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Sokan néznek mostanában youtu-
bereket. Bizony, már van külön kife-
jezés rájuk, hiszen a számuk napról
napra nő. Sokan szeretnének befutni
az online világ adta lehetőségekkel.
A legnagyobb videómegosztó olda-
lon számos műfajban találunk ilyen
anyagokat: főzős, kihívásos, mi van a

táskámban, gamer, és minden, mi
szem-szájnak ingere.

Zita a divatvilágban érzi magát a
legotthonosabban, úgy véli, hogy ez is
egy tökéletes önkifejezési forma. A tör-
ténete mégsem ennyire egyszerű, hi-
szen a legtrendibb ruhadarabokhoz rö-
gös út vezetett, 40 kilónyi súlyfelesleg
leadása. Zita először ezt a folyamatot
mondta el a nézőinek, hogy ő hogyan
csinálta. A nyilvánosság, a több tízez-
res nézőszám természetesen nem

Három hónapra bezárt a Széchenyi téri bencés
templom, az épületben ugyanis felújítási mun-
kák zajlanak a következő hetekben.

A százmillió forint értékű rekonst-
rukció keretében újjászületnek az ol-
dalkápolnák és a kora barokk mellék-
oltárok is. A legutóbbi, nagyszabású
felújítás 2000 és 2006 között zajlott,
akkor többek között a főhajó falait és
a főoltárt restaurálták a Loyolai Szent
Ignác-templomban. Hétfőn ismét
munkához láttak a mesteremberek az
épületben, akik a közbeszerzési eljárás
lefolytatása után kezdhettek hozzá a
látványos fejlesztéshez. Ezúttal a pad-
lózat újul meg, ami azt jelenti, hogy a
kövek megmaradnak régi patinájuk-
ban, de ahol kell, ott hiánypótlásokat,
javításokat végeznek a felületen.

Emellett a templom valamennyi
oldalkápolnája teljesen megújul, rá-
adásul ezek új formát is kapnak. A
szakemberek falszigetelést végeznek,
vakolnak, megtisztítják a freskókat és
restaurálják is a páratlan falfestmé-
nyeket. A templomban igen értékes,
17. századi, kora barokk mellékoltá-
rok vannak, ezekből mindössze 12
darab található Magyarországon, eb-
ből öt a győri bencés templomban.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

A munkák miatt július 2-től 90 nap-
ra bezárt a templom, addig kizárólag
vasárnaponként tartanak misét, a
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
dísztermében. De szeptember végén
már a megújult környezetben várják

ismét a híveket. „Örömteli, hogy újabb
látványos felújítás történhet templo-
munkban, a padlózat felújítása már
tényleg nagyon időszerűvé vált, de ki-
emelném az elektromos rendszer és a
hangosítás felújítását is” – mondta Sá-

rai-Szabó Kelemen, bencés perjel. Köz-
ben már zajlanak az előkészületek a
Lloydba való költözéshez, szeptember
harmadikán, az ünnepélyes évnyitón
a szomszédos, patinás épületet is bir-
tokba vehetik a czuczoros diákok.

SZÁZMILLIÓBÓL
fejlesztenek a bencések

Holényi Zita az átlagos huszonévesek életét élte pár hónappal
ezelőttig. A mosonmagyaróvári, dentálhigiénikusként dolgozó
lány kreatív, önkifejező hobbit keresett magának, így talált rá
a YouTube adta lehetőségekre. Mára közel nyolcezren követik
őt, videóit pedig százezrek nézik. A Győr+ Estében az indulás-
ról és a terveiről is mesélt.

csak a pozitív, hanem a negatív kom-
menteket is vonzza, a fiatal lány azon-
ban ezekkel nem igazán foglalkozik.
Ahogy a Győr+ Estében elmondta, ne-
ki tényleg csak az a fontos, hogy meg-
mutathassa a számára legfontosabb
alapdarabokat, trendeket, lehetősége-
ket, mert segíteni szeretne a nézőinek.

Érzi azonban a felelősséget, hiszen na-
gyon sokan már fiatalon rákapnak a
netes videókra. „Előfordult, hogy a fo-
gyásos videómhoz egy tizenéves kis-
lány írt kommentet, hogy ő is fogyni
szeretne. Na ez nagyon megijesztett.”

Meglepő lehet, de a YouTube-
sztárság lényegében ugyanazzal jár,
mint a hagyományos celeblét, Holé-
nyi Zita azonban továbbra is szere-
lemből szeretne videózni, tét nélkül,
őszintén.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Mi a hobbid? 

Youtuber vagyok
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Győrben sokan a patikában szeret-
tek volna más gyógyszert kapni az or-
vos által korábban felírt, azóta felfüg-
gesztett, valsartan tartalmú tabletták
helyett. Ha azonban az orvos a re-
cepten feltüntette, hogy a szer nem
helyettesíthető, akkor a patikus ezt a
döntést nem bírálhatja felül.

A háziorvosi rendelők forgalma is
megnőtt. A doktorok egy része már
szabadságát tölti, aki dolgozik, az
többnyire két praxist visz, így aztán je-
lentősen megnőhet a várakozási idő.
Az új vényfelírás egyébként néhány
percbe kerül, folyamatosan kezelt be-
tegeknél ehhez vizsgálatokra sincs
szükség. A betegek másik része a kór-

ház szakrendeléseire megy, a kardio-
lógia az ambulancián fogadja őket.  

Vészhelyzet van? – kérdeztük dr.
Dézsi Csaba András professzort, a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
kardiológiai osztályának vezetőjét.
Vészhelyzet nincs, de „helyzet” van,
amelyben nem pánikolni, hanem
cselekedni kell, válaszolta.  

Azzal a professzor is egyetért, hogy
szerencsétlen időpontban, pénteki
napon jelent meg az Országos Gyógy-
szerészeti és Élelmezés-egészség-
ügyi Intézet rövid közleménye. A
hét végén nem tudtak orvosuk-
hoz fordulni az érintett betegek.
A gyógyszerészeti intézet az
amúgy szűkszavú közleményben
kiemelte ugyan, hogy „azok a be-
tegek, akik a felfüggesztéssel érin-
tett gyógyszerek valamelyikét sze-
dik, továbbra is folytathatják a terá-
piát”, de ettől aztán mindenki vég-
képp elbizonytalanodott. 

(Igen, ez kicsit olyan, mintha beje-
lentenék: egy bizonyos típusú ejtőer-
nyő forgalmazását elővigyázatosság-
ból felfüggesztették, de akinek már
van ilyen, az nyugodtan ugorjon le
vele, érzékeltette a bizonytalanságot
dr. Dézsi Csaba András.) 

A kardiológus professzor szerint
okkal bízhatunk a hatóságban, s ez a
példa is azt bizonyítja, nem gyógy-
szerlobbi irányítja a gyógyszerek en-
gedélyezését, felírását, s Magyaror-
szágon kiváló a minőségi ellenőrzés.

Van-e forgalomban olyan helyet-
tesítő szer, mellyel ugyanaz a hatás
elérhető, mint a valsartannal? – kér-

deztük a professzort, aki megnyugta-
tó választ adott. 

Természetesen van. A felfüggesz-
tett gyógyszerek egy része nemcsak
valsartant tartalmaz, hanem hidrok-

lorotiazid (HCT) nevű vízhajtót is. A
varsaltan a perindopril, a HCT pedig
az indapamid hatóanyagokkal he-
lyettesíthető. Akinél ingerköhögés
miatt szükséges, telmisartan ható-
anyagú gyógyszert írunk fel.   

Dézsi professzor külön kiemelte:
senki ne hagyja abba a neki felírt vér-
nyomáscsökkentő szerek használa-
tát, hiszen kezelés nélkül fennáll az
agyvérzés veszélye.

Lapzártakor végre részletes tájékoz-
tatót tett közzé az országos intézet. Azt

írják: Egy kínai hatóanyaggyártó, a
Zhejiang Huahai Pharmaceuticals ál-
tal előállított hatóanyag szennyező-
dése miatt az Európai Unió terüle-
tén kapható valsartan hatóanyag
tartalmú vérnyomáscsökkentők je-
lentős részét valamennyi tagállam

gyógyszerügyi hatósága kivonja a for-
galomból az unió egész területén. Az

Európai Gyógyszerügynökség (EMA), a
nemzeti gyógyszerügyi hatóságokkal
együttműködve jelenleg is vizsgálja a
szennyeződés mértékét és a betegekre
gyakorolt esetleges hatását.

Az általunk megkérdezett szakembe-
rek szerint a hatóság gyorsan felfedezte
a minőségi hibát, így a szennyeződés
egészségkárosodást nem okozott.

Huszonhét vérnyomáscsökkento forgalmazását felfüggesztették

VÉSZHELYZET NINCS,

Elővigyázatosságból, a betegek
biztonsága érdekében, 27 vér-
nyomáscsökkentő szer forgal-
mazását átmenetileg felfüggesz-
tette az Országos Gyógyszeré-
szeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet. Mi áll a rengeteg bete-
get érintő döntés mögött, van-e
vészhelyzet, és mi a teendőnk?
Ennek jártunk utána.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Nem pánikolni,
hanem

cselekedni
kell 

de „helyzet” van
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Győr házigazdaként fogadta a negy-
venhatodik Országos Honismereti Aka-
démiát. Borkai Zsolt polgármester az
egyetemen köszöntötte a résztvevő-
ket, és Győr értékeinek bemutatása
mellett kitért a konferencia fő témájá-
ra is. Mint mondta, az Európa Kulturá-
lis Fővárosa 2023-as pályázatunk ve-
zérfonala az áramlás. „Itt, a folyók vá-
rosában mi is lehetne más! A folyók
áramlása és a kulturális áramlás egy -
aránt Győr sajátja.” A polgármester
hangsúlyozta, Győr kiemelt fontossá-
gúnak tartja folyóink jövőjét, ezért
minden eszközzel igyekszik felhívni a
figyelmet azok védelmére. „A felada-
tunk ugyanis egyrészt hagyományaink,
kulturális értékeink őrzése, de emel-
lett a természeti környezetünk, köztük
vizeink megóvása is! Mi magyarok sze-
rencsés helyzetben vagyunk, mert van
elegendő egészséges vizünk, de tud-
juk, látjuk, hogy a világban egyre több
helyen jelent komoly problémát a víz-
hiány.” Borkai Zsolt köszönetet mon-
dott Áder János köztársasági elnöknek
a klímavédelemben, az egészséges vi-
zek védelmében betöltött szerepéért.
Mint mondta, felhívásához városunk
örömmel csatlakozott, hiszen ez is egy
olyan ügy, amelyben csak összefogás-
sal lehet eredményeket elérni. 

Ezt a gondolatot folytatta dr. Föl-
desi Péter, a Széchenyi István Egye-
tem rektora is, aki kiemelte, orszá-
gunknak rengeteg kincse van, és a
kulturális értékeink mellett az édes-

vízkincs is ide tartozik. Ezeknek a kin-
cseknek az őrzése azért is fontos feladat,
mert olyan alapot jelentenek, amelyre
lehet jövőt építeni. Az egyetem külde-
tése is ez, túl azon, hogy kiművelt em-
berfőket bocsásson ki a kapuján.

„Győr méltó helyszíne a közel fél év-
százados múltra visszatekintő akadé-
miának, hiszen kívülről is látható az
építkezés, amely a meglévő értékek
őrzésével tesz a jövőért” – indokolta a
helyszínválasztást Debreczeni-Drop-
pán Béla, a Honismereti Szövetség el-
nöke. Hozzátette, a győriek lokálpatri-
otizmusa kitűnő táptalaj mindehhez.
A témaválasztással kapcsolatban ki -
emelte, a víz az életet jelenti, és nap-
jaink egyik legégetőbb kérdése, hogy
meg tudjuk-e óvni vizeinket.

Nyitó előadásában éppen ezt a té-
mát járta körül Áder János köztársasá-
gi elnök. A kérdést három fő problé-
makörre bontotta, a vízhiányra, a sok
víz okozta károkra, valamint a vízszeny-
nyezésre. A köztársasági elnök – aki
maga is részt vett az ENSZ által felkért
Vízügyi Elnöki Testület munkájában, s
a jelentés elkészítésében – előadásá-
ban számos példát hozott a vízhiány
okozta problémákra, köztük Fokvárost
említve, ahol a vízszolgáltatás teljes el-
lehetetlenülése fenyeget. A napi „fej-
adag” ott ötven liter víz, míg például
Magyarországon egy átlagos fogyasz-
tás 150 litert jelent naponta. Mindez
betegségek terjedéséhez, a mezőgaz-
dasági és ipari termelés drasztikus
csökkenéséhez vezetett. A köztársasá-
gi elnök számos olyan példát mutatott
be a világ különböző pontjairól, ahol

komplett tavak néhány év leforgása
alatt szinte eltűntek, komoly meg-

élhetési és egészségügyi problé-
mákat okozva, a növény- és állat-
világ katasztrófáját előidézve. A
világ vízkészletének 97,5 száza-
léka sós víz, és csak 2,5 százalé-
ka édesvíz. Ezek nagy része azon-

ban fagyott állapotban, vagy mé-

ital fogy, csak 2016-ban 480 milliárd pa-
lack. Ami ennél is lehangolóbb, hogy en-
nek a töméntelen mennyiségnek csak
kevesebb mint felét gyűjtötték vissza, és
mindössze 7 százalékából készült újra
palack. Ennek köszönhető, hogy a folyó-
kon keresztül az óceánba jutó műanyag
szemét mára India méretű szemétszi-
getté állt össze. A közelmúltban egy el-
pusztult bálna felboncolásakor 29 kilo -
gramm műanyagot találtak az állat tes-
tében. „Egy palack előállítása öt másod-
perc, amit aztán öt percig használunk,
lebomlásához azonban ötszáz év szük-
séges” – hangsúlyozta Áder János. Hoz-
zátette, a bomlás során a vízi állatok
szervezetébe is bekerül a műanyag,

Másodpercenként húszezer PET-palack – csak egy
adat a sok közül, amely felelősségünket mutatja az
egészséges vizeink drasztikus csökkenésében. Többek
között erről beszélt Áder János köztársasági elnök
győri előadásában. Borkai Zsolt polgármester jelezte,
városunk is elkötelezett a vizek védelmében.

lyen a föld alatt van, és mindössze
0,007 ezreléke a vízkészletnek, ami
könnyen hozzáférhető édesvíz. Egy
újabb riasztó adat: 2018-ban 2,5 milli-
árd ember él vízhiányos területen, és
ez az arány – ahogy a vízigény is – fo-
lyamatosan nő, amely komoly nemzet-
közi konfliktusok forrása lehet. 

