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A Togetherness című, négy új szer-
zeményt tartalmazó EP egy igazi ze-
nefüzér, amelyben a dalok szinte át-
adják egymásnak a hangulatot, töké-
letesen illeszkednek. „A dalokat álta-
lában ki kell tépni a saját kezeink kö-
zül, mert bármeddig lehetne csiszol-
gatni őket. Ezért, ha jön a határidő, el
kell engedni. Éppen ezért, ezeknek a
daloknak a megalkotásánál az is kon-
cepció volt, hogy gyorsabb legyen a
folyamat, és az első megérzéseinket

Novák Katalin hangsúlyozta, a díjat
az állam téríti meg utólag, a visszatérí-
tés pedig 25 ezer forintig igényelhető
a B kategóriás jogosítvány megszerzé-
séhez. Az államtitkár kiemelte, az a fi-
atal, aki megszerezte a jogosítványt,
könnyebben tud majd elhelyezkedni,
ráadásul sokkal mobilabb az, akinek
van vezetői engedélye. A Győr+ állan-
dó közlekedési szakértője, Vér György
is örül az újításnak, szerinte sok 20 év
alatti fiatal számára anyagilag igen
megterhelő a tanfolyam és a vizsga, az
ingyenessé tétel ezért nagy segítség a
diákoknak. „Biztos, hogy ösztönző ha-
tású lesz, mert a 20 év alattiak körében
igen népszerű ‘kaland’ a jogosítvány
megszerzése” – mondta Vér György.
„Tény, hogy a 25 ezer forint nem ‘fedi
le’ teljesen a költségeket, de mégis ko-
moly plusz, amivel rengetegen élnek
majd a jövőben” – tette hozzá a gép-

NÉGY ÚJ DALLAL nyitották a nyarat
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A Mary PopKids tavasszal a Ró-
mer Házban adott telt házas
koncertet, a Múzeumok Éjszaká-
jára pedig a frontemberük, Ka-
ma hozta el szóló produkcióját.
Annak ellenére, hogy szorosabb
szálak nem fűzik a zenekart
Győrhöz, szinte már hazajárnak.
Talán ennek is köszönhető,
hogy az új dalokat tavasszal,
még a megjelenés előtt bemu-
tatták a megyeszékhelyen. 

Szerző: Kaszás Kornél

vettük alapul” – emelte ki Kama a
Győr+ Rádióban, majd hozzátette:
„Az is szempont volt, hogy a koncer-
teken jól lehessen játszani őket. Ez
össze is jött, ilyen szempontból na-
gyon büszkék vagyunk rá.” 

A Mary PopKids tagjai folya-
matosan gyűjtik az ötleteket,
hogy amikor az alkotási idő-
szakba érnek, közösen tudják
kerek egésszé formálni az el-
képzeléseiket. „Koncentráltan

az őszi-téli időszakban szoktunk dal-
szerzéssel foglalkozni. Ez idén is így
lesz, és akkor jövő tavasszal talán

megjelenhet az új nagylemez is” –
mondta a zenekar frontembere. 

Az együttes idén úgy határozott,
hogy a nagyobb fesztiválokon lépnek
fel a nyáron. Persze abból is bőséges a

kínálat, így aki szeretné élőben meg-
hallgatni az új számokat, annak az el-
következő hónapokban biztosan
lesz rá lehetősége. Addig  érdemes
megtekinteni azokat az animációs

klipeket, amelyek a Togetherness cí-
mű korong dalaihoz készültek. 

Ha jön
a határidô,

el kell engedni
a dalokat

Július elsejétől ingyenes a KRESZ-tanfo-
lyam és a vizsga a 20 év alatti fiataloknak.
Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak államtitkára jelentette be a napokban. 

járműoktató. A napokban újra előke-
rült az iskolai KRESZ-oktatás témája a
sajtóban, ami évek óta foglalkoztatja a
szakembereket, mégis csak gyerekcipő-
ben jár. Vér György szerint fontos len-
ne, hogy akár már az általános iskolá-
ban, de középiskolában mindenkép-
pen heti egy-két órában megtanítanák

a legfontosabb szabályokat a tanulók-
nak. „Sokat javíthatna a közlekedési
morálon, ha már tizenévesen, alapve-
tő ismereteik lennének a fiataloknak,
jobban bele tudnák magukat képzelni
bizonyos szituációkba, így ezeket a
KRESZ-tanfolyamon már nem kellene
elsajátítaniuk” – hangsúlyozta a szak-

ember. Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma idén és jövőre, 3,4 milliárd fo-
rintot biztosít a 20 év alatti fiatalok jo-
gosítványszerzésének támogatására. A
tárca adatai szerint évente 30 ezer diák
tesz sikeres KRESZ-vizsgát, ez a szám
nőhet jelentősen, az ingyenessé tétel-
nek köszönhetően. 

KRESZ-VIZSGA 
20 év alatt ingyenes a 
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„Az elmúlt időszakban komoly,
megfeszített munka zajlott a beve-
zetőn, közel 1 kilométer hosszan a
meglévő 2X1 sávos útból 2X2 sávos
készült, a szakemberek turbó körfor-
galommá alakították az autópálya
és a főút keresztezésénél, valamint
a Mérföldkő utcánál található cso-
mópontokat” – mondta a Győr+ Mé-
diának Kara Ákos. „Az első két kör-
forgalom turbósítása 2017 karácso-
nyára készült el, idén márciusban
pedig a harmadik körforgalom kiépí-
tése és a közvilágítás átépítése kez-
dődött meg” – tette hozzá az or-
szággyűlési képviselő. 

A műszaki átadás-átvétel már le-
zárult, jelenleg még a szükséges pót-
lásokat, javításokat és a végleges for-
galomtechnikai kialakításokat végzi a
kivitelező.  

„Nagyon sok baleset történt ezen
a részen, ezért tartottuk kiemelten

fontosnak, hogy kormánytámoga-
tást szerezzünk a kritikus útszakasz
átépítéséhez” – emelte ki Borkai
Zsolt. „A város, de az egész régió
szempontjából jelentős beruházás-
ra kormányzati támogatásból érke-
zett 1,7 milliárd, ami jól példázza
azt, hogyan tud együttműködni vá-
ros és kormány egy fontos cél érde-
kében” – tette hozzá a polgármes-
ter. „Én magam is rengeteget járok
erre, saját példámból is mondha-
tom, jól működnek a turbó körfor-
galmak, a 2X2 sáv pedig felgyor-
sítja a forgalmat” – hangsúlyozta
a városvezető, majd azt is meg-
tudtuk, hogy a hivatalos átadást
július végére tervezik. 

Régi lakossági igény egy része
teljesült tehát, a 83-as főút beveze-
tő szakaszának legveszélyesebb bal-
eseti gócpontjait már átépítették, a
sofőrök ismerkednek az új forgalmi

helyzettel. Azért is különösen fontos
az átépítés, mert a reggeli és esti
órákban különösen nagy járműforga-
lom van az útszakaszon. A munkába
igyekvő, majd hazafelé tartó autósok
szempontja érthető, minél előbb sze-
retnék elérni úti céljukat. Viszont eb-

ben az idősávban korábban számos
kisebb-nagyobb baleset történt, kü-
lönösen a kereszteződéseknél és az
autópálya le- és felhajtóknál. A sza-
bályok figyelmen kívül hagyása, a se-
bességtúllépés is gyakori baleseti ok
volt, ám ezek az új közlekedési épít-
mények megoldhatják a problémák
egy részét. A sofőrök fegyelmezettsé-
ge persze már egy más kérdés. 

Takács Attila naponta kétszer ha-
lad át az útszakaszon, örül a felújítás-
nak, nagy reményeket fűz hozzá:
„Tényleg nagyon sok autó megy erre
mindennap, én is láttam már kocca-
nást és balesetet is. A régi út már
nem volt alkalmas ekkora forgalom-
ra, örülök, hogy a sok panasz eljutott
az illetékesekhez. A teljes megoldás
persze az lenne, ha még jó hosszan
felújítanák a 83-ast!” – mondta a fia-
talember. 

A tömegközlekedést igénybe ve-
vőket sem szabad figyelmen kívül
hagyni, akik közül Matényi Edit el-
mondta: „Sokszor kerültünk dugóba,
kellemetlen volt, hogy sokszor elkés-
tem a munkából vagy késve értem
haza. Persze a felújítás alatt is voltak
húzós napok, néha kellett türelem.
Várom már, hogy helyreálljon a rend,
s érezzük, hogy gyorsabban be- és
hazajussunk! – zárta a fiatal lány. 

Az új útszakasz új forgalmi rendet
is eredményez, amely nagyobb oda-
figyelést kíván a sofőröktől. Éppen
ezért megkerestük a Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osztályát,
ahol érdeklődésünkre Perjámosy Ist-
ván rendőr alezredes, osztályvezető
a következőt mondta el: 

A balesetek megelőzése érdeké-
ben az új forgalmi rend kialakítására
fokozottan kell figyelni. Fontos, hogy
időben válasszuk meg a megfelelő
forgalmi sávot. Lényeges, ha valaki
mégsem jól döntött, akkor semmi-
képp ne álljon meg a sávban, ne akar-
jon a köztük lévő akadályon áthajta-
ni! Haladjon tovább, és használja ki

a turbó körforgalmak adottságát,
a pár méterre lévő következő
körforgalomnál, vagy pedig egy
útkereszteződésnél forduljon
vissza. Majd ezt követően vá-
lassza meg helyesen a táblázás
szerinti, úti céljának megfelelő

forgalmi sávot. Ezzel elkerüli a
baleseti helyzetek kialakulását, és

nem akadályozza a forgalom zavarta-
lan menetét sem – hangsúlyozta a fő-
osztályvezető.

Az utolsó simításokat végzik a szakemberek a 83-as főút bevezető szaka-
szán. Erről Kara Ákos államtitkár, országgyűlési képviselő és Borkai Zsolt
polgármester számoltak be hétfőn. Fontos lépcsőfok ez, hiszen egy nagy
forgalmat lebonyolító, balesetekben bővelkedő főút rekonstrukciója halad.  

Kormányzati
támogatásból

érkezett
1,7 milliárd

forint

Szerző: ZKÁ-HAK
Fotó: O.Jakócs Péter

83-AS BEVEZETON
Utolsó simítások a 
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a hivatásos tuzoltók

Az országos versenyen horoglét-
ramászásban, százméteres akadály-
futásban, négyszer százméteres vál-
tóban és kismotorfecskendő-szere-
lésben is bizonyítani kellett, melyik
egység a legügyesebb. A Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság állományához
tartozó csapat összeszokott, szá-
mos nagy sikert értek már el közö-
sen. Azonban idei győzelmükkel tör-
ténelmet írtak!

„A legjobb eredménnyel zárult a
verseny a szempontunkból, hiszen or-
szágos összetett első helyet értünk el,
ami óriási szó”  – kezdte Kőváry Adrián
tűzoltó törzszászlós, szerparancsnok,
a verseny csapatvezetője. „A horoglét-
ramászásban, a négyszer százméteres
váltóban és kismotorfecskendő-szere-
lésben is győztünk, egyedül a százmé-
teres akadályfutásban szorultunk a
harmadik helyre, de egyáltalán nem
panaszkodom, mert ez is tökéletes he-
lyezés. Ezek összességében elegendő-
ek voltak az országos összetett első
helyhez. Így, azt hiszem, nyugodtan
mondhatom, hogy mindenből a leg-
jobbak voltunk” – hangsúlyozta a törz-
szászlós, aki érthető módon roppant
büszke csapatára.

Lehet is, hiszen ezek a srácok
nem csak a mindennapi munkájuk
során, hanem a sportban is odate-
szik magukat, a legjobbat hozzák ki
a teljesítményükből, ahol csak elindul-

nak. S most az egész ország előtt meg-
mutatták: kitartásból, egységből és
akaratból is jelesre vizsgáztak.

„Többször elhódítottuk már az or-
szágos vándorserleget, most har-
madszorra sikerült. Ez pedig azt je-
lenti, hogy itt marad nálunk, mi va-
gyunk az örökös tulajdonosai” – zár-
ta Kőváry Adrián csapatvezető, aki
miután megmutatta a kupákat, átad-
ta a szót a csapat egyik leggyorsabb
tagjának, Strobl Gergely főtörzsőr-
mesternek, aki a horoglétramászás
szakértője:

„Összesen tizenegyen vagyunk a csa-
patban, tíz fő versenyzővel és egy felké-
szítővel. Idén két mosonmagyaróvári és
két csornai kolléga csatlakozott hozzánk
győriekhez. Minden versenyszámban
szerepeltem, de a legjobban a horog-
létramászás sikerült, országosan a ne-
gyedik lettem, éppen csak lecsúszva a
dobogóról. A csapatszellem kiváló, min-
denki odatette magát, nagyon büszke
vagyok rájuk s gratulálok mindenkinek.
Ami a legfontosabb: egyedül ezt nem
értem volna el. Kellett az ő segítségük,
kellett, hogy húzzuk egymást, s így kö-
zösen értük el a végső sikert”– mondta

el Strobl főtörzsőrmester.
A srácok tehát történelmet

írtak, örökre a megyei igazga-
tóságnál marad a serleg, mu-
tatva ezzel a kezdő tűzoltók-
nak azt a követendő utat,
hogy hivatásukon belül lehet-

nek egyszerre kiváló szakembe-
rek és kiváló sportolók is.

Véget ért a háromnapos XIV.
Gróf Széchenyi Ödön Orszá-
gos Tűzoltósport-verseny,
ahol az ország hivatásos tűzol-
tói mérték össze erejüket. A
mi megyénk tűzoltói végleg el-
hódították a vándorserleget s
ezzel történelmet írtak!

Közösen 
értük el 

a végsô sikert

A csapat tagjai: Jursics András, Hegedűs Tamás, Perge Tibor, Kormos Tamás, Buti Zsolt, Sipos Norbert, Strobl Gergely,
Balassa Richárd, Karsai Zoltán, Szomolányi Máté. A csapat felkészítője: Kőváry Adrián.

Történelmet írtak Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: BM OKF
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„A tavalyi nagy sikerű Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF)
használt eszközök jelentős része
rögtön az ötkarikás esemény után
gazdára talált. Akkor Páternoszter
Piroska, aki az EYOF szervezőbizott-
ságának szállás és étkeztetés terü-
letekért felelős igazgatója volt, a
Győr+ Médiának elmondta, Borkai
Zsolt polgármester és a győri önkor-
mányzat támogatásával úgy döntöt-
tek, hogy ezekkel az eszközökkel el-
sősorban azokat a győri – köztük
önkormányzati és állami – intézmé-
nyeket segítik, amelyek gyermekek,
betegek és idősek ellátásáról gon-
doskodnak. Az intézményeknek töb-
bek között hűtőszekrényeket, venti-
látorokat, mosógépeket, szárítógé-
peket és ágyakat juttattak el.

A területvezető példaként említet-
te, hogy az idősotthonok minden
ágya mellé tudtak állóventilátort ad-
ni, ami a meleg nyári napokon nagy
segítség az idős embereknek. Erre a
célra több mint ezer ventilátort ad-
tak át az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény részére. A Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház ötven
hűtőt kapott, amely szintén jelentős
támogatás volt tavaly nyáron.

Az adományozás után azonban
még mindig maradt a kitűnő minősé-
gű fenyőágyakból, amelyeket – mat-
racokkal együtt – nagyon kedvező,
31.300 forintos áron értékesítenek a
győriek számára.

Akit komolyabban érdekel az aján-
lat, az vásárlási szándékát – neve és
elérhetőségeinek megadása mellett

– július 16–22-ig jelezheti az eyofa-
gyak@gyor-ph.hu e-mail címen. Az
önkormányzat kéri, hogy
az érdeklődők az e-
mailben jelezzék,
hogy hány da-
rab ágyat sze-
retnének vá-
sárolni. Ezek
teljesítése a
készlet ere-
jéig történik.
Fontos tudni,
hogy két ágy
vásárlása ese-
tén azok emele-
tes ággyá alakítha-
tók, a szükséges tarto-
zékokat ebben az esetben in-
gyen adják a két ágy mellé. 

Az előzetes érdeklődést – amely
nem keletkeztet azonnal vásárlási kö-
telezettséget – követően a hivatal vá-
lasz e-mailben adja meg a további
részleteket a vásárlással kapcsolatban.
A visszaigazolás július 23–27. között

történik meg, majd július
30. és augusztus 3. kö-

zött lesz lehetőség
az ágyak szemé-

lyes megtekin-
tésére, illetve
átvételére.

A vásárlás-
sal egyébként
nemes ügyet
is szolgálha-

tunk, hiszen az
önkormányzat a

befolyt összeg egy
részét ismét a szociá-

lisan rászorulók javára for-
dítja. Az adományozás az adven-

ti időszakban lesz majd esedékes. 

Szeretne olcsón, jó minőségű ágyhoz jutni? Most lesz rá le-
hetősége, ráadásul „olimpiai” fekhelyet szerezhet be otthon-
ra, amellyel még egy nemes ügyhöz is csatlakozhat!

