírái híven tükröz-
ték bohém, mindig szerelmes éle -
tét. Toborzó című verséből népdal
lett, amire később Arany János írt
dallamot, és egy népajkon kiala-
kult változata előbukkan Kodály
Háry Jánosában is, ami talán a leg-
ismertebb, sőt egyetlen ismert köl-
teménye: „A szép fényes katoná-
nak” című toborzó. 1948-tól hívják
így az utcát, sajnos sokszor elté-
vesztve írják é-vel a végén.

Apáca utca (9022)
Régi térképeken (1831) látható,

hogy az egykori ferences kolostor-
hoz vezető utcát „Klossen Gasse”,
„Apátza Utza" néven tüntetik fel.
Időközben több névváltozáson át-
esve (Testvériség utca, Rózsa Fe-
renc utca) az eredeti nevét kapta
vissza, immár csak magyarul,
1991-ben.

Apor Vilmos püspök tere (9021)
Amade-bástya
Apor Vilmos báró (1892–1945),

római katolikus pap, győri püspök.
1945. március 30-án a rezidenciájá-
ra menekült asszonyok kiadását
megtagadta, és egy szovjet tiszt ha-
lálosan megsebesítette. 1997. no-
vember 9-én II. János Pál pápa Bol-
doggá avatta. A teret 1990-ben ne-
vezték el. A győri közgyűlés 1991-
ben díszpolgári címet adományo-
zott Apor Vilmos tiszteletére.

Czvikovszky Tamás

Az Áramlás az idei fesztivál szlogen-
je, hiszen Győr Európa Kulturális Fővá-
rosa 2023 címre is ennek jegyében pá-
lyázott. A programok és a dekorációk
is erre épülnek, amiből ízelítőt is adott
a Vaskakas Bábszínház társulata a ked-
di sajtótájékoztatón: felöltötték a mat-
rózruhát, amit a fesztiválon is viselni
fognak, s bemutatót is tartottak a kon-
certből, amelyet a megnyitón látha-
tunk. Lackfi János költő verseit zenésí-
tette meg a Vaskakas, ezt hallhatja a
közönség Paradicsomleves betűtész-
tával címmel. A megnyitó pénteken
18 órakor kezdődik a Dunakapu téren,
ahol Szalóki Ági ad koncertet. Fellép
Juan Carlos Solier perui táncos, a Ma-
kám és a Csurgó zenekar is. A kulcs -
átadó ceremónia sem maradhat el,
Borkai Zsolt polgármester 22 órakor
átadja a város kulcsát a gyerekeknek
– tudtuk meg Kocsis Rozitól, a bábszín-
ház igazgatójától.

Az előző évekhez hasonlóan, hely-
színenként más-más tematika fogad-
ja a kicsiket és nagyokat. Például a
Széchenyi tér hullámzó Győrkőctérré
változik, a várágyúknál Vers-játszó-tér
lesz, ahol a hazai gyermekirodalom
színe-virágával találkozhatnak: Boldi-
zsár Ildikó, Finy Petra, Lipták Ildikó,
Nyulász Péter és Varró Dániel, vala-
mint Rofusz Kinga és Szalma Edit il-

lusztrátorok is Győrbe érkeznek, hogy
aztán a kicsik saját, dedikált verseskö-
tetet vihessenek haza. A Vársétányon
folyóparty lesz, a Radó-sziget Zenepa-
vilon felőli oldalán meseváros, a Vé-
nusz-szobor felőli oldalon pedig Győr-
kőcfalu várja a gyerekeket. Itt találkoz-
hatnak Kuka Bercivel, az erdei manó-
val is, aki környezettudatos játékokat
és szuper ajándékokat, valamint Kuka
Berci-s pólókat hoz. A Radó-szigeten
ad koncertet szombaton a Minta-
Pinty Zenekar, vasárnap pedig Palya
Bea. A Kazinczy utcában a Face Team
akrobatikus kosárlabdacsapat tart be-
mutatót, s kézművesek, mézpörge-
tők, foltvarrók és fonók árulják porté-
káikat. A Bécsikapu téren a hangsze-
rekkel, a Városszeretők Győr nevű tár-
sasjáték segítségével pedig a város
történelmével ismerkedhetnek meg
a kicsik. A Zechmeister utcában kipró-
bálhatják, milyen helikopteren repül-
ni, vagy tűzoltónak lenni.

A Kiváló Művészeti Fesztivál címet
háromszor is elnyerő rendezvényről
dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
elmondta, több mint tíz évvel ezelőtt
az önkormányzatnak rögtön megtet-
szett Kocsis Roziék ötlete, ám nem
gondolták volna, hogy ilyen, már az
ország határain is átnyúló sikere lesz
az eseménynek. „Jó élni egy olyan vá-
rosban, ahol a gyerekek jól érzik ma-
gukat. Bízom benne, ez a fesztivál is
hozzájárul, hogy Győr elnyerje az Eu-
rópa Kulturális Fővárosa címet 2023-
ra” – hangsúlyozta az alpolgármester.

A Győrkőcfesztivál ahhoz is hozzá-
járul, hogy elkészüljön a világ legna-
gyobb mosolyfala, hiszen a belépő
idén is egy mosolygós fotó.

Tehát nem kell már sokat aludni,
egy hét van hátra a 11. Győrkőcfesz-
tiválig, addig is a Belvárosba szerdán
hatvan darab vízesést illusztráló de-
korációt tett ki a társulat, hogy fokoz-
za a várakozást.

Áramlás a Gyorkocfesztiválon

Július 5-én, csütörtökön 23 óra és július 9-én, hétfőn 4 óra között
a Győrkőcfesztivál miatt teljes szélességében lezárják a Zechmeister
utcának a Virágpiactól a Bécsi kapu térig terjedő szakaszát és a Rába
kettős hidat. Ezalatt az 1, 1A, 2B, 8, 8B, 9, 11, 14, 14B, 19 és 29-es jel-
zésű járatok mindkét irányban terelőútvonalon, a Petőfi hídon át köz-
lekednek.

Ötvenezer résztvevőre számít a szervező Vaskakas Bábszínház. A 11. Győrkőcfesz-
tiválra július 6–8-ig játszótérré változik a Belváros, több mint tíz helyszínen csak-
nem ezer program várja a gyerekeket. A belépő pedig továbbra is egy mosoly.

a gyerekeké a város
Három napra újra

´́ ´́
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Mindig fél az ember, ha egy kész te-
matika fog össze egy egész gálaestet.
Mindenkori veszély, hogy erőszakkal
gyömöszölnek bele a koncepcióba
oda nem illő művészi szándékokat.

A vezérlő és címadó gondolat ezen
a balett-esten az Áramlás volt, mely
Győr Európa Kulturális Fővárosa pályá-
zatának eszmeköre. Abból indul ki,
hogy Győr nem átjáróháza, hanem
megállító, formáló, gyakran összebékí-
tő, gazdagító állomása volt a történe-
lem során a városon áthaladó termé-
szeti és szellemi áramlásoknak.

Az Európa Gálaesten fellépők mű-
vei ugyan nem erre a konkrét pályázat-
ra készültek, de lényegük a különböző
emberek, kultúrák, vidékek, érzések,
eszmék örvénylő találkozása volt. 

St. Pölten Europabalett-je azt ábrá-
zolta, élte meg együtt a közönséggel,

hogyan áramlik az emberi beszéd,
gesztusrendszer a sivatag csendjében.
Az üres hely című koreográfia Renato
Zanella remeklése, hozzá méltóan te-
hetséges táncosok megvalósításában. 

Ha az áramlást a maga konkrétsá-
gában, „vízszerűen” is látni akartuk, ak-
kor végigörvendezhettük a torinói Eg-
ribiancodanza Compagnia Túl a vízi ha-
tárokon című kortárs táncművet. (Ko-
reográfusa Raphael Bianco, a társulat
művészeti igazgatója pedig az élő le-
genda, a 95 esztendős Susanna Egri,
aki a táncfesztivál díszvendége is lehe-
tett volna, de a gyakorlatban inkább
közvetlen barátja, érdeklődő, értő
szemlélője, közreműködője volt.) Ha
valahol, akkor Győrben igazán értették
a folyók összekötő, szimbolikus szere-
pét sok izzó találkozással, bájjal és hu-
morral megmutató előadást.

Az est legerősebb táncos egyénisé-
ge a Brno Balett táncosa, a nagy közön-
ségsikernek is örvendő Thoriso Ma-
gongwa volt, aki Márió Radacovsky két
igen átütő koreográfiáját vitte színre. 

A magyar tánc jövőjének életké-
pességét több hazai együttes meg-
ragadó táncosa is megmutatta ezen
az estén. A Magyar Tánc-
művészeti Egyetem
fiataljait Fodor
Antal  Bach
zenéjére al-
kotott ko-
reográfiá-
ja, a Gra-
ham-tech-
nika finomsá-
gaival kecsegtette.
Hiteles könnyedség, báj, és annyi lí-
ra, amennyit a műfaj túlcsordulás

nélkül elbírt. Költői est volt a közön-
ség örömére.

Motívum címmel a Kecskemét
City Balett a Bolerót hozta el. Barta
Dóra koreográfiája fokozni is tudta
Ravel sokkoló zenéjének hatásait,
tág teret adott az értelmezésre. A
Bolerónak Győrben kultusza van,
emlékezhetünk  Ladányi Andrea
vagy később Bombicz Barbara fellé-
pésére is. A kecskemétiek nem egy
egyéniségre, hanem  a társulat tag-
jainak egymást sokszorozó erejére
bízták a darabot, sikerrel.

A Pécsi Művészeti Gimnázium és
Szakgimnázium hallgatója, Kis Jana
Szabó Márton koreográfiáját táncolta
el, értően és szépen.

Az udvariasság okán hagytuk a vé-
gére a Győri Tánc- és Képzőművésze-
ti Általános Iskola, Szakgimnázium és
Kollégium növendékeinek bemutat-
kozását. Petipa ismert koreográfiájá-
ra a Paquitából táncolt részletet a su-
gárzó Nagy Mirtill Kíra, partnere a
Győri Balett táncművésze, Engel-
brecht Patrik volt. A felkészítő balett-
mester pedig Salga-Gerencsér Gabri-

ella és Ócsag Anna. A
szólótáncos és a

kar is méltán
kapott elis-
merést, sze-
retetet a kö-
zönségtől. 

Az iskola
növendéki má-

sik produkciójának
koreográfiáját (Antikate-

xis) Pintér Tímea készítette, Neher Ani-
ta és Varsányi Zoé Szonja táncolták. Az
identitáskereső, filozofikus darab lát-
hatóan közel állt a 13. osztályos fiata-
lokhoz, s ezt a belső vívódást pontos,
izgalmas tánccal tehetségesen ábrá -
zolták. Jó volt látni, hogy a Győri Balett
szárnyai alatt ez az iskola most is kiváló
műhelye a táncosképzésnek.

Az est számomra azt mutatta meg
– fogalmazott  Kiss János, a Győri Ba-
lett igazgatója –, hogy a táncművé-
szek a különböző stílusok ellenére is
egy nyelvet beszélnek. Akik  értik
egymást a művészetben, azok a min-
dennapi életben is egymás megérté-
sére törekednek. 

Az Európa Gálaesten megláttuk a jövőt. Kima-
gaslóan tehetséges győri, pécsi, cseh, osztrák,
olasz fiatalok „áramoltak” a Győri Nemzeti Szín-
ház színpadán múlt szombaton. Frissek és sze-
rethetők.

FIATAL TEHETSÉGEK
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

áramlása a táncszínpadon

A táncmûvészetben
egy nyelvet beszélnek



152018. június 29.

Az Electric Shock formáció mu-
tatkozik be a Pannonhalmi Jazztera-
szon július 13-án, pénteken 19.30
órától. Nemcsak a zene lesz külön-
leges, hanem a helyszín is, ugyanis
ezzel a koncerttel avatják fel a Pan-
nonhalmi Jazzteraszt életre hívó
Apátsági Pincészet vadonatúj sza-
badtéri kóstolóteraszát.