A vízhiány mellett problémát jelen-
tenek a klímaváltozásnak is köszönhető
természeti katasztrófák. A példaként ho-
zott Harvey-hurrikán idején néhány nap
alatt éves csapadékmennyiség hullott,
ami a szél óriási károkozásával társult. A
szennyezett víz problémakörét bemu-
tatva, megdöbbentő szám, hogy má-
sodpercenként húszezer PET-palackos

A víz az élet,
de

meddig?
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Egy palack
elôállítása

öt másodperc,
lebomlásához

ötszáz év 
szükséges
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amit végső soron – a tápláléklánc csú-
csán – mi, emberek fogyasztunk el.

Az előadó Magyarország helyzetére
is kitért: bár mi szerencsés helyzetben
vagyunk, azért időszakosan mindhá-
rom problémakör komoly károkat okoz-
va jelentkezik nálunk is. Az aszályos idő-
szakok miatt kell háromszorosára emel-
ni az öntözött területek számát. A sok
víz problémájára a tarpai gátszakadást
említette, de közeli tapasztalat a 2013-
as árvíz is, ami Győrújfalunál fenyege-
tett elöntéssel. A vízszennyezésre a köz-
társasági elnök a 2000-ben bekövetke-

„Akik ismernek, tudják: rendszere-
sen odaállok jó ügyek mellé. A Green-
peace Magyarország tevékenységét
követve, hallottam a petícióról, amely-
lyel a szervezet célja, hogy a kormány
2020-ig szüntesse be az eldobható
műanyag szatyrok használatát a globá-
lis környezetszennyezés visszaszorítása
miatt. Az ügyért mi is tehetünk a min-
dennapokban” – mutatott rá Venczel-
Kovács Zoltán. A színész véleménye
szerint – ha először nehéznek is tűnik
– igenis lehet egyszer használatos mű-
anyagok nélkül élni. Gyorsan tudatos-
sá válhat, mit mivel helyettesíthetünk.
„Nem baj, ha kezdetben nem sikerül,
de ha mondjuk tízből hétszer nemet
mondunk a műanyagra, akkor már va-
lamit tettünk a bolygónkért. Kis por-
szemek vagyunk csupán, de ha össze-
fogunk, akkor tarolhatunk” – tette hoz-
zá Venczel-Kovács Zoltán, aki ter-
mészetesebb világot kíván gyer-
mekének, illetve a következő ge-
nerációknak is.

Otthonunkban is sokat te-
hetünk annak érdekében,

hogy elkerüljük a felesleges műanyag-
használatot. A szelektív hulladékgyűj-
tés lehet az első lépés a környezettu-
datosság felé. A napi bevásárlásoknál
nejlonzacskó helyett vászonzsákok-
ban is a kasszához vihetjük a gyümöl-
csöket és zöldségeket, lemondhatunk
az előre csomagolt felvágottakról, saj-
tokról, textiltáskába pakolhatjuk a vá-
sárolt termékeket, és a PET-palackos
ásványvíz helyett fogyaszthatunk
csapvizet. Az évről évre megszerve-
zett Tartalmas Tábor sem maradhat ki
az akcióból. Venczel-Kovács Zoltán a
műanyag poharak helyett papírpoha-
rakkal várja a táborozókat, és kiselő -
adással, illetve egy interaktív játékkal
is készül a gyermekeknek.

„Megfogadom, hogy ha bármilyen
egyszer használatos, felesleges mű-
anyag terméket vásárolok, vagy hasz-

nálok, akkor darabonként ezer
forintot beteszek egy persely-
be. Az itt esetlegesen össze-
gyűlt pénzt pedig augusztus
elején átutalom a Greenpeace

javára” – olvasható Venczel-
Kovács Zoltán „műanyag-

mentes” ígérete a júliu-
si kihívás kapcsán, a

Facebookon.

„Zárd ki a lehető legtöbb műanyagot az életedből!” – szól mind-
annyiunkhoz a Facebookon útjára indított kihívás, amely a Mű-
anyagmentes július névre hallgat. A környezettudatos kezde-
ményezéshez Venczel-Kovács Zoltán, a Győri Nemzeti Színház
színésze is csatlakozott, arra buzdítva mindenkit, hogy váljon
tudatosabb fogyasztóvá. Egy példát mutatunk olvasóinknak,
hogyan tehetünk mi is Földünk jövőjéért.

Muanyagmentes július:

KIHÍVÁSSAL
a környezetvédelemért

Szerző: Simon Barbara
Fotó: Marcali Gábor

zett tiszai ciánszennyezést említette. A
megoldásokra több hazai példát is em-
lített, köztük azt a 12 létrehozandó
szükségtározót, amelyből 6 már meg is
épült. Olyan nemzetközi gyakorlatokat
is felvázolt, ahol a magyar fejlesztések
segíthetnek, így például a szennyvízből
energiát kinyerő rendszert, vagy a víz-
hiányos területeken az integrált mobil
vízközpontok telepítését.

A köztársasági elnök a sok szomorú
tény után előadását egy jó hírrel zárta:
Ma még időben vagyunk, hogy csele-
kedjünk, hogy közösen tegyünk gyer-
mekeink, unokáink jövőjéért. Ehhez
persze globális összefogásra és komoly
anyagi forrásokra lesz szükség.

´́
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Milyen érzés Szent László-díjas-
nak lenni?

Először is nagy megtiszteltetés a
számunkra. Mondhatom többes
számban, hiszen ezt a díjat úgy élem
meg, hogy a közösségnek szól, amit
képviselek, ezért én vettem át. Nem
akarok azonban álszerény lenni. Az
Insula Lutherana felújítása nagyon
sok szépséggel és rengeteg álmatlan
éjszakával járt. A mindenható Isten
után köszönettel tartozunk a kiemelt
támogatásért Orbán Viktor minisz-
terelnök úrnak és kormányának, illet-
ve Kara Ákos országgyűlési képviselő,
államtitkár úrnak, aki szívén és lelkén
viselte ezt a beruházást.

Ez egy csúcsidőszak az ön és az
evangélikusok életében, mondhat-
juk ezt?

Igen, ez valóban egy csúcsidőszak.
Én alapvetően az emberi lelkekkel
foglalkozom, így aztán egyáltalán
nem számítottam ilyen díjra. De
csúcsidőszak azért is, mivel több
mint ötmilliárd forintból megújultak
és bővültek közösségünk épületei, s
ezt levezényelni nem volt egyszerű
feladat. Volt már némi tapasztala-
tom, hiszen korábbi munkahelye-
men, az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen az akkori rektornak, dr.
Szabó Lajosnak voltam a titkára. A
kétezres évek elején kollégiumot bő-
vítettünk, volumenében azonban
sokkal kisebb volt a beruházás, mint
az Insula Lutherana teljes felújítása.
Annak idején magam is részt vettem
az építkezés levezénylésében.

Egy ilyen díj átvétele alkalmat ad
arra, hogy visszatekintsünk a pálya-
futására. Mikor, hogyan döntötte
el, hogy a lelkészi hivatást választ-
ja? Ez egy gyors elhatározás volt
vagy lassan érlelődő folyamat?

Lassan érlelődő folyamat. Valami-
kor a középiskolás évek elején fogal-
mazódott meg bennem. Az általános
iskola után Kecskeméten tanultam,
majd a rendszerváltáskor újraindult
a Fasori Evangélikus Gimnázium, s
oda nyertem felvételt. Az elsőt újra-
kezdtem, ott fejeztem be a négy
évet, s utána következett a teológia,
ahol újabb öt év tanulás, majd hét év
munka után kerültem Győrbe. Elő-
ször beosztott lelkész voltam, aztán
helyettes lelkész, majd 2006-ban vá-
lasztottak meg parókus lelkésznek.

Miért választotta a lelkészi hi-
vatást?

Az emberekkel való foglalkozás
miatt. A családban szilárd alapokat
kaptam, édesapám és édesanyám is

hogy az értékek felé mo

hitét gyakorló ember volt, sajnos ma
már csak édesanyám él. Édesapám
ötven évig kántor volt, s minden va-
sárnap ott voltunk a templomban.
Gyerekként ennek persze nem min-
dig örültem, mert anno a rajzfilmek
– amik jobban lekötik a gyerekek fi-

gyelmét – mindig vasárnap délelőtt
mentek a tévében.

Ha nem lelkész lett volna, milyen
hivatást választ?

Talán a gyógyszerészt, mert édes-
anyám is gyógyszerészként dolgozott,
s privatizált egy falusi gyógyszertárat.

Erősebb volt azonban az elhivatott-
ság, amely a lelkészi pályára vitt.

Milyen állapotban vannak a lel-
kek Magyarországon? A rendszer-
váltás után volt egy nagy templom-
ba járási divat, ez azonban mintha
csökkenni látszana.

„Az istenhit egy biztos alapot jelent, amire lehet
építeni, ha úgy érzem, erőm és türelmem hatá -
rához érkeztem. Erőforrás, támasz, ami megha-
tározza a napomat” – fogalmazott lapunknak
adott interjújában Csorba János, a Győri Evangé-
likus Egyházközség igazgató-lelkésze, aki a közel-
múltban megkapta a város Szent László-díját.

Interjú Csorba Jánossal, a Gyori Evangélikus Egyházközség igazg

Megvan bennünk 
Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor
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Úgy érzem, hogy a ma embere egy-
re inkább ki van üresedve. Egy érték-
rendszer nélküli, kiüresedett társada-
lom felé sodródunk. Az emberekben
ugyan megvan a vágy a transzcendens
iránt, a megoldásokat kínálók száma
azonban zavarba ejtően sok.

zduljunk

Gyermekkorom hittantanára
mindig azt mondta, vasárnapi ke-
reszténység, hétköznapi pogányság.
Ma is megállja a helyét a mondás?

A jól ismert mondás szerint hinni
a templomban kell. A hit és a keresz-
ténység azonban a mindennapjain-

kat kellene, hogy meghatározza. A
tízparancsolatban ott van a szeretet
kettős parancsa, szeresd az Urat és
szeresd felebarátodat, mint te maga-
dat. Ha ezt meg tudnánk valósítani,
egy sokkal békésebb és kiegyensú-
lyozottabb világ köszöntene ránk.

Melyik generáció az, amely ma-
napság a hitét gyakorolja? Az idő-
sebb?

Győr ebből a szempontból speci-
ális helyzetben van, mert a fiatalok
az iskolán keresztül részt vesznek az
egyház életében. Igaz, az érettségi
után kirepülnek, és néhány év, évti-
zed után kezdenek visszaszivárogni.
Vagyis az óvodástól az aggastyánig,
kisebb-nagyobb létszámmal minden
réteg jelen van a gyülekezetben.

A kommunista időben még nem
volt lelkész, de bizonyára hallott ró-
la sokat. Mikor volt nehezebb meg-
szólítani az embereket, a Kádár-
rendszerben vagy azután?

Minden kornak megvan a maga
nehézsége. A mainak az, hogy na-
gyon sok a kínálat, a reklámok világa
uralja az embert és nagyon nehéz el-
igazodni közöttük. Megtalálni a he-
lyes utat.

A fogyasztói társadalom csábításai?
Igen, annyira beépülnek a reklá-

mok az ember életébe, hogy nem tud-
juk kizárni. Újságok, rádió- és tévérek-
lámok kínálják a megoldásokat, csak
éppen úgy tűnik, hogy nem hatnak.

Miért van az, hogy sokan akkor
keresik az Istent, ha baj van?

Mert amikor segítségre szorulunk,
kapaszkodót keresünk. Valamit, vagy va-
lakit, aki erősebb nálunk, hatalmasabb
a problémáinknál és segíthet rajtunk.

Baj, ha csak akkor keressük, vagy
a semminél ez is jobb?

Az nem baj, csak jó lenne, ha utá-
na meg is maradnának mellette, ami-
kor a baj elmúlik. Velünk ellentétben
az Úristen az életünk minden esemé-
nyében keres bennünket. Akár a ne-
hézségekben, akár az örömökben. Jó,
ha feltesszük a kérdést, miért történt
az, ami történt? S még jobb, ha az
ember a kérdéstől eljut Istenig, s
nem feledkezik meg róla később
sem, amikor könnyebbé válik az élet.