VÁSÁROLJON
ötkarikás ágyat! Szerző: Papp Zsolt

Fotó: Marcali Gábor

Nagyon
kedvezô áron

értékesítik



6 2018. július 13.

Látom, építkezik, tiszteletes úr!
Már négy éve megvan ez az ingat-

lan itt Ménfőcsanakon, de eddig pa-
rókián laktunk, ami ugye csak átme-
neti szállást jelent. Most költözünk
be ebbe a családi házba, látja, még
hegyén-hátán vannak a bútorok, alig
férnek el, szűkebb lett a helyünk. Van
tehát még dolgunk a költözéssel,
meg hát a kertet is rendbe kell hozni.
Szeretnék egy kis zöldséges kertet is
kialakítani az udvaron.

A református lelkészeknél meny-
nyi a nyugdíjkorhatár?

Hatvanöt éves korától kérelmez-
heti az ember, de hetvenévesen au-
tomatikusan nyugdíjba kell menni.

Ön viszont még csak 66 esztendős.
Mondhatnám a közkeletű kifeje-

zéssel, hogy a csúcson kell abbahagy-
ni. És igazat is mondanék, hiszen
tényleg csúcs volt számomra a Sza-
badhegyen eltöltött idő. Itt minden
alkalommal úgy szólíthattam az em-
bereket, hogy kedves testvéreim.

Miért, máshol hogyan köszöntöt-
te őket?

Mindig így, de előfordult, hogy ta-
lálóbb lett volna azt mondanom, ked-
ves padjaim, mert alig ült bennük egy-
két ember. Én azonban egy vagy há-
rom embernek is ugyanúgy tartottam
istentiszteletet, mint Szabadhegyen,
ahol kétszáznál mindig többen voltak.
Sok mindent átélt, megtanult az em-
ber élete pályája során. Az Őrségben
például még a párttitkár fiát is meg-
konfirmáltam titokban. Láttam szeren-
csétlen sorsú embereket, láttam sze-
génységet, kiszolgáltatottságot, meg-
alázást és igazságtalanságot, próbál-
tam vigaszt nyújtani, de láttam emberi
jószándékot, méltóságot és hűséget is.
Így teljes az életem.

Idézzük fel a pályája kezdetét.
Ácson gyerekeskedtem, a szüleim

vallásosan neveltek, a faluban négy-
százan jártunk hittanra akkor, az ötve-
nes évek végén, a hatvanas évek ele-
jén, amikor még igen fényesen világí-
tott az ötágú vörös csillag. Az ottani
lelkészt Körmendi Lajosnak hívták,
három év orosz hadifogsággal a múlt-
jában látta el a lelkipásztori feladato-
kat. Tekintélye megkérdőjelezhetet-
len volt. Mélyen megérintett a hit, az
ottani vallási élet, „csontjaimba re-
kesztett tűzként", hogy Jeremiás pró-
fétát idézzem. Ott ragadtam. A lel-
kész felesége orgonálni tanított, Deb-
recenben elvégeztem a kántorképzőt.
Már érett fejjel, huszonnégy évesen
kezdtem el teológiát tanulni, előtte
dolgoztam az akkor még létező győri

Annyian voltak vasárnap a szabadhegyi református templomban, hogy még az ud-
var is megtelt a hívőkkel. Lelkészüket, a 66 évesen nyugdíjba vonuló Lentulai Attila
lelkészt búcsúztatták. A lelkipásztor az idén Szent László-díjat kapott, mert karitatív
tevékenységével, a különböző egyházi közösségek közötti együttműködés elmélyí-
tése érdekében példamutató tevékenységet fejtett ki.

„Csontjaimba rekesztett

TUZKÉNT”
Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: O. Jakócs Péter 

´́

LENTULAI ATTILA LELKÉSZNEK NYUGDÍJA
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textiliparban, voltam meós és terv-
szerű karbantartó is. Végül azonban
nem tudtam menekülni a „hívás” elől
és lelkipásztor lett belőlem. 

Hol kezdte a papi hivatását?
Budapesten, a Kálvin téri templom-

ban orgonáltam is, aztán elhelyeztek
az Őrségbe. Gyönyörű éveket töltöt-

tem ott, pedig szénaka-
száláskor csak páran

jártak templom-
ba, de sok volt

az őszintén hí-
vő, tisztessé-
ges, egye-
nes ember.
Az ötvenes
években so-
kukat kitele-

pítettek, az
itthon mara-

dókat is tönkre-
tették. Viszonylag

sok földjük volt, ám a
nagyon rossz minőségű, ala-

csony aranykoronájú talajról annyi ter-
mést sem tudtak betakarítani, ami a
kötelező beszolgáltatáshoz kellett. Is-
mertem olyanokat, akik az Őrségből
Mosonmagyaróvárra vagy Dunaújvá-
rosba jártak dolgozni, hogy szert te-
gyenek annyi termésre, amennyit be-
hajtottak rajtuk. Olvasott, már akkor
osztrák tévét néző, nyitott emberek
voltak az őrségiek, nagyon megszeret-
tem őket, de ők is számon tartanak ta-
lán a mai napig is. Már rég Szabadhe-
gyen voltam, amikor egyszer elmen-
tünk egy őrségi kirándulásra. Az egyik
faluban a buszunk elé álltak, mondták,
tökfesztivál van, lezárták a települést,
forduljunk vissza. Amikor megismer-
tek, azonnal leszállították a buszról az
embereket, mindenkit itattak, etettek,
kaptunk egy nagy kosár buktát is útra-
valónak. Szóvá is tette a két fiam, hogy
nem kellett volna eljönnünk onnan,
ahol ennyire szerettek.

Tényleg, miért jöttek el?
A feleségem radiológus orvos, a

szombathelyi kórházban dolgozott.
Hajnalban kelt, három átszállással ju-
tott be a munkahelyére, este ugyan-
így haza. Ezt nem lehetett a végtelen-
ségig csinálni. Pedig nagyon jól meg-
értettük egymást az őrségi emberek-
kel. Soha nem felejtem, amit a pro-
fesszoraink mondtak a teológián:
akárhová kerülsz, tanulj meg az ott
lakók nyelvén beszélni, s az ő eszük-
kel gondolkodni. Ez a tanács mindig,
mindenhol bevált. 

Győrben olyan református hit -
életet szervezett, hogy egy katoli-

kus pap szerint „Szabadhegy a re-
formátusok Mekkája lett.”

Sokan voltunk, ezerszázan.  Tizen-
nyolc év 5 hónapot töltöttem el ott,
ez egész pályám, életem meghatáro-
zóan szép korszaka volt. 

Igaz, hogy a nagy érdeklődés mi-
att a karácsonyi istentiszteletet
négyszer kellett megtartania, hogy
mindenki beférjen a templomba?

Nem négyszer: ötször. De koráb-
ban azt kérdezte tőlem, miért kér-
tem a nyugdíjazásomat. Az az igaz-
ság, hogy ugyan nem fáradtam el, de
néha már éreztem magamon a türel-
metlenséget. Nem akartam megvár-
ni, hogy más is észrevegye rajtam.
Három cikluson át a pápai egyház-
megye esperese is voltam, 54 egy-
házközség tartozott hozzám, meg a
pápai kollégium. A zsinat határozata
alapján legfeljebb három cikluson át
lehet pápai esperes az ember, ezért
kellett elköszönnöm ettől a nagyon
megtisztelő, és igen felelősségteljes
feladattól. 

Tud nyugdíjba menni egy lelki-
pásztor?

Persze hogy nem tud. A naptárom
már most tele van, rengetegen kér-
tek meg, hogy távollétükben, szabad-
ságuk alatt helyettesítsem őket.
Ezenkívül megtérek a gyökereimhez,
rendszeresen visszajárok Ácsra is. 

Milyen igével búcsúzott el a sza-
badhegyi híveitől?

Az Apostolok cselekedeteiből az-
zal a fejezettel, hogy „Viseljetek gon-
dot azért magatokra és az egész nyáj-
ra, melyben a Szent Lélek titeket vi-
gyázókká tett, az Isten anyaszentegy-
házának legeltetésére, melyet tulaj-
don vérével szerzett."

A helyettesítésen kívül mit ter-
vez a nyugdíjas életére?

Naponta szeretném gyakorolni az
orgonálást. Itthon egy harmóniumon,
s a közeli evangélikus templomban lévő
orgonán is. Mindig fontosnak tartot-
tam, hogy a különböző egyházi közös-
ségek megismerjék, megértsék és tá-
mogassák egymást. Boldog és büszke
vagyok rá, hogy a Szent László-díjra fel-
terjesztők, s a díjat nekem adományo-
zók ezt a törekvésemet észrevették.
Mit tervezek még? Mindig is érdekelt
az egyháztörténet, sok könyvet kell el-
olvasnom ebből a témakörből. A Sza-
badhegyen eltöltött szolgálati éveimet
is meg kell írnom a Historia Domusba.
Legutóbb a templom építésének a tör-
ténetét írtam meg, s ez a templom
szentelésének 25. évfordulójára könyv
formájában meg is jelent.

Tanulj meg
az ott lakók

nyelvén
beszélni

SKÉNT IS TELE A NAPTÁRJA
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A Győrkőcfesztivál idén már tizen-
egyedik éve örvendeztette meg a gyer-
mekeket, s varázsolta a Belvárost játszó-
térré. Amerre a szem ellátott, kacagó
kicsik mókáztak, s élvezték a változatos
programokat. Kellett az ügyesség, kel-
lett a kreativitás, a kalandvágy és persze

kellett a jó idő is a teljes sikerhez. Aki
szerette volna, az EKF kishajóját is meg-
hajtogathatta, s az ehhez fűzhető játé-
kok és feladatok a folyóparton voltak,
kapcsolódva a pályázat arculatához.
Egyébként az egész Győrkőcfesztiválon
mindenhol érezhető volt az Áramlás,

Győr2023 hangulata. A legkedveseb-
bek talán idén is a vízi játékok voltak a
Széchenyi téren, a bátrabbak pedig ki-
próbálhatták artistatehetségüket a Ra-
dó-szigeten. S ahogy az már lenni szo-
kott, gasztronómiai csemegék, kézmű-
ves kereskedők csalogatták portékáik-

kal a vendégeket, a vattacukor még
mindig tarolt. A kosárlabda ügyességi
pálya is kihívás volt, sokan megvillantot-
ták a bennük rejlő lehetőségeket. Két
csodás nap amely az önfeledt kacagás-
sal, játszással és a gyermekkor gondta-
lanságával töltötte meg a Belvárost.  

JÁTSZOTT
az egész város
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A játékos állomások között a legnépszerűbb
a Nagy Palackprés volt, ahol, ha valaki mű-
anyag flakont hozott magával, nemcsak összep-
réselhette, hanem megismerhette a szerkezet
működését és hasznosságát is. Érdekesség,
hogy a gyerekek két szelektív-konténert meg-
töltöttek a préselt palackokkal, üzenve ezzel a

Kuka Berci és mindig megújuló öt-
próbája évek óta vendége a Győr-
kőcfesztiválnak. Az idei Kuka Berci
Kalandpart ezúttal a Radó-szigeten
várta a gyerekeket. Már az első
nap is rengetegen érdeklődtek a
szelektív hulladékgyűjtés játékos
formái iránt. Kuka Berci és csapata
akkor még csak sejtette, ami ma
már tény…

világnak: igenis lehet és hasznos helyesen sze-
lektálni. Közkedvelt újdonság volt még az a két
hatalmas Kupakmozaik, ahol Kuka Berci alakját
és a hátteret is műanyag kupakokból rakhatták
ki a gyerekek. Az így elkészült különleges alko-
tások a Győr-Szol Zrt. és a Győr+ Média Zrt. em-
lékei lettek erről a remek hétvégéről. Kuka Ber-

ci és csapata a Győrkőcfesztivál végére rekor-
dot döntött. Soha nem voltak még annyian,
mint most: összesen 2700 gyermek csatlako-
zott a játékos feladatokhoz s tanulta meg a kör-
nyezettudatos élet alapjait.

Köszönjük mindenkinek! Jövőre találkozunk,
addig is kövesd Kuka Bercit a Facebook-on!

KUKA BERCI rekordot döntött
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Július 5–8. között a londoni
Queen Elizabeth Olimpiai Park
adott otthont a Shell Eco-ma-
rathon energiahatékonysági
versenynek, amin 147 egyete-
mi és középiskolás – köztük há-
rom magyar – csapat vett részt
27 országból, Európából és
azon túlról. A diákok a saját épí-
tésű járműveiket tették próbá-
ra, hogy kiderüljön, ki tud a leg-
kevesebb energia felhasználá-
sával a legtávolabbra jutni. A
magyar diákok megmutatták,
hogy fejlesztéseikkel helyük
van a jövő mérnökei között,
akik a mobilitás legújabb kihívá-
saira keresnek megoldásokat.

A Shell Eco-marathon ver-
senyt 34. alkalommal ren-
dezték meg olyan egyete-
misták és középiskolások
számára, akiket érdekel a
jövő mobilitása és az
energetikai kihívások
megoldása. A diákok nem-
csak megtervezik és meg-
építik saját üzemanyag-taka-
rékos járművüket, de élesben
teszik próbára saját fejlesztésü-
ket a nemzetközi mezőnyben. 

A verseny során a csapatok-
nak egy 945 méter hosszú utcai
pályán 15 kört kell teljesíteniük
csupán 1 liter üzemanyaggal,
vagy 1 kWh villamos energiával,
mindezt úgy, hogy közben tart-
ják az előírt 25 km/h átlagse-
bességet. A cél, hogy kiderül-
jön, melyik csapat autója tudja
a legnagyobb távot megtenni a
legkevesebb energiával. Min-
den kategóriában összesen
négy próbálkozásuk lehet a di-

Hatodik helyen végeztek a londoni versenyen 

ákoknak a pályán, amelyekből
a legjobbat számítják be a vég-
ső eredménynél. 

A prototípus kategóriát a
francia Microjoule-La Joliverie
nyerte, akik 2324 km-t tettek
meg a belsőégésű motorral haj-
tott járművükkel. A városi kon-
cepció kategóriában versenyzők-
nek kihívást jelentett, hogy az
előző évekhez képest rövidebb
pályán zajlott a verseny, mert le-
csökkent a gurulási idő, és így
többször kellett megállniuk. A
francia Paul Sabatier Toulouse

Egyetem INSA de Toulouse csa-
pata ennek ellenére megdöntöt-
te a kategóriája rekordját. Ez
idén csak nekik sikerült: a diákok
városi koncepció kategóriában
188 km-t tettek meg elektromos
autójukkal. 

Magyarországról idén három
– két egyetemi és egy középisko-
lás – csapat vett részt a kihívás-
ban. A Széchenyi István Egyetem

SZEnergy csapata a városi kon-
cepció kategóriában indult elekt-
romos járművével. Ebben a kate-
góriában a járművek külsőre a
mindennapi autókhoz hasonlíta-
nak, viszont a rendkívüli üzem-
anyag-hatékonyságuk különle-
gessé teszi őket. A prototípus ka-
tegóriában a Debreceni Egyetem
Műszaki Karának hallgatói és a
KSZC Kandó Kálmán Szakgimná-
zium diákjai versenyeztek, akik a
jármű tervezésénél az üzem-
anyaghatékonyság maximalizálá-
sát és a légellenállás csökkenté-
sét tartották szem előtt. 

A legtapasztaltabb magyar
csapat, a győri SZEnergy Team

11. alkalommal vett részt a
Shell Eco-marathon Europe

kihívásban, és a mezőny
elején, 125 km/kWh
eredménnyel a hatodik
helyen zárta a versenyt.
A négy próbálkozás so-
rán a diákok folyamato-

san javítani tudtak az
eredményükön, annak elle-

nére, hogy időközben motort
kellett cserélniük a meghibáso-

dott tengelykapcsoló miatt. „Ki-
hoztuk az autóból a legtöbbet,
minden fejlesztést megcsinál-
tunk, ami lehetséges volt. Min-
dig nagyon izgalmas nemzetközi
csapatok között versenyezni és
látni, hogy mennyi megközelíté-
se lehet egy feladatnak. Idén
olyan csapatokkal is fel kellett
vennünk a versenyt, akikkel
nem számoltunk, hogy rengete-
get fejlődtek az elmúlt időben”
– tette hozzá Pusztai Zoltán, csa-
patvezető. 

Shell Eco-marathon
Fokozatosan javítva az eredményén, hatodik he-
lyen végzett a Széchenyi István Egyetem SZEnergy
csapata a Shell Eco-marathon energiahatékonysá-
gi versenyen. 