A formáció dobosa a világhírű
Borlai Gergő, aki amerikai, japán

és görögországi koncertek után ér-
kezik a pannonhalmi felkérés telje-
sítésére. Mike Gotthard (született
Gotthárd Mihály) a gitáros, aki
2015-ben az év felfedezettje lett a
Budapest Music Expón. Őt többek
között az Ocho Macho és a Euro-
African Playground zenekar gitáro-
saként ismerhetjük. A billentyűs
Szebényi Dániel amellett, hogy ke-
resett sessionzenész, szintén az

Ocho Macho zenekarhoz köthető.
A basszusgitáros orosz Anton Davi-
dyants a feltörekvő új generáció
egyik oszlopos tagja, akit hazáján
kívül már a világon szinte minden-
hol ismernek.

Az Electric Shock kiváló zenészei
évente csupán néhány alkalomra áll-
nak össze, hogy megörvendeztessék
a közönséget egyedi hangzású zené-
jükkel, amitől pannonhalmi fellépé -

sük már önmagában is sokkolóan iz-
galmasnak hangzik.

Részvétel előzetes jegyvásárlással
lehetséges.  A koncertekre előzetes
bejelentkezéssel győri transzferbusz
indul, amelynek díja 2000,– Ft/fő/re-
túr. További információ a +36 (96)
570-191-es telefonszámon vagy az
info@osb.hu e-mail címen kérhető il-
letve a www.apatsagipinceszet.hu
weboldalon olvasható. (x)

Élo elektrosokk ´́

Pannonhalmán

Kiss János igazgató röviden összegezte a
fellépéseket az együttes évadzáró ülésén.
Magyarország sok városában mutatkoztak
be, emellett tíz olasz városban, Bécsben és
Galántán is. Külföldi előadásaikat összessé-
gében 10 ezernél több néző látta. 

Az évadban három bemutatót tartottak.
Kardirex-díjat kapott Tetiana Baranovska,
az Audi Minőségi Táncművészetért díját
Jekli Zoltán, a Carmen-díjat Matuza Adri-
enn vehette át. Harangozó-díjban részesült
Gyurmánczi Diána. Kőhalmi-Kara Zsuzsát a
Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki.

A tánc világnapján az évad legjobb férfi
táncművésze Jekli Zoltán lett, az évad leg-
jobb alkotója pedig Velekei László. Csepi
Alexandra dramaturg Fülöp Viktorról elne-
vezett ösztöndíjban részesült, Marjai Lili An-
nát pedig Taps-díjjal ismerték el.

Molnár Ilona gazdasági vezető nyugdíj-
ba vonult, Horváth István magántáncos
szakmai nyugdíjba megy. Három társulati
tag – Förhécz Attila díszítő, Hécz Péter fő-

Élménydús, sikeres évadot zárt a Győri Balett, több társulati tag rangos elismerés-
ben részesült, az együttes pedig a város díszpolgára lett.

világosító és Varga György színpadmester –
40 éve tagja az együttesnek. 

Bombicz Barbara Harangozó-díjas tánc-
művész, a Győri Balett örökös tagja Ezüst
Babér Vándordíjat alapított, melyet az idén
titkos szavazással Luigi Iannone tánckari
tagnak ítéltek oda. 

Kiss János köszönetet mondott a tánc-
fesztivál megszervezéséért Keszeiné Tóth
Bernadett művészeti menedzsernek. A
fesztivál, a foci-vb ellenére, néző- és bevé-
telcsúcsot döntött. 

Radnóti Ákos alpolgármester a város ve-
zetése nevében fejezte ki elismerését és kö-
szönetét a Győri Balett társulatának. Meg-
köszönte, hogy részesei, hírvivői az Európa
Kulturális Fővárosa pályázatnak. „A követ-
kező lesz az utolsó évad a régi épületben,
de nem kell félni a felújítás idejére a szín-
háznak, s a balettnek kialakított átmeneti
játszóhelytől, az Olimpiai Sportparktól, hi-
szen az épület 21. századi lehetőségeket kí-
nál” – hangoztatta Radnóti Ákos. 

BALETTMÉRLEG: sok szereplés, nívós díjak

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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Milyen élmények köré csoporto-
sulnak az új dalok?

A Hazatalálok című lemezen a saját
történetemből és másokéból is dol-
goztam. Arra jöttem rá, hogy a mo-
dern válás szívbemarkoló témája nincs
őszintén elmesélve. Ezért nem is lehet
pontosan tudni, érteni, érezni azt, ami
ilyenkor a családok különböző tagjai-
ban lezajlik, és egy ismeretlen valami-
vel nagyon nehéz együttérezni. Azon
igyekszem, hogy a válás esély legyen;
de ez a melósabb út. És ha így nézem,
ez a folyamat egy egyéni meghalás és
újjászületés. A válás így lehetőséggé
lesz arra, hogy újabb szinten hazatalál-
jak, a közepem felé tartsak. 

Mezítláb fog énekelni? Mit jelent,
amikor mezítláb?

Igen, mezítláb. S hogy mit jelent
ez? Kapcsolat a földdel, szilárd, biztos
alapok, hogy a hangok még maga-
sabbra szálljanak. Alattam a föld, fölöt-
tem az ég, bennem a létra...

Pannonhalma egyszerre spirituá-
lis és szellemi közeg. Honnan jönnek
a dalai, hol íródnak? A szívben?

Szívben, fejben, a zsigerekben.
Minden dal születéséhez kötődnek
testi érzetek, melegség a hasban, ne-

vetés, könnyek, hormonszint-változá-
sok. Mintha valami nálam nagyobb
dolog szolgálatába állnék, egy új, épp
életre hívó dolog csatornája leszek. A
dalok születési folyamatában renge-
teg a titok: bár belőlem tör elő, a fo-
lyamat egy része mintha előttem is ti-
tok lenne.

Felsorolni is nehéz, hány díjat, el-
ismerést, kitüntetést kapott már. 

Én ugyanazt csinálom az utóbbi
25 évben: énekelek, dalokat írok, épí-
tek egy közösséget a zene erejével,
továbbadom, amit megtanultam. 

Milyen világba lép át és hová viszi
el a közönségét a pannonhalmi kon-
cert alkalmával?

Igen, ez mintha egy másik világ
lenne. Költői, zengő, puha, emelke-
dett világ, mégis nagyon valóságos,
igazi, erős, őszinte... Ég és föld ösz-
szeér, gyönyörű zene szól, a hangok
és szavak simogatnak, gyengédség
és erő is van, és valami olyan közel-
ség és mély kapcsolódás, önmaguk-
kal és másokkal, amelyhez kisbaba
korunk elmúlása óta álmodunk.
Úgy akarok énekelni, hogy a hallga-
tóim a hangokból érezzék az ölelés
melegségét. (x)

az ölelés melegsége

Különleges helyszínen ad koncertet július 7-én este Palya Bea és
zenekara. A Pannonhalmi Főapátság gyógynövénykertjében a ha-
gyományos Levendulanapok záróeseményeként lépnek fel. Bea
sorrendben a 12. szólólemezén dolgozik – erről is kérdeztük az éne-
kes-dalszerzőt.

HANGOKBÓL
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Cím: Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.

Web:
mobilis-gyor.hu

Ki ne vágyott volna még arra, hogy az általa
utálatosnak vélt házimunkát egy robot végezze
el helyette? Hamarosan elérhetővé válik a hét-
köznapi ember számára is ez a lehetőség. Ebben
a humanoid robotok lesznek segítségünkre.

Ezek olyan robotok, amelyek szerkezetük-
ben és cselekvésükben hasonlítanak az ember-
hez. Tehát ugyanolyan a fizikai felépítésük, mint
nekünk. Van lábuk, törzsük, karjuk, nyakuk, fe-
jük. Ezen túlmenően képesek járni, de nincs
korlátozva a sebességük. Az ilyen robotok leg-
többször csak sétálnak, mivel a környezet pre-
cíz feldolgozása így is rengeteg időt vesz igény-
be, és futás esetén erre nem lenne lehetőség.
Képesek megemelni tárgyakat és egyéb, a fel-
építésükből következő cselekvéseket végrehaj-
tani. A használt technikától függ, mennyi időt
képesek közvetlen töltés nélkül elviselni. 

A Mobilis humanoidja Nao, 58 centiméter
magas és 4,3 kg. Stabilitásáról gyorsulásmérő, gi-
roszenzor és négy ultrahang szenzor gondosko-
dik. Nyomásérzékelő segítségével észleli, ha hoz-
záérünk vagy beleütközik valamibe. Két hangszó-
ró és egy mikrofon használatával beszélgethe-
tünk vele, és két HD kamera segítségével „lát”
minket. A hangvezérlés mellett számítógépről
programozhatjuk is.

Aki látni szeretné, hogyan beszélget, focizik
vagy épp vezet humanoid barátunk, látogasson
el a Mobilisbe, a honlapon található programnap-
tárunkban látható „Nao”-s időpontokban!

Melyik gyár terméke a Mobilis kedves kis
robotja, mellyel egyes hétvégi programjain‐
kon találkozhatnak a látogatók?

A.  UBTECH 

B. Aldebaran 

C. Honda

Három szerencsés helyes válaszadót mobilises
ajándékkal jutalmazunk. A válaszokat a
gyomorei.boglarka@mobilis‐gyor.hu e‐mail
címre várják.

HUMANOID

Ausztriában, a burgenlandi Jois-ban tartották a Startup Pannonia Kick Off rendezvé-
nyét a napokban. A Startup Pannonia egy határon átnyúló, interregionális kezdemé-
nyezés, melynek kiemelt célja, az osztrák és a magyar startup közösségeket egy asz-
talhoz ültetni. A projekt elsősorban a burgenlandi és az északnyugat-magyarországi
régióra koncentrál, amely már most egy ígéretes közösség, ráadásul a nemzetközi
együttműködés folyamatosan bővül.

A nyitórendezvényt a Wein-
gut Leo Hillinger-pincészetben
tartották, ahol Kalmárné dr.
Hollósi Erika, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara titkára idézte
fel a kezdeteket. Elmondta, a
Széchenyi István Egyetemről
kereste meg őket két fiatal ku-
tató, hogy találjanak ki közö-
sen olyan programot, amely
az egyetemistákat arra ösz-
tönzi, hogy saját vállal-
kozásban gondolkod-
janak. Nagyon jó öt-
letek vannak a fiata-
lok fejében, infor-
matikai ismereteik
kiválóak, üzleti isme-
retekkel azonban nem
rendelkeznek. Így született
meg a Startup Pannonia kez-
deményezés.

Dr. Dóka Ottó rektorhelyet-
tes elmondta, a két fiatal, aki a
kamarát megkereste, jelenleg is
az egyetem hallgatója. A jövő-
ben további fiatalokat szeretné-

nek ösztönözni, hogy merjenek
nagyot álmodni. A projektbe kö-
zel száz hallgató bevonására
lesz lehetőség harminc hóna-
pon keresztül, a finanszírozás
az EU-nak köszönhető. A cél,
hogy a határ két oldalán a kkv-k,
startupok piacképes ötleteit
mentorálják, hogy azok, legye-
nek szolgáltatások vagy termé-

kek, a nemzetközi piacon ver-
senyképesek lehessenek. 

Az első fél év tapasztalatai
nagyon kedvezőek – mondta el
a helyszínen Kalmárné dr. Hol-
lósi Erika, aki kiemelte, Győr-
ben elindult egy önszerveződő

folyamat, amely találkozott a
kamara és az egyetem igényei-
vel. Innen adódott az ötlet,
hogy a Start it Up Győr közössé-
get is bevonják és összehozzák
őket hasonlóan gondolkodó
osztrák fiatalokkal. Legyenek
azok ötletgazdák vagy cégtulaj-
donosok. 