Gyönyörű lett a felújított Insula
Lutherana. Ilyen egy lelkész életé -
ben 500 évente van?

Most volt a reformáció 500. évfor-
dulója, így mondhatjuk, hogy ilyen egy
lelkész életében valóban fél évezreden-
ként fordul elő. A megújulás felé veze-
tő út azonban rengeteg problémával,

álmatlan éjszakával volt kikövezve, s az
segített végigmenni ezen az úton,
hogy úgy tekintettem rá, mintha a sa-
játomat hoznám rendbe. A jó gazda
vagy jó pásztor szemléletével.

Ez, gondolom, nyomatékosan
esett latba, miért kapott Szent Lász-
ló-díjat?

Gondolom igen, ezt tudom el-
képzelni.

Beszéljünk egy kicsit a magánem-
berről. Ha éppen nem lelket ápol, mi-
vel foglalkozik, van-e hobbija?

A családomat említeném, felesé-
gemmel van egy lassan hároméves
kislányunk, Viktória. Isten után ők je-
lentik számomra a legtöbbet. A má-
sik nagy hobbim a horgászat. Ez na-
gyon sokat segít a regenerálódásban,
amikor a csendben, esténként eltölt-
hetek két-három órát.

Mi volt a legnagyobb fogása?
Egy 13 kilogramm és húszdekás

pontyot fogtam a Dunán. 
Említette a családját. A katoliku-

sokkal ellentétben, önök nősülhet-
nek, gyermekük lehet. A cölibátus
felett eljárt az idő?

Pál apostolt tudnám idézni, ha vala-
ki meg tudja magát tartóztatni, az jó do-
log, ha nem, akkor nősüljön meg. Per-
sze a nősülésnek is megvan az árnyol-
dala. A cseréljük le, amit meguntunk
vagy elromlott elv az emberi kapcsola-
tokban is megjelenik. Sajnos még a lel-
készek között is előfordul a válás.

Az interjú vége felé hadd kérdez-
zem meg, önnek mit jelent az isten-
hit?

Egy biztos alapot, amire lehet épí-
teni, ha úgy érzem, erőm és türelmem
határához érkeztem. Erőforrás, tá-
masz, ami meghatározza a napomat.

Vonzó a lelkészi pálya? S min
mérhető a siker?

Az egyik legnehezebb foglalkozás,
amikor az ember emberekkel foglalko-
zik, legyen orvos, lelkész vagy éppen
pedagógus. Ezt csak az tudja jól végez-
ni, akinek megvan a belső elhivatott-
sága. Ami különösen is nehéz benne,
hogy nem mindig látjuk az eredményt.
Van, aki ültet, van, aki öntöz, Isten pe-
dig a növekedést adja. Sokszor előfor-
dul, hogy aki vet vagy öntöz, nem min-
dig látja a növekedést.

Ha a lelkekkel foglalkozó lelkész-
nek lelki problémája akad, kihez
tud fordulni, a saját Istenéhez?

Az imádság ebben sokat segít és
erőt ad. Sok mindent a feleségemmel
is meg tudok beszélni, ami nem tarto-
zik a lelkészi titoktartás kategóriájába.

ató-lelkészével, Szent László-díjassal

a vágy,
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A teqball egy futballalapú sport,
amely a profi focisták és az amatőr
sportbarátok számára is alkalmas tudá -
suk, koncentrációs készségük és állóké-
pességük fejlesztésére. A speciális asz-
talt rekortán felületre helyezték, a játé-
kosokat szabálytábla is segíti.

Az önkormányzat nem feledkezett
meg a hagyományos asztalitenisz ra-
jongóiról sem: a már meglévő asztalok

A hulladékgazdálkodásból is na-
gyon hiányzik a munkaerő – így lehet
összefoglalni a Győr és Térsége Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer egyik legna-
gyobb problémáját, amivel a GYHG
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. egyre inkább szembesül. Az erről
szóló tájékoztató is szerepelt a közgyű-
lés napirendjén, és felmerült a régóta
probémát jelentő illegális hulladékle-
rakás is. Glázer Tímea (DK) szerint erő-
síteni kellene a köztudatban a szelek-
tív gyűjtés fontosságát. Véleménye
szerint az sem szerencsés, hogy az ál-
lam átvette ezt a területet. Borkai
Zsolt polgármester (Fidesz-KDNP)

hangsúlyozta, már az óvodákban el
kell kezdeni a szelektív hulladék-
gyűjtésre nevelést, így lehet hosz-
szú távon szemléletváltást elérni.
„Teljesen sajnos nem tudjuk megaka-
dályozni az illegális szemétlerakást, de
sokat teszünk, hogy az mérséklődjön”
– tette hozzá a polgármester. Elmond-
ta azt is, sok esetben nem is győriek
az illegális hulladéklerakók, hanem
környékbeliek szabadulnak meg ilyen
módon a felhalmozódott lomoktól. Fo-
dor Roland (Jobbik) arról beszélt, sok
lakossági megkeresést kapott, hogy
gyakrabban ürítsék a szelektív szigete-
ken található tárolókat. Erre dr. Dézsi

Csaba András (Fidesz-KDNP) úgy rea-
gált, ha azt látja, megteltek a szeme-
tesedények, felhívja az azokon találha-
tó telefonszámon a szolgáltatót, amely
rövid időn belül intézkedik. „Sajnos
vannak felelőtlen emberek, akik min-
dent beledobálnak a szelektív gyűjtők-
be, erről az önkormányzat és a hulla-
dékkezelő nem tehet. Őket valószínű-
leg nem tudjuk átnevelni, de a mi fe-
lelősségünk,

hogy a jövő generációja tudatos le-
gyen ezen a területen is” – hangsú-
lyozta a képviselő. A még gyakoribb el-
szállítással kapcsolatban pedig úgy vé-
lekedett: ezzel csak az illegális rend-
szer fennmaradását segítenék. Radnó-
ti Ákos alpolgármester (Fidesz-KDNP)
elmondta: felvilágosító kampányt indí-
tottak, s a sajtóban folyamatosan be-

számolnak a „hulladékkomandó” tevé-
kenységéről is: tavaly megduplázták,
és több mint 800 eljárás indult 2016-
hoz képest. (Az aktuális beszámolót a
24. oldalon olvashatják – a szerk.)

Borsi Róbert (Fidesz-KDNP) hozzá-
tette: „A rendszer átalakítás alatt áll,
szükségesek a folyamatos fejleszté-
sek, például egyre több helyre kerül
ki harang alakú gyűjtőedény, s készül
egy applikáció is, mely a szelektív
gyűjtésben segít” – árulta el és hang-

súlyozta: az állami átvétel men-
tett meg több szolgáltatót is a
megszűnéstől.

A közgyűlés végén zárt ülé-
sen döntöttek a képviselők, ki
töltse be a következő években

a Győri Filharmonikus Zenekar
igazgatói posztját. Nem született

meglepetés: továbbra is Fűke Géza
állhat az együttes élén.

A képviselők egy ingatlan értéke-
sítéséről is szavaztak: úgy tűnik, ki-
nőtte a Menház Színpad a jelenlegi
játszóhelyet, ugyanis a testület elfo-
gadta, hogy a Kossuth Lajos utca 29.
szám alatti lakóházat 24 millió 980
ezer forintért eladják Test-Art Kft.-
nek, amely a teátrumot üzemeltető
Gáti Oszkár tulajdona.

Új játékkal bővült, és további
elemekkel gazdagodott Adyvá-
rosban a Barátság Sportpark:
elkészült a teqballasztal, meg-
újultak a pingpongozóhelyek
és megnagyobbították a fit-
neszpark árnyékolórendszerét.

alá és köré az elhasználódott gumila-
pok helyett új rekortán burkolat került,
sőt újabb három pingpongasztal várja
a sportolókat, a korszerű felülettel el-
látva. Így összesen már hat asztalon

pattoghat a labda. A fitneszeszközök
használóira is gondoltak, bővült a nap-
vitorlarendszer újabb három árnyéko-
lóval, így  170 négyzetméter vászon
óvja a naptól a testedzőket.

„Az elmúlt évek fejlesztéseinek kö-
szönhetően, a sportolási és szabad-
idős lehetőségek tovább bővültek,
így még vonzóbbá vált a park kínála-
ta” – fejtette ki Radnóti Ákos alpol-
gármester. 

Ebben az évben a mozgáskorlá-
tozottak számára is készült játszótér
a Barátság Sportparkban. Olyan esz-
közök kerültek a park területére,
melyek mozgásukban korlátozott,
akár kerekesszékben közlekedő em-
berek számára is könnyen megköze-
líthetőek és használhatóak. Radnóti
Ákos elmondta, büszke arra, hogy
mennyi pozitív visszajelzés érkezett
a játszótérrel kapcsolatban, sőt
más városok is megkeresték Győrt,
hogy ők is szeretnének ilyen játszó-
teret kialakítani, vagyis városunk
ebben is példát mutatott.Már teqballozhatunk is 

a Barátság Sportparkban

Szerző: Győr+ Hetilap
Fotó: Marcali Gábor

A térségi hulladékgazdálkodási rendszer és a Győri Filhar-
monikus Zenekar igazgatói beosztásának betöltéséről
szóló döntés mellett óvodai és háziorvosi kinevezések,
valamint civil szervezetek támogatása szerepelt többek
között a városi közgyűlés napirendjén, múlt pénteken.

Új színház épül,
FUKE GÉZA MARADT 
a filharmonikusok igazgatója

´́

Költözik
a Menház Színpad 

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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BELVÁROS – 2. rész

A városrész Győr történelmi magja, az or-
szág egyik legszebb, műemlékekben gazdag
barokk belvárosa. Határai: délről a Buda-
pest–Hegyeshalom vasúti fővonal, nyugaton
a Rába folyó, északon a Mosoni-Duna folyó,
keleten a Vas Gereben utca, illetve a Nagy-
megyeri út.

Aradi vértanúk útja (9021)
Az aradi vértanúk, vagyis az az Aradon ki-

végzett 13 honvédtiszt, akiket az 1848–49-
es szabadságharc leverése után, 1849. októ-
ber 6-án öltek meg. Városunkban mindegyi-
kükről neveztek el utcát. Valamikor ezt a bel-
városi utcát Deák Ferenc utcának hívták, a
régi győriek sokan még így emlegetik, illetve
nevezik. Deáknak győri kötődése is volt. Itt
végezte jogi tanulmányait a Győri Királyi Jog-
akadémián, és anyai ágon rokoni kapcsolatai
is voltak.

Arany János utca (9021)
Arany János (1817–1882) magyar költő, ta-

nár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitká-
ra. A magyar irodalom egyik legismertebb és
egyben legjelentősebb alakja. Balladái miatt ne-
vezik a Ballada Shakespeare-jének is. 

Árpád út (9021, 9022)
Árpád (845–907), a magyar törzsszövetség

nagyfejedelme, a honfoglalás kori magyarok ve-
zére, az első magyar uralkodó-dinasztia, az Ár-
pád-ház őse. 1896-ban, a millenniumi ünnep-
ségek kapcsán nevezték el az utcát. Közben,
1952–1964 között Beloiannisz útnak hívták. Ki
hinné, hogy az 1960-as években, a Bécs–Buda-
pest országút itt haladt át még a városon, de
így volt, mégpedig a Bécsi út–Kossuth Lajos ut-
ca–Petőfi híd–Árpád út–Budai út–Mártírok útja
vonalon.

Bajcsy-Zsilinszky út (9021, 9022)
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886–1944) poli-

tikus, újságíró, főispán. A Történelmi Emlék-
bizottság tagja, a Magyar Nemzeti Felkelés
Felszabadító Bizottságának elnöke, és a Sza-
bad Szó című nemzetiszocializmus-ellenes
lap szerkesztője volt. Antifasiszta meggyőző-
dése miatt a sopronkőhidai fegyházban kivé-
gezték.

Czvikovszky Tamás

A hellogyor.hu tavaly dec-
emberben indult, ahol Győr
programjaira kereshetünk tú-
raútvonalakat, látnivalókat
böngészhetünk, éttermeket és
szálláshelyeket ismerhetünk
meg. A legújabb funkció egy
különleges városnézés, ahol a
város nevezetes pontjaira kat-
tintva, virtuálisan megtekint-
hetjük az adott látványossá-

got, sőt leírást is találunk róla.
Amennyiben az adott objek-
tumnak van saját honlapja,
oda is továbbléphetünk. A
program segítségével 360 fok-
ban körbe tudjuk járni a kivá-
lasztott műemléket, épületet,
majd a közelben található lát-
ványosságok felé haladhatunk
tovább. A térképen indulás-
ként 26 nevezetességet jelöl-

tek, de ezek száma a jövőben
tovább bővíthető. 

A hellogyor.hu jelenleg ma-
gyar és angol nyelven érhető el,
de a napokban a német verzió
is elindul. A weboldal egy él-
ménymegosztó felülettel is bő-
vült, ahol az instagramot hasz-
nálók a #hellogyor hashtag se-
gítségével oszthatják meg a ké-
pes élményeiket Győrből.

Az ország Semmelweis Ignác
Fülöp előtt tiszteleg, a kormány
ugyanis Semmelweis-emlékév-
vé nyilvánította 2018-at, hiszen
kétszáz éve született a nagyha-
tású magyar orvos. Semmelwe-
is téziseit életében nem tudta
elfogadtatni, mára azonban az
„anyák megmentőjeként” tart-
ják számon. Felismerte, hogy a
gyermekágyi lázat az orvosok
okozzák azzal, hogy boncolás
után, kézfertőtlenítés nélkül,
mennek át a szülészeti osztályra,
és úgy vizsgálják a várandósokat.