Fotó: Széchenyi-egyetem

Saját
építésû

jármûveiket
tették

próbára
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Dr. Ihász Tamás – aki a veszprémi
Padányi Bíró Márton Római Katoli-
kus Gimnáziumban érettségizett –
vehette át a Széchenyi István Egye-
tem Deák Ferenc Állam- és Jogtudo-
mányi Kara által kiállított 1000. jogi
doktori diplomát. A friss jogi doktor
cum laude minősítéssel fejezte be
széchenyis tanulmányait.

Amikor telefonon felhívtam,
nem használta a doktor megneve-
zést. Ezt firtatva azt mondja, a civil
életben esze ágában sincs használni.
Azok doktorozzák magukat, akik ki-
sebbségi komplexussal küzdenek.

Eredetileg történelemtanárnak
készült. Az akkor már jogot tanuló
nővére azonban leült vele beszélget-
ni, s megkérdezte tőle, hogy tanár-
ként egy életen át szegény akar ma-
radni? Nővére hatására jelentkezett
a győri egyetemre, s felvették.

A történelem és a jog tanulása
hasonló metódus alapján zajlik, a
jogtörténetet pedig kifejezetten él-
vezettel tanultam, mert a történe-
lem megmaradt kedvencnek – fo-
galmaz lapunknak Ihász Tamás, aki
egy nappal a diplomaosztó előtt
tudta meg, hogy ő az ezredik jogász.

Kellemes meglepetés volt,
Győrben nincs tömegtermelés –

AZ EZREDIK

jegyzi meg, amikor rákérdezünk,
milyen ezrediknek lenni.

A család Téten lakott, majd
édesapja munkájából adódóan Ba-
latonfüredre költöztek. Onnan járt
be naponta a veszprémi Padányi
Bíró Márton Római Katolikus Gim-
náziumba, ahol az érettségit meg-
szerezte. Győrhöz nem csak az
egyetemi évek kötik, a városban
képzeli el a jövőt is. Gyakorlatát a
három éven át egy győri ügyvédi
irodában töltötte. 

Ügyvédjelölt akkor leszek, ha
bekerülök egy irodába, három év
után szakvizsga, és onnantól ne-
vezhetem magam ügyvédnek – jel-
zi, hogy a szakmában a tanulási fo-
lyamat nem ért véget a diploma
megszerzésével.

Sokáig fociztam a DAC-ban,
Veszprémben pedig futsaloztam –
árulja el, amikor rákérdezünk ked-
venc szabad idős tevékenységére. 

Hobbi? Hát az nem alakult ki, azt
megölte az egyetem – fogalmaz.

Diplomáját cum laude, azaz jó
minősítéssel szerezte meg. Ami-
kor azt firtatjuk, hogy ezek sze-
rint szorgalmas diák volt, rávágja:
Akiből a szorgalom hiányzik, ke-
rülje el a jogot. 

jogász Gyorbol´́ ´́
Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Széchenyi-egyetem
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Baross Gábor út (9021, 9024)
Baross Gábor (1848–1892), a „vas-

miniszter” néven emlegetett politikus,
aki nagy részben megvalósítója volt gróf
Széchenyi István közlekedéspolitikájá-
nak. Győri kötődése meghatározó, hi-
szen városunk országgyűlési képviselője
volt, tanulmányai egy részét Győrben
folytatta. Miniszterként, számos vasút
megépítése fűződik nevéhez. Győrben
1889-ben az ő közbenjáró támogatásá-
ra készült el állami pénzen a Rábai vas-
úti híd, és a győri vasútállomás bővítése.
De nevéhez fűződik a Rába, illetve a Fel-
ső-Duna szakasz szabályozási munkái-
nak megvalósítása, és az iparkamara
megalapítása is. 1886-ban Győr díszpol-
gárrá választotta. Emlékét iskola, híd és
a Belvárostól Nádorvárosig érő út őrzi
és egy gyönyörű szobor: 2016 szeptem-
berétől Riegel Tibor Baross Gábor szob-
ra fogadja az óvárosba látogatókat. A
köztudatban csak Baross út szerepel,
ami nem baj, de a teljes neve: Baross
Gábor út. És városunk, legalábbis Belvá-
rosunk főere. Az első sétálóutca. 

Ez az út a Szigethy Attila útig tart – a
köznyelv a Baross hídtól, a Wesselényi ut-
cától „külső Baross útnak” hívja, pedig
Baross Gábor út a neve ott is.

Bástya utca (9022)
Ma már csak az itt-ott megmaradt

várfalak emlékeztetnek a valamikori je-
lentős csatákat álló, várost megvédő fa-
lakra, bástyákra, kapukra. Az egyik ilyen
utca a Bástya utca – műemlék épületei-
vel, történelmi emlékeivel. 

Batthyány tér (9022)
Gróf Batthyány Lajos (1807–1849),

Magyarország első, felelős, alkotmá-
nyos miniszterelnöke, reformpolitikus.
A magyar forradalommal szemben ál-
ló horvát bán, Jellasics ellen (Josip Je-
lacic), az ő szervező munkájának kö-
szönhetően Pákozdnál, a sebtében
összegyűjtött magyar haderő legyőzte
az országba betörő horvátokat.
Batthyány Lajost, az aradi vértanúk ki-
végzése napján, 1849. október 6-án,
Pesten végezték ki.

Czvikovszky Tamás

KÖZLEMÉNY

Lakossági fórumról településrendezési eszközök módosítása kapcsán: Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében
a Településfejlesztési Főosztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítások és partnerségi egyez-
tetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket,
hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály lakossági fórum keretében bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének módosítására irányuló:

SZTM 2016-034 Győr-Szabadhegy, 00590* sz. övezet (Csortos Gyula utca) normatív újraszabályozása
SZTM 2017-023 Győr-Révfalu, Ady E. u 18. beépítési vonal törlése és egyedi beépítési szabályozása
SZTM 2018-029 Győr – „volt abdai” kertészet szabályozási módosítása (GYŐR-SZOL)
SZTM 2018-033 Győr-Ménfőcsanak, 25990/1 hrsz-ú telek megosztási lehetősége, újra szabályozása
SZTM 2018-036 Győr-Likócs, GYŐR-SZOL komposztáló területének átszabályozása
SZTM 2018-037 Győr-Likócs, Török utca–Szent Vid utca (01874 sz. tömbben levő) javasolt tömbfeltáró út megszüntetése
SZTM 2018-038 Győr-Gyárváros 01813 sz. övezet ATI DEPO normatív szabályozás módosítása
SZTM 2018-041 Győr-Szabadhegy, Iker utca 2409/4 és 2409/6 hrszú telkek szabályozási korrekciója (00897* sz. övezet)
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

TSZTM 2018-030, SZTM 2018-030 Győr-Sziget, Temető u. 01308 sz. övezet átszabályozása Lf-ből Lk.
TSZTM 2018-031, SZTM 2018-031 Győr-Szabadhegy, József A. u.–Tusnádi u. terület átszabályozása
38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2018. július 23. (hétfő) de. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük, a város internetes oldalán a „http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\part-
nerségi egyeztetés” alatt „A partnerségi egyeztetés általános tudnivalói”  címszóban foglaltakat megismerni szíveskedjenek (kü-
lönös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2018. július 11-tŐl 2018. augusztus 11-ig a város internetes oldalán: „http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési
terv\partnerségi egyeztetés” címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a kitöltött és  aláírt adatlapnak az alábbi címek va-
lamelyikére történŐ  eljuttatásával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu

DARUVAL EMELTÉK LE A TALAPZATRÓL  KISF

Adventre megújul
a Bécsi kapu tér

Koloszár Tamás  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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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!

ALUDY KÁROLY SZOBRÁT

Látványos szakaszához ér-
kezett a Bécsi kapu tér fel-
újítása, rövidesen meg-
kezdődik a tér burkolá-
sa, s leemelték a talap-
zatról a Kisfaludy-szob-
rot, amelyet restaurál-
nak – jelentette be a hely-
színen tartott sajtótájékozta-
tón dr. Fekete Dávid. Az alpolgár-
mester elmondta, a teljes felújí-
tás költsége 1,8 milliárd forint,
amelynek felét egyedi kormány-
döntés alapján a magyar állam
állja, a maradék ötven százalékot
pedig a győri költségvetés fedezi.

A közművek cseréje már le-
zajlott a régészeti felügyelet
mellett, így hamarosan kezdő-
dik a burkolás. Ugyanolyan kö-
vek lesznek, mint az óratorony-
nál, így aki kíváncsi, milyen lesz
a Bécsi kapu tér, megnézheti. 

Nem csak a tér újul meg, ha-
nem a köztéri alkotások is. A Vad-
mentő Nimród-szobrot már koráb-

ban elszállították, restaurálják, csak-
úgy mint Kisfaludy Károly szobrát.
Az alkotás 126 éves, az 1920-as
években került jelenlegi helyére, a
Bécsi kapu térre. Mátrai Lajos
György alkotását az elmúlt több
mint száz évben egyszer sem újítot-
ták fel, így igencsak időszerűvé vált.

A restaurátor Szórádi Zsigmond
szobrászművész lesz, akinek veze-
tésével a szobrot hétfőn leemelték
a talapzatról, súlya 27 tonna. Vár-
hatóan októberben hozzák vissza
Győrbe Budapestről, ahol a mun-
kálatok majd zajlanak. Az elszállítás
indoka, hogy a szobor felújítása
csak műhelyben végezhető el. 

A Bécsi kapu térrel párhu-
zamosan annak környéke is
megújul. A Sarkantyú köz, a
Káptalandombi feljáró, ahol
a meredek részen mészkő-
tömbökből lépcső épült,

megkönnyítve az idősebbek fel-
jutását. Ugyancsak megújulnak
az ágyúkhoz vezető lépcsősorok.

Prédl Antal, az Útkezelő Szerve-
zet vezetője kiemelte, rengeteg en-
gedélyt kellett beszerezni, s nagyon
sok egyeztetést kellett levezényelni
ahhoz, hogy a felújítás alatt ne za-
varják a város rendezvényeit. 

A felújítás miatt július 13-án 8
órától az autósforgalom elől lezár-
ják a Bécsi kapu teret. Továbbra is
a győriek türelmét és megértését
kérjük a munkálatok idejére – fo-
galmazott Prédl Antal.

Dr. Fekete Dávid alpolgármes-
tertől megtudtuk, adventre lesz
kész a felújított tér, így egyfajta ka-
rácsonyi ajándéknak is tekinthetjük
a Bécsi kapu tér teljes felújítását. 

Karácsonyi
ajándéknak is
tekinthetjük

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ
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A Pannonhalmi borvidékhez ma
közel 650 hektárnyi művelt szőlő tar-
tozik, és írásos emlékeink szerint,
már Szent László korában is javában
folyt itt szőlőtermesztés, amely a
bencések tevékenységének köszön-
hetően terjedt el a környéken. A 19.
századi filoxériajárvány, majd a 20.
század viharos történelme azonban
ezt a borvidékünket sem hagyta
nyom nélkül, de a 21. század elejétől
ismét virágkorát éli a borvidék.

A Pannonhalmi Apátsági Pincészet
újraalapítása óta, ha nem is nőtt a bor-
vidék termesztés alá eső területeinek
nagysága, a művelt területek nagyobb
része korszerűsítésre került, a fajtavá-
laszték racionalizálódni látszik, és ug-
rásszerűen megnőtt a palackos borok
előállítása és forgalma, ami a minőség -
orientált termelést feltételezi. Ezzel pár-
huzamosan pedig felnőtt egy újabb ge-
neráció is, aki a maga lendületével és
újító szemléletével szeretné kivenni a
részét a borvidék minőségi megítélésé-
nek építésében.

Ebből a gondolatiságból született a
PH-Érték, a pannonhalmi borvidéki pin-
cészetek szűkebb körének szakmai ala-
pú és marketingkommunikációs össze-
fogása. A gyakorlatban szeretnék meg-
valósítani az együttműködést és közö-
sen igyekeznek megfogalmazni a dina-
mikusan fejlődő, fiatalos borvidék iden-
titását. A résztvevők – Cseri Pincészet,
Hangyál Pincészet, Herold Pince, Pé-

csinger Szőlőbirtok, Tar Pincészet, vala-
mint a borvidék zászlóshajójaként te-
kintett Apátsági Pincészet – mind meg-
újult műhelyek, megújított ültetvények-
kel, high-tech feldolgozókkal és az új bo-
rászgeneráció képviselőivel, akik felis-
merték, hogy a jó bornak is kell cégér.

A PH-Érték úgy gondolja, hogy a
bort és kultúrát össze kell kapcsolni:
ez a színvonalú és karakterű bortáj
minőségi kultúrát hív elő. A „31!"
összművészeti fesztivál lesz az első
olyan országos rendezvény, ahol a

Pannonhalmi borvidék és Győr Ön-
kormányzata közösen, újfajta megkö-
zelítésben mutatja be a borvidék és
a város kapcsolatát, hiszen mindkét
félnek fontos, hogy új dimenzióba
helyezze a régió borkultúráját.

Pannonhalmi borvidék – 
Győr szőlőskertje
Pannonhalma és Győr összefogás-

sal demonstrál a kezdeményezés
mellett, amellyel a Pannonhalmi bor-
vidék presztízsét tovább emelnék, a

régió turisztikai értékét, a borvidé-
ken élő és dolgozó borászatok is-
mertségét és elismertségét új, maga-
sabb szintre helyeznék.

Az összefogás igazi erőpróbája a
borvidéket bemutató közösségi bor
elkészítése, amely már a pincékben
várja a palackozást, aztán pedig az
igazi megmérettetést, vagyis a szak-
ma és a fogyasztók véleményét. A
PH-Érték úgy döntött, hogy – viszo-
nozva Győr város segítő gesztusát –
a bor nagyközönség előtti debütálá-
sát a „31!" összművészeti fesztivál
időpontjára teszi.

PH-Érték Borsziget
A háromnapos összművészeti fesz-

tivál Győr legimpozánsabb részén – a
Radó-sziget és a Püspökvár közötti te-
rületen, egészen a strand és a két folyó
találkozását emblematikussá tevő Czi-
ráky-obeliszk határáig – kapott helyet.
Éppen ez utóbbi szolgáltat majd hely-
színt Győr szőlőskertje, a Pannonhalmi
borvidék bemutatkozásának. A PH-Ér-
ték mint a borvidék jelentős borászata-
inak közössége, szeretné új dimenzió-
ba helyezni a borvidék és a város kap-
csolatát. Hat borász, hat karakteres bor,
egy koncepció, ahol a rajnai rizling és
olaszrizling alapú, aromatikus fajtákkal
díszített cuvée egy a borvidékre jellem-
ző száraz fehérbor, mégis hat különbö-
ző egyéniséget reprezentál. A PH-Érték
borászai elkészítették a közös koncep-
ció alapján kialakított bort, és az első
sorozattal a „31!" fesztiválon a PH-Ér-
ték Borszigeten találkozhat majd a
nagyérdemű.

A PH-Érték a pannonhalmi bor-
vidéki pincészetek szűkebb köré-
nek szakmai alapú és marketing-
kommunikációs összefogása.

BOR/KULTÚRA NEMCSAK HAJÓTÖRÖTTEKNEK

PH-ÉRTÉK BORSZIGET
a „31!” összmuvészeti fesztiválon július 27-29. között´́
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Az Európa Kulturális Fővárosa győri
pályázatának tavalyi beadása előtt az
önkormányzat széles körű, minden tár-
sadalmi rétegre kiterjedő közvéle-
mény-kutatást végzett – emlékezte-
tett a 31! – 3 folyó, 1 sziget művészeti
fesztivál esti, hangulatos sajtótájékoz-
tatóján dr. Fekete Dávid alpolgármes-
ter. A kutatásból az derült ki, hogy a fi-
atalok hiányolnak egy, az ő nyelvükön
szóló, az ő érdeklődésüknek megfele-

lő újszerű fesztivált. Az önkormányzat
a város kulturális intézményeivel, s a
különböző művészeti ágaknak az érin-
tett korosztályt képviselő alkotóival,
vezetőivel hozta létre a várhatóan ere-
deti élményeket kínáló, többségében
interaktív fesztivált, mondta el dr. Fe-
kete Dávid. A rendezvény idei témája
Győr, a folyók városa, amelynek szer-
ves része az áramlás, a kulturális fővá-
rosi pályázat fő gondolatköre, vezér-

táncbemutatókat láthatnak a nézők.
Természetesen elkészül Győr kulturá-
lis főváros pályázatának jelképhajója
is, immár nagy méretben, közös mun-
kával. A képzőművészet Nyitott mű-
termi alkotás címmel vonul ki a sziget-
re, több különleges technikával készü-
lő alkotás folyamatát nézhetik végig
az emberek, s maguk is nyomot hagy-
hatnak a műveken. A sajtótájékozta-

tón ízelítőt kaptunk egy zseniális ho-
mokművészeti bemutatóról, mely
szintén látható lesz a fesztiválon. 

A zenei nagyprodukciók során
ByeALex és a Slepp és a Blahalousia-
na lép fel, de itt lesz többek között a
Fák Alatt Zenekar, az Indigó Utca, a
ToSoDa Project, Szirtes Edina Mókus
és a Fekete János Jammal is. 