A kamara és az egyetem mel-
lett a Kisalföldi Vállalkozásfejlesz-

tési Alapítvány is csatlakozott
a projekthez, akik az elmúlt
huszonöt évben ötven uni-
ós projektet valósítottak
meg, amelynek jelentős ré-
sze magyar–osztrák és ma-

gyar–szlovák projekt volt. 
Fontos, hogy a működő,

de tőkehiányos vállalkozások
segítséget kapjanak – fogalma-
zott dr. Iváncsics János, az ala-
pítvány ügyvezető igazgatója.

Győrben egy éve mozdult
meg valami, akkor jött létre a
Start it Up Győr közösség, amely
havonta találkozót tart és várja a
vállalkozó kedvű fiatalokat. (x)

Elindult
egy önszervezôdô

folyamat

EGY ASZTALNÁL 
a magyar és osztrák startupok
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Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

viktornagy.netgazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

rallyfans.hu: Milyen versenyautó‐
val indultatok a Taxi4 Székesfehérvár
Rallye‐n? És az év többi részében?

Szabó Árpád: Egy Peugeot 208 R2-
es típusú gyári fejlesztésű versenyau-
tóval indultam a versenyen, a Peu -
geot kupában. Egész évben az
MNASZ, a Peugeot Sport, valamint a
TRT csapata által indított Peugeot-ku-
pa nevezetű sorozatban futok, a rallye 
első osztályban. Itt egyforma feltéte-
lek mellett, egyforma autókkal ver-
senyzünk a bajnokság öt fordulójá-
ban, aszfalton.

A navigátori feladatokat ki látja el?
Sz. Á.: Aczél András ül mellet-

tem. Barátságunk már közel öt éve
tart, hiszen ő is versenyez egy má-
sik bajnokságban, de idén úgy ala-
kult, hogy nekem segít jobb oldal-
ról, amit eddig hibátlanul teljesít.
Nagyon jól érezzük magunkat az
autóban.

Milyen felkészítést igényel a ver‐
senyautó részetekről?

Sz. Á.: Az autót a Bakó Rallye Team
biztosítja. A csapat tulajdonosa, Ba-
kó László mindig egy maximálisan fel-
készített, és hibátlan autót biztosít
nekünk. Gyakorlatilag annyi a dol-
gunk, hogy beüljünk, és próbáljunk
vele minél gyorsabban közlekedni a
gyorsasági szakaszokon.

INTERJÚ

Autót váltott a Turán Frigyes–Baga-
méri László kettős az Iseum Rallye-ra,
mostantól Hyundai i20 R5-tel mennek.
A váltás olyan jól sikerült, hogy a szom-
bati napot 9,7 mp előnnyel az első he-
lyen zárták, a Forddal versenyző Hadik
András–Bacigal Igor duó előtt. Vasár-
nap így nagy csata volt várható. Ez vé-
gül elmaradt, mivel Hadikék a vasárna-
pi első gyorson hibáztak, kiütötték au-
tójuk futóművét, és kiestek. Turánék
így több mint fél perc előnnyel nyer-
tek, a szintén autót váltó Vincze Fe-
renc–Farnadi Ágnes egység előtt. Tu-
rán Frigyes öt év után nyert újra OB-
futamot. Harmadikként a Ranga Pé-
ter–Holczer Dániel duó végzett. 

Három héttel később már Székesfe-
hérváron folytatódott a bajnokság. Itt
Vincze Ferencék diadalmaskodtak, kö-
zel fél percet adtak a Velenczei Ádám–
Szedő Csaba kettősnek. A bajnokságot
vezető Turánék lettek a harmadikak.

A bajnokság július 6–8. között
Veszprémben folytatódik.

Milyen volt a versenyautó a ver‐
seny alatt?

Sz. Á.: Sajnos most nem volt lehető-
ségünk tesztelni, így az első pár gyorsa-
sági volt a főpróba. A Peugeot végig hi-
bátlanul teljesített, egy csavar sem la-
zult meg, gyakorlatilag a fiúknak a szer-
vizparkban csak le kellett törölni a kocsit.

A Taxi4 Székesfehérvár Rallye‐t
hogy értékeled?

Sz. Á.: Azt gondolom, jó versenyt fu-
tottunk, magunkhoz képest minden sza-
kaszon gyorsultunk. Azonban be kell lát-
nunk, hogy itt teszt nélkül nehéz labdába
rúgni. Így a negyedik helyet sikerült meg-
szereznünk, ami miatt nem vagyunk csa-
lódottak, hiszen az autó karcmentes, és
pontokat is vittünk haza, illetve értékes
tapasztalatokat gyűjtöttünk, amiből a jö-
vőben tudunk építkezni.

Bemutatod a PSZA motorsportot?
Sz. Á: Papp Arnold barátommal

alapítottuk 2016-ban a csapatot.
Egyszerű célokat fogalmaztunk meg,
pusztán annyit, hogy mi tényleg egy
igazi csapatot szeretnénk, ahol a ver-
senyzők olyan kiszolgálást kapnak,
mint amiről anno mi álmodtunk. Eh-
hez hozzátartozik az is, hogy közben
elkezdtünk autókat építeni, és mivel
mérnöki végzettségünk is van, ezért
próbálunk egy-két alkatrészt optima-
lizálni. Idén már a csapat hét páros-
sal büszkélkedhet. Nem szeretnénk
ezen a szinten megragadni, van még
bőven mit fejleszteni a struktúrán.
Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek, aki hozzásegített ah-
hoz, hogy rajthoz tudtunk állni és hi-
bamentesen végig tudtunk menni.

Rallye OB:
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Szombathely és
Székesfehérvár

Fotó: FERVILL SOUND Kft.

Szabó Árpád

PEUGEOT 208 R2 



A kompakt méret (4,425 m) egy új
platformot követelt, ami a későbbi-
ekben érkező kisebb Volvók alapját
is adja, és a tisztán villamos hajtásra
is felkészített. De ez a háttérinfó álta-
lában csak a fanatikusokat érdekli.
Mindenki mást a kocsi eszméletlen
jól sikerült formája hoz lázba.

Formára gyúrva
Addig gyúrták a márka formanyel-

vét a tervezők, míg ki nem hozták be-
lőle a maximumot. Az eredmény
olyan, mintha fogták volna az XC90
óriás SUV-ot és elkezdték volna farag-
ni, miközben gyakran pislantottak a
V90 kombira. Néhol baltával dolgoz-
tak, máshol finom pengével. Több az
él, markáns és szigorú tekintetű az
extra hosszúra nyújtott orr, akár egy
46-os bakancsé. Egyedi a csomagtér-
fedél, izmosak a hátsó sárvédők és
az övvonal is merész. A lámpák
egyértelmű Volvo védjegyként elöl
Thor kalapácsát mintázzák. Hátul

Autentik Motor-Car Kft.
9012 Győr, Mérföldkő út 1. 
Tel.: (+36) 96/556-270.
Web: www.autentik.hu

A svéd tervezés mindig felismerhető. Egyszerű, de kívánatos formák, funkcio-
nális, de nem öncélú megoldások összessége. Az XC40 előd nélkül lépett a svéd
gyártó palettájára. Mindent tud, amit nagyobb társai, sőt még többet is…

TESZT: Volvo XC40 D4 AWD Momentum

megjelennek a biztonságot sugárzó
vállak, a tetőig érő fénykáva pedig a
kombikat idézi.

Belsőépítészet
Ami kívül robusztus svédacél, az

belül maga a könnyed, letisztult nap-
pali. Annak ellenére, hogy az XC40 a

prémium liga alsó szegmensé-
ben indul, nem találni olcsó

felületet, vagy jól álcáz-
ták a mérnökök. A teszt-
autó világos bőr bútor-
zata és a minden irány-
ban meglepően tágas
beltér magával raga-

dott. Nem akartam ki-
szállni. A függőség kialaku-

lásában nyilván közrejátszott
az opciós panoráma üvegtető, ami

mindkét üléssor fölé nyúlik, nyitható
és árnyékolóval sötétíthető. A mű-
szerfal egyszerű, de stílusos: egyedi-
ek a légbeömlők, az alubetét négy-
zetrácsos mintát kapott, minimális a
gombok száma. A sok funkciót egy 9
colos, állított érintőképernyő segítsé-
gével tudjuk kezelni. Néhány éve ez
még a luxuslimuzinok kiváltsága volt,
ahogy okostelefonokat is csak a 30
év alattiak használtak. Mára ez a
megszokott, és az a nagypapa a kü-
lönc, akinek nincs nagyképernyős
mobilja. Szóval gyorsan tanulható, és
tökéletes grafikával rendelkezik a kis
Volvo fedélzeti rendszere.

Ellenállhatatlan
Miután minden felületet megtapin-

tottam, beállítottam a Volvo nevéhez
méltóan kényelmes, elektromos állítá-
sú üléseket, megnyomtam a startgom-
bot. A háttérben feléledt a négyhen-
geres turbódízel motor, a kormány
mögött pedig egy újabb LCD-képer-
nyőn láttam a körműszereket, és a töb-
bi, jól elosztott információt. A nyolcse-
bességes automata váltó diszkrét vá-
lasztókarja nem titkolja, hogy egy
elektronikus kapcsoló. Két kattintás és
D-be kapcsoltam, aztán gáz. Felhör-
dült a 190 lóerő, és a 400 Nm finoman
belepréselt az ülésbe – az összkerék-
hajtásnak hála, gumifüst nélkül. Az
XC40-től távol áll az agresszív szágul-
dás. Ugyan a teljesítménye megvan,
mégis inkább alvó oroszlánként visel-
kedik. Pilótaként a magas üléspozíció-
ból teljes kényelemben és nyugalom-
ban élvezhetjük az utazást. Ha kell,
padlógázzal előresorolhatunk bárhol,
de ha bekapcsoljuk az adaptív tempo-
matot és az aktív sávtartót, akkor a le-
hető legkisebb energiával és legna-
gyobb biztonságban terelhetjük a kö-

zel 1,7 tonnás guruló széfet. A futómű
kényelme rossz úton is ideális, még-
sem dülöngél a kanyarokban a viszony-
lag magas felépítmény.

Értékadó
Az XC40 az év autója lett 2018-ban.

Ezt olyan értékeinek köszönheti, mint
a nagyon tágas utastér, öblös (460 l)
és jól használható elválasztóval felsze-
relhető csomagtér. Aztán van kihajtha-
tó kampó a kesztyűtartó ajtaján, kive-
hető szemetes a könyöklő előtt, 2 lite-
res palackot és laptopot befogadó aj-
tózsebek. Nekem tetszett a Har-
mann/Kardon hifi hangja és praktikus
a vezeték nélküli mobiltöltő is. Min-
den ilyen Volvót alapáron felszerelnek
egy rakás biztonsági kütyüvel (sávtar-
tó, városi vészfékező, táblafelismerő,
LED fényszórók stb.), és ha beérjük az
1,5 literes 156 lóerős alapmotorral, ak-
kor csupán 8,5 millió forintba kerül. A
csúcsot az R-Design változatok jelentik
190 lóerős dízel vagy még erősebb
(247 LE) benzimotorral 13 millióért.
Megfizethető prémiumautó megfizet-
hetetlen stílussal.

BAKANCSLISTÁS NÉGYKEREKÚ́

Kívül robusztus
svédacél, belül könnyed,

letisztult nappali
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A Toyota európai eladásaiban az Avensis része-
sedése az utóbbi években jelentősen lecsökkent.
Erős a prémium konkurencia, és nincs egy ütős hib-
rid ajánlata ebben a méretben a japán gyártónak,
aki egyébként élenjáró a villamosításban. Ez most
megváltozik. A középkategóriában hamarosan a vi-
lág más kontinensein forgalmazott és népszerű
Camry fogja vinni a Toyota zászlóját. Mivel időköz-
ben a nagyautónak számító Camry nem nőtt, a C
szegmens szereplői pedig igen, a közel 4,9 méteres
elsőkerék hajtású limuzin ideális a szerepre. Ráadá-
sul úgy néz ki, kizárólag hibrid hajtással érkezik hoz-
zánk. A 210 lóerős összteljesítményű hajtáslánc egy
2,5 literes benzinmotorból, és egy villanymotorból
áll, amiket a hátsó ülések alá helyezett akkumulá-
torról látnak el energiával. A rendszer hasonló a
RAV4-ben használthoz, de tovább finomították.
Egyébként az első képek alapján a dizájn is rendben
lesz, igazán dinamikus családi vagy cégautó benyo-
mását kelti a szigetországi jövevény.