Dr. Schmidt Péter gyermekor-
vos álmodta meg, hogy szobrot
állíttat, amikor 2015-ben Sem-
melweis-díjat vehetett át. Támo-

Egy újabb hasznos és látványos
funkcióval bővült a város turisz-
tikai portálja, a hellogyor.hu.
Az alkalmazás segítségével vir-
tuálisan nézhetünk körül Győr-
ben, megismerhetjük a főbb
nevezetességeket.

Járja be Gyort virtuálisan,
és ossza meg élményeit!

´́
Szerző: Papp Zsolt

az „anyák megmentojének” szobrát
gatókat szerzett, s az álom most
megvalósult. A szobrot Rieger Ti-
bor, Kossuth-díjas szobrászmű-
vész készítette. A gyermekorvos
elmondta, Semmelweis iránti
tisztelete nem kérdés, az „anyák
megmentőjének” leszármazott-
ját ráadásul a sorkatonaságból is
ismeri. Dr. Schmidt Péter rende-
lőjében már 2000-ben elhelyez-
tek egy márvány emléktáblát,
amelyet minden évben megko-
szorúznak a Semmelweis-napon.

„Semmelweis Ignác Magyar-
ország egyik legmeghatáro-
zóbb személyisége, egy kor-
szakalkotó zseni volt” – fogal-
mazott Borkai Zsolt polgármes-
ter. Elmondta, fontosnak tartja,
hogy őrizzük Magyarország or-
voslegendájának emlékét. „A
múltunk ismerete és tisztelete
az, amely megalapozza a jö-
vőnk sikerét” – hangsúlyozta.

Az eseményen Carola Tim-
mel, a bécsi Semmelweis Társa-
ság ügyvezető alelnöke is jelen
volt. „Ma, amikor a kórházi fer-

tőzések napirenden vannak, em-
lékezetünkben kell tartanunk őt,
a figyelmeztetőt” – mondta.
Stefan Dasko, Ilava polgármeste-
re, a Baross Társaság tiszteletbe-
li elnöke  megköszönte, hogy se-
gítenek fenntartani a Győr és Ila-
va közti barátságot. Azzal zárta
szavait: „még sok ilyen személyi-
séget kívánok Győrnek, mint dr.
Schmidt Péter”.

Dr. Schmidt Péter gyermek-
gyógyász főorvos rendelő-
je előtt avatták fel Semmel-
weis Ignác, az „anyák meg-
mentőjének” bronzszobrát
hétfőn délután, Győrben.

FELAVATTÁK 
´́

Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Kun Zoltán
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Katalin pedagógiai szemléletét a ta-
nulás, az iskola szeretete alapozta meg,
jól érezte magát az ének-zenei általá-
nosban, a zenei gimnáziumban és a ta-
nárképzőben is, ahol magyar–ének sza-
kos diplomát szerzett. Pályáját egy ál-
lami nevelőotthonban kezdte. „Mindig
fontos volt számomra, hogy megismer-
jem, kit kell tanítani: olyan gyermeket,
aki könyvek között él, aki naponta tud
zongorán gyakorolni, vagy olyat, aki
nyolcadmagával lakik egy szobában, és
a füzeteinek sincs helye” – meséli a ta-
nárnő. Szemléletét a pécsi nevelésszo-
ciológiai tanulmányok és holland isko-
lai tapasztalatszerzés is befolyásolta,
amelyek a szociális képességek tanítá-
sára irányultak. Ezek például a pontos-
ság, a rendezett, szép munka, a figye-
lem, a szabálykövetés vagy az egymás
meghallgatása, tisztelete – amelyek se-
gíthetik az eredményes tanulást is. 

A Bolyai János Matematikai Társu-
lat jogelődjét 1891-ben alapították
nagynevű matematikusok és fiziku-
sok. A Bolyai Társulat (egyúttal a kiál-
lított lap egyik tulajdonosa) évenként
rendezi meg a négynapos országos
matematikatanári vándorgyűlést,
amelyet idén július 3. és 6. között
Győrben, a Krúdy Gyula Gimnázium-
ban tartottak. 

A tanárnő nyugdíjba vonulása
előtt dr. Csetényi Istvánnéval kialakí-
tott egy felzárkóztató tanodarend-
szert, melyhez európai uniós támo-
gatást is szereztek. Az elmúlt 14 év
alatt 5 pályázaton 420 tanuló felzár-
kózását segítették, 56 mentort alkal-
maztak. A tanodába járók 10–16 éve-
sek, többnyire alulteljesítő gyerekek,
akik otthon nem számíthatnak segít-
ségre. A tanoda célja a tanulók képes-
ségfejlődésének segítése, mégpedig
tanulási, szociális, szövegértési, mate-
matikai, informatikai és életvezetési
téren. A gyerekek naponta bejárhat-
nak a tanodába, ahol mentorok, szak-
tanárok várják őket. A beszélgetés
után előkerül a lecke, a tanulás, utána
szabadidős foglalkozások következnek. 

Magatartási problémával küzdő fia-
talok is kerülnek be a tanodába, van,
akinél éveket vesz igénybe, mire levet-

kőzi az agresszív viselkedést, vagy fel-
bátorodik a visszahúzódó gyermek.
„Sok baráti beszélgetés, ölelés, szere-
tet, közös játék során alakul ki bizalom
a tanulók és a mentorok között, mire
képes lesz változásra a gyermek” – mu-
tat rá a szakember. „Gyakran találko-

zunk volt tanodásokkal, akik örömmel
újságolják, hogy leérettségiztek, szak-
mát választottak. Ezek a találkozások,
a gyerekek boldog szárnyalása, a szü-
lők hálás tekintete adja az erőt, a lelke-
sedést erre a munkára” – zárja a be-
szélgetést a tanárnő.

Beszélgetés, lecke, játék 

Dr. Szakácsné Foki Katalin tizennégy éve indította el a Tanoda-klubot váro-
sunkban, az azóta eltelt időben közel félezer tanuló felzárkóztatását segí-
tette az Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület elnökeként.

a tanoda mindennapjai

Rátz László Vándorgyulés és poszterkiállítás 

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor

Kosztolányi József, a társulat okta-
tási szakosztályának elnöke elmond-
ta, a Rátz László Vándorgyűlés immár
58 éve biztosít lehetőséget az ország-
ból és határainkon túlról érkezett ma-
gyar ajkú tanár kollégáknak arra,

hogy a matematikaoktatás szakmai
kérdéseiről és fejlesztési lehetőségei -
ről tanácskozhassanak. A megnyitó-
ünnepségen adták át a Beke Manó-
díjakat, amellyel olyan szakemberek
munkáját ismerték el, akik az oktatás

területén hosszabb időn át kiváló és
eredményes matematikai nevelő-ok-
tató munkát végeztek. A díjazottak
között köszöntötték dr. Csóka Gézá-
nét, a megyei Pedagógiai Intézet ma-
tematikai szaktanácsadóját. 

Idén lesz 125 éve, hogy Arany Dá-
niel, győri főreáliskolai tanár 1893-
ban megalapította a Középiskolai
Mathematikai Lapokat, a mai Közép-
iskolai Matematikai és Fizikai Lapok
elődjét. Ratkó Éva főszerkesztő ki -
emelte, a KöMaL, a Középiskolai Ma-
tematikai és Fizikai Lapok az első lap-
szám indulása óta a magyar matema-
tika – továbbá fizika és informatika –
tehetségeinek képzését szolgálja, az
érdeklődő, kreatív tanárok és diákok
folyóirata, amely kulcsfontosságú
szerepet játszik a hazai matematikai,
fizikai és informatikai tehetséggon-
dozás területén. 

MATEMATIKA A NÉGYZETEN 

Tanárok és újságok a Krúdy-gim-
náziumban. Mi ebben az érde-
kes? – tehetjük fel a kérdést. A
matematika. Magyarország egyik
legrégebbi szakmai folyóiratából,
a Középiskolai Matematikai és Fi-
zikai Lapokból nyílt kiállítás az is-
kolában, ahol 58. vándorgyűlésü-
ket tartották az oktatók. 

´́
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter



A kínai Hubei tartomány és Győr-Moson-Sopron megye kapcso-
latának színes állomásaként Repülj az álmaiddal! címmel közös
rajzkiállítást rendeztek az Olimpiai Sportparkban.
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Fontos küldetésnek tartjuk, hogy
már a középiskolás kor előtt kapcso-
latba lépjünk a gyerekekkel, és izgal-
mas programokon keresztül hozzuk
őket közelebb az egyetemi világ leg-
érdekesebb területeihez.

Az egyetem campusának épületei-
ben szervezett egyhetes intenzív, játé-
kos elemeket is tartalmazó „nyári tá-
bor” során a gyerekek betekintést kap-
tak az egyetem életébe. Különleges
szemináriumokon és előadásokon is
részt vehettek, igazi nagy előadóter-
mekben hallgathatták az egyetem ok-
tatóit, de kutathattak, kísérletezhettek,
alkothattak és laborokat is látogattak.

Az egyetem szinte minden kara be-
mutatkozhatott a kis tudóspalánták
előtt: volt szó az áramháborúról, meg-
tudhattuk, hogy mitől lesz élhető egy
város, hogy Hannibál hány elefántja

Nem túlzás, ha azt mondjuk,
hogy a tavalyi sikereket is felül-
múlta az idei Győri Gyerek-
egyetem: június utolsó heté-
ben ismét a gyerekeké volt a
Széchenyi István Egyetem. A
Mobilis és a felsőoktatási intéz-
mény közös szervezésében kü-
lönleges és hiánypótló rendez-
vény házigazdája volt a campus
szinte minden épülete.

pusztult el az Alpokban, hogy van-e in-
telligens élet a Földön kívül az univer-
zumban (hát persze, hogy az űrrakétán
ide-oda utazgató ember). Az Építész
Műteremházban kipróbálhattuk, hogy
tudunk-e magunktól barlangot, temp-
lomot, jurtát építeni: jelentjük, igen és
szuperül működött! Megtanultuk,
hogy milyen speciális kötést kell alkal-
maznunk kartörés esetén, hogyan kell
kígyót elejteni egy speciális bottal,
bütykölhettek elektromos autót is, de
az egyetemi betonkenu-építő csapat
laborjában betont is önthettünk.

Az egyetem iskolakertjéből és sok
friss gyümölcsből, zöldségből pedig
fantasztikusan szép és egészséges tála-
kat készíthettünk. Megtudtunk néhá-
nyat a boszorkányok és táltosok titkai-
ból, az egyetemi könyvtárban pedig
Harry Potter világába csöppentünk be-
le. Kiderült, hogy mennyire bonyolult
az erdők növény- és élővilága, és hogy
mi a feladata egy erdésznek.

Az izgalmas foglalkozásokon kívül
azonban a sport- és szabadidős prog-
ramok sem hiányozhatnak a Gyerek-
egyetem életéből, könyvtár- és labor-

SZErezz élményeket!
Kutathattak,
kísérleteztek
és alkottak

túra, sportos versenyek és vetélke-
dők tették felejthetetlenné ezt az
egy hetet, amely pénteken a gyere-
kek diplomaosztójával zárult.

Főszponzorunk az Audi Hungaria
Zrt., kiemelt támogatónk az Agro -
feed Kft., a Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft., a Pannon-
Víz Zrt., és az Universitas-Győr Non-
profit Kft. volt. (x)

Gyerekegyetem újratöltve – 

https://www.facebook.com/gyorigyerekegyetem

A megnyitó ünnepség előtt győri
gyerekek folytatták kínai társaik ott-
hon megkezdett munkáit. A rajzpá-
lyázatra érkező alkotások közül pedig
a kínai zsűri által kiválasztott képeket
díjazták és állították ki.

Németh Zoltán, a megyei önkor-
mányzat elnöke megnyitó beszédé-
ben utalt arra, hogy a magyar kor-
mány néhány évvel ezelőtt meghir-
dette a keleti nyitás stratégiáját.
„Azt szeretnénk, ha Közép-Európán
belül Magyarország, sőt Győr-Mo-
son-Sopron megye legyen Kína szá-
mára a kapu Nyugat-Európa felé” –
hangoztatta az elnök.

Németh Zoltán a kiállítás hely-
színét és időpontját is szimbolikus-
nak nevezte. Az Olimpiai Sport-
park tavaly az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválnak (EYOF) adott
otthont, ahol ötven ország fiataljai
mérkőztek meg egymással. Győ-
rött, az Európa Kulturális Fővárosa
címére pályázó megyeszékhelyen
pedig hétvégén tartják Magyaror-
szág legnagyobb ingyenes gyer-
mekfesztiválját. 

A megyében Győr, Kapuvár és
Sopron is létesített már gazdasági,

Kínai és gyori gyerekek közös rajzkiállítása egészségügyi, oktatási, kulturális
kapcsolatokat Hubei tartomány va-
lamelyik városával. A mostani kultu-
rális együttműködés keretében a
gyermekek világlátása találkozik
egymással. 