A délutánokat a  #VedrsChat prog-
ram indítja, ahol fiatal, a Műhely fo-
lyóirathoz kötődő költőknek kifeje-
zetten az itteni alkalomra írt verseit
hallgathatjuk meg. Az irodalmi kávé-
házban pedig mások mellett Grecsó
Krisztián is vendégeskedik. 

PH-Érték néven a Pannonhalmi
borvidék – melyet Győr szőlőskertjé-
nek neveztek a sajtótájékoztatón – ki-
emelkedő pincészetei is egyéni mó-
don mutatkoznak be a város hagyo-
mányteremtő céllal megrendezett,
összművészeti fesztiválján, a városi
strand Cziráky-emlékmű mögött ki-
alakított Borszigeten. 

Az idei nyár újabb meglepetéssel szolgál az Európa Kulturális
Fővárosa győri pályázatának szellemében. Három nap, öt hely-
szín, hét művészeti ág – így összegezte Tóthné dr. Kardos Krisz-
tina, a fesztiválközpont igazgatója Győr legújabb összművé-
szeti happeningjét, amelyet július 27-től 29-ig tartanak a Radó
szigeten, a Püspökvár, illetve a strand területén.

MUTEREM 
motívuma. Ebben a tematikában kap-
nak bemutatkozási lehetőségeket a
tánc, a zene, a fény, a képzőművészet,
az irodalom és az építészet fiatal, egyé-
ni látásmódot képviselő alkotói. 

A Radó-sziget északi részén egy
„Befejezetlen híd” épül, amely a tekin-
tetet a folyó áramlására és a Püspök-
vár fényfestett falára irányítja. A Hajó-
sánc nézőtér kényelmes, természetes
hatású lelátót varázsol a szigetre, itt

HÁROM NAP, ÖT HELYSZÍN, HÉT MUVÉSZETI ÁG

Fiatal,
egyéni látásmódot 
képviselô alkotók

NYITOTT Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter 

´́
´́



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!
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Érdemes kilátogatni július 21–22-
én a Rába Quella Gyógy-, Termál-
és Élményfürdőbe, ahol fesztiváli
hangulattal várják a strandolókat
10–20 óráig, különböző műfajú
koncertekkel.

Folytatódik a Megbékélés a zenében cí-
mű koncertsorozat a pannonhalmi Szent
Márton-bazilikában. Július 17-én 17 óra-
kor Kiss Zsolt, a pannonhalmi Szent Már-
ton-bazilika orgonistája ad koncertet.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Régiségvásár lesz július 15-én 7–14 óráig a Tarcsay úti piactéren:
festmények, használati tárgyak, ékszerek és különféle gyűjtemé-
nyek között kereshetünk kincseket.Maurer Dóra Hajtogatott idő

filmretrospektív kiállítása lát-
ható hétfő kivételével naponta
10–18 óráig, az Esterházy-pa-
lotában (Király u. 17.).

Erzeugermarkt am 15. Juli von 8-13 Uhr auf dem Dunakapu-Platz.
Neben in der transdanubischen Tiefebene (Kisalföld) produziertem

Gemüse, Früchten und Blumen, können Käse, Honig, Marmela-
de, Sirup, Süßigkeiten und Geräuchertes erstanden

und gekostet werden.

Antiquitätenmarkt am 15. Juli von 7-14 Uhr auf dem
Marktplatz der Tarcsay-Strasse. Ausgewählte Antiquitäten für
jeden Geschmack, Gemälde, Gebrauchsobjekte, Schmuck und diverse
Sammlungen bieten Raum zur Schatzsuche.

Fortsetzung der Konzertreihe „Versöhnung in der Musik” in der Pannon-
halmer Szent Márton Basilika. Am 17. Juli um 17 Uhr gibt Kiss Zsolt, der
Organist der Pannonhalmer Szent Márton Basilika ein Konzert. 

Am 21.ß22. Juli macht es besonders Sinn dem Rába Quella Heil-,
Thermal- und Erlebnisbad einen Besuch abzustatten:  von 10-20
Uhr wartet auf die Strandbadbesucher Festivalatmosphäre mit
Konzerten in diversen Stilrichtungen.

VB-bronzmeccsre és döntőre
hívnak és várnak minden foci-
kedvelőt a Rába-parti VB-terasz-
ra július 14-én és 15-én. A har-
madik helyért szombaton 16
órakor, a világbajnoki címért va-
sárnap 17 órakor játszanak a
csapatok. A terasz mindkét nap,
a kezdő sípszó előtt egy órával
már kinyit. Jó szurkolást min-
denkinek!
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A Fröccsnapok július 13. és 15. kö-
zött várja az érdeklődőket a jól megszo-
kott helyszínen, a Széchenyi téren.
Idén 12 faházban mérik többek között
a szervező Győri Rotary Club tagjai is a
frissítő, gyöngyöző italokat. A Győri Ro-
tary Fröccsnapok hosszú évek óta a Ka-
zinczy Ferencről elnevezett Szép ma-
gyar beszéd versenyt támogatja, a be-
vételből a Rotary Clubok szerteágazó
jótékonysági tevékenységét is segíti.

A gazdag zenei kínálatból az egyik
legkülönlegesebb a pénteki nyitóna-
pon, 18.30-kor fellépő Friends Big
Band & Vitage Dolls koncertje lesz a
nagyszínpadon. A zenekar már 20 éve
örvendezteti meg kedvelőit, most pe-
dig a három gyönyörű és kiváló éne-
kes hölggyel mutatja meg a swing-kor-
szaknak egy ismert szeletét. A dalok
nagy része az '50-es évekből való, de
napjainkban is közkedveltek s varázs-
latos hangulatot teremtenek, igazi idő-
utazásra hívják hallgatóikat, nem csak
zeneileg, hanem színpadi megjelenés-
ben is. A csapatot olyan ragyogó, nem-
zetközileg is díjazott énekesnők alkot-
ják, mint Munkácsy Eszter, Nagy Lili és
Szász Ágnes. Céljuk az, hogy ezt a régi,
már-már elfeledett stílust megismer-
tessék a közönséggel. 

Mellettük jönnek még olyan
nevek is, mint a Galambos Do-
rina–Héjja Kata Duó, akiknek
szombati, 18.30-kor kezdő-
dő egy szál zongo rás, akusz-
tikus műsorukban felcsendül-
nek olyan Mrs. Columbo-szer-
zemények, örökzöldek és a napi

popslágerek, amelyek egészen újszerű,
különleges köntöst kapnak az improvi-
zációnak és a bensőséges hangulatnak
köszönhetően. Őket az újdonságnak ha-
tó Fröccsteraszon találják meg, ahol a
nagyszínpadi produkciók mellett a ki-
sebb formációk is bemutatkozhatnak.

A Group'n'Swing már többször bizo-

nyított Győrnek is, most is sokan várják
a 20 órakor kezdődő nagyszínpadi kon-
certjüket. Leginkább a táncos lábú kö-
zönséget vonzza repertoárjuk, amely-
ben swing és boogie-woogie dalcsok-
rot nyújtanak át a hallgatóságnak. A telt
ház sejthető, hiszen az utóbbi években
megtöltik a MÜPA, a MOM Kulturális
Központot és a RAM színpadát is.  A
szombat este zárásaként a Fröccstera-
szon a cigányzene szerelmesei találják
meg számításukat, hiszen Baranyai Ist-
ván öttagú zenekara a hagyományos
muzsika mellett meglepetésekkel is vár-
ja az érdeklődőket. 

A zárónap fénypontja este nyolc
órakor a nagyszínpadon várható, a Ma-
lek Andrea Soulistic jóvoltából. A for-
máció a külföldön is elismert énekesnő

Tizennegyedik alkalommal rendezik meg
Győrben a Rotary Fröccsnapokat. A borok
és a jótékonyság mellett a zene is főszerepet
kap a háromnapos eseményen. A gazdag kí-
nálatból szemezgettünk olvasóinknak! 

ZENEI CSEMEGÉK
Szerző: Gy. P. 
Fotó: Schindl Gabriella 

a Fröccsnapokon

Varázslatos
hangulatot
teremtenek

és Jáger András együttműködésében
született meg, s működik. A név már
magában foglalja a lelkiséget, amely a
zene és a lélek közti kapcsolatot ábrá-
zolja. A dallamok az örömzene és a tu-
datosság kombinációjára, valamint a
népzene, a jazz és az r&b elemeinek
sajátos ötvözetére épül, népszerű és
régóta elfeledett magyar népdalok és
saját szerzemények kombinációjával. 

A jazz szerelmeseinek tartogat igazi
csemegét a Fröccsterasz, ahol a Stum-
mer–Lendvay–Sebestyén Jazz Trió mu-
tatja meg, milyen is az, amikor a jazz-
zene ötvözete csendül fel swing és la-
tin stílusban, este 9 órakor. 

A teljes programkínálatot keressék
a www.gyorplusz.hu oldalon vagy a
mufegyor.hu-n! 
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Győr örökmozgó, dinamikus város, amely min-
dig útközben van. Új szellemi, történelmi kalando-
kat keres, befogadja és befogja vitorlájába a friss
szeleket, nyitott az új, eredeti gondolatokra. Ön-
feladás nélkül megteheti, ugyanis masszív lábon
áll, hagyományai, történelme kimunkált, megélt,
elfogadott értékrendje, hitvilága a kalandozás köz-

ben is elszakíthatatlanul vele van. Győr nem kör-
bezárt tavakat és szigeteket épít, hanem folyók él-
tetik. A folyó mindig medret keres, mélyít, van for-
rásvidéke és beömlő torkolata. Áramlik. Az áram-
lás nemcsak örvénylő, de haladásos mozgásforma.
Valahonnan elindul, érint bennünket, fölajánlja
szolgáltatásait, mi elvesszük tőle mindazt az

előnyt, amivel a létét nem veszélyeztetjük, de ben-
nünket jobbá tesz, megtisztítjuk hordalékaitól, s
engedjük az útjára. 

Nemcsak folyóink, hanem maga a város áram-
lik: rajta átutazó gondolatokat honosít meg, s gaz-
dagítva, színesítve küldi tovább. Ezen a városon
valóságosan és képletesen is mindig áthaladt Eu-

KÖZÖS

HAJÓBA
az áramlás hullám

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor

Befogja
vitorlájába a friss

szeleket
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rópa. A bécsi vásárra hajtott vágóállatokkal csak-
úgy, mint a Nyugatról hallott, látott hírek az oszt-
rák tévéből a szocializmus korszakában. Ebből a
kavargó áramlásból alakult ki egy nyílt város, ahol
különböző vallások – lásd Öt Templom Fesztivál –
is egy utcában élnek tiszteletben, egymás igéivel
gazdagítva egymást. 

Amikor megpályáztuk a 2023-as Európa Kultu-
rális Fővárosa címet – az önkormányzat széles kö-
rű közvélemény-kutatása alapján – főleg Borsa Ka-
ta és Pál Kálmán leleményéből – az áramlás lett a
pályázat minden programját átható vezérlőelve.
Ezt a gondolatot nem kiagyalni kellett, hanem ész-
revenni. (Az sem kis teljesítmény.) Nem kellett a

hajánál fogva előcibálni, mert velünk és bennünk
él, hat, újul meg. Az áramlás a lényegünk. 

Aki belesodródott a győri rendezvények nyári
forgatagába, a pezsgésbe, azt magával ragadta ez
az áramlat. A Múzeumok éjszakáján megpecsétel-
hették egyetértő támogatásukat az érdeklődők a
kezükre nyomott logóval, a foci-vb ellenére az

AN
main
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idén minden korábbinál több nézőt vonzó Magyar
Táncfesztiválon pedig külön Európa-est szolgálta
az áramlás gondolatának élményszerű, táncba ol-
tott ábrázolását. A hazai és külföldi táncjátékok
nem erre az alkalomra készültek, mégis valameny-
nyi akaratlanul is az áramlás emberi kalandját mu-

tatta be. Külön érdekesség, hogy fiatal, elhivatott
és szárnypróbálgató együttesek, az olasz, cseh és
magyar társulatok mellett érkezett egy társulat az
osztrák St. Pöltenből is. Nem sokkal korábban, az
akkori bécsi nagykövet, Perényi János egy megye-
házi programján vetette fel: Győr 2023-ban, St.

Pölten 2024-ben szeretne Európa kulturális fővá-
rosa lenni. Milyen jó és természetes lenne, ha ez
a két város egymásnak tudná átadni az Európa Kul-
turális Fővárosa címet.

A tíz város mindennapjait meghatározó, össze-
kötő Duna nemzetközi napján is látóterünkbe
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úszott a kis papírhajó, mely a győri pályázat lele-
ményes figurája.  A Szent László-napon is felbuk-
kant a vitorlás, az idei, szokásosan nagyszabású
Győrkőcfesztivál is ezt választotta jelképének. Gye-
rekek százai hajtogattak papírhajókat, csákókat,
amelynek papírja a Győr+ Hetilap nyomása során

keletkezett felesleg, újrahasznosítható anyag, a
Bécsi kapu téren felállították a hajó installációját,
ezt fotóháttérnek használták a gyerekek.

A tavalyi év Győrött az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál jegyében telt. Egyöntetű hivatalos visszajel-
zések szerint, ilyen színvonalú ifjúsági fesztivált még

sehol sem szerveztek a rendezvény kezdete óta. Az
idén a kultúra lepi el és hatja át a város életét. 

A nyár eddigi programjai, a város együttdobbaná-
sa is jelzi: Győrnek minden adottsága, képessége
megvan arra, hogy a fővárosa lehessen 2023-ban Eu-
rópának. Mert kultúrája minden ízében európai.
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+36-96/200-203 • +36-30/998-6633

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

AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBANwww.pegazustranszfer.hu 
TÖBB MINT

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

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

INGYENES Wifi, INGYENES BANKKÁRTYÁS fizetés

BUDAPEST, BÉCS, POSZONY repülôterekre és EGYEDI utakra is!

akkor sajnos fel kell készül-
ni akár a legrosszabbra is.
1939-ben például kitört a
második világháború.

1973-ban kolerajárvány volt
Nápolyban. Az 1980. évi föld-

rengés pedig teljesen lerombolta
a közeli Irpinia települést.

Hit és tudomány
A vér cseppfolyósodása amúgy nem

csalás, nem ámítás. A nápolyi érsek a
szertartás elején és a szertartás végén
is magasra emeli, majd oldalra fordítja
az ampullákat rögzítő ereklyetartót. Így
mindenki számára jól látható, hogy a
vér mikor folyik, és mikor szilárd.

Persze rendszeresen akad kutató,
aki állítja, hogy meglelte a vér csodájá-

A dél-olaszokat bensőséges, már-
már barátinak mondható viszony fűzi
a szentjeikhez. Akiktől nem csak kér-
ni lehet, de lehet velük alkudozni is.
Ad abszurdum számon kérni, ha nem
teljesül egy-egy kívánság vagy ima. A
világnak ezen a részén tökéletesen
megfér egymás mellett a babona, a
miszticizmus és a katolikus hitvilág.

Mindez kiemelten igaz a végletek
városában, Nápolyban. Ahol estén-
ként a legdrágább göncökben lejt vé-
gig a Via Román a helyi elit, míg két
utcával lejjebb tízezrek küzdenek a
napi betevőért a Spanyol Negyed
sikátoraiban. Ahol a tenger gyönyö-
rű, a muzsika lágy, a Vezúv sziluett-
je pedig pazar, miközben ugyanez a
hegy képes lenne lerombolni mindazt,
ami a környéket élhetővé teszi.

Nem mindennapi a város védő-
szentje, Szent Januáriusz (olasz ne-
vén: San Gennaro) története sem.
Aki a 3. században élt, és a közeli Be-
nevento püspöke volt. Pechjére
azonban Diocletianus császár  rossz
szemmel nézte a katolikus papokat,
így Januáriuszt, miután az elfogyasz-
tására kirendelt vadállatok meghu-
nyászkodtak a püspök előtt, végül is
lefejezték.

A történet viszont csak itt kezd iga-
zán izgalmassá válni, Januáriusz egyik
követője ugyanis megmentett két am-
pullányit a szent kiömlött véréből. És
az üvegcsékben felfogott, megalvadt
vér  időnként – csodálatos módon – új-
ra felbugyog és cseppfolyóssá válik. Ha
pedig ez megtörténik, akkor a nápolyi-
ak fellélegezhet-

nek. Ez ugyanis azt jelzi, hogy a város
éle tében könnyű időszak következik.