HÍREK

Visszatér a Camry

A Suzuki Jimny igazi mini-terepjá-
róként évtizedek óta azoknak készül,
akik tényleg terepen dolgoznak, ko-
molyan űzik hobbijukat – legyen az
vadászat vagy off-roadozás – és bíz-
nak a japán technikában. Kompakt
méreteivel, rövid túlnyúlásaival, óri-
ási terepszögeivel, könnyű, de erős
konstrukciójával a 2018-as modell
méltó utódja 10 évet futott elődjé-
nek. Formavilága alig változott, mé-
retei is nagyjából maradtak, de min-
den pontján korszerűsödött az új
Jimny. Hosszába épített benzinmo-

tor, létraváz, és hátul merev tengely
adják az alapot, amit az összkerék-
hajtás és a felező tesz valódi te-
repjáróvá. Persze most már az
extrák között érintőképernyő,
digitális klíma és kétszínű fé-
nyezés is megjelent, de alap-
áron komoly fekete mű-
anyag sárvédő íveket és lök-
hárítókat ad a gyártó. A mo-
torok Európában az ismert
3-hengeres BoosterJet tur-
bó, és az 1,2 literes Dualjet
szívó benzines lesznek.

Jimny újratöltve

A legkisebb Audi
Az Audi A1 a kisautók prémium szegmen-

sében szinte egyedüli indulóként az elmúlt
években jelentős sikert ért el. Az új MQB A0
platformra épülő négykarikás mini minden
jó tulajdonságát örökli konszerntársainak
(VW Polo, Seat Ibiza), és minőségben rátesz
egy lapáttal. Először is a sarkosabb, egyedi
részleteket megvillantó karosszéria tűnik fel,
ami kitűnik az ingolstadti kocsik sorából. Az
alig több, mint 4 méteres apróság immáron
335 literes csomagteret kínál, és csak öt aj-
tóval érkezik – ezért is kapta a Sportback utó-
nevet. A motorok is ismerősek. A háromhen-
geres blokk 95 és 116 lóerős lehet (25 és 30
TFSI), a négyhengeres belépő az ezerötös, 35
TFSI, ami 150 lovas, majd a csúcs a 2 literes,
200 lóerős 40 TFSI kódú méregzsák. Utóbbi
már komoly ellenfele lehet a néhány éves,
klasszikus hot-hatch kompaktoknak…
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Virág Anikó egy kirándulásnak kö-
szönheti, hogy tizenhárom évvel ez-
előtt, kislányával együtt Győrbe köl-
tözött. „Az őszi szünetben szerettem
volna elutazni az akkor hétéves lá-
nyommal, és végül Győrre esett a vá-
lasztásunk. Mindketten beleszeret-
tünk a városba, így nem volt kérdés,
hogy elérkezett az idő a váltásra” –
meséli Virág Anikó, aki hosszas mér-
legelés után, Kecskemétet hagyta
maga mögött a folyók városáért. 

„Szerencsére viszonylag hamar talál-
tam munkát, és mivel egyedül nevel-
tem a gyermekemet, rendszeresen
másodállást is bevállaltam. Így kezdet-
ben sem időm, sem lehetőségem nem
volt arra, hogy segítsek az állatokon” –
meséli az önkéntes állatvédő, majd
hozzáteszi: „már gyerekként bevonzot-
tam a kóbor kutyákat. Úgy gondolom,
ha valaki magában hordozza az állatok
szeretetét, az örökre elkíséri.”

Szerző: Kaszás Kornél  /  Fotó: Marcali Gábor   

Vannak, akik bár szeretik az állatokat, egy házi kedvenc gondo-
zását túl nagy falatnak tartják. Vannak, akik állatok nélkül el
sem tudják képzelni a mindennapjaikat. És persze ott a legki-
sebb hányad, amelybe azok tartoznak, akik az állatok védelmé-
re kiemelt feladatként tekintenek. Közéjük tartozik Virág Anikó
is, az Országos Állatvédőrség Alapítvány önkéntese. 

A lehetőségre 2012-ig kellett vár-
nia, amikor is a 2011-ben alapított ál-
latvédelmi szervezet, az Országos Ál-
latvédőrség Alapítvány újabb felhí-
vást tett közzé. A felhívás az Állatvéd-
őrség képzését mutatta be, amelyet
Virág Anikó sikeresen el is végzett. „A
tananyagot az egykori Rendőrtiszti
Főiskola segítségével állították össze.
A képzés keretében az állatvédőrök
elsajátítják az állatvédelemre vonat-
kozó jogszabályokat és szakmai isme-
reteket. Ez nagy segítség azoknak,
akik komolyabban szeretnének fog-
lalkozni az állatok védelmével.”

Virág Anikó úgy látja, hogy sokan
szeretnének segíteni az állatokon,
de a kezdeti lendület sokszor na-
gyobb, mint a kitartás. Az önkéntes
állatvédelemhez olyan mértékű el-
hivatottság szükséges, ami felülírja
a munka utáni fáradtság és a sza-
badidő fogalmát. 

„Ki kell hangsúlyozni, hogy az állat-
védelem csapatban lehet igazán ered-
ményes. Az Állatvédőrség számos szer-
vezettel és menhellyel ápol szoros kap-
csolatot, hogy minél hatékonyabb le-
gyen a működése” – mondja
az önkéntes. „Azt is
fontos tudni,
hogy az Állat-
v é d ő r s é g
nem ren-
delkezik sa-
ját telep-
h e l l y e l .
Ugyanis egy
megkínzott álla -
tot nem lehet kennelsorra rakni, mert
a teste mellett, a lelkét is ápolni kell” –
teszi hozzá Virág Anikó. Ezért ilyen ese-
tekben többnyire az állatvédőrök ve-
szik magukhoz a megkínzott kutyákat,
de van egy úgynevezett keménymag,
amelynek tagjai úgy segítik az alapít-

vány munkáját, hogy átmenetileg be-
fogadják a mentett állatokat. 

Bár a régióban kevés a kirívó eset,
ő maga is találkozott már emberte-
len állatsorsokkal. „Sajnos akadnak
elképesztő dolgok, amiket nem lehet
ép ésszel felfogni. Azoknak az állat-
tartóknak talán el sem jut a tudatáig,
hogy házi ’kedvenceiknek’ mennyi
szenvedést okoznak.”

Az önkéntes állatvédő úgy látja,
hogy egyre többen keresnek men-
tett vagy menhelyi állatokat. „Ezek a
kutyák és macskák végtelenül hálá-
sak, ha valaki szerető otthont biztosít
számukra. Az emberek pedig alapve-
tően jószívűek, csak nem elég tájéko-
zottak” – emeli ki Virág Anikó. Szerin-
te az állatvédelmi törvényt és a kedv-
telésből tartott állatokról szóló kor-
mányrendeletet minden állattartó-
nak ismernie kellene. 

Az állattartóknak ezen felül az év-
szakokban rejlő veszélyekkel is tisztá-
ban kell lenniük, hogy az állatok biz-
tonságban érezhessék magukat. „Kö-
zeleg a nyár, így ismét ki kell hangsú-
lyozni, hogy még leeresztett ablak
mellett se zárjuk be az autóba kedven-
ceinket. Ha ilyen esettel találkozunk,
keressük meg a gazdát, ha pedig szük-
séges, jelezzük a hatóságok felé.” 

Az önkéntes állatvédő elhivatottsá-
gát jól tükrözi az is, hogy tartott már
előadást és képzést is különböző szer-

vezeteknek. Ennek se-
gítségével pedig

még szélesebb
körben ismer-
hették meg
az állatokra
v o n a t ko zó
előírásokat és

az őket megille-
tő jogokat.  

Virág Anikó fáradha-
tatlanul teszi a dolgát, mert, ahogy fo-
galmaz, rengeteg feladata van még.
„Az állatok védelme teljes embert kí-
ván, ahogy szerető családom és a
munkahelyem is. Nem könnyű össze-
egyeztetnem, de továbbra is az a cé-
lom, hogy mindenhol helytálljak.”

KÖZTÜNK ÉLNEK

Az elhivatottság
felülírja a fáradtságot

és a szabadidôt

tette fel az életét
Az állatok védelmére 
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Az elmúlt időszak áradásai mi-
att országszerte több védmű is
megrongálódott. Ezeket a káro-
kat a vízügyi szakemberek tavaly
felmérték, és idén helyreállítják
a meggyengült szakaszokat.

Az új árvízvédelmi stratégiát a
fokozatosság jellemzi, mivel na-

A Formula Student egy olyan
mérnökverseny, amelynek statikus
és dinamikus számai is vannak. Ma-
gyar futamát sokáig a gönyűi kikö-
tőben rendezték, tavaly először az
egyetem környéke adott otthont a
versenynek. Idén búcsút int Győr-
nek a futam, Zalaegerszegen gyűl-
nek össze az egyetemi csapatok.

Az autóbemutatón Hanula Bar-
na, az Audi Járműmérnöki Kar dé-
kánja úgy fogalmazott, irigyli a csa-
patban szereplő lányokat és fiúkat,
mert olyan szimulációt használhat-
nak, amelyen az igazi autók is ké-
szülnek. Az ő idejében fűrészlapon
és csavarhúzón kívül más nem na-
gyon állt rendelkezésre. Kiemelte, a
győri csapat a világ három legran-
gosabb versenyére mindig kvalifi-
kálni tudja magát, sokkal híresebb
egyetemi csapatokat megelőzve.

Feszty Dániel, a Járműfejlesztési
Tanszék vezetője arról beszélt az  

Szerző: Koloszár Tamás

Tizenkét milliárd forint európai uniós pénzből állítják helyre hazánk
legfőbb árvízvédelmi szakaszait. Az ország tíz nagy területén végeznek
el elsősorban töltésrekonstrukciót, ahol vagy megmagasítják a védmű-
veket, vagy helyreállítják a korábbi árvizekben megrongálódott szaka-
szokat. Megyénkben, Ásványrárónál szádlemezekkel, míg Dunaszegen
szivárgó rendszer kialakításával teszik biztonságosabbá a folyópartot.

gyon sok beruházást kellene el-
végezni – mondta el Láng István,
az Országos Vízügyi Főigazgató-
ság (OVF) műszaki főigazgató-he-
lyettese. A legveszélyesebbek él-
veznek előnyt.

Az OVF projektjeivel többek
között a folyók vízszintjének

emelkedését szeretné megállíta-
ni. Nem a nagyobb vízhozam mi-
att, hanem a felszámolt árterüle-
tek okozzák a folyók vízszintjének
növekedését, hangzott el a tájé-
koztatón.

A védvonal hossza 4.200 kilo-
méter. Győr-Moson-Sopron me-
gyében két szakaszon, Ásványrá-
rónál és Dunaszegen végeznek
árvízvédelmi rekonstrukciót. A
felújítási munkák néhány hete
már el is kezdődtek Ásványráró-
nál, ahol várhatóan jövő szep-
temberre készül el a már bizton-
ságosabb védvonal – tudtuk meg
Németh Józseftől, az ÉDUVIZIG
igazgatójától.

FENNTARTHATÓ BIZTONSÁG
a gátakon

az egyetemisták
Forma–1-es futamában
Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Marcali Gábor

 autóbemutatón, a Formula Student
csapatban részt venni rang és dicső-
ség. A tanszék 13 munkatársa közül
tíz maga is versenyzett, s került a dip-
loma megszerzése után a tanszékre.
Az autó legyártása 6-8 hetet vett
igénybe – fogalmazott a Kanadából
nemrég hazatért oktató.  Gudra
Gábriel csapatvezető kifejtette, öt -
éves az Arrabona Racing Team, s a

fél évtized alatt 68 hallgató vett részt
a csapatban, 12 versenyen indultak
és 9 dobogós helyet szereztek.