Wang Yanling, Hubei tartományá-
nak a nyilvánosságért, a kultúráért
és a médiáért felelős minisztériumi
képviselője arról szólt, hogy noha az
ő tartományukban 180 ezer négyzet-
kilométeren 61 millió ember él,
mégis sok a kapcsolódási pont, lehe-
tőség Győr-Moson-Sopron megyé-
vel. Ezt igazolják a közös kórházi és
felsőoktatási programok. A kultúra
azért kiemelten fontos, mert az a
megértés terepe. Ezen belül is kitün-
tetett szerep jut a gyerekeknek, hi-
szen egymás kultúrájának játékosan
alkotó ismeretével, gondolkodás-
módjának megértésével juthatnak
el a különböző nemzetek egymás ér-
tékeinek tiszteletéig. 

A kultúra nemzeti, de egyetemes
is, fogalmazott Wang Yanling, majd
Németh Zoltánnal együtt díjakat ad-
tak át a győri gyerekeknek. A pályá-
zaton az Öveges- és a Kovács Margit-
iskola diákjai vettek részt. 

AZ ÁLMAIDDAL!
REPÜLJ Szerző: Hajba Ferenc

Fotó: Marcali Gábor
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

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

Az Ihlet és ideál című kiállítás az Ester-
házy-palotában (Király utca 17.) a ma-
gyar képzőművészet legjelentősebb alko-
tói segítségével meséli el az inspiráló női
erő és szépségideál változásának törté-
netét. A tárlaton többek mellett láthatjuk
Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Mun-
kácsy Mihály, Szinyei Merse Pál és Rippl-
Rónai József alkotásait. A tárlat hétfő ki-
vételével naponta 10 és 18 óra között lá-
togatható. 

Fény. Tér címmel üvegszobrászati kiállítás várja az ér-
deklődőket Pannonhalmán, a Hefter Galériában (Tót-
hegy u. 11.). Jelenleg Magyarországon ez az egyetlen
olyan tárlat, amelyen az üveghez kötődő művészeti
ágak állandó megjelenési lehetőséget kapnak.

Baranyai Judit és Szűcs Péter Pál operettműsorát
hallgathatják meg az érdeklődők a Gyárvárosi Víg Es-
ték keretein belül, július 11-én 17 órától, a Gyárvá-
rosi Közösségi Házban (Külső Árpád út 6–8.). A belé-
pés díjtalan.

Vasutas dolgozók által készített fotográfiákból látható kiállítás a (VOKE) Arany Já-
nos Művelődési Ház galériájában (Szárnyaskerék épülete). A tárlat szeptember 1-
ig, naponta 10–17 óráig látogatható.

Operettenprogramm von Ba-
ranyai Judit und Szűcs Péter
Pál im Rahmen der Gyárváro-
ser Víg Abende am 11. Juli ab
17 Uhr im Gyárvároser Gemein -
schaftshaus (Külső Árpád út 6-
8.). Der Eintritt ist frei.

Auf der Pannonhalmer Jazzterrasse präsentiert sich die Electric
Shock Formation, dies auf der nagelneuen Abteikellerei-Terrasse im

Freien am Freitag, den 13. Juli um 19.30 Uhr. Drummer der Formation ist
der weltberühmte Borlai Gergő, Mike Gotthard an der Gitarre, Szebényi Dá-

niel an den Keyboards, an der Bassgitarre der Russe Anton Davidyants.
Teilnahme über Kartenkauf im Vorverkauf. 

Auf dem Széchenyi-Platz finden vom 13.-15.
Juli die XIII. Győrer Rotary Fröccstage statt. Während

der drei Tage können wir Fröccs im Zeichen des Bene-
fizgedankens, es gibt aber auch einen Handarbeits-
markt, Harley-Davidson Motorrad- und Sodaflaschen -

ausstellung und Konzerte.

„Muse und Ideal” – Ausstellung im Zichy-Palast (Király utca 17.). Mit Hilfe der
bedeutendsten Schaffenden der ungarischen Bildenden Künste erzählt die Aus -
stellung die Geschichte des Wandels von inspirierender weiblicher Kraft und
Schönheitsideal. Neben anderen zeigt die Sammlung Werke von Barabás Miklós,
Benczúr Gyula, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál und Rippl-Rónai József und
ist täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
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A művészetek és a gasztronómia érzéki találkozásában lehet
részük azoknak, akik ellátogatnak az első győri Stílusos ART Pik-
nikre augusztus 18–19-én, melyet a Radó-szigeten rendez a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum és a Food Boom
Győr, a Stílusos Vidéki Éttermiség védnökségével.

Varázslatos környezetbe, a Radó-szi-
get árnyas fái alá érkeznek augusztus-
ban 16 vidéki étterem képviselői, hogy
fűben ülős, borozgatós piknikhangulat-
ban várják vendégeiket. A Stílusos Vi-
déki Éttermiség (SVÉT) egyesület azo-
nos felfogású, de eltérő stílusú étter-
mek baráti szövetsége. Folyamatos
szakmai munka folyik az egyesületen

belül, melynek csúcspontjait jelentik
az éves rendezvények, amelyek vissza-
adják és tükrözik az éttermek hitvallá-
sát, és remek alkalmat adnak arra,
hogy felszabadultan, a vendégekkel kö-
zösen, családias környezetben tarthas-
sanak örömfőzést, színes programok-
kal összekötve. Ennek mintájára való-
sul meg a győri piknik. „A SVÉT célja te-

hát nem más, mint időről időre össze-
hozni a fogékony közönséget és az or-
szág különböző pontjain működő kéz-
műves éttermeket. Bemutatjuk a vidék
színes gasztronómiai palettáját – laza,
családias hangulatban, különösebb
protokoll nélkül, távol a város zajától,

stílusosan” – mutatta be a társulás és
a Győrben először megrendezendő
esemény lényegét Pauli Zoltán, a SVÉT
egyik alapítója.

A Radó-szigetre látogatók 40-50
ételből kóstolhatnak. A szervezők ál-
tal meghívott éttermek, gasztromű-
helyek és cukrászdák a saját tájegy-
ségükre jellemző ételeket hozzák el,
egy komplex menüsort összeállítva,
ami által végigkóstolható az egész or-
szág. A stílusos ételek és italok mellé
pedig izgalmas zene is dukál: napköz-
ben ismert DJ-k teremtik meg a pik-
nikhangulatot, hogy a szigetre érve
a látogatók néhány órára elfelejtsék,

hogy egy nyüzsgő városban vannak.
Horváth Gábor, a múzeum rendez-
vényszervezője néhány nevet is el-
árult: zenélni fog DJ Q-Cee és DJ Elf,
koncertet ad a Barabás Lőrinc Quar-
tet, a Stereo Swing feat. Szűcs Gabri-
ella és The Anahit is.

A héten már elindult az online re-
gisztráció (regisztracio.svet.hu), ami ah-
hoz szükséges, hogy biztosan részt ve-
hessünk a kóstoláson. Nem tömegren-
dezvénynek szánják ugyanis a Stílusos
ART Pikniket a szervezők, mintegy 1500–
2000 résztvevőre számítanak. A befize-
tett összeg száz százalékban lefogyaszt-
ható. „Ahhoz pedig, hogy végig tudjuk
kóstolni a teljes kínálatot, bizony két nap-
ra lesz szükség!” – üzenik a szervezők.

A további részletekről és programok-
ról az artpiknik.hu, a facebook.com/
artpiknik és a facebook.com/stilusos
oldalakon tudhatnak meg még
többet. (x)

A Radó ezúttal

a gasztroszerelmeseké
lesz
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Méltó módon őrzik Győrben Szent László emlékét,
hiszen a díszközgyűlésen és az ünnepi körmeneten
túl minden évben a lovagkirály kora is megele-
venedik az Aranyparton. A múlt hétvégén be-
pillantást kaptunk a középkori környezetbe,
jurták, lovagi táborok között is sétálhat-
tunk, lovas és gyalogos bemutatókon
megismerhettük a korabeli hadviselést
és az akkori mindennapokat is.
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Európában az 1870-es években je-
lent meg a képes levelezőlap. Sikerét
mutatja, hogy a közvélemény nyomá-
sára az 1878. júniusi párizsi nemzetkö-
zi postakonferencián hivatalosan pos-
tai küldeménynek fogadták el, melyet
boríték nélkül lehetett feladni. A ma-
gyar képeslapkiadás kezdete az 1896-
os millenniumi évtől számítható, és a
20. század elején virágzott fel.

Az első képeslapok nagyvárosok-
ról és üdülőhelyekről készültek.
Balfról, a Sopron megyei fürdő-
helyről még a síknyomtatás el-
vén készítettek litográfiát.

A felvételek időpontjának
meghatározásánál a postabé-
lyegzés és a képeslap formai
jegyei lehetnek segítségünk-
re. Az 1890-es években még
a képes oldalra került az üze-
net, 1905-től terjedt el a ké-
peslap hátoldalának ketté-
osztása, már az üdvözlő soro-
kat is ide írva.

A könyvtár helyismereti
osztályán 1998-tól tervszerű-
en gyűjtik a megyei települé-
sek képeslapjait. Elsősorban
magángyűjtőktől, aukciós házaktól
vásárolnak, de ajándékozás útján is
gyarapítanak, kiemelt figyelmet for-
dítva a kis példányszámban nyomta-
tott, 1945 előtti darabokra.

Jelenleg közel háromezer régi me-
gyei képeslap található a helyismere-
ti gyűjteményben, melyek a könyvtár
honlapjáról elérhető digitális könyv-
tárban tanulmányozhatók: edok.gyo-
rikonyvtar.hu (x)

A városokat, falvakat ábrázoló
régi képes levelezőlapok az in-
ternetnek köszönhetően újra
nagy népszerűségnek örven-
denek. Képeslapot ma már
ugyan ritkán küldünk szerette-
inknek, de e kihalóban levő
dokumentumtípus régi példá-
nyai megőrizték számunkra a
19. és 20. század település-
részleteit, jellegzetes épülete-
it, utcaképeit. Sajátosan tük-
rözik egy eltűnt korszak at-
moszféráját – általuk szinte
időutazásban lehet részünk.

képeslapokkal
Idoutazás

Háromezer példány elérheto 
a könyvtár gyujteményében

´́
´́

´́
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Az Indul a bakterház című fim híres jelenetére sokan emlékszünk, amikor a szereplők
szilvásgombóccal dobálták egymást, és szinte abba is fulladtak bele. Eljött a nyár, a
sok friss gyümölccsel, és kiderült, a gombócot mindenki másképp szereti!

Angyalbögyöröllovel  
vagy

anélkül?

www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem  •  Győr, Hunyadi utca 2.   •   Telefon: +36-96/550-240VASÁRNAP IS  NYITVA!

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

Bevásárlólista
70 dkg burgonya, 25 dkg liszt, csipet só,
20 db szilva, 1 db tojás, 2 evőkanál cukor,
2 teáskanál őrölt fahéj, 50 g porcukor, 
3 evőkanál vaj, 10 evőkanál zsemlemorzsa+fahéj

Korábban a szegények ételé-
nek hívták, de én inkább a lele-
ményes háziasszonyok újabb
találmányának neveztem vol-
na! A megfőtt krumpliból vagy
püréből – amit ebédre készítet-
tek – ha maradt egy kicsi, máris
össze lehetett gyúrni a gombó-
cot, nudlit, rösztit, dödöllét,
krokettet, knédlit vagy akár egy
pogácsát is. A lehető legjobb
tészták egyike, hiszen a krump-
litól ízes, puha marad másnap
is az étel. Viszont, itt kell meg-
jegyeznem, hogy sok-sok he-
lyen a szilvás, barackos vagy
bármely gyümölcsös gombó-
cok csak akkor számítanak tisz-
tességes fogásnak, ha mellé
nudli is jár. Mikor már a lendü-
let elfogy, gombóc helyett hosz-
szú, vékony rudakat sodornak
krumplis tésztából és öt centi-
méteres darabokat szeletelnek
belőle, majd ezt is kifőzik. Meg-
hempergetik a pirított, fahéjas,
cukros zsemlemorzsában (Felvi-
déken prézlinek hívják, de a
környékönkön is hallani, hogy
így emlegetik), és a gombócok
köré tálalják. Ennek bizony van
egy neve is, amit nagyanyám
angyalbögyöröllőnek hívott.
Könnyen ki lehet találni a szó
mögöttes tartalmát, azaz jelen-
tését, amit kislányként igen

csak nem szívleltem. Nagyma-
mám az első adagnál már elma-
gyarázta, hogy a karácsonyi kis-
angyalok fityegőiről van szó,
amit most kiszed a tányérom-
ba. Ettől kezdődően, én már
nem ettem sem szilvás gombó-
cot, sem pedig nudlikat, min-
den bizonnyal azért, amiért a
madártejet sem, miután nagy-
mamám elmesélte, hogy az ud-
varon lévő galambokat fejte
meg, így került az asztalra. Ter-
mészetesen, az idő elteltével
minden kiderült, mi több, imá-
dom a szilvás gombócot, de
nem angyalbögyöröllővel, ha-
nem csupán szilvával a közepén.
Rengeteg lisztes, kemény gom-
bócot kóstoltam már, de az igazi
gombócok könnyedek, érezhe-
tően krumplisak, és a benne lé-
vő gyümölcs magja helyén bi-
zony fahéjas cukor olvad. Ilyen
recept következik most, amiben
én még nem csalódtam:

#szarkazsófi

Elkészítés
1. A krumplit héjában főzzük meg

egy evőkanál sóval. Megpucoljuk, és
még langyosan lereszeljük. 2. A szil-
vákat kimagozzuk, de nem szedjük
szét teljesen, mivel a belsejükbe a fa-
héjjal összekevert kristálycukorból te-
szünk egy kiskanállal. 3. A már kihűlt
reszelt krumplihoz hozzáadjuk a to-
jást, a lisztet és lágy tésztát gyúrunk
belőle. A továbbiakban pedig lisztes

kézzel dolgozunk majd. 4. Belisztezett
deszkán nyújtjuk a tésztát, kockákra
vágjuk és egy-egy szilvát csomagolunk
egy kockába.  5. Enyhén sós, forrás-
ban lévő bő vízbe dobjuk az elkészült
gombócokat és hagyjuk, hogy feljöjje-
nek a víz felszínére, miután még 4-5
percig főzzük. 6. Az olvadt vajon meg-
pirítjuk a zsemlemorzsát egy kis fahéj-
jal, majd a gombócokat, esetleg nud-
likat ebbe hempergetjük bele. Tejföl-
lel, porcukorral tálaljuk!