A szent vérét a nápolyi érsek
évente háromszor mutatja fel a gyü-
lekezetnek: május elején, szeptem-
berben, majd december közepén. Ez
az esemény pedig annyira népszerű,
hogy hatalmas tömeg gyűlik össze,
nemcsak a székesegyházban, de a
templomot övező utcákban, sikáto-
rokban is. Ha pedig elmarad a csoda,

CSODA

Nápolyban
Szerző: Kisté

Csodák pedig vannak. Hogy honnan tudom? Onnan, hogy az összes szent nevéhez fűződik valami-
lyen rendkívüli cselekedet. Hiszen ez szentté avatásuk egyik előfeltétele. Az azonban korántsem
mindennapos, hogy egy szent – annak ellenére, hogy közel kétezer éve halott – a mai napig meg-
bízhatóan szállítja a csodát. Ráadásul évente háromszor, menetrend szerint!

TIPP: „San Gennaro vére” cí-
mű regényében Márai nagyon
érzékletesen mutatja be Ná-
polyt és a nápolyi kisemberek
mindennapjait. A könyvet bát-
ran ajánljuk mindazoknak, akik
már voltak Nápolyban, vagy
akik tervezik, hogy mennek.
Meg azoknak is, akik inkább a
karosszék kényelméből szere-
tik felfedezni a világot.

nak valós magyarázatát. Az egyik ilyen
elképzelés szerint az ampullákban hid-
ratált vas oxid van, melynek megjelené-
se és viselkedése megegyezik a szent
vérének tartott folyadékéval. Egy másik
tudós azt állítja, hogy nincs a csodában
semmi különleges, egy megfelelően ki-
választott tárolóedény használata ese-
tén ugyanis bármilyen vérrel reprodu-
kálható a halmazállapot-változás.

A tudósok persze mondhatnak,
amit akarnak – San Gennaro csodája
rendíthetetlen alapkövét képezi a ná-
polyi öntudatnak. A cseppfolyóssá
vált vér ráadásul több napon át meg-
őrzi folyékony állapotát, ily módon
szolgáltatva további bizonyosságot
arról, hogy szeretett népére a szent
mind a mai napig odafigyel.

A szent vére,
csodálatos módon,
újra folyni kezd...

@napolytoldelre
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Bogdán Eszterrel egy rendezvé-
nyen találkoztam először. Mindket-
ten dolgoztunk, de arra azért jutott
idő, hogy néhány percben megosz-
szuk egymással gondolatainkat. A be-
szélgetés pedig már akkor elültetett
bennem egy gondolatcsírát, amely
mostanra hozott termést. Ennek
eredményeként ültünk le beszélget-
ni, ahol ugyanazzal az önazonos és
őszinte emberrel találkoztam, mint
annak idején. 

Bogdán Eszter Adyvárosban nőtt
fel, jelenleg pedig Gyárvárosban él.
„Rendkívül gazdag gyerekkorom
volt. Édesanyámmal máig szoros a
kapcsolatom, édesapám már nincs
közöttünk, de csodálatos ember
volt” – meséli az énekesnő. A zene
már egészen fiatalon rátalált, a
színpad pedig mágnesként vonzot-
ta magához. „Édesanyám szerint
előbb tudtam táncolni, mint menni,
és előbb énekeltem, mint hogy be-
széltem volna” – mondja Bogdán
Eszter, aki sokáig musicalénekes-
ként képzelte el magát. Saját beval-
lása szerint, érzékeny lelke miatt
nem választotta ezt a pályát, ahol
nap mint nap küzdenie kellett vol-
na a szerepekért. Pedig már gyerek-
ként kívülről tudta az Evitát és a Jé-
zus Krisztus Szupersztárt, ráadásul
a komolyzenére is rátalált. „Bee -
thoven IX. szimfóniáját számtalan-
szor vezényeltem a tükör előtt, ha
pedig a bátyámmal gombfociztunk,
akkor Csajkovszkij volt a csatár,
Bee thoven pedig a kapus” – meséli
nevetve. 

Bár szinte mindig Győrben élt, ti-
zenkilenc évesen tett egy kitérőt, és
Siófokra költözött. Két évig lakott a
Balaton-parti városban, ahol több ze-
nésszel is megismerkedett. Ennek kö-
szönhetően egy hotelben énekelte
végig mindkét ott töltött főszezont.
„Zsolti, aki felajánlotta ezt a lehető-
séget, és akinek a segítségével vég-

leg elindultam ezen a pályán, a mai
napig a barátom. Mint ahogy az egy-
kori szomszédom is mindig felkeres,
ha Győrben jár.” 

Mikor visszatért szülővárosába,
benevezett egy pop-rock fesztiválra,
ahol a zenei tehetségeknek biztosí-
tottak bemutatkozási lehetőséget.
Bogdán Eszter ott találkozott az
egyik zsűritaggal, Somogyi Ferenc-
cel, a Loyd Egylet vezetőjével, és mi-
re észbe kapott, már ő volt a zene-
kar énekesnője. „Az egész életemre
jellemző, hogy mindig megtaláltak a
lehetőségek. Sosem én kerestem
őket, egyszerűen szembejöttek ve-
lem” – hangsúlyozza az énekesnő,
aki a Loyd Egylet mellett, két másik
formációban is énekel. Hét éve tagja
az Esti Egyenlegnek, ahol szintén ba-
rátokra lelt. Néhány éve pedig Szilasi
Lajossal alkotnak duót, hogy örök-
zöld slágerekkel ajándékozzák meg a
közönséget. 

„Nekem fontos, hogy úgy érez-
zem, szükség van rám, különben ha-
szontalannak gondolom magamat” –
mondja Bogdán Eszter, akinek civil
foglalkozása is van, hiszen a SZESE a

munkahelye, ahol gazdasági ügyek-
kel foglalkozik. A fennmaradó idejé-
ben pedig ékszereket, vagy éppen to-
kot készít okostelefonra, hogy még
idejében elfojtsa a haszontalanság
érzését. „Gyerekkoromban a nagy-
mamámmal hímeztem, horgoltam
vagy kötöttem. Az, hogy
varrónő lettem, legin-
kább ennek kö-
szönhető. Per-
sze itt nem áll-
tam meg, és
művelődés -
szervező, va-
lamint mér-
l e g k é p e s
könyvelő ké-
pesítést is
szereztem” –
teszi hozzá a sok-
oldalú énekesnő. 

A beszélgetésünk
alatt természetesen Győr is
szóba kerül, hiszen Bogdán Eszter
szemmel láthatóan rajong a városért.
„Győr a léptékem. El sem tudom kép-
zelni máshol az életemet.” 

Ahogy ma már azt sem tudja el-

képzelni, hogy minden felkérésre
igent mondjon. Saját bevallása sze-
rint, sok időnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy megtanuljon nemet mondani.
„Ehhez azért kellett idő, mert óriási
kötelességtudat van bennem. Nem a
legjobb akarok lenni, hanem a lehe-

tő legjobban akarom ellátni
a feladatomat.”  Ezt tá-

masztja alá az is,
hogy kisgyerek-

ként is szófoga-
dó és rendsze-
rető volt.
„Édesanyá-
mat kérdez-
tem, hogy
mit csináltam,

amikor először
óvodába men-

tem? Mire ő azt
felelte, hogy rendet”

– meséli mosolyogva. 
Mi pedig akkor mosolyog-

hatunk örömünkben, ha színpadra
lép, és énekelni kezd. Mert a muzsi-
ka jótékony hatása közismert, Bog-
dán Eszter pedig boldogan nyújtja
át nekünk a gyógyírt.

Mindenki ismer olyan em-
bert, aki szinte minden csele-
kedetével adni szeretne má-
soknak. Ők azok a „lélekem-
berek”, akikben a jó szándék
és a segíteni akarás munkál.
Bogdán Eszter közéjük tarto-
zik, és bár a színpad jelenlé-
te miatt azt hihetjük, hogy
az élete nyitott könyv, azért
érdemes elolvasni az apró
betűs részt is. 

Köztünk élnek

szükség van rá
SZERETI ÉREZNI, HOGY 

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

Csajkovszkij volt
a csatár,

Beethoven pedig
a kapus
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Röviden
Mélyvénás trombózis
veszélye repülés alatt

Holland kutatók egy vizsgá-
lat során megállapították, hogy
a légi utasok vérében egy bizo-
nyos, a vérrögösödésre utaló
anyag 8 óra elteltével nagyobb
mennyiségben van jelen, mint
azokéban, akik ugyanannyi időt
egy moziban ülve töltöttek el. A

mélyvénás trombózis akkor alakul ki, ha a lábikra
vagy a comb legmélyebben fekvő ereiben a vér
áramlása annyira lelassul, hogy rögök képződnek.
Leszakadhat ugyanis egy vérrög, amely a tüdőve-
rőérbe kerülve, végzetes embóliát okozhat. Való-
színűleg a mozgáshiány a fő kockázati tényező, de
az eredmények arra utalnak, hogy a rizikót még fo-
kozza, ha az illető nem a földön, hanem a levegő-
ben tölt el mozgás nélkül több órát. Amint korábbi
kutatások utalnak rá, ez a tényező a repülőgépe-
ken lévő alacsony oxigénszint és a légnyomás le-
het. Megelőzésképpen a repülőúton időnként fe-
szítsük le, majd fel a lábfejet, mozgassuk át a bokát,
így serkentve a vádli izomzatának vérellátását.

Nyáron az egyik leggyakoribb betegség a szalmonellafertőzés. Különösen veszélyeztetet-
tek a csecsemők, gyermekek, a 60 év felettiek, a cukorbetegek, a gyomorsavhiányban
szenvedők és a legyengült immunrendszerű emberek.

Mi a szalmonellózis?
A szalmonellózis rendszerint

a fertőzött étel fogyasztása
után kialakuló gyomor-bélrend-
szeri tüneteket okozó betegség.
A kór okozónak – Salmonella en-
terica – azonban számos alfaja
létezik. Minden formára jellem-
ző, hogy a baktérium a szájon
át kerül be a szervezetbe, rend-
szerint szennyezett élelmiszer-
rel vagy innivalóval. Tünetei:
hányás, ízületi gyulladás, hány -
inger, véres széklet, hidegrázás,
magas láz, hasmenés, hasi gör-
csök.

A szalmonellózis
diagnózisa
A Salmonella-fertőzés diag-

nózisát a széklet tenyésztése ad-
ja. A betegséget el kell különíte-
ni más, hasonló tünetekkel járó
kórképektől, így a vírusos has-
menéstől, ételmérgezéstől, shi-
gella-fertőzéstől („vérhas”), amő-
bás dizentériától vagy egyéb
krónikus gyulladásos bélbeteg-
ségektől, amilyen a Crohn-be-
tegség vagy colitis ulcerosa.

A szalmonellózis tünetei,
kórlefolyása
A tünetek általában a fertő-

zött élelmiszer elfogyasztása
után 8–48 órával mutatkoznak
meg. Jelentkezhet hányinger,
hányás, hasmenés, melyhez ha-
si görcsök társulnak. Jellemző a
hidegrázás, a magas, akár 40 fo-
kos láz. A széklet tartalmazhat
vért is. Ritkán előfordulhat tár-
suló ízületi gyulladás, ha a bak-
térium a véráram útján eljut az
ízületekbe. Szövődménymentes
esetben a tünetek rendszerint
3–5 nap után maguktól meg-
szűnnek, de a betegek egy ré-

sze tünetmentes hordozóvá vál-
hat. Ilyenkor a baktérium rend-
szerint az epehólyagban él és
szaporodik. Ez az állapot köz-
egészségügyi szempontból je-
lenthet esetleg veszélyt, mert
az ilyen személy tünetek nélkül
válhat fertőzés forrásává. Ezért
igazolt szalmonellafertőzés
után a páciensnek három bak-
teriológiai szempontból negatív
székletmintát kell leadnia, mi-
előtt újra közösségbe (óvoda, is-
kola, egészségügyi intézmény)
mehet. A fertőzés után napok-

kal, hetekkel arra hajlamos sze-
mélyekben úgynevezett reaktív
ízületi gyulladás alakulhat ki,
vagyis ez nem közvetlen bakte-
riális fertőzés eredménye, kiala-
kulásában a szalmonella ellen
termelődő ellenanyagok játsza-
nak szerepet.

A szalmonellózis kezelése
Szövődménymentes esetek-

ben nincs szükség antibiotikus
kezelésre, a betegség enélkül is
3–5 nap alatt lezajlik. Ilyenkor
csak tüneti kezelésre lehet szük-
ség: megfelelő folyadékpótlásra,
láz- és hányáscsillapításra,

görcsoldásra, hasmenés elleni
szerekre. A beteget enyhébb
esetekben otthon, súlyosabb
esetben fertőzőosztályon kell
kezelni, mivel normál kórházi
osztályon fertőző forrásként ve-
szélyt jelenthet más kórkép mi-
att kezelt, legyengült immun-
rendszerű betegtársaira.

Megelőzés, 
hasznos tudnivalók
A betegség otthoni előfordu-

lása megelőzhető, ha figyelünk
a konyhai higiéniára: az edé-

nyek, eszközök és munkafelüle-
tek megfelelő tisztántartására,
az élelmiszerek megbízható for-
rásból való beszerzésére és
megfelelő tárolására. Fontos
még a mellékhelyiségek tisztán-
tartása, a WC-k fertőtlenítése,
kézmosás. Társadalmi szinten a
betegség terjedése megállítha-
tó a közétkeztetésben és a ven-
déglátóiparban dolgozók, az
egészségügyi dolgozók szűrése,
a hordozók kezelése által. Külö-
nösen veszélyesek lehetnek a
hosszan, de nem megfelelően
hűtött, valamint a nyers tojással
készült ételek.

HASMENÉS
NYÁRON

Óvjuk a gyerekeket a leégéstől
A gyermekek bőre sokkal vékonyabb, így érzé-

kenyebb, mint a felnőtteké. Védekező mechaniz-
musai és a bőr pigmentációja még nem fejlődtek
ki eléggé, ezért az ultraviola sugarak könnyen a
bőr mélyebb rétegeit is elérhetik. A gyerekkori le-
égések gyengíthetik a fejlődő immunrendszert is,
így megnő a bőrrák kialakulásának rizikója. A na-
pozószerek már az első naptól elengedhetetlenek,
ha a gyermekek a szabad levegőn tartózkodnak.
A déli órákban – 11–15 óráig –  a strand tabu,
ilyenkor a legnagyobb a leégés veszélye. Egyéb
napszakokban is védekezzünk napernyővel és fej-
fedővel a direkt sugarak ellen. A fényvédő krémek
az optimális hatást csak körülbelül fél óra elmúl-
tával fejtik ki, ezért a naptejjel már 30 perccel a
napozás előtt kenjük be a bőrt!
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Alapsejtes rák
Az alapsejtes rák áttétet nem ad,

viszont helyileg a környező szövete-
ket roncsolja. Általában 50 év feletti
életkorban fordul elő, de a 30 év kö-
rülieknél is megfigyelhető. Leggyak-
rabban az arcon, vállakon, törzsön
alakul ki. Lehet jellegtelen, vöröses,
nem gyógyuló folt vagy sebecske,
gyöngyházfényű csomó, gyöngyház-
szegélyű folt, hegesedő folt vagy
pigmentált elváltozás. Jóindulatú jel-
lege ellenére a szöveti roncsolás mi-
att fontos a kezelése. Az ép szövet-
ben történő sebészi eltávolítás jön
szóba. Bizonyos lokalizáció és kiter-
jedés esetén sugárkezelés, kémiai
sebészet, fotodinámiás kezelés is le-
hetséges.

Laphámrák
A laphámrák áttétet is adhat, első-

sorban a helyi nyirokcsomókba. Fő-
leg időseknél arcon, fejtetőn, kézhá-
ton alakul ki, napkárosodott bőrön.
Lehet egy szarumasszával fedett,
bőrből kiemelkedő, vöröses színű nö-
vedék, vagy egy kisebesedő csomó.

A kialakult laphámrák egyedül idő-
ben, épben történő sebészi kimet-
szésével kezelhető hatékonyan.

Festékes bőrdaganat
A legrosszabb indulatú bőrdaga-

nat a melanoma. Magyarországon
évente 1.700 új beteget regisztrál-
nak. Fontos a megelőzés és a korai
felismerés, mert késői stádiumban a
kialakuló áttétek halálhoz vezethet-
nek. Férfiaknál elsősorban a tör-
zsön, nőknél főleg az alsó végtagon
alakul ki, de bárhol megjelenhet:
fejtetőn, ujjvégeken, körmök
alatt, fülön, arcon, sőt még a
szemben is. Kialakulásában az UV-
sugárzás, genetikai hajlam, szőke
haj, világos bőr, zöld vagy kék
szem, nagyszámú anyajegyhordo-
zás játszik szerepet. Az esetek kéthar-

madában ép bőrön, egyharmadában
már meglévő anyajegyben alakul ki.

Figyelmeztető jelek
Korábban meglévő, pigmentált

anyajegy növekedése, alakjának, fel-
színének vagy színének változása fi-

gyelmeztető jel. Néha csak a viszke-
tés a felhívó tünet. Az anyajegy vér-
zése már nem korai jel. Ha felnőtt
korban ép bőrön pigmentált, növek-
vő képlet alakul ki, feltétlen menjünk
el szakorvoshoz.