Az idei autó minden eddiginél
erősebb. Szinte az összes alkatrészt
továbbfejlesztették, a motorja is győ-
ri, a SZEngine csapat alkotta meg. Az
autó maximális sebessége 120 km/h,
motorja 55 lóerős, s négy másodperc
alatt gyorsul fel nulláról százra.

ÚJ AUTÓVALAhogy azt minden évben meg-
szokhattuk, új autóval készül
az egyetemisták Forma–1-es
versenyének tartott Formula
Studentre a Széchenyi István
Egyetem Arrabona Racing
 Team csapata. 



2018. június 29.24

+36-96/200-203 • +36-30/998-6633

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

AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBANwww.pegazustranszfer.hu 
TÖBB MINT

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

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

INGYENES Wifi, INGYENES BANKKÁRTYÁS fizetés

BUDAPEST, BÉCS, POSZONY repülôterekre és EGYEDI utakra is!

nem volt pénzünk maradni se, hiszen
a bankkártya meg az összes készpénz
az ellopott retikülben volt. 

Az azonnal riadóztatott otthoniak
szívesen küldtek volna pénzt, de az
utalást – személyes papírok hiányában
– nem tudtuk volna felvenni sehol!
Amikor pedig mindezt átbeszéltük a
nagyon segítőkész madridi konzullal is,
ő megerősítette, hogy teljesen jól lát-
juk a helyzetünket. Azaz pontosabban:
a helyzet kilátástalanságát. Na, ilyenkor
mi van?

Reménysugár
Pár órán keresztül fogal-

munk sem volt, hogy mitévők
legyünk. Aztán egyszer csak
elkezdett körvonalazódni egy
lehetséges kiút. A megoldást
végül is két szálon indítottuk el.
Először is pénzt kértünk kölcsön a
szállásadónktól – két körben összesen
200 eurót. Melynek második részletét,
az amúgy mindig jókedvű és segítőkész
Josefa, már csak erősen vonakodva ad-
ta oda. De azért odaadta. Így pedig to-
vábbra is tudtunk enni, inni, lenni. És
nálunk maradhatott a reptérre jutás-
hoz elengedhetetlen bérelt kocsi is. 

Közben egy családtag kiment Feri-
hegyre. És nagy nehezen talált egy há-
zaspárt, ahol a férj és a feleség épp
nyaralni indult Dél-Spanyolországba.

És vállalták, hogy elhozzák nekünk az
otthon maradt személyi igazolványo-
kat. Pár órás várakozás után tehát vég-
re a kezünkben voltak a papírjaink. Az
igazolványok birtokában pedig már fel
tudtuk venni a család által időközben
elindított utalást. Persze a leggyanú-
sabb városnegyed leggyanúsabb ve-
gyesboltjában. Közel-távol ez volt
ugyanis az ismert pénzküldő szolgálat
egyetlen szerződött partnere. 

M i n d -
eközben egy másik családtag foglalt
nekünk két jegyet a soron következő
budapesti járatra, így hirtelen nem
maradt más dolgunk, mint két nap
múlva elérni a repülőt. Addig pedig
megpróbálni jól érezni magunkat. 

Ezúton jelentem: végül mindkét cél-
kitűzés sikerült. És örökre hálásak le-
szünk mindenkinek, aki segített. Önök-
nek viszont őszintén kívánjuk, hogy so-
hase járjanak ugyanígy!

Az ember még kába egy kicsit, hiszen nemrég jött ki a vízből.
Fél órája pedig csak a hasát sütteti. Meg az egyéb testrészeit.
Aztán feltápászkodik, majd benyúl a fürdőlepedő alá. És ak-
kor hirtelen ráeszmél, hogy a felesége retikülje nincsen sehol!
Egyszerűen elpárolgott! És vele együtt a készpénz, a bankkár-
tya, a repülőjegy, az útlevelek. A gép pedig hajnalban indul
Ferihegyre – várhatóan két fő mínusszal a fedélzeten.

A nyaralás utolsó napján történt, a
Costa del Solon. Egész pontosan az
utolsó délután. A bérelt kocsit lepar-
koltuk a nyüzsgő üdülőváros utolsó ut-
cájában. Melynek végén már ott hul-
lámzott a türkizkék Földközi-tenger.
Aztán csak átléptük a kőszegélyt, és
már ott is álltunk a homokos fövenyen.
Leterítettük a fürdőlepedőket, és csak
élveztük, hogy itt lehetünk.

Azt persze megbeszéltük, hogy nem
megyünk be egyszerre a vízbe. Mert va-
lakinek a cuccra is vigyáznia kell. De azért
bementünk. Igaz csak térdig, és csak né-
hány percre. Én ráadásul háttal álltam,
hogy közben szemmel tarthassam a für-
dőlepedőket is. De mindez kevésnek bi-
zonyult. Nem láttuk, hogy mikor vette
magához valaki a már említett női reti-
kült, és benne az összes értékünket.

Most mi lesz?
Mikor később tudatosult ben-

nünk, hogy a táska nincs meg, az el-

ső gondolatunk az volt, hogy próbál-
juk meg menteni, ami még menthe-
tő. Hiszen az ember gyakran hall
olyan sztorikat, hogy a tolvaj a legel-
ső kukába dobja a személyes papíro-
kat. A part menti szemetesekben
azonban nem találtunk semmit. Így
nem maradt más, mint összeszede-
lőzködni, és elindulni fel a hegyre, a
szálláshelyünk felé. Közben pedig
megpróbálni kitalálni, hogy akkor
most mi a frászkarika legyen?

Útlevél és repülőjegy hiányában
esélytelen volt, hogy feljussunk a gép-
re, a járatmódosítás pedig többe ke-
rült volna, mint az eredeti jegy. És volt
ugyan a bérelt kocsiban jó féltanknyi
benzin, ahhoz azonban édeskevés,
hogy oda-vissza megjárjuk a magyar
konzulátust, ami cirka 800 kilométer-
re volt. Az a lehetetlen helyzet állt te-
hát elő, hogy hazamenni nem tud-
tunk, mert nem volt semmilyen sze-
mélyes papírunk. Másrészről viszont

Segítség,

kiraboltak!

Se bankkártya,
se készpénz, 
se repülôjegy,

se útlevél

Szerző: Kisté
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Mit ér a bivaly, 

Alig száz évvel ezelőtt fontos igavonó háziállatunk volt a bivaly, ma-
napság szinte csak természetvédelmi területeken találkozhatunk
velük. Húsa sötét vörösesbarna, durva rostú, porhanyós. Ajánla-
tunkban visszanyúlunk a bivalyhús egyik lehetséges elkészítési
módjához, bízva abban, hogy a ma már több üzletben is kapható
húsfajtát önök is bátran kipróbálják. 
A caprese újragondolt változatát is könnyű elkészíteni: a három
nagyszerű összetevőből, paradicsomból, mozzarellából és friss ba-
zsalikomból álló finomságot vízzé és zöld kis kavicsokká varázsoljuk,
hogy ne csak az íz, a látvány is utánozhatatlan legyen. 

creativechef.hu

Vízibivaly tatár

A tatárbeefsteak elkészítésénél
mindig az egyéb hozzávalók
feldolgozásának állok neki. A
fő alapanyaghoz, a bélszínhez
csak a legvégén nyúlok.  A lila

hagymát 2 mm-es kockákra
vágom, az uborkákat en-

nél egy leheletnyivel
nagyobbra és az olaj-

jal, sóval, borssal,
füstölt papriká-
val, mustárral, pa-

radicsompürével, zú-
zott kaprival és a szintén

zúzott fokhagymával együtt
alaposan összekeverem. Ami-

kor mindezzel megvagyok, csak akkor
nyúlok a húshoz, amit először lehártyázok. Nem da-

rálok, hanem körülbelül 2-3 mm nagyságú kockákra vágom. Az
aprított húst a korábban bekevert masszához adom és kézzel
alaposan összedolgozom, hogy mindenhol egyformán ízes le-
gyen. Ha jól összekevertem, formába téve vagy kézzel golyókat
formázva tálalom.

50 dkg bivalyhús (bélszín), 8 dkg lila hagyma, 2 dkg fokhagyma,
4 dkg magos mustár, 5 dkg csemegeuborka, 3 dkg kapribogyó,
2 ek. natúr paradicsompüré, 1 ek. füstölt paprika, frissen őrölt

bors (ízlés szerint), 0,5 dl szőlőmagolaj, só
(ízlés szerint, nálam 2 nagy csipet) 

2 kg friss, érett paradicsom,   3 ek. cukor, fél ek. só,
egy marék jég, 2 csomag mini mozzarella,  1 csokor
bazsalikom, 1,5 l víz, csipet só, 4 db lapzselatin 

A paradicsomokat 4 részre vágjuk és tur-
mixgépben összetörjük (nem kell pürévé!),
és egy konyharuhába helyezve hagyjuk le-
csöpögni. Ezután a lébe belekeverjük a cuk-
rot és a sót, valamint a jeget és hagyjuk a
piros színt az aljára ülepedni és a tetejét
öntjük le róla. Természetesen a lecsöpögte-
tett lé sűrűbb alja is fogyasztható, csak sok-
kal viccesebb, ha egy paradicsom ízű vizet
tudunk adni a vendégeinknek zöld kis „ka-
vicsokkal” megspékelve, amelyek a követ-
kezőképpen készülnek: a mozzarellagolyó-
kat lecsepegtetjük és pár percre a mélyhű-
tőbe helyezzük. A bazsalikomokat blansíroz-

zuk (10-15 másodpercre lobogó vízbe tesz-
szük, majd jeges vízben lehűtjük), és lecse-
pegtetjük. 4 db lapzselatint jeges vízbe áz-
tatunk, majd 1,5 dl vízzel, csipet sóval fel-
forraljuk. Mikor a víz már szobahőmérsék-
letű, turmixoljuk bele a lecsepegtetett ba-
zsalikomleveleket.  A mozzarellagolyókat ki-
vesszük a mélyhűtőből, és egy hústűre szúr-
va mártsuk meg  őket a bazsalikomos lében.
Minél hidegebb a mozzarella, annál hama-
rabb megdermed a zselé a golyókon. A zöl-
des kavicsokra hasonlító sajtocskákat egy
tányérba vagy akár koktélos pohárba he-
lyezzük és felöntjük a paradicsomvízzel. 

HA TATÁR?

MOZZARELLA
CAPRESE
MÁSKÉNT 

(Paradicsomvíz,
bazsalikomzselés, mozzarella) 

#creativechefeszter  
@creativechefeszter
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Foglalja le lakását még júniusban, és
a klímát ajándékba adjuk! Szabad-
hegy új, kedvelt lakóparkjában eladó
ez a 2. emeleti, 42 nm-es, nappali +
1 szobás, erkélyes lakás. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Gyôr-Szigetben, a Bercsényi liget
közelében, 2003-ban épült, 120 nm
lakóterületû, alápincézett, garázsos
családi ház eladó 300 nm-es telken.
A házban nappali — étkezô — konyha
+ 3 hálószoba van.  

Horváth Edina:
70/587-4020

KÉNYELEM és NYUGALOM a  PA-
CSIRTA LAKÓPARKBAN! Ez az 54
nm-es lakás a földszinten található.
Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 1 hálószoba. Az ingatlanhoz saját
kertkapcsolat kapcsolódik.

Horváth Edina:
70/587-4020 

Gyôr déli határán új, modern kialakí-
tású lakóparkban társasházi lakások
eladók. Ez a 44 nm-es, erkélyes la-
kás a második emeleten található.
Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 1 hálószoba.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyárvárosban, családi házas környe-
zetben 44,75 nm-es, elsô emeleti,
nappali + 1 szobás, erkélyes lakás el-
adó új építésû, liftes társasházban. A
házban 25—67 nm-es lakások közül vá-
laszthat. Várható átadás: 2019. tavasz

Horváth Edina:
70/587-4020

Szabadhegy új építésû részén épül ez
a minden igényt kielégítõ, garázsos iker-
ház. A 92 nm-es, belsõ kétszintes, iker-
házhoz tartozó telekrész 300 nm. A
földszinten amerikai konyhás nappali,
az emeleten pedig 3 szoba van.