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

Minôségi kivitelezés!
Alacsony energiaigény, igényes megjelenés.

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

49.990.000 Ft
Fûtéskész ár: Molnár Dávid: 

20/802-4712

A tárlaton Nagy Ferenc fotói kerül-
nek reflektorfénybe. Júniusban lát-
hatta először a képeket a nagyérde-
mű, hiszen a nagy sikerű budapesti
bemutatón már bemutatkoztak az ál-

latportrék. A nagy sikeren felbuzdul-
va, Győrben is debütál az egzotikus
kisállatokról készült briliáns szakmai
remekmű. „Tavasszal a prémium mi-
nőségű kamerákat és objektíveket

gyártó Leica cég magyarországi ve-
zérképviselete keresett meg, hogy
szeretnének egy rendkívül színes be-
mutatót a nemzetközileg is egyedül -
álló munkáimból” – mondta el érdek-
lődésünkre Nagy Ferenc, aki a Győr+
Média munkatársa.

A mostani tárlatnak ékszerbékák,

makibékák, hegyi és síkvidéki kamé-
leonok, valamint gekkók lélegzetelál-
lítóan részletgazdag portréi a fősze-
replői. Nagyméretű, másfél- és két-
méteres nyomatokkal hófehér hátte-
rű kiállítási installáció fogadja a bevá-
sárlóközpontban sétáló és vásárló
embereket. A fotográfus, aki szakmai
tudása javát adta bele ebbe a több
száz fotó esszenciáját alkotó sorozat-
ba, egyébként nemzetközileg elis-
mert portré- és természetfotós.

Nagy Ferenc a Győr+ Média követő-
inek egyébként is ismerős lehet: a
Győr+ Televízión fut Zooo+ Magazin el-
nevezésű, félórás ismeretterjesztő ma-
gazinműsora, kéthetente pedig a meg-
újult Zooo+ rovatával találkozhatnak ol-
vasóink a Győr+ Hetilap hasábjain is. 

„Ez a szakmai siker nem nekem szól
elsősorban, hiszen egy csodálatos csa-
patban alkothatok” – hangsúlyozta.

Inspirálónak tartja,
hogy felvegye a ver-

senyt a fiatal és
tehetséges
szakmai stáb-
bal, valamint
a hatalmas
rutinnal ren-

delkező senior
munkatársakkal.

„Rendkívül sok erőt ka-
pok ebből a csapatmunkából, ahol ki-
emelkedő tudású szakembergárda se-
gíti erőfeszítéseinket, a nézők és a lel-
kes olvasótábor örömére” – zárta sza-
vait Nagy Ferenc. 

A kiállítás július végéig látható az Ár-
kád bevásárlóközpontban. A tárlat in-
gyenesen látogatható.

Egzotikus kisállatok a bevásárlóközpontban

Különleges békák,
kaméleonok és gekkók

a fôszereplôk

SOKSZÍNU 
természet

´́
Csütörtökön nyílt meg az Árkád Győr bevásárlóközpontban, a Győr+
Média és a Leitz Hungária közös fotókiállítása.



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
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Évről évre növekszik azok száma, akik téli gu-
mival autózzák végig az évet. „Statisztikával nem
szolgálhatok, mivel a téli abronccsal közlekedők
nem jelennek meg nálam” – mondta megkeresé-
sünkre az egyik gumiszerviz tulajdonosa. Azt azon-
ban tudja, ők döntően anyagi okok miatt nem
használnak az évszakoknak megfelelő abroncsot.

Bár az autósok körében tartja magát az elmé-
let, hogy inkább nyáron téli gumi, mint télen nyári
gumi, ez nem fedi a valóságot. Például ha 11–26
°C melegben 80 km/h sebességről állásig fékez-

zük a járművet, nedves útfelületen a nyári gumi-
val 4 méterrel rövidebb a fékút, mint téli gumival.
Ugyanilyen hőmérsékleten, száraz úttesten, 50
km/h sebességről fékezve, a fékút 1,5 méterrel
lesz rövidebb a nyári gumival, mint a télivel.

A téli készlet használatával pénzt sem spórolunk,
az ugyanis magas hőmérsékleten amortizálódik,
egy melegebb nyáron milliméterek kopnak el belő-
le. A szakember szerint egyre többen használnak
négy évszakos gumit, a lusták abroncsát. Ez sem
ideális, de sokkal jobb, mint nyáron a téli készlet.

Nem érdemes 

TÉLI GUMIVAL
kockáztatni

Egy nemrégiben közzétett
felmérés szerint, júniusban
a magyar autósok egyhar-
mada még mindig téli ab-
ronccsal szerelt autóval köz-
lekedett. Aki így tesz, pénzt
dob ki az ablakon, magát és
másokat is veszélyeztet.

Szerző: Koloszár Tamás / Fotó: O. Jakócs Péter

A győri önkormányzat és a Keret
Kulturális és Szabadidő Egyesület
programjának célja a mindennapi
mozgás népszerűsítése volt a lakos-

ság, elsősorban pedig
most a középisko-

lás korosztály
körében. A
programok a
Kerékpáros és
parkolási inf-

rastruktúra-fej-
lesztés Győrben

című projekt kereté-
ben valósulhatnak meg.

A legtöbb kerékpárost felsorakoz-
tató középiskola – a versenyben lé-
vő hét középiskola közül – a Győri
Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám
Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája (PÁGISZ) lett, a ver-
seny napján ugyanis közel hatvanan
tekertek be az iskolakapun. A Beer-
Bike túrát a tanári kar nyerte, a na-

A Bringázz a suliba kampány áprilisban versenyre hívta a győri középisko-
lásokat és tanáraikat. A feladat egyszerű volt: egy adott napon minél töb-
ben biciklizzenek az iskolába.

pokban pedig fel is használták az
utalványt. Sokan szerették volna ki-
próbálni az egyedülálló tekerős lazí-
tást, így két turnusban, összesen
húsz oktató indulhatott el. Minden-
ki nagyon élvezte a lehetőséget, jó
hangulatban, zenére olykor-olykor
énekelve tekerték végig a túrát. Ez
egyébként a résztvevők véleménye
alapján sokkal melósabb, mint azt
első körben gondolnánk. A bringa
érdekessége, hogy a vendégek ha-
bár úgy ülnek, mintha egy asztalnál
innák a habzó italukat, de ahhoz,
hogy haladjon a járgány, tekerniük
kell. Az első pár perc után általában
már rutinosan megy a mozdulat, és
a résztvevők élvezni is tudják a tájat,
valamint a frissítőket.

Az iskola nagyon hálás volt a lehe-
tőségért, és természetesen a követ-
kező tanévben is arra biztatják diák-
jaikat, hogy minél többen használják
a biciklijeiket tanítási napokon is. (x)

Énekelve tekerték
végig a túrát 

BeerBike-on 
lazított a PÁGISZ tanári kara
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Alberti e Santi, 50 éve vezetô cég a nemzetközi szállítmányozás és logisztika
területén, ügyfelekkel és alvállalkozókkal szerte a világon

MUNKAERÔT KERES GYÔRI IRODÁJÁBA
NYITOTT POZÍCIÓK
• customer service activities

coordinator
• customer service operators
• transport managers
• sales managers

ELVÁRÁSOK
• angol nyelvtudás
• olasz nyelvtudás
• fuvarszervezés és nemzetközi szállítmányozás

terén szerzett tapasztalat

További információért látogasd meg honlapunkat http://hu.albertiesanti.it

Ha a felsoroltak közül legalább egy
feltételnek megfelelsz, LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA!

risorseumane@albertiesanti.net

CsatlakozzHOZZÁNK!

A győri Xantus János Állatkert-
ben idén is igazi baby boom tartja
izgalomban a látogatókat és a gon-
dozókat. Szinte nincs olyan hét,
hogy ne számolhatnánk be újabb
jövevényekről.

Elsők között született tavasszal, az
öt rosszcsont gyűrűsfarkú maki,
majd a tapírfiú, Chili érkezett. A dám-
szarvasoknál és a muflonoknál is sor-
ban örülhettünk a kisgidáknak. Aki a
majmokat szereti, nálunk az sem ma-
rad baby-élmény nélkül, a pár hetes
mókusmajom-apróságot és a kis hu-
szármajomkölykeinket is imádni fog-
ja. Ha a szemébe nézünk ezeknek a
csillogó tekintetű apróságoknak, ga-
rantáltan azonnal a szívünkbe lopják
magukat.

Az újszülött mókusmajmok töme-
ge, fejlettségüktől függően, 72–144
gramm. Ez meglepően nagynak szá-

BÉBIÖZÖN
mít az állatvilágban, az anyuka 400
grammjához mérve. A kölyöknevelés
a nőstények feladata, a hímek csak
az őrködést vállalják.

A kis huszármajmok, az első he-
tekben szorosan kapaszkodnak az
anyjuk hasán, így a gondozóink is
csak távolról pillanthatják meg őket.
A kölykök most már egyre önállób-
bak, már a saját lábaikon is próbál-
koznak a közlekedéssel. Nagyobb tá-
volságra azonban még nem merész-
kednek, hiszen amint megijednek,
azonnal visszakapaszkodnak a bizton-
ságot nyújtó anyjukra. A csapatban
élő idősebb nőstények rendszeresen,
mint „nagynénik” felügyelik a nagy-
világgal ismerkedő kölyköket, amik,
közel egyéves korukig anyatejjel táp-
lálkoznak.

Jöjjenek el, és csodálják meg
őket! Nyáron is vár az állatkert!

A vakáció idején, az összes nyá-
ri program közül talán az egyik
legjobb az állatkerti látogatás,
különösen akkor, ha cuki állat-
kölykök is szaladgálnak a kifu-
tókban.

NYÁRI Szöveg és fotó: Xantus-állatkert
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Gyõr, Kölcsey u. 1.  Info: 96/313-953 • 06-30/6827-591 • 06-30/9473-535

Puskás Profil
HÁZTARTÁSI GÉPEK • BEÉPÍTHETÔ KÉSZÜLÉKEK • KLÍMÁK

szerviz

szaküzlet

üzembehelyezés
5 év garancia

CÉGEKNEK, ASZTALOSOKNAK EGYEDI CSOMAGÁR!

A Győr-Szol Zrt. biztonsági cso-
portjának munkatársai 439 szelektív
hulladékgyűjtő szigetet és 28 egyéb
közterületet ellenőriztek. Összesen
242 helyszínen tapasztaltak illegális
hulladéklerakást. Az illegálisan elhe-
lyezett hulladék átvizsgálását követő-
en, 31 alkalommal kezdeményeztek
utólagos eljárást. Bár az elkövetők
tetten érése a legnehezebb feladat,
a második negyedév során 16 eset-
ben a helyszínen szembesítették tet-
tükkel a szabálytalankodókat, akik így
nem kerülhették el a büntetést. A la-
kosság továbbra is segíti az ellenőrök
munkáját, 18 esetben bejelentés
nyomán intézkedtek.

A közterület-felügyelet is aktívan
kivette részét az illegális hulladékle-
rakás elleni harc csatáiból: áprilisban
79, májusban 77, júniusban 84 alka-
lommal szabtak ki szabálysértés mi-
att 5 és 50 ezer forint közötti helyszí-

Eladó gépjármu

Eladó 
MERCEDES SPRINTER
308CDI tehergépjármű. Gyártási
év: 2002. Km: 338.000. Műszaki
érvényessége lejárt. Irányár:
400.000 Ft + áfa. 

ÉrdeklŐdni lehet: hétfŐtŐl péntekig
10 és 14 óra között, a 06-20/594-1545
telefonszámon.

´´

A Győr-Szol Zrt. biztonsági csoportja, a győri közterület-felügyelet
dolgozói és a városi rendőrkapitányság közreműködői az elmúlt
hónapokban is szemmel tartották a szelektív hulladékgyűjtő szi-
geteket, a közterületeket, hogy lehetőleg tetten érjék a szabály-
talankodókat, az illegális hulladékelhelyezőket. A csoport az év
második negyedévében 16 alkalommal 17 különböző helyszínen
vett részt közös akcióban.

ni bírságot. Ezen felül ugyanezekben
a hónapokban összesen 24 esetben
feljelentéssel éltek, ami azt jelenti,
hogy az elkövetőknek akár több mint
százezer forintos pénzbüntetést kel-
lett fizetniük.

Szomorú tapasztalat, hogy az inten-
zív ellenőrzések és a kiszabott bünteté-
sek ellenére, nagyon sokan és sokszor
megszegik a hulladéklerakás szabályait.
A helyszínen elkészített fotók igazolják,
hogy a szelektív hulladékgyűjtő szige-

tekre sokan vegyes háztartási hulladé-
kot visznek, a kukák mellett hagyott
szatyrokban, műanyag táskákban, vala-
mint magukban az edényekben pedig
jócskán található oda nem való, illegáli-
san lerakott hulladék.