Kezelési lehetőségek
A betegség egyetlen, hatásos keze-

lési módja az időben és megfelelő
módon (a daganat vastagságától

függő biztonsági udvarral) törté-
nő műtéti eltávolítás. Fontos,
hogy a pigmentált anyajegy el-
távolítása a szakma szabályai
szerint sebészileg, az épben
történjen, lézeres eltávolítása
nem biztosít megfelelő eltávo-

lítást! A műtéti eltávolítást kö-
vetően, a magas rizikójú mela-

nomás betegek sebészi kezelésé-
ben az őrszem nyirokcsomó vizsgá-

lata és annak függvényében további
sebészi kezelés is szükséges lehet. Elő-
rehaladottabb betegségnél immunte-
rápia, cytostatikus kezelés, célzott da-
ganatellenes kezelés és sugárterápia
is szóba jön. Sajnos sokakban ma is él
az a tévhit, hogy az anyajegyekhez
nem szabad hozzányúlni, mert „elrá-
kosodhat”. Fontos kihangsúlyozni,
hogy a melanoma kialakulásának
megelőzésében a sérült pigmentált
anyajegyeket, a nem szabályos, de
még nem rosszindulatú anyajegye-
ket, az irritációnak kitett anyajegye-
ket szükséges eltávolítani. 

A bordaganatok
korai felismerése

JÓ TUDNI

Leghatékonyabb a megelőzés
A bőrdaganatok megelőzéséhez, időben történő felismeréséhez a következő
szabályokat kell betartani: • Ne tartózkodjunk a napon 10 és 15 óra között!
• Védjük a bőrünket kalappal, megfelelő öltözékkel, az UV szűrős napszem-
üvegről se feledkezzünk el, hiszen a szemben is kialakulhat melanoma! A
ruhától nem védett területeket kenjük be magas faktorszámú fényvédő ké-
szítménnyel, naponta többször is. • Gyermekeinket védjük meg a leégéstől!
• Havonta egyszer nézzük át a bőrünket, a nem látható területek (hát , fej-
tető) ellenőrzésére kérjünk segítséget! • Ha anyajegyünkben bármilyen vál-
tozást észlelünk, vagy új festékes elváltozást veszünk észre, forduljunk szak-
orvoshoz. • A szoláriumozás is kedvező feltételeket teremt a bőrdaganatok
kialakulásához. • Ne feledjük, hogy a legjobb kezelés a korai felismerés!

A bőrdaganatok gyakorisága az utóbbi években rohamosan nő. Ebben
szerepet játszhat a fokozott UV sugárzás, a nyaralási szokások megvál-
tozása és a barna, divatos bőrszín elérése iránti törekvés. Az összes
rákos megbetegedés 40 százalékát a bőr rosszindulatú daganatai te-
szik ki. A tavalyi évben 2.300 melanómás beteget regisztráltak hazánk-
ban. Annak ellenére, hogy láthatók, sokan későn jutnak el orvoshoz,
bőrtünetüket – mivel panaszt nem okoz – hajlamosak jelentéktelen-
nek gondolni, különösen a kezdeti jellegtelen megjelenés miatt. A bőr-
nek háromféle rosszindulatú daganata ismert: az alapsejtes rák (ba-
salioma), a laphámrák (spinalioma), és a festékes bőrrák (melanoma).

A hét orvosi témája

´́

Szerző: Dr. Győrffy Lajos
plasztikai sebész főorvos

A betegség
egyetlen, hatásos 
kezelési módja az

idôben és megfelelô
módon történô

mûtéti
eltávolítás.



2018. július 13.26

Arcélek
a kórházból

Dr. Issekutz Ákos
sebész főorvos,

minőségirányítási igazgatóhelyettes

Gyermeksebész akart lenni, sőt,
igazából a gyermekszívsebészet von-
zotta. Látta azonban az apró gyer-
mekek életéért folytatott heroikus
küzdelmet, amely a legnagyobb szak-
értelemmel elvégzett operáció elle-
nére is több esetben halállal végző-
dött, s úgy gondolta: lelkileg nehezen

tudná földolgozni ezeket a tragédiá-
kat. Egyébként is az akkori szemlélet
szerint a pályakezdők inkább a nagy
betegszámú, sokféle műtéti techni-
kát alkalmazó osztályokon alakították
ki szakmai látókörüket, csak ezt köve-
tően fókuszáltak a specialitásokra. 

Dr. Issekutz Ákosnak a magyar
gyermeksebészet megújítója, dr. Ve-
rebély Tibor professzor ajánlotta,
hogy jelentkezzen a győri kórházba,
amelynek a sebészetét egy ambició-
zus, kiváló szakember, dr. Oláh Attila
professzor vezeti. 

Korábban csak átutazóban jártam
Győrben, amikor banánért vagy vala-
milyen műszaki cikkért kiautóztunk

Bécsbe - emlékszik vissza Issekutz fő-
orvos. – Mivel családunk egyik ága
örmény, a Jereván éttermet jegyez-
tem meg Győrből. Amikor orvosként
bejelentkeztem, hogy megnézzem
az osztályt, három napon át ismer-
kedtem a körülményekkel, a kollégák-
kal, a lehetőségekkel. Úgy gondol-

tam, itt lesz alkalmam a minőségi
munkára, a tanulásra, a későbbi ön-
állóságra, a folytonos megújulásra.
Oláh professzor is befogadott, itt ra-
gadtam. Budapestet ma is szeretem,
megyek színházba, konferenciára, tár-
saságba, de haza már Győrbe térek. 

Az Issekutz név egyébként orvosi,
gyógyszerészeti körökben nagyon jól
cseng. A főorvos dédnagyapja a klini-
kai farmakológia magyarországi meg-
alapítója volt, Szegeden még együtt
dolgozott a C-vitamint feltaláló No-
bel-díjas Szent-Györgyi Alberttel.

Issekutz Ákos főorvos fölmérte a
külföldi lehetőségeket is, fél évet dol-
gozott a világ egyik legismertebb kór-

házában Heidelbergben, ahová most
is – ahogy ő fogalmaz – érzelmi és
szinte spirituális kötődése van, s ha
teheti, konferenciákra vagy csak láto-
gatóba vissza-visszatér. 

Megtanultam a német precizitást,
azt, hogy szinte kottából, vagy az ipar
nyelvén szólva, a gépkönyvből dolgoz-
nak, mindig tudták, mi lesz a követke-
ző lépés, pontosan megtervezték, föl-
építették a  folyamatokat  – mondja

dr. Issekutz Ákos. – Ez a né-
met gyakorlatot, a néha
kényszerből fakadó ma-
gyar fifikával kiegészítve,
nagyon jó eredménnyel le-
het alkalmazni a szakmában.

A főorvos szerint a sebészet a
gyors döntések művészete. A döntés-
helyzet pedig attól a pillanattól fogva
kialakul, ahogy először találkozik a
beteggel. Manchesterben dolgozott
egy sebészeten, ahol listán elétették,
kit kell megműtenie. Ezt a munkát
nem érezte érdemi szakmai kihívás-
nak, nem lehetett érdemi kötődést
kialakítani a beteggel, személytelen-
né vált a beavatkozás. 

A jó orvos-beteg kapcsolat, a biza-
lom a sikeres gyógyulás egyik feltéte-
le – osztja meg tapasztalatait, aztán
különböző eseteket idéz fel. 

Három gyerekkel jött be hoz-
zám egy fiatalasszony, láttam a le-
letein, hogy mellrákja van, nyirok-
és májáttétekkel – komorodik el. –
Megmondtam, hogy nagy a baj, sú-
lyos a helyzet, de fölvázoltam egy
kezelési módot, amelynek a kere-
tében „egy ülésben” el tudtuk tá-
volítani a rákos elváltozást a mell-
ből, a nyirokszervekről és a májról.
Teljesen felépült, a leletei nagyon
jók lettek, meggyőződésem volt,
hogy meggyógyítottuk a rákból.
Aztán három év múlva kiújult a be-
tegsége és már nem tudtunk segí-
teni rajta. Az onkológiai terápiában
az elmúlt 15-20 évben ugrásszerű,
kecsegtető, lenyűgöző fejlődés tör-
tént, de van egy-két rákfajta, ame-
lyet műtéttel sem tudunk eredmé-
nyesen gyógyítani.

Minőségbiztosítási feladatairól
szólva azt ígéri: fiatalokból álló csa-
patot épít ki, akik végiggondolják a
betegutakat, a várólisták csökkenté-
sét, a digitalizáció lehetőségeit. A
rendszerszemlélet mellett saját éle -
tünk minőségére is ügyelnünk kell,
hiszen a betegek nem fáradt, beteg,
kiégett orvosokkal akarnak találkozni
– mondja a főigazgató minőségirányí-
tási igazgatóhelyettese. 

Az egészségügyi dolgozók rekreá-
ciója érdekében, július 14-én Fut a
Petz! címmel különböző távú futó-
versenyt is rendeznek. 

Issekutz főorvos a Semmelweis
Egyetem Egészségtudományi Karán az
idén fejezte be az egészségügyi me-
nedzserképzést. Szakdolgozatát a győ-
ri kórház egyetemmé válásának esé-
lyeiről, fontosságáról, lépéseiről írta. 

Húsz éve a fővárosból költözött Győrbe dr. Issekutz Ákos, aki most a győri
kórház sebész főorvosa. Az idei Semmelweis-napon Issekutz doktort Tamás
László János főigazgató főorvos a kórház minőségirányítási igazgatóhelyet-
tesének nevezte ki.

Július 14-én
Fut a Petz!

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: O. Jakócs Péter

a gyors döntések muvészete´́
A SEBÉSZET 
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

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

Tavaszi cikkünkben már írtunk ar-
ról, hogy tél elmúltával az első fon-
tos teendők között a kertünk kialakí-
tásának megtervezése áll. Akkori ala-
pos munkánk gyümölcsét most él-
vezhetjük igazán, hiszen a meleg
nyári napokon van hová elbújnunk a
rekkenő hőség elől. Fontos szem-
pont, hogy a veteményes rész mel-
lett alakítsunk ki egy árnyékos, pihe-
nőrészt, valamint a gyerekeknek ját-
szósarkot, aki teheti, kis pancsoló-
medencével, homokozóval, hintával.

Ujhelyy Károly, hobbikertész ma-
gas ágyás kialakítását javasolta a nö-
vényeknek, veteménynek, amely-
ben nem tud kárt tenni a gyermekek
bepattanó labdája.

A nyári napokon is rendszeresen
kell gondozni a kerti gyepet. Az el-
múlt hetek esős időjárása jót tett a
fűnek és a kertésznek egyaránt, hi-
szen nem kellett öntözni, viszont a
heves eső kimoshatta a földből a táp-
anyagokat. Oldott táppal jutalmaz-
zuk most, a nitrogén-foszfor-kálium
számít alap műtrágyának, de adha-
tunk a fűnek magnéziumot, ami a
zöldítést segíti elő, a vas pedig
a mohásodást gátolja. 

A füvet rendsze-
resen, meghatá-
rozott időpon-
tokban nyírjuk.
A gyakori
fűnyírással, a
9 cm–6 cm
arányt betart-
va, gyönyörű
gyepünk lehet.

A gyümölcsösben ritkítsuk ki a
túl sűrű növényi részeket, ilyenkor
még ki tudjuk csípni a foltos-moní-
liás barackokat, ezáltal megment-
jük a többi termést.

Ujhelyy Károly a Kertbarát maga-
zin kérdésére elmondta, hogy nem
minden zöldséget, gyümölcsöt érde-
mes lefagyasztani. A sárgabarack fa-
gyasztás után savanyú lesz, a zöld-
babnak fagyottan mellékíze jön elő,
érdemesebb inkább üvegbe eltenni.
A lecsó szerelmesei az elkészített fi-
nomságot szintén üvegekbe tegyék
el olajjal, fagyasztva kellemetlen, ke-
sernyés íze lehet az ételnek.

A zöldségesnél sorban állva pe-
dig örök kérdés, hogy hogyan válasz-
szunk érett, mézédes görögdinnyét.
Szakértőnk szerint a kacsot kell fi-
gyelni, ha az száraz, akkor nyugod-
tan megvásárolhatjuk a gyümölcsöt.

Másik árulkodó jel a dinnye
hasán lévő sárga folt

(ahol találkozott a
talajjal). Ha az

minél nagyobb
és sárgásabb,
akkor valószí-
nűleg finom,
édes és lé-
dús dinnyé-

vel állunk
szemben.

A Kertbarát magazin
támogatója:

NYÁR 
a kertben

Szerző: Ferenczy Balázs

Oldott
táppal

jutalmazzuk
a gyepet
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SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

Fogságban
nem 

mérgezôk!

ÉKSZER
Szöveg és fotó: Nagy Ferenc

Dél- és közép-amerikai
nyílméregbékák és mada-

gaszkári mantellák, ők együtte-
sen a nyílméregbékák. Hívják még
őket fakúszó békáknak is. Az ameri-
kai kontinens trópusi, déli, illetve kö-
zépső részéről készített útifilmek
standard témája a fúvócsővel vadá-
szó indiánok, akik egy ágyékkötőben
járják az esőerdőt. Fúvócsöveikhez
mérgezett nyílvesszőket használnak,
amikhez például ezeknek az apró
békáknak a mérgét is felhasználják.
A méreg légzőszervi és szívproblémá-
kat okoz, amitől a megsebzett állat,
például tukán, illetve különféle maj-
mok az ágak közül a földre zuhannak,
ahol már könnyedén begyűjthetők. A
természeti népek többek között így
jutnak napi táplálékukhoz. A békák
kínzásával nyerik ki a többnyire a hát
bőrében akkumulálódott méreg-
anyagot. A békák jelentős része nem
képes a méreganyag előállítására,

mint a kígyófélék, ellenben a táplálék -
állataik, bizonyos rovarfélék, táplálko-
zásuk során fogyasztanak mérgező
növényeket (kurare), így amikor a bé-
ka bekapkodja, akkor bekerül a szer-
vezetébe. A másik különlegességük
a szaporodásuk. Némely fajok utóda-
ikat broméliák levéltölcsérében ne-
velik, ahol megfelelő mennyiségű
esővíz gyűlik össze. Időnként azon-
ban kiszárad a bölcsőde, vagy elfogy
a szúnyoglárva a kis medencéből.
Ilyenkor a hím hangosan hívja a nős-
tényt, hogy azonnal intézkedjen, mi-
után a nőstény a hátára veszi az ebi-
halat, és megfelelő új broméliatöl-
csért keres a számára. Ragyogó színe-
ik már messziről figyelmeztetik a ra-
gadozókat mérgező mivoltukról. Mé-
retük mindössze néhány centiméter.
Időnként különböző hangokat adnak

ki a kommunikációra. Mondhatnánk,
brekegnek, ez azonban nem igaz,
mert számtalan hívóhangjuk van a
különböző fajoknak, némelyek példá-
ul ciripelnek. Sokszor kérdezik tőlem,
hogy az eredeti élőhelyükön fotóz-
tam-e őket. Valószínűleg ilyenkor
nem gondolnak bele abba, hogy a
lombkoronaszint, ahol ezek az álla -
tok többnyire tartózkodnak, akár har-
minc méter magas is lehet. A fotó-
zást lehetetlenné tenné a stúdiófel-
szerelés ilyen magasságokba szállítá-
sa, valamint a páratartalom és a fel-
hőszakadások tönkretennék a felsze-
relést. Lakásban tartásuk nem okoz
nehézséget, hiszen igényeik könnyen
kielégíthetőek. Terrárium, megfelelő
párásítással, tocsogókkal teli kis üre-

gekkel, farönkökkel, növényekkel. A
szobahőmérséklet megfelel számuk-
ra. Táplálékállataik zömét muslicák
és hangya nagyságú tücskök teszik ki.
Ebihal állapotukban kis petricsészék-
ben nevelhetők egyenként. Fogság-
ban nem mérgezők!

Gyermekkori emlékeket idézek fel magamban, ahogy ezekre az apró állatkák-
ra nézek. Én is végigmentem a „törzsfejlődésen”, kisebb-nagyobb madárkák,
akváriumok, terráriumok kezdetnek, azután már jöttek a kutyák, lovak, cicák,
és szerintem még nincs vége a sornak. A gyerekek nagyon nyitottak az álla -
tokkal való kontaktusra, azonban a felnőtteknek kell nekik megtanítani
a kulturált állattartást. Így volt ez velem is, amikor izgatottan vettem
kezembe fiatalemberként életem első nyílméregbékácskáját.
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Ettől a héttől már láthatóak is a kö-
zönség számára, mivel végre szaba-
don futkározhatnak a kifutójukban.
Chili (nekünk csak Pisti) hétfőn reggel
jöhetett ki először a Dél-Amerika-kifu-
tóba. Itt hamar megismerkedett a
többi állattal, persze anyukája féltő
gondoskodása mellett. Igazi kistapír
természetét mi sem bizonyítja jobban,
hogy a mama mellett ő is azonnal
megmártózott a nagymedencében. A
tapírok nagyon jó úszók, ha menekül-

Amint már beszámoltunk róla, állatkertünk kis tapírfiúval
Chilivel gazdagodott a nyár elején. Nem sokkal később egy
gyönyörű kislány dromedár is született nálunk, aki a Csilla
nevet kapta.

ni kényszerülnek, szívesen bújnak
el a víz alatt. Chili is nagyokat lu-
bickolt a reggeli melegben. Neki
még minden újdonság, mamája,
Mandula terelgetése mellett fe-
dezi fel a világot, ezért csak ap-
ránként és óvatosan barátkozik

a látogatók tömegével. Anyatejet
fogyaszt, ezért még nem szabad etet-
ni a zoo-csemegével.