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Révfaluban új építésû társas-
házi lakások eladók még tavalyi áron.
Az 1. emeleten található ez az 55
nm-es lakás, mely 3 nm-es erkéllyel
rendelkezik, nappali + 2 szobás el-
osztású.  

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Ménfõcsanakon, 57,09 nm-
es, elsõ emeleti, amerikai konyhás
nappali + 2 szobás, új építésû lakás
eladó. A földszinten kertkapcsolatos,
az emeleten erkélyes lakások közül
választhat. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôrújfalun új építésû, földszinti, 70
nm-es, nappali + 2 szobás lakás 20
nm terasszal, 27 nm saját kerttel el-
adó. A ház liftes. Fûtését központi ka-
zán biztosítja lakásonként egyedi mé-
rôórákkal, padlófûtéssel.

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 17,5 M Ft Ár: 18,9 M Ft Ár: 39,9 M Ft Ár: 19,2 M Ft 

Gyõr családi házas övezetében,
Jancsifaluban eladó 48 nm-es, két-
szobás, téglaépítésû társasházi lakás.
Az ingatlan elsõ emeleti. Ablakai
mûanyagok, redõnnyel szereltek,
fûtése egyedi.

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Öttevényen 100 nm-es, 2 szobás,
étkezõ-konyhás, teraszos, 1973-ban
épült tégla családi ház eladó.
Összközmûves, fûtése gázkonvektor-
ral és cserépkályhával megoldott. A
födém beton.  A telek 800 nm-es.

Horváth Edina:
70/587-4020 

Gyõrladaméron 90 nm-es, nappali
+ 3 szobás ikerház eladó kamrával,
háztartási helyiséggel, terasszal, önál-
ló bejárattal. Jellemzõk: 30-as falak,
Austrotherm szigetelés, mûanyag nyí-
lászárók 3 rétegû üvegezéssel.   

Horváth Edina:
70/587-4020 

Nagyszentpálon épül ez a 85 nm-es
ikerház 14 nm-es terasszal, gépkocsi-
beállóval 463 nm telken. Az ingatlan
az utcafrontról megközelíthetõ, nem
szolgalmi úton. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 3 szoba.

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718Ár: 16 M Ft Ár: 19,9 M Ft Ár: 24,9 M Ft Ár: 23,5 M Ft 

Ár: 52,9 M Ft Ár: 16,3 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen kertvárosi han-
gulatú lakások eladók. Ez az 50 nm-
es lakás a földszinten található. Ame-
rikai konyhás nappali + 1 szoba kiala-
kítású. A nappaliból léphetünk a te-
raszra melyhez saját kert kapcsolódik.  

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 21,8 M Ft 

Gyôr kertvárosi részén, új építésû
társasházban kínálok eladásra 31—
72 nm-ig lakásokat. Ez az erkélyes
lakás az emeleten található, mely-
nek mérete: 54,37 nm. Elosztása:
nappali + 2 szoba.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903 Ár: 18,6 M Ft Ár: 18,8 M Ft Ár: 20,9 M Ft 

Gyôrújfalu csendes, kedvelt utcájá-
ban kínálom eladásra ezt az ikerházat,
melynek közös fala nincs. Alapterüle-
te 97 nm, melyhez kb. 500 nm saját
telekrész tartozik. Elosztása: 3 szoba
+ tágas nappali. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 19,9 M Ft 

Ár: 33,9 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
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SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

MAKIVILÁG
VÖRÖS VARI

A vörös vari (Varecia rubra) a makifélék közé
tartozó, trópusi elterjedésű, veszélyeztetett ál-
latfaj. Kifejlett példányainak testhossza 50-60
cm, farkának hossza 65 cm; tömege 3,2 kg és
4,5 kg között változik. Jellemzően vöröses színű-
ek, szőrükön néhány fehér folttal, leszámítva az

arcuk körüli területet
– az úgyneve-

zett "álar-
cot" –, a

fa r k u -
k a t

és a lábaikat, amik fekete színűek. A vörös vari
lusta állat, délelőtt sütkérezik a melegben és
csak alkonyatkor indul táplálékot keresni. Ki-
sebb csapatokban él, amelyek létszá-

ma akár tíz egyedből
is állhat, de
minden csa-
patban az

egyik nős-
tény egyedé

a vezető sze-
rep; a táma-
dók ellen is ő vé-
di meg a csapatot.
Szinte kizárólag gyümölcsöket fo-

gyaszt, néha rovarokat és madártojá-
sokat is eszik. A nőstények az ágvillák-

ba építik fészküket. Oda rejtik a kölykö-
ket is, akik három hét elteltével másznak

elő. A fiatalok 2-3 éves korukban lesznek
ivarérettek. A varik javarészt nappali élet-

módjuk és tetszetős külsejük miatt mindig is
kedvelt állatkerti állatnak számítottak, ma is

sokfelé előfordulnak állatkertekben. Egyéb-
ként a vari a makifélék családjának legna-

gyobb termetű tagja. Madagaszkár
lombhullató trópusi erdeiben él. A fel-
ső lombkorona lakója, ahol a nappalt
főként pihenéssel és napozással tölti.
A családok  élén a legmagasabb ran-

gú nőstény áll, ő egyben a csapat vé-
delmezője is. A kölykök három hét múlva mász-

nak ki először a fészekből, héthetes korukra már
a felnőttekhez hasonló ügyességgel mozognak.
A fiatalok 2-3 éves korukban válnak ivaréretté.

Átlagos élettartamuk 15-20 év.
A legnagyobb fenyegetést a

kereskedelem, a vadá-
szat és az élőhelyük
pusztítása jelenti szá-
mukra, egyedüli termé-
szetes ragadozójuk a

fossza.

Ne piszkáljuk,
és ne etessük

A veszprémi állatkertben járva, hatalmas ricsajra lettem figyelmes: agresszív majomlárma ütötte
meg a fülemet. Közelebb érve láttam, hogy középtestű makik csapata üvöltőversenyt vív. Mint
megtudtam, ezzel a verbális kommunikációval jelölik ki területük határait, és tudatják a rivális klá-
nokkal helyzetüket és erejüket. Egyébként békés növényevők, kifutójuk pedig szabadon látogat-
ható. Nem árt azonban az eszünkbe vésni, hogy ne piszkáljuk és ne etessük ezeket az érdekes ál-
latkákat, elkerülendő a baleseteket, és egyéb problémákat. Szemmel láthatóan jól érzik magukat,
füves, farönkökkel és fakorlátokkal sűrűn szabdalt kifutójukban. Egymással és az emberekkel is
folyamatosan kommunikálnak. Lelkesen vizsgálgatják az általuk érdekesnek talált látogatókat.
Az egyedek színárnyalatban némileg eltérnek egymástól, azonban nagyon hasonló a karakterük. 

Szöveg és fotó: Nagy Ferenc
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Minden héten rengeteg izgalmas
program várja a Zoo Táboros gyerkő-
cöket, amelyeket felsorolni is nehéz:
kifutótakarítás, állatetetés és simoga-
tás, vetélkedők, állatbemutató, elő-
adások és kirándulás. Idén Győrben
barangolunk, kisvonatozunk, kaland-
parkozunk, majd a belvárosi terrári-
umházunkat, a Füles Bástyát is meg-
látogatjuk, ahol közelebbről is megis-
merkedünk a lakóival. Persze a szóra-
kozás mellett az ismeretszerzés is fon-
tos része a programunknak, előadáso-
kon, vetítéseken is részt vesznek a
gyerekek. Már az első alkalommal is
nagy az izgalom, de minden napra tar-
togatunk meglepetéseket. A tábor
alatt, a kialakított csapatok versenyez-
hetnek egymással. Már az első napon

együtt bejárjuk az állatkertet, ahol a
gyerekek „név szerint” megismerhe-
tik az összes állatunkat, és sok érde-
kes történetet is hallhatnak róluk. Kis
füzet is készül, amibe a tábor ideje
alatt csodás kincseket gyűjtünk, kígyó-
bőrt, flamingótollat, jaguárkarmot,

A ZOO TÁBORBAN
oroszlánbajuszt, medveszőrt. Aki sze-
rencsés, a hét végére teljesen meg-
töltheti a lapokat. A tábort kincskere-
ső vetélkedővel zárjuk, majd a csapat-
verseny eredményhirdetése után
minden gyerkőc kis ajándékkal távoz-
hat az állatkertből.

Ha szeretnél még te is részese len-
ni, kérlek, keresd fel honlapunkat (zo-
ogyor.com), ahol mindig a legfris-
sebb információk várnak a táborról
és a szabad helyekről. 

A Xantus János Állatkert egész nyá-
ron szeretettel várja látogatóit! (x)

Már a második turnusát zárta az idei Zoo Tá-
bor. Sikerességét jól mutatja, hogy minden hé-
ten vidám gyerekekkel telnek meg a táboros
kisházak. Nagy örömünkre, sokan vannak
olyanok, akik már negyedszer jöttek hozzánk,
hogy velünk tölthessenek egy nyári hetet.
Légy te is részese az élménynek!

Vakáció Szöveg és fotó: Xantus-állatkert
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Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos muszaki elokészíto

komuves muvezeto villanyszerelo muvezeto
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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.

kézi úttisztító

A város képviselő-testülete már
korábban, egy rendeletmódosítás-
sal bővítette a fizető parkolóöveze-
tek körét a városrész lakóinak kéré-
sére, amely július 1-jén ténylege-
sen hatályba lép. A változások a
parkolási feszültségek feloldását
szolgálják, alkalmazásuktól azt re-
mélik, hogy a környéken élők kerül-
nek kedvezőbb helyzetbe, akik la-
kóhelyük közelében könnyebben
találnak majd parkolót.

Július 1-től fizetni kell a parkoló-
helyek használatáért a Kálvária ut-
cában a Lachner György utca és a
Bakonyi út között, a Kálvária utca
szervizútján a Lachner György utca
és a Bakonyi út között, a Babits Mi-
hály utcában a Lachner György ut-
ca és a Galamb utca között, magá-
ban a Galamb utcában, valamint a
Bem tér nyugati és déli oldalán.

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

Feladat: A saját és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítási felada tainak műszaki ellátása.  

Elvárások: minimum középfokú műszaki végzettség • felhasználói szintű számítógépes ismeretek • ügyfélorientált szemlélet
• problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés • jó kommunikációs készség • B kategóriás jogosítvány • saját tulajdonú gép-
jármű

Előnyt jelent: ingatlankezelésben szerzett 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@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „vagyonkezelés” jeligét. 

ingatlanhasznosítási ügyintézó́

Az új utcaszakaszok a III. díjöve-
zetbe tartoznak, a díjfizetési köte-
lezettség munkanapokon hétfőtől
péntekig 8–18 óráig áll fenn. A mi-
nimális fizetendő díj 25 forint, az
óradíj 100 forint. Az említett utcák-
ban lakóhellyel rendelkezők jogo-

sulttá válnak lakossági parkolási
bérletet váltani, ennek ára évente
3.900 forint. A területre bárki vá-
sárolhat rendszámhoz kötött par-
kolási bérletet is: a havi 7.100 fo-
rintért, a negyedéves 19.900 forin-
tért, az éves bérlet 71.000 forin-

tért kapható. Parkolási bérletek
személyesen a Győr-Szol Zrt. Orgo-
na utcai és Jókai utcai ügyfélszol-
gálati irodájában válthatóak. To-
vábbi részletes információk olvas-
hatóak a www.gyorszol.hu interne-
tes oldalon. 

Július 1-től változást tapasztalhatnak az
autósok a győri felszíni parkolóhálózat-
ban, Nádorváros területén.