SZEMETELNEK
A büntetések ellenére is

Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos muszaki elokészíto

komuves muvezeto villanyszerelo muvezeto

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

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

Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség.

kézi úttisztító



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

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”
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A Győr-Szol Zrt. értesíti a lakosságot, hogy a Győrkőc Olimpia vízilab-
da-mérkőzéseinek lebonyolítása miatt, a Magyar Vilmos Uszoda július 6-
án, pénteken, illetve július 7-én, szombaton egész nap, valamint július 8-
án, vasárnap délelőtt zárva tart. Nyitás: július 8-án, vasárnap 13 órakor.
A Győr-Szol Zrt. köszöni az uszoda látogatóinak megértését és türelmét.

Vízcsőtörés hibaelhárítása miatt
bontottuk fel az útburkolatot Győr-
ben, a Szent Imre úton, a Lomnic ut-
cánál, és rövidesen hasonló nagy be-
avatkozásra kerül sor a Szigethy Atti-
la út–Nagy Imre út csomópontban
is. Az erre közlekedőknek néhány na-
pig érdemes más útvonalat választa-
ni. A rendkívüli csapadék miatt a szo-

ZÁRVA LESZ
a Magyar Vilmos Uszoda

Az Észak-dunátúli Vízügyi Igazgatóság, a Pannon-Víz Zrt. és a
Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma
együtt ünnepli a Nemzetközi Duna Napot a Győrkőcfesztiválon.
A Széchenyi téri vizes helyszínen izgalmas játékokkal várjuk az
érdeklődőket: lesz agyagozás, papírhíd-építés, vízipisztolyos cél-
ba lövés, vízkóstolás, vízi-közmű terepasztal, labirintus, puzzle
játékok, színezők, kvíz és kézműves játék, karikadobálás és még
egy igazi kis markolót is bemutatunk. A vizes játékok különösen
aktuálisak idén, hiszen az Európa Kulturális Fővárosa címre be-
nyújtott pályázatban az áramlás kapta a kulcsszerepet.

kásosnál több csatornahibát kellett
javítani a szakembereknek. A Czu -
czor Gergely utca 36. előtt, valamint
a Közép és a Temető utcában meg-
süllyedt, sőt néhány helyen be is sza-
kadt az útburkolat a csatornák felett.
Mindhárom helyen végeztünk a javí-
tással, a Czuczor Gergely utcában
már az aszfaltozás is megtörtént.

GYORI ´́ hibaelhárítások

*     *      *

Legyen ön is a munkatársunk!
Munkatársat keresünk a Pannon-Víz Zrt. Anyagbeszerzési és raktározási

csoportjába, raktáros munkakörbe! Az önre váró feladatok biztosítják a za-
vartalan raktári kiszolgálást és folyamatos raktári adminisztrációt. Ön az ide-
ális jelölt, amennyiben: középfokú végzettséggel, logisztikai területen szer-
zett tapasztalattal, felhasználói szintű számítógépes ismerettel rendelkezik
és fizikailag terhelhető. Előnyt jelent: targoncavezetői jogosítvány, SAP-is-
meretek. Munkavégzés helye: 9025 Győr, Gyepszél u. 15.

Amit kínálunk: azonnali munkakezdés, hosszú távú munkalehetőség, ha-
tározatlan idejű szerződés. Jelentkezés: július 16-ig

Szakmai önéletrajzát – a pozíció megjelölésével – küldje a 9025 Győr, Or-
szágút u. 4. postacímre vagy az iktato@pannon-viz.hu e-mail-címre.



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

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

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

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

Kárpitozás! Ülő, fekvő bútorok
javítása, áthúzása, anyagválasz-
tással. Ingyenes felmérés –
szállítás. Autók, robogók kárpit-
jainak javítása, áthúzása. Tele-
fonszám: 06-70/884-6838.

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

Mozgásgyógyászat! Fizikai fáj-
dalmak, sérülések, zsibbadá-
sok, gerincbántalmak, izom-
sorvadás gyógykezelése. Sa-
modai 06-30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

Július 11., szerda: Felvásárlás
Hotel Rába 10–18-ig. Arany
ékszerek: 6000-18.000 Ft.
Ezüst: 100–500 Ft. Festmé-
nyek, porcelánok, borostyán
ékszerek, háború előtti képes-
lapok, régi fém-, papírpénzek,
szarvasagancs. Díjtalan kiszál-
lás. 06-70/381-6345

Életjáradékot vagy eltartási
szerződést kötne középkorú
pár 4 éves kisfiúval Győrön
belül. 06-70/242-5261

Gorenje hűtőgép eladó! 10
éves, jó állapotban. 20.000 Ft.
Tel.: 06-96/421-983 (Győr).

Bélyeget, képeslapot, fém- és
papírpénzt, kitüntetést, jel-

vényt, egyéb régiséget vásá-
rol magángyűjtő, díjtalan ki-
szállással. Pál István. Telefon:
06-20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás. Ná-
dorvárosban garázst vennék.
Telefonszám: 06-70/564-
2280.

Készpénzért magas áron antik
bútort, festményt, herendi
porcelánt, eozinos Zsolnayt,
kristályokat, ezüst tárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve-
ket, dísztárgyakat, hagyatékot
vásárolunk. Hívjon bizalom-
mal! Érdeklődés az alábbi te-
lefonszámon: 06-70/640-
5101. Kérésre díjtalanul ház-
hoz megyünk!

INGATLAN

Győrságon, 682 nm-es, pano-
rámás építési telek eladó.
2.190.000 Ft. 06-20/276-
1706

LAKÁSCSERE

Győr-Sárás, 1+fél szobás, kom-
fortos, 43 nm-es, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne, 50-55 nm-es, 2 vagy
1+fél szobás, határozatlan
bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán A. u. kizárva. 06-20/396-
4095

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

06-96/505-050

Sáráson, 1 szobás, 31 nm-es
félkomfortos, teljesen felújí-
tott, fatüzeléses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 35–50 nm-es, 2 szobás,
határozatlan bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros,
Bán Aladár u. kizárva. (Hirde-
tésszám: 656.)

Szigeti, 1 szobás, hálófülkés,
33 nm-es, komfortos, egyedi
gázfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserél-

ne, 49–68 nm-es, 2-3 szobás,
határozatlan, liftes házban 4.
emeletig lévő, megvásárolha-
tó, bérleti szerződéses lakás-
ra. Gázkonvektoros kizárva.
(Hirdetésszám: 517.)

Nádorvárosi, 2 szobás, 55 nm-
es, összkomfortos, felújított,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 55–68 nm-es,
1+ 2 fél szobás, határozott-ha-
tározatlan nádorvárosi, adyvá-
rosi vagy marcalvárosi bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 518.)

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-
es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne, 65–110 nm-es, 3-4 szo-
bás, határozott-határozatlan
bérleményre. Belváros, Újvá-
ros, Ifjúság krt. és Bán A. u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 523.) 

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es,
komfortos, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 50 nm-es, 2-3 szobás, ha-
tározatlan, szabadhegyi, első-
sorban Zöld utcai bérlemény-
re. (Hirdetésszám: 524.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-
es, összkomfortos, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 53–65 nm-es, 2–3
szobás, határozatlan, kizáró-
lag megvásárolható, tartozás
nélküli bérleményre. Sziget,
Újváros, Marcalváros I-II és
Bán Aladár utca kizárva. (Hir-
detésszám: 525.)
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

Várjuk
szíves érdeklôdésüket
elérhetôségeinken:

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

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

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

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

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam beiskolázási
lehetôséggel. Ha szeretnél ingyenesen OKJ -s
targoncavezetôi jogosítványt szerezni, 
JELENTKEZZ!

Ami a  munkakör betöltéséhez szükséges:
• 8 ált. iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
Ami a munakakör betöltéséhez szükséges:
• OKJ-s bizonyítvány (szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány
• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

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

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

(lakáshitel törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

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

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

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

SZOLGÁLTATÁS

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

Figyelem! Figyelem! Arany-,
ezüst-, borostyán-, régiségfel-
vásárlás. Győr Hotel Rába
Konferencia Termében, július
11., szerda 10–18-ig. Festmé-
nyek, régi pénzek, képesla-
pok, kitüntetések, porcelá-
nok, Zsolnayk, mindenféle fel-
húzós karórák, hagyatékok!
06-70/381-6345

Autófelvásárlás! Adásvételi-
vel, azonnal készpénzfizetés-
sel! Öreg, sérült, műszaki hi-
bás, feleslegessé vált autóját
megvásároljuk hivatalos szer-
ződéssel! 06-30/527-5563,
e-mail: dcarkft81@gmail.com
1 órán belül válaszolunk le-
velére!

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok.
Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/882-
6590.

Redőny, gurtnicsere, szúnyog-
háló, reluxa, szalagfüggöny rö-
vid határidővel. Ingyenes fel-
mérés! 06-70/233-9213

Lomtalanítást vállalnék, lakás-
ok, pincék ürítését, takarítá-
sát, megegyezés szerint. 06-
70/675-0654

Lomtalanítást vállalok, eltaka-
rítom limlomját, ingyen elszál-
lítom felesleges holmiját.
06-20/996-7268

Lomtalanítást vállalok teherau-
tóval. Hívjon bizalommal! Kősze-
gi Tibor. Tel.: 06-20/551-3865.

Mindennemű kárpitozást, ja-
vítást vállalok ingyenes felmé-
réssel, vidéken is. Nagy szö-
vetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198.

Kertek rendezését, fűkaszálást,
elhagyott kertek, telkek gondo-
zását, fakivágást, tuják nyírását
vállalom. 06-20/517-2701
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• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

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

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

U18-as Atlétikai EB: 
a kontinens legjobbjai városunkban

A megnyitón Borkai Zsolt köszön-
tötte a fiatalokat. „A tavalyi EYOF-ot
az Európai Olimpiai Bizottság elöljá-
rói minden idők legjobb ifjúsági olim-
piai fesztiváljának nevezték. Az atlé-
tika is ott volt az esemény tíz sport-
ága között, és örökre emlékezetes pil-
lanatokat szerzett a nézőknek, részt-
vevőknek. Olyan létesítmények épül-

tek Győrben, amelyek arra hivatot-
tak, hogy a lehető legmagasabb szín-
vonalú világversenyeket rendezzünk
bennük. Városunk legendásan jó házi -
gazda, ezt ezúttal is bizonyítani fog-
juk” – mondta Győr polgármestere.

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai
Szövetség elnöke a megnyitón azt
emelte ki, hogy ezzel a versennyel
Magyarország az első az európai szö-

vetség 51 tagországa közül, ami min-
den elérhető atlétikai kontinensvia-
dalnak volt már rendezője.

Legutóbb 2001-ben, Debrecenben
rendezhetett Magyarország utánpót-
lás-világeseményt, melyen olyan ne-
vek is feltűntek, mint: Allyson Felix
vagy Usain Bolt. A jelen tehetségei és
az Eb-résztvevői, és a legnagyobb lét-
számmal induló magyar csapat tagjai

között győriek is lesznek Répássy Han-
na, Simon Virág, Zatykó Luca és Lend-
vai Luca személyében,.

„Az EYOF-on is szülővárosomban
versenyezhettem, és soha nem fogom
elfelejteni azokat a napokat. Remélem,
ezúttal is hasonló élményekben lesz ré-
szem a többi versenyzővel együtt. Itt
lesznek a barátaim, a családom, ez ter-
mészetesen plusz motiváció. Az biztos,

hogy a fiatalok többsége a győrinél
jobb pályákon még soha életében
nem versenyzett” – mondta a GYAC
sportolója, Simon Virág, aki 200 méte-
res síkfutásban és svédváltóban áll rajt-
hoz. A versenyek pénteken, szomba-
ton és vasárnap is reggel 10 órakor kez-
dődnek, és estig tartanak. A leghosz-
szabb a vasárnap lesz, hiszen ekkor
nagyjából 21.30-kor zárul a program.

A Dunakapu téri ünnepélyes meg-
nyitóval, és a csütörtök délelőtti
versenyekkel elkezdődött az U18-
as korosztály atlétikai Európa-baj-
noksága Győrben, az Olimpiai
Sportparkban. Az Eb-n 50 ország
1063 versenyzője indul a különböző
számokban, ez csaknem százötven
fővel több, mint a legutóbbi Tbiliszi-
ben rendezett kontinensviadalon.
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A Schnellecke Logistics, az autóipar vezetô globális
logisztikai vállalata, induló gyôri egységéhez keres
munkatársakat az alábbi pozícióba:

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

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

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

JELENTKEZNI LEHET:
Önéletrajzzal a cég telephelyén személyesen:

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

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

Pályázat „Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” elnyerésére

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
„Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” elnyerésére.

Pályázat tárgya
A pályázat tárgya azoknak a győri sportszervezetben aktív tagsági jogviszonnyal rendelkező egyé-
ni sportolóknak a támogatása, akik a 2020. évben Tokióban megrendezésre kerülő XXXII. Nyári
Olimpiai Játékokon vagy a XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon történő részvétel megszerzését és
sikeres olimpiai szereplést tűzték ki célul.

Támogatható létszámkeret
Az ösztöndíjban részesíthető sportolók maximális létszáma 10 fő.

Pályázat beérkezésének határideje
A pályázat beérkezésének határideje 2018. július 31. 15 óra.