Csilla, a kisdromedárunk már el-
múlt 3 hetes, etetésében kezdettől
segítenek a gondozóink is, cumival
táplálják a kicsit. Ő is a kifutóban lát-
ható a mamájával. Igazi lány, csoki-
barna szín, nyakig érő, hosszú lábak
és hatalmas szempillák. Tündéri lát-
ványt nyújt, ahogy vékony lábain,
igyekszik lépést tartani a többiekkel.
A dromedároknak egy púpjuk van,

Csilla és Chili kalandjai

ebben, zsír formájában raktározzák
el a tápanyagot és a folyadékot.
Ezért, akár egy hónapig is kibírják
evés és ivás nélkül. Ha vízhez juthat-
nak, egyszerre 120 litert is
felhörpinthetnek.

Nyáron is sok aprósággal vár az ál-
latkert!
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Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos muszaki elokészíto

komuves muvezeto villanyszerelo muvezeto

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

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

Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség.

kézi úttisztító

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!

Vízcsőtörés hibaelhárítása miatt
bontottuk fel az útburkolatot Győrben,
a Szigethy A. út–Nagy Imre út csomó-
pontban. A csomóponton megválto-
zott a forgalmi rend, kérjük, az itt átha-
ladók ne megszokásból vezessenek.

Hamarosan újabb automata WC-t
használhatnak a győriek. Az év ele-
jén a Bisinger sétányon, majd június
közepén, a Virágpiac mellett telepí-
tett automatizált, közterületi nyilvá-
nos illemhelyet a Győr-Szol Zrt. A
szerkezetek vandálbiztos kialakítású-
ak, mozgáskorlátozottak számára is
használhatók, az üzemeltetésével já-
ró szervizelési munkálatok egyszerű-
en elvégezhetőek, s mindegyik külső
környezete a rendőrség által kame-
rákkal megfigyelt.

A program kezdeményezője, Rad-
nóti Ákos városüzemeltetésért is fe-
lelős alpolgármester elmondta: „Na-

HIBA-

Álláshirdetés

Változatos, színes, sokrétű feladat-
ra vágyik egy stabil, kiszámítható
munkahelyen, kötetlen munkaidő-
ben? Akkor nálunk jó helyen ko-
pogtat! A Győr-Szol Zrt. Társasház-
kezelő Üzletága felvételt hirdet

munkakör betöltésére.

Leendő munkatársunk minimum kö-
zépfokú végzettségű, jó szervező és
koordináló képességgel rendelkező,
vezető egyéniség.

Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által
képviselt társasházakban társasházke-
zelői tevékenység ellátása.

A felvételnél előnyt jelent a társas-
házkezelői végzettség és/vagy az épí-
tőiparban szerzett gyakorlat.

Jelentkezési határidő: 
2018. július 23.

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

társasházkezeló́

elhárítás

gyon fontosnak tartom, hogy Győr
közterületein megfelelő illemhelyek
legyenek. Jelentős fejlesztések tör-
téntek ezen a területen, hiszen eb-
ben az évben három ilyen létesít-
ményt is átadunk. Kettő ebből már el-
készült, és nagyon sokan használják
mind a Bisinger sétányon, a „vizes"
játszótér közelében, mind a Zech -
meister utcában, ahol szintén köz-
ponti helyen van, sok turista megfor-
dul itt, a szálloda, a virágpiac, a busz-
megálló miatt is nagy a forgalom.

A szerkezetek jól működnek,
ezért döntött úgy a szolgáltató,
hogy Adyvárosba is telepít egy au-

tomata WC-t. Radnóti Ákos alpol-
gármester, Adyváros önkormányza-
ti képviselőjeként, a környékbeli
több ezer lakó kérésére szorgal-
mazta ebben a városrészben a te-
lepítést. „Az adyvárosi tó környé-
kén, a népszerű várjátszótéren és
a mellette lévő tóparti sétányon és
parkban, s a tavaly felújított rekor-
tán burkolatú focipályán, főleg nyá-
ron rengetegen vannak, úgyhogy a
legjobb helyre kerül az újabb illem-
hely. A nyugat-európai színvonal a
közterületi fejlesztéseket illetően
megérkezett nemcsak Győr Belvá-
rosába, hanem most már a lakótele-
pekre is, hiszen ilyen WC-ket például
Berlinben vagy Bécsben lehet meg-
találni, sőt ott sem a lakótelepeken”
– mondta az alpolgármester.

A tervek szerint az adyvárosi il-
lemhely augusztus első hétvégéjé-
ig elkészül, ekkor a nagy tömege-
ket vonzó Tóparty rendezvényen
már használhatják a résztvevők. Az
adyvárosi már a nyolcadik nyilvá-
nos illemhely lesz Győrben, amiket
mindössze 200 forintért szabadon
használhatnak a győriek. A tervek
szerint a jövőben további automa-
ta WC-ket telepít majd a szolgálta-
tó, így próbálják ellátni, lehetőleg
a város egész területét, nyilvános
illemhelyekkel.

épül Adyvárosban
Nyilvános illemhely 
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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

Egyre népszerűbbek Győrben a
hulladékudvarok, s különösen a tava-
szi-nyári időszakokban veszik igénybe
sokan a hulladékgazdálkodási társu-
lás szolgáltatását. Bizonyítja ezt töb-
bek között az is, hogy az üzemeltető
tapasztalatai alapján, a közelmúltban
egyes helyeken alkalmanként – fő-
ként a hét utolsó két napján – kiala-
kulhatott olyan helyzet, amikor a hul-
ladékudvarba késő délután vagy a zá-
rás előtt érkező ügyfél a konténer te-
lítettsége miatt nem tudott hulladé-
kot lerakni. Ennek oka, hogy az emlí-
tett hétvégi időszakban, a zárás előtt
nem sokkal már nincsen lehetőség
üres konténer kiszállítására. Ilyenkor
a hulladékudvar felügyelője másik,
nyitva tartó telephelyre irányítja az
ügyfeleket, ám egyszer-egyszer volt
példa rá, hogy Győrben egyetlen ud-
var sem tudta már fogadni az adott
hulladékfajtát.

A problémát érzékelve, a köztisz-
taság általános fenntartása és a zug-

Idén is remek hangulatban ünne-
pelhettük a Győrkőcfesztivál kereté-
ben a Nemzetközi Duna Napot a
Széchenyi téren. A családok egyik
fele a medencés játékoknál állt sor-
ba, a többiek beülhettek a kis mar-
kolóba, játszhattak a vizes játékok-
kal, célba lőhettek vízipisztollyal.
Népszerű volt az arcfestés és a fali-
kútgyűjtemény, a víziközmű-terep -
asztal pedig most is sok látogatót

a Gyorkocön

vonzott. Az Észak-dunátúli Vízügyi
Igazgatóság, a Pannon-Víz Zrt. és a
Győri Műszaki SZC Hild József Építő-
ipari Szakgimnáziumának csapata
mindent elkövetett, hogy emlékeze-
tessé tegye ezt a hétvégét a gyere-
kek számára. A rendezvény kiváló
fórumot kínált a lakosság számára
is, hogy – akár játékos formában is
– megismerhessék a vízzel foglalko-
zó szervezetek munkáját.

DUNA NAP ´́ ´́

HULLADÉKUDVAR

szemetelés megelőzése érdekében,
a GYHG Nonprofit Kft. vállalja, hogy
amennyiben bármelyik győri hulla-
dékudvarban kapacitás hiánya miatt
nem helyezhető el valamelyik hulla-
dékfajta, akkor azt a közszolgáltató a
sashegyi hulladékudvarban befogad-
ja, nyitvatartási idejében. Így szom-
baton és vasárnap is, természetesen
az általános lerakási előírások betar-
tásával. Az intézkedés célja, hogy
senkinek ne kelljen hazavinnie a már
összegyűjtött és a kivitt lomot, mű-
anyag, papír-, üveg-, fém- és textil-
hulladékot, fás szárú kerti nyesedé-
ket, építési törmeléket, autógumit és
étolajat, mert a sashegyi hulladékud-
varban mindenképpen elhelyezheti.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemelte-
tésében Győrben összesen hét he-
lyen, Sashegyen, a Pápai úton, a Rep-
téri úton, a Homoksori úton, a Nép
utcában, az Ötház utcában és a Szi-
tásdomb utcában működnek hulla-
dékudvarok. A létesítményekben a

jogosultság igazolása után, a szelek-
tivitás szabályait betartva, térítés-
mentesen és környezetbarát módon
lehet elhelyezni a háztartásokban

összegyűlő hulladékokat. A hulladék-
udvarok üzemeltetéséről további
részletes információk olvashatóak a
www.gyhg.hu internetes oldalon.

Megoldás, ha megtelik a 



Mindennemű kárpitozást, ja-
vítást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. 06-
20/239-9198

Tetőfedést, tetőjavítást, bá-
dogozást, lapostető-szigete-
lést, falak javítását, festését,
garanciával, engedménnyel
vállalom. 06-30/376-2712

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

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

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

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

Mozgásgyógyászat! Fizikai
fájdalmak, sérülések, zsibba-
dások, gerincbántalmak,
izomsorvadás gyógykezelése.
Samodai 30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

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

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás.

ÁLLÁS

Kozmetikust keresek belváro-
si üzletbe, hosszú távra. 06-
70/615-4660

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Zárszervíz, zárjavítás, zárcse-
re, ajtójavítás Győr! 06-
70/223-7957

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 leve-
lére!

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

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

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

Lomtalanítást vállalok teher-
autóval. Hívjon bizalommal!
Kőszegi Tibor. 06-20/551-
3865

Nádorvárosban garázst ven-
nék. 06-70/564-2280

Készpénzért magas áron an-
tik bútort, festményt, heren-
di porcelánt, eozinos Zsol-
nayt, kristályokat, ezüst tár-
gyakat, ékszert, régi órákat,
könyveket, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! Érdeklődés az
alábbi telefonszámon: 06-
70/640-5101. Kérésre díjta-
lanul házhoz megyünk!

INGATLAN

Győr-Nádorvárosban, gázfű-
téses, bútorozott lakás kiadó.
Garázst vennék, bérelnék.
06-30/302-6149

LAKÁSCSERE

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

96/505-050

Sáráson, 1 szobás, 31 nm-es
félkomfortos, teljesen felújí-
tott, fatüzeléses, határozat-
lan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 35–50 nm-es,
2 szobás, határozatlan bérle-
ményre. Sziget, Újváros,
Gyárváros, Bán Aladár u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 656.)

Szigeti, 1 szobás, hálófülkés,
33 nm-es, komfortos, egyedi
gázfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne, 49–68 nm-es, 2-3 szo-
bás, határozatlan, liftes ház-
ban 4. emeletig lévő, megvá-
sárolható, bérleti szerződé-
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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. 

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

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

Fényképes önéletrajzot a cegcsoport.allas.gyor@gmail.com
e-mail címre várjuk július 29-ig. 

Nyugat-magyarországi cégcsoport gyôri telephelye

AUTÓVILLAMOSSÁGI
és AUTÓSZERELÔ

munkakörbe 1—1 fôt keres. Kereseti lehetôség:

nettó 250.000—350.000 Ft.

ses lakásra. Gázkonvektoros
kizárva. (Hirdetésszám: 517.)

Nádorvárosi, 2 szobás, 55
nm-es, összkomfortos, felújí-
tott, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 55–
68 nm-es, 1+ 2 fél szobás,
határozott-határozatlan ná-
dorvárosi, adyvárosi vagy
marcalvárosi bérleményre.
(Hirdetésszám: 518.)

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
összkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne, 65–110 nm-es, 3-4 szobás,
határozott-határozatlan bérle-
ményre. Belváros, Újváros, Ifjú-
ság krt. és Bán A. u. kizárva.
(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 la-
kást cserélne 53–65 nm-es,
2-3 szobás, határozatlan, ki-
zárólag megvásárolható, tar-
tozás nélküli bérleményre.
Sziget, Újváros, Marcalváros
I-II és Bán Aladár utca kizár-
va. (Hirdetésszám: 525.)
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Gyôrhöz közel minôségi, új lakáso -
kat kínálok eladásra 31—73 nm-ig. Ez
az erkélyes lakás a 2. emeleten talál-
ható, mérete: 49 nm. Elosztása: nap-
pali + 2 szoba. A társasházat magas
színvonalú kivitelezés jellemzi.

Tomena Ildikó: 
06-20/669-3903

Gyôr-Szigetben, pár percre a Belvá-
rostól eladó ez a 66 nm-es, 1. emeleti,
felújítandó lakás. A ház az 1950-es
években épült, 40 cm-es téglából. El-
osztása: konyha, 2 szoba, spájz, fürdô.
A fûtés egyedi gázkazánról mû kö dik. 

Tomena Ildikó: 
06-20/669-3903

Gyôr családi házas övezetében, Jan-
csifaluban eladó 48 nm-es, kétszobás,
téglaépítésû lakás. Az ingatlan elsô
emeleti, csendes helyen fekszik. Elosz-
tása: Két szoba, konyha, kamra, gard-
rób, külön WC és fürdôszoba. 

Horváth Csilla:
06-70/321-7759

Öttevényen, 100 nm-es, 2 szobás,
étkezôkonyhás, teraszos, 1973-ban
épült tégla családi ház eladó. Könnye-
dén amerikai konyhás nappali + 2
szobássá alakítható. A telek 800 nm-
es, dupla széles utcafronttal.

Horváth Edina:
06-70/587-4020

Foglalja le lakását még júliusban,
és a klímát ajándékba adjuk! Gyôr-
Szabadhegy új, kedvelt lakóparkjá-
ban eladó ez a második emeleti, er-
kélyes, 42 nm-es, nappali + 1 szo-
bás lakás.  

Horváth Csilla:
06-70/321-7759

Szabadhegy és Nádorváros határán,
a Serfôzôdombi dûlôben, a Pándzsa
patak szomszédságában eladó ez az
1010 nm-es zártkert. A telken jelenleg
egy 16 nm-es téglaház áll gyümölcs-
fákkal körbevéve, fúrt kúttal.

Venczel-Tóth Anita:
06-30/376-3718

Gyôr Belvárosában impozáns, 55
lakásos, liftes társasház épül, mely-
ben lakások 42—140 nm-ig, pent -
house-ok és irodák leköthetôk. Ez az
I—III. emeleti lakás 42,93 nm + 5,81
nm erkély, nappali + 1 szobás. 

Venczel-Tóth Anita:
06-30/376-3718

Gyôr Belvárosának Árkádhoz közeli
részén, 51 nm-es, 3. emeleti, két-
szobás, erkélyes téglalakás eladó.
Fûtés infra panellel és gázkonvektor-
ral történik, de cserépkályha is van.
Villany-, vízvezetékek cserélve lettek.

Horváth Edina:
06-70/587-4020

Gyôrújfalun új építésû, 1. emeleti,
38 nm-es, nappali + 1 szobás lakás,
13 nm erkéllyel eladó. A liftes ház 30-
as téglával épül, amely 15 cm szige-
telést kap. 3 rétegû mû anyag nyílás -
zárók kerülnek beépítésre. 

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Ár: 18,3 M Ft Ár: 16 M Ft Ár: 2,8 M Ft Ár: 19,9 M Ft 

Ár: 18,7 M Ft Ár: 19,9 M Ft 

Korszerû, zöldövezeti, új építésû la-
kások AJÁNDÉK KLÍMÁ-val! Szabad-
hegy kedvelt lakóparkjában eladó 62
nm-es, nappali + 2 szobás, elsô
emeleti lakás két fürdôszobával,
gardróbbal és 9 nm-es terasszal.

Budai Mónika:
06-30/640-8794 Ár: 14,7 M Ft 

Gyôrújfalu csendes utcájában, új
építésû ikerházak eladók. A 90 nm-es
házhoz tartozó telekrész 550 nm. Az
ingatlan alkalmas nagyobb családok
számára is, az amerikai konyhás nap-
pali mellett 3 hálószoba kapott helyet. 

Budai Mónika:
06-30/640-8794 Ár: 29,9 M Ft Ár: 17,5 M Ft Ár: 18,9 M Ft 

Utolsó lakás, bomba áron! Gyôr -
újbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez az 58 nm-es la-
kás, 4 nm erkéllyel. Elosztása: 2
szoba + nappali. Átadás: 2018.
augusztus.