Új fizetos parkolók

Nádorvárosban
´́
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Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósá-
ga felvételt hirdet az alábbi munkakör betölté-
sére:

Előnyt jelent: hegesztő szaktudás
Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezési határidő: 2018. július 10.

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

futésszereló́´́

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

Álláshirdetés

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

Feladat: A Magyar Vilmos Uszodában a víztechno-
lógiai berendezések üzemeltetése, kezelése, javítása,
felügyelete.
Feltétel: gépész vagy vízgépész, illetve csőszerelő
végzettség

Jelentkezési határidő: 2018. július 16.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre vár-
juk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr,
Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu A boríték-
ra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel
a „vízgépész” jeligét. 

vízgépész

Belvíz, esőzések vagy utcai csatornadugulás alkalmával a szokásosnál magasabb az
utcai csatornák vízszintje. Ilyenkor a csatornák telt szelvénnyel üzemelnek, vagyis
tele vannak, amíg le nem vezetik a megnövekedett mennyiségű csapadék- és
szennyvizet.

Nem szeretnénk, hogy ez bár-
kinek is kellemetlenséget okoz-
zon, ezért arra kérjük fogyasztóin-
kat, időnként vizsgálják, vizsgál-
tassák meg a pincében, az utca-
szint alatti csatornavezetékeiket.
Amikor az utcai csatorna tele van,
elég a pincében az utcaszint alatti
csatornacsöveken egy kis rés, va-
lamilyen szerelési hiba vagy tömí-
tetlenség, máris dől ki belőle a víz
és elárasztja a pincét. Győrben
legutóbb például egy rosszul rög-
zített tisztítónyílás vágódott le a
záporeső idején, és percek alatt
feltelt szennyvízzel a pincében ki-
alakított iroda. A fedelek, tisztító-
nyílások rögzítését célszerű ellen-
őrizni, érdemes akár utólag is rög-
zíteni vagy leterhelni azokat.

A térszint alatti helyiségek el-
öntése megelőzhető, ha a pince
csatornavezetékébe visszaáram-
lást gátló műszaki védelmet épí-
tenek be. Egy kisátemelő egység
védelmet nyújt, amit a pince
szennyvizét gyűjtő csatornacsőre
szerelnek fel. A beszereléshez ér-
demes szakembert hívni. A kisá-
temelő szivattyú a pincében ke-
letkező szennyvizet felemeli utca-
szint fölé, és itt biztonságos ma-
gasságban, gravitációsan bejut-
tatja a szennyvízvezetékbe.

Lényegesen olcsóbb, de kevés-
sé biztonságos a visszacsapó sze-
lep beépítése. A szerkezet húsz-
huszonöt ezer forintért beszerez-
hető, de nem nyújt teljes védel-
met. Az utóbbi években – rész-
ben a víztakarékos technikai meg-
oldásoknak miatt – lényegesen
sűrűbb és töményebb szennyvíz
áramlik a csatornákban. Előfor-
dul, hogy a visszacsapó szelepen
fennakad egy darabos vagy szálas
szennyeződés, és nem működik
megfelelően, átszivároghat rajta
a szennyvíz. A visszacsapó szelep
beszereléséhez is érdemes szak-
ember tanácsát kérni. Legjobb,
ha csak a pince csatornacsövére
szerelik fel, mert így a ház maga-
sabb részein  mindig használha-

tók a kézmosók, vécék. Fürödhet-
nek, zuhanyozhatnak a fent lakók,
minden rendben le fog folyni,
egyedül a pince szennyvízvezeté-
ke záródik el, amíg szükséges.

A jogszabály szerint a pincébe
beszerelt házi kisátemelő egység
és a visszacsapó szelep a házi
szennyvízhálózat része, az ingat-
lan tulajdonosa építteti be és kar-
bantartásáról, tisztításáról is ő
gondoskodik.

A Pannon-Víz Zrt. szakemberei
előzetes egyeztetés után akár a
helyszínen is tanácsot adnak a
megfelelő műszaki megoldás ki-
választásához. Az egyeztetésre a
96/522 658-as telefonszámon,
vagy az iktato@pannon-viz.hu
   e-mail-címen lehet jelentkezni.

ODAFIGYELÉSSEL megelozheto
a pincebeázás Szöveg: Pannoon-Víz

´́´́
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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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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!

„Nem volt könnyű a helyzetem, hi-
szen címet védeni mentem, és egy vi-
lágbajnoki címet megvédeni sokkal ne-
hezebb, mint megszerezni. Ráadásul
mindenki nyerni szeretne, ezért nekem
a legjobb formámat kellett hoznom,
hogy sikerüljön a tervem” – mondta el
lapunknak Palecián Judit. Nos, a terv si-
került, hiszen a győri versenyző a Figure
40 év feletti kategóriában világbajnok
lett, és az abszolút bajnoki címet is
megszerezte.

A címvédővel Borkai Zsolt pol-
gármester szerdán találkozott, és
gratulált a nagyszerű teljesítmé-
nyéhez, egyben megköszönte,
hogy a sportoló a város hírnevét
öregbítette.

karatésok
A győri Shinju-kai Karate SE –

Sensei Kocka László 4. danos mes-
ter vezetésével – szép eredmény-
nyel zárta a tavaszi versenyidényt.

Májusban Európa-bajnokságon
vettek részt Várnában, ahol kumi-
tében Czeglédi Csongor III. helye-
zést ért el. Júniusban két verse-
nyen mérettették meg magukat. A
Bécsben megrendezett nemzetkö-
zi bajnokságon Dóka Márk kumité-
ben I. helyen, katában III. helyen
végzett, Horváth Julianna kumité-
ben III., katában I., Boczor Éva ku-
mitében III. helyezést ért el. A szen-
tesi Világkupán Horváth Julianna
II., Záborszki Milán III. helyre állha-
tott fel a dobogóra.

A nyár folyamán az edzőtábo-
rokban folytatódik a munka, mely-
nek végén övvizsgát tesznek a ka-
ratékák.

Sikeres

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Palecián Judit aranyéremmel tért haza a júni-
us eleji Fülöp-szigeteki NAC testépítő világbaj-
nokságról. A világbajnokot Borkai Zsolt pol-
gármester köszöntötte.

Világbajnokot
köszöntött a polgármester

„Magyarországot és Győrt képvi-
seltem, ezért is volt fontos, hogy a
magammal szemben támasztott
színvonalon tudjak teljesíteni” –
mondta az erdélyi származású
sportoló, aki kétszer volt profi ököl-
vívó világbajnok, a testépítők kö-
zött pedig immáron tizenketted-

szer védte meg világbajnoki címét.
Emellett háromszoros abszolút baj-
nok és háromszoros Európa-baj-
noknak is vallhatja magát.

A versenyző most sem pihen, a
hétvégén újabb nemzetközi meg-
mérettetés következik, ezúttal az
IBFA világszövetség égisze alatt.
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PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben

SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a  06-70/422-2599-es
és a 06-70/592-5492 számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia, a betegségek okai,

holisztikus kezelés, metafizika, különféle meditációk,
ezotéria, csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora Dr. Kovács József

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

Borkai Zsolt polgármester a győztes kihirdeté-
sekor elmondta, hogy Győr hagyományosan ki-
váló helyszíne nemzetközi sporteseményeknek,
és örömteli, hogy a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválra (EYOF) épült új atlétikai köz-
pont egy évvel később Európa legjobb fiatal at-
létáit láthatja vendégül. 

„A győri létesítmény, a városvezetés, a helyi
munkatársak, önkéntesek hozzáértése és segítő-
készsége is biztosíték arra, hogy minden idők leg-
jobb korosztályos Európa-bajnokságát rendezze
meg Győr. A résztvevők közül mindenkinek le -
esett az álla a csodálkozástól, amikor látták, hogy
milyen körülmények között versenyezhetnek, lak-
hatnak a fiatalok. Szerintük ez az Eb etalonként
kerül be a sportág történelemkönyvébe” –
mondta Rutkovszky Ede, a Magyar Atlétikai Szö-
vetség ügyvezető igazgatója, az Eb versenyigaz-
gatója. Hozzátette, ötven ország sportolóit lát-
hatja a közönség, egyedül Lichtenstein nem indít
versenyzőt a kontinentális szövetség tagországai
közül. Oroszország hivatalosan nem vehet részt
a viadalon, de sportolói közül többen is ott lehet-
nek a mezőnyben. A nevezési határidő június 25-
én járt le, így végleges a létszám, 1.063 sportoló
küzd majd a különböző számokban az érmekért.
A fiatalokkal 458 csapatkísérő érkezik az Olimpiai
Sportparkba. Magyarországé a legnépesebb kül-
döttség 68 atlétával, Németország 54, Törökor-
szág 52, Spanyolország 50 fiatal tehetséggel kép-
viselteti magát.

„A legnépesebb versenyszám a női 100 méte-
res síkfutás, ide ötvenen neveztek, női 800 mé-
teren negyvenhatan állhatnak majd rajthoz a se-

lejtezőkben. A férfi 110 méteres gátfutás mező-
nye is sűrű, itt negyvenen küzdenek a minél jobb
helyezésekért. Ebben a számban egyébként a
legutóbbi Eb-n, Tbilisziben, két évvel ezelőtt ma-
gyar siker született, akkor Eszes Dániel nyakába
került az aranyérem” – mondta Rutkovszky Ede.

A verseny szervezésében óriási segítséget
nyújtanak a szövetség szakembereinek az Olim-
piai Sportpark és a GYAC munkatársai, edzői, ver-
senyzői. „Azok a GYAC-os versenybírók, akik az
EYOF-on is részt vettek, az Európa-bajnokságon
is közreműködnek. Az egyesület fiatal sportolóira
önkéntesként számíthatunk az eseményen. A
megnyitó napján, 4-én tesztversenyen próbál-
hatják ki a pályákat, és az időmérő rendszert az
indulók, aztán 5-én 10 órakor beindul a nagy-
üzem, és 8-án estig tartanak az Eb versenyei. Be-
lépőjegyeket elővételben a www.eventim.hu in-
ternetes oldalon válthatnak a nézők” – mondta
Kiss Dániel, a Győri Atlétikai Club edzője.

Győrt négy fiatal képviseli a kontinensviada-
lon. Rajthoz áll a GYAC-ból Farkas Roland két ta-
nítványa, Répássy Hanna és Simon Virág. Előbbi
800 méteren, utóbbi 200 méteres síkfutásban
és svédváltóban harcolta ki az Európa-bajnoki
részvételt. A győri Futóbarátok tehetsége, a Hol-
lósi László edzette Zatykó Luca 3000 méteren in-
dul, míg a GYAC-os Lendvai Lucát 1.500 méteren
tartalékként nevezték. A győri eseménnyel a Ma-
gyar Atlétikai Szövetség az első olyan európai
szervezet az 51 tagország közül, amely legalább
egyszer minden korcsoport számára rendezett
már kontinensviadalt, beleértve a fedett pályás
és szabadtéri Európa-bajnokságokat is.

Július 4-én, szerdán az ünnepélyes megnyitóval és a tesztversenyekkel elkezdődik
Győrben, az Olimpiai Sportparkban az U18-as atlétika Európa-bajnokág. Az ifjúsági
korosztály kontinensviadalának rendezési jogát két évvel ezelőtt nyerte el Győr. Rieti
is pályázott, az olasz város végül a 2020-as kiírást kapta meg.

KEZDODIK A GYORI U18-AS
ATLÉTIKAI EURÓPA-BAJNOKSÁG

Célegyenesben
Fotó: Marcali Gábor

´́ ´́
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Rangos mezőny gyűlt össze min-
den versenyszámban a 123. Atléti-
kai Országos Bajnokságon, Székesfe-
hérváron. A sportág egyetlen ma-
gyar világbajnoka, Márton Anita a
súlylökés mellett diszkoszvetésben
sem talált legyőzőre, ezzel megvéd-
te bajnoki címét. A világbajnoki
bronzérmes Baji Balázs idei legjobb-
jával győzött 110 méteres gátfutás-
ban, így kilencedik bajnoki aranyér-
mét szerezte meg ebben a szám-
ban. A legeredményesebb klub a
Bp. Honvéd lett hat aranyéremmel.
A Debreceni Sportiskola négy első
helyet gyűjtött, míg három arany-
éremmel gazdagodott a házigazda
ARAK, az MTK, az Ikarus, a Békés-
csaba és az FTC.