Pályázat benyújtásának módja
A pályázat kizárólag személyesen nyújtható be a pályázat benyújtásához szükséges dokumen-
tumok beadásával, amelyeket zárt borítékban egy példányban „Győri Olimpiai Reménységek
Ösztöndíj” jeligével ellátva, Győr MJV Polgármesteri Hivatala Sport Osztályára (a továbbiakban:
Sport Osztály) – 9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 48. sz. iroda – kell eljuttatni, ügyfélfogadási
időben. 

A pályázati feltételekrŐl és a pályázás további részleteirŐl az onkormanyzat.gyor.hu honlapon
a pályázatok menüpont alatt tájékozódhat, ahonnan a szükséges pályázati dokumentumok
is letölthetŐk.
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Fantasztikus magyar eredmények-
kel zárult Bakuban az ifjúsági olimpia
kvótaszerző versenye, ugyanis mind a
négy magyar tornász, Bácskay Csen-
ge, Schermann Bianka, Balázs Kriszti-
án és a győri Mészáros Krisztofer is if-
júsági olimpiai részvételt érő helyen
végzett. A fiúknál a GYAC tehetségén
kívül Balázs Krisztián is kiharcolta a
részvételi jogot az októberi Buenos Ai-
res-i ötkarikás játékokra, azonban
nemzetenként csak egy férfi és egy
női tornász képviselheti hazáját.

MÉSZÁROS
KRISZTOFER 
kvótát szerzett

„Balázs Krisztián egyéni össze-
tettben a harmadik helyen zárt,
Mészáros Krisztofer pedig nyolcadik
lett, így mindketten bekerültek a
legjobb ti-
z e n h é t
versenyző
közé, akik
eredménye-
ik alapján indul-
hatnak az olimpián. Mivel országon-

ként csak egy fiú és egy lány kvóta
jár, így jelenleg úgy néz ki, hogy a
Ferencváros sportolója képviselheti
Magyarországot Argentínában,
azonban a szövetségi kapitány az
októberi forma alapján dönt. Addig
hátravan még egy junior Európa-
bajnokság augusztus elején Glas-
gow-ban, a fiatalok most erre ké-
szülnek a tatai edzőtáborban, nyil-
ván az ott elért eredmény is befo-
lyásolja a kapitány döntését” –
mondta Mészáros Sándor, a GYAC

szakosztályvezetője. Az azeri

fővárosban rendezett viadalon
32 ország fiatal tornászai mérték
össze tudásukat.

IFJÚSÁGI OLIMPIA:

„Az időjárás szeszélyes volt, ami alapjai-
ban meghatározta a halfogási lehetősége-
ket. Fő hal a ponty volt, kevés kárász és tör-
peharcsa jelenléte mellett helyenként sne-
cizéssel lehetett súlyt gyűjtögetni. A csapat-
szellem előrevitte egységünket. Bizonyítja
ezt többek között az is, hogy az első forduló
végeztével a második etapban tudtunk elő-

rébb lépni” – mondta Hamar Ferenc edző.
Győr-Moson-Sopron megye csapatában
Széphegyi Máté, Hoffer Réka, Ifj. Hamar Fe-
renc, Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, Pár-
kányi Gábor, Ágoston Lajos, Baruta Richárd,
Horváth Csaba, Magyar Balázs és Magyar
Gábor szerepelt, a csapat vezetője Gratzoll
László, edzője Hamar Ferenc.

Szegeden a Maty éren rendezték az LV. Országos Horgász Csapat Bajnokságot, ahol
Győr-Moson-Sopron megye versenycsapata erős mezőnyben a 19 induló között
az előkelő második helyen végzett.

EZÜSTÉREM eros mezonyben´́ ´́
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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

Alaposan átalakult játékoske-
rettel vágott neki a következő
idény felkészülési időszakának
az ETO FC Győr. Az NB II-ből az
élvonalba jutást megcélzó zöld-
fehérektől a lejáró szerződésű
futballisták közül távozott Za-
mostny Balázs, Beliczky Gergő,
Gyagya Attila és Szabó Lukas.
Közös megegyezéssel bontott
szerződést a klub Rokszin Ádám-
mal és Daru Bencével, utóbbi já-
tékos Pakson folytatja pályafutá-
sát. Valószínűleg a kapus Szat-
mári Zoltán is elhagyja az ETO-t.
Az érkezők között az új vezető-
edző, Mészöly Géza bemutatá-
sakor már bejelentették a koráb-
bi MTK-s Jakab Dávid nevét.
Hozzá újabb öt labdarúgó csat-
lakozott és írt alá az ETO-hoz. A
Győr legutóbbi bajnokcsapatá-
nak válogatott középpályása,

Koltai Tamás Paksról tér vissza.
A 25 éves védő, Tar Zsolt a Pus-
kás Akadémiától érkezik, a ruti-
nos Marko Vukaszovics pedig a
szerb Vojvodinából igazol Győr-
be. Baracskai Roland egy évre
kölcsönben szerepel majd Mé-
szöly Géza együttesében. A bal
oldali védő a Puskás Akadémia
nevelése, az élvonalban pedig a
Mezőkövesdnél kapott lehető-
séget. Az egykori U20-as vb-gól-
király Mervó Bence, Koltai Ta-
máshoz hasonlóan, nevelőegye-
sületéhez jött vissza. Mervó sváj-
ci és lengyelországi légióskodás
után, legutóbb Dunaszerdahe-
lyen szerepelt.

A játékoskeret még nem
végleges, a klubvezetés több já-
tékost igazolna még, elsősor-
ban egy rutinos kapust és egy
védőt. Tárgyalások folynak ez

ügyben, aláírt szerződés azon-
ban még nincs.

Egy plusz egy éves megálla-
podást kötött a szintén NB II-es
Gyirmót FC Győr Marek Strestík-
kel. A cseh–magyar kettős állam-
polgárságú, cseh válogatott tá-
madó a Győri ETO 2013-as NB I-
es magyar bajnok csapatának
meghatározó tagja volt. A klub
kétéves szerződést kötött a kö-
zéppályás Heffler Norberttel. A
gyirmótiak leigazolták Vólent
Rolandot Siófokról, és kölcsön-
be érkezik hozzájuk Herjeczki
Kristóf a Honvédból. Távozik a
klubtól Achim Zoltán, Burányi
Tamás, Kőris Krisztián, Kovács
Zsolt, Laki Balázs, Lengyel Dáni-
el, Németh Zsolt, Kiss Máté, Pa-
ku Roland, Présinger Ádám, Se-
bők Zsolt, Stieber András és Vö-
rösbaranyi Armand.

Sorsoltak a női kézilabda Bajnokok Ligájában.
Azonos ágra került a címvédő ETO és a Ferencvá-
ros. A győriek az első kalapban szerepeltek, és a
német Thüringer HC és a szlovén Krim Mercator
Ljubljana társaságában a C csoportba kerültek,
amelyhez csatlakozik majd a 2. selejtezőcsoport
továbbjutója. A Ferencváros a harmadik kalapból
várta a sorsolást, és a román CSM Bucuresti, illet-
ve a norvég Vipers Kristiansand együttesével a D
csoportba került, amely az 1. selejtezőcsoport to-
vábbjutójával lesz majd teljes. „Első ránézésre a
tavalyinál jóval könnyebb a beosztásunk” – nyilat-

kozta Danyi Gábor, a Győr új vezetőedzője. Hozzá-
tette, nem csupán a továbbjutás a céljuk a cso-
portkörben, hanem a maximumra törekednek,
ahogyan eddig is. „Nem árulok el nagy titkot azzal,
hogy esetenként más rendszerben fogunk dolgoz-
ni, újfajta megközelítéssel próbáljuk a Bajnokok Li-
gája-trófeát megvédeni. Ami működött és jó volt,
azt természetesen megtartjuk.”

Danyi Gábor reményei szerint a következő
szezonban elkerüli együttesét a legutóbbi évad-
ban tapasztalt sérüléshullám. Az ETO felkészülé-
se július 19-én kezdődik. 

NÉMET és SZLOVÉN ellenfél vár az ETO-ra

KOLTAI és MERVÓ Gyorben,
STRESTÍK Gyirmóton folytatja

´́
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A CMB Cargo UNI Győrben foly-
tatja pályafutását Raksányi Krisztina,
a női kosárlabda-válogatott csapat-
kapitánya. A 27 éves játékos számá-
ra nem lesz ismeretlen a győri csar-
nok, mivel a 2012/2013-as szezon-
ban már szerepelt a zöld-fehérek-
nél. Raksányi Diósgyőrből érkezik,
noha a szezont még a PEAC-Pécs
csapatában kezdte. Új játékos lesz a
szintén Diósgyőrből érkező Nagy
Dóra, továbbá a 27 éves Krnjic Sara.
A szerb válogatottal Európa-bajnok
és olimpiai bronzérmes center az el-
múlt idényben Szekszárdon szere-
pelt, amellyel kupagyőztes, vala-
mint bajnoki ezüstérmes lett.

A klub négy új légióst szerződtetett,
akik közül a görög Artemisz Szpanu ha-
zája válogatottjával részt vesz ősszel a

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: július 6—12.

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

209 Ft/db

850 Ft/kg

Sertéslapocka

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Steffl dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Helyben készített, juhbélbe
töltött grillkolbász

1099 Ft/kg

Lecsónak való paprika
07.06.—07.08.

159 Ft/kg

Fa tusfürdô
250 ml, 1596 Ft/l

399 Ft/db

A magyar csapat egyetlen egyéni aranyérmét
szerezte meg az Európa-bajnok és ezüstérmes,
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) győztes
Sipőcz Richárd a +90 kilogrammosok mezőnyé-
ben. Címvédőhöz méltón menetelt a fináléig, ip-
ponnal győzte le a szlovák Benjamin Matasejét, a
német Losseni Konét és a lengyel Wojciech Kor-
dyalikot is, akivel Győrben az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál döntőjében is találkozott. A Szé-
chenyi István Egyetem SE judósát az aranycsatá-
ban az a török Omer Aydin várta, akitől az EYOF
csapatversenyében kikapott. Sipőcz Richárd két
vazari értékű akcióval megszerezte második ifjú-
sági Európa-bajnoki címét. 

„Szerencsére nem volt túlságosan meglepő Si-
pőcz Richárd sikere. Tudtuk, hogy nagyon jó állapot-
ban van, az érem papírforma volt. A sorsolásán már
lehetett látni, hogy illene a döntőig elmennie. Sej-
tettük, hogy a török fiú törhet esetleg borsot az orra
alá, de nagyon okosan oldotta meg a feladatot, meg-
érdemelte a győzelmet” – mondta Bíró Norbert, a
magyar válogatott szakvezetője. A szarajevói Eb-n
Özbas Szofi, Nerpel Gergely és Vég Zsombor is
bronz érmet szerzett, Czerlau Jennifer az ötödik, Kri-

Európa-bajnok!

Sipőcz Richárd 2016 után másodszor is megnyerte az ifjúságiak Eu-
rópa-bajnokságát, erre a magyarok közül korábban csak az azóta
már olimpikon Karakas Hedvig volt képes 2005-ben és 2006-ban. 

döntot játszanának
SZTÁROKAT IGAZOLTAK,

spanyolországi világbajnokságon. A
WNBA-s Connecticut Sunt erősítő Le-
xie Brown édesapja, Dee Brown 12
szezont húzott le az NBA-ben, s 1991-
ben megnyerte az All Star-gála zsáko-
lóversenyét. A szintén amerikai Re -
shanda Gray három WNBA-klubnál is
megfordult már, míg a 19 éves bos-
nyák Melissa Brcaninovic az olasz Schi-
ótól érkezik kölcsönbe.

Az elmúlt idény keretéből távo-
zott valamennyi légiós, azaz Nirra
Fields, Goree Cyesha, Kamilla Ste-
panova és Danielle Robinson. Már
nem győri színekben kosarazik a vá-
logatott Krivacevic Tijana és Simon
Zsófia, továbbá Nagy-Bujdosó Nó-
ra, Markó Dorina és Simon Anikó
sem. Ősztől is az együttest erősíti
ugyanakkor Laklóth Anna, Czank Tí-

mea, Varga Zsófia, Szabó Petra, Tö-
rök Ágnes és Horváth Krisztina.

A szakmai stábban annyi a válto-
zás, hogy az edzők közül Ábrahám
Márta Pécsre szerződött, Patai Ben-
jámin azonban maradt. Sandro Or-
lando munkáját még a szintén
olasz Loris Barbiero segíti. Az 53
éves szakember az olasz válogatott
másodedzőjeként is dolgozik. 

Fűzy András azt mondta, olyan
játékosokat kerestek, akik szakmai-
lag beleillenek abba a stílusba,
amelyet Sandro Orlando vezetőed-
ző szeretne meghonosítani.

„Nem mondtunk le céljainkról, sze-
retnénk ismét bajnoki döntőt játszani”
– tette hozzá a legutóbbi idényben a
bajnokságban és a Magyar Kupában
is bronzérmes klub társadalmi elnöke.

´́

Sipocz Richárd ismét

za Anna és Varga Brigitta pedig a hetedik helyen vég-
zett. A GYAC sportolói közül az 50 kg-os súlycsoport-
ban Gombás Bálint az 5. helyet szerezte meg, Kar-
dos Tímea és Farkas Szilvia helyezetlenül zárt, akár-
csak a koroncói Gyertyás Róza.

´́
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