Előkelő helyet foglal el az
éremtáblázaton a Győri Atlétikai

a GYAC atlétái az
országos bajnokságról

Club is, hiszen a GYAC ver-
senyzői egy ezüst és két
bronzéremmel, valamint több ér-
tékes helyezéssel zárták az OB-t.
Répássy Hanna 400 méteren vég-
zett a második, Simon Virág
ugyanebben a versenyszámban a
harmadik helyen. Sorok Klaudia
100 méter gáton szerzett bronzér-
met. Lendvai András 3000 méter
akadályon, Erdélyi Katinka 800
méteres síkfutásban zárt negye-
dikként. Erdélyi még egy 8. helye-
zést is begyűjtött 1500 méteren,
ebben a mezőnyben az EYOF-
résztvevő Lendvai Luca 15. lett.
Nagyszokolyai Flóra gerelyhajítás-
ban a hatodik, Árvai Krisztián ka-
lapácsvetésben a hetedik, Tóth Vi-
rág hármasugrásban a kilencedik
helyet szerezte meg.

Érmeket hoztak
Fotó: Rózsa Tamás
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www.vidrauszoiskola.hu

• 5 éves kortól • heti turnusokban minden hétfőn in-

dul, naponta 7.30-tól 16.15-ig  • Táborvezető és

úszóedző-tanárok felügyeletével • Ebéd (választható)

és uzsonna. Programok: úszásoktatás, úszóedzés,

football-, röplabda-, kosárlabda-bajnokság, aerobic,

vízi torna, játékos vetélkedők, ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS

ÚSZÓ és SPORTTÁBOR!

A GYÔRI STRAND TERÜLETÉN

2018. július 2–augusztus 10-ig

Érdeklődés:

Rákosfalvy Ferenc 30/272-2064, 

Kovács Aliz 70/947-9409

Jelentkezés: péntekenként 16–18 óra között

a Győri Sátoros Fedett Uszodában,

illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

Rangos mezőny indult min-
den súlycsoportban szombaton
és vasárnap Győrben, a kötött-
fogású birkózó Magyar Nagydí-
jon, melyen világranglista-pon-
tokat lehetett gyűjteni. A ma-
gyarok összesen három arany-,
két ezüst- és hét bronzérmet
szereztek.

Sike András szövetségi kapi-
tány vezetésével 26 hazai birkó-
zó indult, nem lehetett azon-
ban köztük a háromszoros Euró-

Elkezdi a felkészülést az AUDI
ETO KC a 2018/2019-es idényre,
az új vezetőedző, Danyi Gábor
irányításával. A csapatra hat fel-
készülési mérkőzés vár az NB I-es
rajt előtt. Július végén egy hétre
Balatonboglárra utazik edzőtá-
borba az ETO, ahol elsősorban
erőnléti edzésekkel a megfelelő
állóképesség megszerzése a cél.
Július 31-én lesz a hagyományos
nyílt edzés, ahol a szurkolók elő-

A kézilabda két győri világklasszisa, Gör-
bicz Anita és Iváncsik Tamás tart kézilab-
datábort a Széchenyi István Egyetem
csarnokában közel 140 gyereknek. A 9–16
éves tehetségek olyan kiválóságoktól is
tanulhatnak, mint Tóth Tímea, a Fradi ko-
rábbi válogatottja, illetve Hársfalvi Júlia,
Hornyák Ágnes, Ruskó Katalin, Petróczi
Viktória és Pásztor Zsófia. Minden segít-
séget megkapnak a fiatalok Danyi Gábor-
tól, a Győri Audi ETO vezetőedzőjétől, va-
lamint Kun Attilától, Holanek Zoltántól és
Sebestyén Mátétól is.

VÉGLEGES AZ AUDI ETO
felkészülési programja

ször találkozhatnak a csapat régi
és új játékosaival az Audi Aréná-
ban. Augusztusban a felkészülési
mérkőzéseké a főszerep, a zöld-
fehérek hat találkozóval, edző-
mérkőzéssel hangolnak a
2018/2019-es szezonra. Augusz-
tus 3-án az MTK-t, 10-én a fran-
cia Besancont, 15-én a Moson-
magyaróvárt, 18-án a Siófokot,
24-én a Buducnost Podgoricát
fogadja az ETO, majd 28-án az

Érdhez látogat. A felkészülési
meccsek tervezett kezdési idő-
pontja minden esetben 18 óra,
kivéve a Siófok elleni mérkőzés,
amely 16 órakor kezdődik, még-
pedig azért, mert a Telekom
Veszprém férfi csapata 18 órától
az Audi Arénában játszik a Tata-
bányával. Az új szezon kezdete
előtt, augusztus 30-án tartja a
klub hagyományos évadnyitó
rendezvényét. 

pa-bajnok, olimpiai és világbaj-
noki ezüstérmes Lőrincz Tamás,
aki vállsérülést szenvedett. Ki-
sebb sérülés miatt Szabó László
és Almási Ferenc is kihagyta a
viadalt.

Szurkolhattak a nézők töb-
bek között a világ- és Európa-
bajnok Korpási Bálintnak, az Eb-
győztes, vb-bronzérmes Lőrincz
Viktornak, a szintén vb- és Eb-
aranyérmes Bácsi Péternek és a
világbajnok Kiss Balázsnak is. Az

első napon két arany-, egy
ezüst- és négy bronzérem lett a
hazai csapat mérlege.

A 72 kilogrammosok között
Korpási Bálint, a 96 kilogram-
mos mezőnyben Kiss Balázs áll-
hatott a dobogó tetejére. A 82
kilósoknál Bácsi Péter a finálé-
ban iráni ellenfelétől kapott ki.
Andrási József, Váncza István,
Németh Iván és Varga Ádám is
bronzérmet nyert. A nagydíj
második napján egy arany-,
egy ezüst- és három bronz -
érem jutott a magyaroknak. A
87 kilogrammosok versenyé-
ben Lőrincz Viktor volt a leg-
jobb, a 77 kilósoknál a vállmű-
tétje után visszatérő Lévai Zol-
tán csak a fináléban kapott ki.
Torba Erik, Szilvássy Erik és
Lám Bálint egyaránt bronzér-
met szerzett.

A 2018. évi felnőtt kötöttfo-
gású Magyar Nagydíj, Polyák
Imre Emlékversenyen 11 or-
szág, 110 birkózója állt szőnyeg-
re az Olimpiai Sportparkban.

HÁROM MAGYAR ARANYÉREM
a nagydíjon
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Az már a bajnokság korábbi szaka-
szában eldőlt, hogy a zöld-fehérek-
nek nincs esélyük kiharcolni az élvo-
nalba jutást, így számítani lehetett ar-
ra, hogy átalakul a szakmai stáb és a
játékoskeret. Első lépésként közös
megegyezéssel szerződést bontott a
klub Szentes Lázárral, múlt pénteken
pedig az új vezetőedzőt is bemutat-
ták. Mészöly Géza ülhet le a kispadra,
a feljutásra pályázó Győrnél. A koráb-
bi tizennyolcszoros válogatott védő
legutóbb, 2017 nyaráig a Haladásnál
dolgozott, de irányította már a REAC,
az Újpest, a Vasas, illetve a magyar
U18-as és U19-es válogatott szakmai
munkáját is. Bár több tréner neve is
felvetődött az utóbbi hetekben, pél-
dául Pintér Attila visszatéréséről is
pletykáltak, de ugyanúgy emlegették

Egerben rendezték a tekézők Magyar Kupa négyes
döntőjét, a győzelmet a Győr-Szol TC szerezte meg.
„Egyedi pontozás volt, négy pályán játszott egymás
mellett a résztvevő klubok egy-egy tekézője, a legjobb
négy pontot kapott, a második hármat, a harmadik
kettőt, a negyedik pedig egyet. A végén összesítettek,
és a Győr-Szol TC lett a Magyar Kupa győztese, meg-
előzve a Ferencvárost, a Szegedet, valamint az Ajka
együttesét. Izgalmas volt ebben a rendszerben verse-
nyezni, mert szettről szettre változott a helyzet. A Sze-

Új vezetőedzővel kezdte a felkészülést a következő idényre a labda-
rúgó NB II-ben szereplő ETO FC Győr. A távozó Szentes Lázárral a csa-
pat a 7. helyen zárta az előző idényt, ennél jobb szereplést vár el a
klubvezetés a zöld-fehérektől a következő szezonban, a kispadon
már Mészöly Gézával.

a békéscsabai Boér Gábor nevét is a
szurkolók, végül az 51 éves szakem-
ber lett a befutó.

A keret a következő hetekben
alakul ki, Mészöly Géza azoknak is
lehetőséget adna a bizonyításra,
akiknek lejár a szerződésük. „A fel-
készülés elején mindenki velünk
dolgozik, és a következő napokban,
hetekben döntjük el, hogy ki marad
a csapattal, és ki kereshet magának
másik klubot. Olyan együttest aka-
rok majd a pályára küldeni, amely
jól játszik és kiszolgálja a közönsé-
get. Az ETO egy komoly tradíciókkal
rendelkező klub, ez elvárásokkal jár.
Aki ennek nem tud megfelelni, an-
nak nincs itt helye. A szurkolók tá-
mogatásáért meg kell dolgozni. Ná-
lam lehet rosszul játszani, de lélek-

telenül nem” – nyilatkozta az új ve-
zetőedző.

Az ETO első nyári igazolása, a 25
éves középpályás Jakab Dávid, aki az
NB II-es bajnok MTK-tól érkezik. „Pár
évvel ezelőtt már volt arról szó, hogy
az ETO-hoz igazolok, de akkor nem
jött össze. Boldog vagyok, hogy egy
ilyen nagy múltú egyesületnél folytat-
hatom, komoly terveim vannak, sze-
retnék a csapat egyik vezéregyénisé-
ge lenni. A 10-es mezt kértem ma-
gamnak, ebben szeretnék játszani, ez
persze óriási felelősséget is jelent, és
mindent megteszek, hogy bebizonyít-
sam, bebizonyítsuk, helyünk van az
élvonalban.”

A klub tervei között két éven belül
az élvonalba jutás szerepel, de ezt
akár már a most következő idényben
is elérhetőnek tartják a vezetők. „A kö-
vetkező idénytől változások lesznek a
bérletvásárlási lehetőségekben is.
Szeretnénk, ha szurkolóink éreznék,
minden megváltott belépővel, bérlet-
tel az egyesületet segítik” – mondta
Soós Imre, az ETO ügyvezetője.

MÉSZÖLY GÉZÁVAL KEZDTE
a felkészülést az ETO

ged papíron esélyesebb volt a többi klubnál, de ők hul-
lámzó teljesítményt nyújtottak, míg mi egyenletesen
jól meccseltünk” – mondta Németh Gábor, a győriek
elnöke.

A Magyar Kupát hosszú szünet után idén rendezte
meg újra a hazai szövetség, a Győr-Szol pedig története
során először nyert ebben a sorozatban. A csapat rövi-
desen elkezdi a felkészülést a következő bajnoki idény-
re, valamint a szerbiai NBC Kupára, amelyre a mostani
sikerével vívta ki az indulás jogát.

KUPAGYOZTES a Gyor-Szol TC

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 29—július 5.

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

159 Ft/kg

Lecsónak való
paprika

379 Ft/kg

850 Ft/kg

Sertéslapocka

Csirkecomb
farrésszel

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Kartonos ár

159 Ft/db

Kovászos uborka
400 g, 872,50 Ft/kg

Steffl dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

349 Ft/db
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