Búza Tímea:
06-70/425-5590

Ár: 24,5 M Ft 

Ár: 18,5 M Ft 

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Gyôr-Belvárosban, 83 nm-es, ame-
rikai konyhás nappali + 2 szobás, el-
sô emeleti, teljesen felújított polgári
stílusú lakás eladó, két fürdôszobá-
val, két WC-vel, gardróbbal, tágas
elô szobával.

Horváth Edina:
06-70/587-4020

Gyôrzámoly új építésû részén, új
építésû ikerházak eladók. A 90 nm-es
házhoz tartozó telekrész 500 nm. Az
ingatlan alkalmas nagyobb családok
számára is, az amerikai konyhás nap-
pali mellett 3 hálószoba kapott helyet. 

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Belvárosban, az Árpád úton, tég la -
építésû társasházban eladó ez az 1.
emeleti, 56,4 nm + 4 nm-es erkélyes
lakás. Elosztása: 3 szoba + étkezôs
konyha + fürdô + WC. A hátsó udvaron
közös kis kertet is kialakítottak a lakók. 

Venczel-Tóth Anita:
06-30/376-3718

Gyôr-Szigetben, a Belváros szomszéd-
ságában, új építésû, 60,29 nm-es,
nappali + 2 szobás, elsô emeleti, erké-
lyes lakás eladó. A 6 lakásos társashá-
zat minôségi kivitelezés jellemzi. Fedett,
zárt udvari kocsibeálló is vásárolható. 

Horváth Edina:
06-70/587-4020Ár: 33 M Ft Ár: 24,9 M Ft Ár: 22,5 M Ft Ár: 23,3 M Ft 
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Fenyő Miklós énekessel és szerzővel találkozhat
a közönség július 20-án, pénteken  egy ingyenes kö-
zönségtalálkozó és filmvetítés keretében. A rendez-
vényen dr. Fekete Dávid alpolgármester beszélget a
magyar rock and roll koronázatlan királyával, a Ró-
mer Házban délután 18.30 órától. Az egyórás be-
szélgetés után 19.45 órakor vetítik a Made in Hun-
gária című, 2008-ban készült magyar zenés filmvíg-
játékot, amely a Made in Hungária című musicalen
alapul. Fenyő Miklós tavaly töltötte 70. születésnap-
ját és a Hungária együttes fennállásának 50 évét,

amelyet a Budapest Sportarénában tartott, Fenyő-
ünnep című, nagyszabású koncerttel ünnepelt.

A győri közönség a nyáresti koncert keretében
július 21-én, szombaton 20.30-tól a Dunakapu té-
ren Fenyő Miklós több száz nagy sikerű slágeréből
hallhat egy másfél órás összefoglalót. Fenyő Mik-
lós és csapata, a Fenyő Gyöngye zenekar, a Csacs-
ka Macska vokál és a Jampi Angyalok táncosai min-
dent megtesznek annak érdekében, hogy akik el-
látogatnak a koncertre, egy nagyszerű élménnyel
gazdagodjanak.

Találkozzanak Fenyo Miklóssal!´́

Az egyetemi dolgozók és a hallgatói jogviszonyban
lévő szülők gyermekei tölthettek el tartalmas napokat
az Apáczai Csere János Karon. Az idén második alka-
lommal megszervezett táborral egyrészt a nyári gyer-
mekfelügyelet megoldásában szerettek volna az
egyetemi dolgozóknak segíteni jelképes áron, más-
részt olyan programokat biztosítani, amikből töltekez-
hetnek a gyerekek úgy, hogy közben jól is érzik ma-
gukat. Mindegyik célt maradéktalanul sikerült teljesí-
teni. A táborban számos önkéntes dolgozott az
egyemről is, akikkel érdekes programokon, sőt, közös
főzésen is részt vehettek a gyermekek. A segítés, má-
sok megismerése és az empátia fejlesztése kiemelke-
dően fontos volt a tábor egészében. Ebben nyújtott
segítséget Borsodi Erzsébet – aki néhány hónapja vet-
te át diplomáját vakvezető kutyája társaságában az
Apáczai-karon –, aki a látássérültek életét mutatta be.

Volt még közös túra a Püspökerdőben, kézmű-
ves foglalkozás, városnézés és generációk találko-
zása is. Csillag Attila, a tábor szervezője elmondta:
„Jó volt látni, hogy tizenhat résztvevő gyermek kö-
zött barátság szövődött, illetve a különböző szak-
irányokról, tanszékekről érkezett önkéntes kollé-
gák is jobban megismerhették egymást. Jövőre
folytatjuk!” – zárta a szervező. 

AZ EGYMÁSRA
figyelés egy hete
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Huszár Eszter és Balogh Lilla segítségével készült e heti kínálatunk, amelyek egy-
szerűek, de nagyszerűek. Könnyű, de különleges ízvilágú ivólé, gyorsan elkészít-
hető, de tartalmas szendvics és üdítő krémleves. Az eredmény magáért beszél:
igazi nyári finomságok, kitűnő ötletek és nem megszokott ízek kavalkádja.

Csupa zöldség

creativechef.hu  /  #creativechefeszter  /  @creativechefeszter

A tulajdonos korábban a szomszéd üzlethe-
lyiségben kávézót üzemeltetett. Idővel úgy érezte,
a hely kinőtte magát, és jó vendéglátós révén,

szeretett volna vendégeinek többet, különlegeseb-
bet nyújtani. Úgy döntött Zacc név alatt, új, kibővített,

egészséges étel- és italkínálattal, a megszokott jó kávéval és
vendégszeretettel, megújult helyen várja régi és leendő ven-
dégeit. Győr egyik speciality kávézójaként a klasszikus sütemé-
nyek mellett, vegán és paleo édességek kedvelői is találnak a
fogukra valót. Szendvicsek, tojásételek, levesek, sós és édes
joghurtok, smoothie-k várják a  megpihenni vágyókat. 

Uborkás-mangós 
smoothie

Az uborkát felaprítom, a kockázott
mangóval és a narancslével összeturmixolom.

1 db kígyóuborka,
2 db érett mangó, 2 dl frissen fa‐

csart narancslé

egy marék aprított újhagyma, egy marék
kockázott paprika, 3 szelet bacon, 3 db tojás,
egy ek. cottage cheese (elhagyható),
egy ek. reszelt sajt, só, bors

A bacont apróra darabolom és kevés olajon az
újhagymával és a paprikával kicsit megpirítom. A to-
jásokat felverem, belekeverem a kétféle sajtot és só-
zás után a hagymás-baconos pirított „cuccra” öntöm.
Várom, hogy a tojás kicsit összesüljön, akkor picit
megborsozom és félbe hajtva a bagettbe töltöm.

Omlettes bagett,
avagy 2 az egyben 

Az újhagyma fehér részeit felkarikázva, az aprított baconnel
együtt lepirítom. A paprikákat kicsumázom és fél paprika kivételével
(ezt félreteszem) a többit felaprítva a hagymához adom. A paprikás
alapot sózom, borsozom, hozzáadom az egy teáskanál füstöt és
annyi vízzel felöntöm, hogy az egészet ellepje. Amikor a
paprikák puhára főttek, az egészet vajjal krémesre tur-
mixolom. Utána kissé hígítom és szükség esetén só-
zom. A bagettből vékony szeleteket vágok, ame-
lyeket lepirítok. A félretett fél kápiát felkockázom,
és a cottage cheese-zel összekeverve, a bagettre
halmozom. A levest a bagettel kínálom.

Sültpaprika-
krémleves  

1 csomag újhagyma, 50 g bacon, 500 g kápia paprika,
egy tk. folyékony füst, só, bors, 100 g vaj, 1 bagett,
1 doboz cottage cheese
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Négy magyar érem, köz-
te egy első hely, vala-
mint tizenhárom kvóta
az őszi Buenos Aires-i if-
júsági olimpiára. Ez a
győri U18-as Atlétikai
Európa-bajnokság hazai
küldöttségének mérle-
ge. A magyar csapat túl-
teljesítette az elváráso-
kat, hiszen a viadal
előtt a szövetség há-
rom-négy érem és tíz
körüli kvóta megszerzé-
sét tűzte ki célul.  

A legjobb magyar eredményt
az Európa-bajnokság zárónapja
tartogatta. Ekkor 400 méteres
gátfutásban Huller Dániel holt-
versenyben a francia riválisával
korosztályos Európa-bajnoki re-
korddal lett aranyérmes.

„Jól éreztem magam, ami a
szurkolótábornak köszönhető,
hiszen ők vittek be a célba. Most
nagyon jól jött az előző két na-
pon megtakarított energia, és
ennek nagyon örülök. Egyelőre
még nem tudtam feldolgozni,
hogy ifjúsági Európa-bajnok let-
tem. Az ifjúsági olimpiai kvalifi-
káció csak hab a tortán” – nyilat-
kozta a győztes. 

A magyarok ezt megelőzően
három ezüstérmet szereztek a
kontinensviadalon: pénteken Ta-
kács Boglárka és Illovszky Domi-
nik is 100 méteres síkfutásban,
míg szombaton Apáti Bence 1500
méteren lett második. „Mindenki
itt volt és szurkolt nekem, a csalá-
dom és a barátaim jelenléte mo-
tivált. Most ennyi telt tőlem, sze-
rettem volna jobb eredményt, de
az ezüstéremnek is nagyon örü-
lök” – mondta Takács Boglárka.

A győri fiatalok közül az 1500
méteren tartalékként nevezett
Lendvai Luca nem versenyzett, a
Futóbarátok tehetsége, Zatykó
Luca a 15. helyen végzett 3000
méteren. A GYAC-ból Répássy
Hanna 800 méteren indult és a
28. helyen zárt. 

„Tapasztalatszerzésnek kiváló
volt Hanna számára az Eb, hi-
szen korábban nem szerepelt
még világversenyen. Egyéni leg-

hozott a gyori Európa´́
NÉGY MAGYAR 

Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor, Lakatos Krisztián
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jobbjával egy selejtezős fordu-
lót léphetett volna, de így is elé-
gedett vagyok a teljesítményé-
vel. Odaállt, megcsinálta, pedig
a középtáv nem egyszerű fel-
adat, és a mezőny is rettenete-
sen erős” – értékelte Répássy
Hanna teljesítményét klubedző-
je, Farkas Roland. A szakember
a másik versenyzőjéről, Simon
Virágról is beszélt, aki 200 mé-
teren 20. lett, míg a svédváltó-
ban ott volt a döntőben 6. he-
lyen célba ért csapatban. „Az
egyéni számában nagyon kevé-
sen múlt a továbbjutása, alig
maradt el egyéni rekordjától, ki-
adott magából mindent, most
ennyire volt elég, biztos vagyok
benne, hogy sokat fog fejlődni.

Virág a svédváltóban a 400
métert futó csapattag volt, és a
selejtezőfutamban behozta 2.
helyre a magyarokat, majd a
döntőben is óriási érdemei vol-
tak abban, hogy végül hatodik-
ként zártak a mieink. Ez Európa-
bajnokságon egy egészen kima-
gasló eredmény” – tette hozzá
Farkas Roland. Répássy Hanna
és Simon Virág egyetlen napot
sem pihenhetett, hiszen mind-
ketten elutaztak, a szintén
GYAC-os Kalácska Áronnal
együtt a tamperei junior világ-
bajnokságra. A győri U18-as Eu-
rópa-bajnokság egyik különle-
gessége, hogy valamennyi ma-
gyar érem futószámban szüle-
tett. Legutóbb az ötvenes évek-
ben, még a volt világcsúcstartó
Iharos Sándorék idejében tarto-
zott hazánk a nagy futónemze-
tek közé, a szakemberek remé-
lik, nemsokára jönnek a sikerek
felnőtt világversenyeken is.

a-bajnokság
ÉRMET
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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 16–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

Kisebb csodaként élné meg, ha si-
kerülne, így is a címvédés a célja a
GYAC férfi teniszcsapatának a Szuper-
ligában. Az együttes tavaly friss felju-
tóként simán nyerte csoportját, majd
a fináléban, egy elképesztően szoros
csatában 4:3-ra verte az MTK-t. Idén
is a fővárosi klub lehet a győriek leg-
nagyobb riválisa a trófeáért folytatott
harcban, főleg úgy, hogy náluk valószí-
nűleg pályára léphet a jelenlegi leg-
jobb magyar játékos, a világranglistán
45. helyen álló Fucsovics Márton, va-
lamint Piros Zsombor is.

„Tavaly az MTK tízéves aranyérmes
szériáját szakítottuk meg azzal, hogy
megnyertük a Szuperligát, most sze-
retnék visszahódítani a címet, ezért
alaposan megerősítették ők is a csa-
patukat. Mi nem gyengültünk, hiszen
nagyszerű teniszezőink vannak, de
nehezíti a feladatunkat, hogy igaz ez
szinte minden ellenfelünkre” – mond-
ta Somogyi Zsolt, a GYAC csapatkapi-
tánya, aki hozzátette, bár korábban is
pályára lépett a GYAC színeiben,

azonban már igazolt játékos
Valkusz Máté és Kéki Márk.
Amennyiben a külföldi versenynap-
tár engedi, pályára léphet a győriek-
nél a Top200-as Balázs Attila is. „Az
első meccsen a Budaörs ellen kötele-

ző a győzelem, aztán a cso-
portgyőzelemért nagyon kemé-

nyen meg kell küzdenünk a Siófok-
kal. A döntő az elvárás, ahol szinte
biztos, hogy az MTK várna ránk, akik
szeretnének visszavágni nekünk” –

mondta a győriek rutinos játékosa. A
GYAC az első csoportmeccset július
14-én, szombaton 11 órától játssza a
Budaörs ellen a Kálóczy téri pályákon,
majd 15-én a Siófokkal mérkőzik ide-
genben. Az elődöntő 19-én, a finálé
pedig 20-án lesz.

Nehéz feladat lesz a címvédés

A korosztályos versenyeket is beleszámítva, ki-
lenc arany-, öt ezüst- és hat bronzérmet szereztek
a magyar versenyzők a horvátországi Metkovicban
rendezett, maratoni kajak-kenu Európa-bajnoksá-
gon. Női egyesben a Graboplast Győri VSE verseny-
zője, Csay Renáta lett az első, klubtársa Czéllai-Vö-
rös Zsófia pedig a második. A női kajak kettesek
26,2 kilométeres küzdelmében Kiszli Vanda és Mi-
halik Sára duója nyert Csay Renáta és Bara Alexand-
ra előtt. Czéllai-Vörös Zsófia az U23-as korosztály-
ban Európa-bajnoki címet szerzett.

„Nincs hiányérzetem, teljesen elégedett
vagyok, reális, hogy ennyi érmet szereztünk.
Nagyon örülök annak, hogy Reni úgy gyűrte
le a mezőnyt, mint korábban, nem tudtak ve-
le mit kezdeni, olyan volt, mint a régi Csay
Reni. Mögötte pedig ott a kiváló utánpótlás
Vörös Zsófi személyében, aki az U23-as ver-
seny megnyerése után második lett Reni mö-
gött a felnőtteknél” –  mondta a győriekről
Weisz Róbert, a maraton válogatott vezető-
edzője.

uralták a mezonyt
A MAGYAROK

´́
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A Győrkőcfesztivál programjai kö-
zül a sport sem maradhatott ki, a IX.
Győrkőc Olimpián ezúttal is hét sport-
ágban mérhették össze tudásukat a
vállalkozó kedvűek. A csapatsport-
ágak, a vízilabda, a labdarúgás, a
strandröplabda mellett atlétikában,
grundbirkózásban, teniszben és
úszásban osztottak érmeket. „A cél
az, hogy minél többet mozogjanak a
gyerekek, és próbáljanak ki olyan
sportágakat is, amikre eddig még
nem volt lehetőségük. Mi nem a diák -
olimpiát akarjuk felülmúlni, ők is in-
kább aktív kikapcsolódásként kezelik
ezt a rendezvényt, mint egy igazán
komoly versenyként” – mondta Ábra-
hám Csaba szervező. Győr testvérvá-
rosai: a romániai Brassó, az orosz
Nyizsnyij Novgorod, a kínai Wuhan és
a lengyel Poznan mellett kilenc ma-
gyar városból érkeztek olimpikonok,
összesen több mint háromszázan. A
csapatsportágak közül a focitornát
Brassó, a strandröplabdát Szolnok
nyerte, vízilabdában a győriek szerez-
ték meg az első helyet. „Az összjáték
tökéletesen működik, ügyes társaság
a miénk, és szerintem ez egy egész jó
csapat lesz belőlünk, ha még egy ide-
ig együtt játszunk” – mondta Horváth
Zsombor, a Győri VSE játékosa.

Háromszázan versenyeztek
A GYORKOC OLIMPIÁN´́ ´́

Dallos Ernő rengeteg fiatallal szerettette
meg a sportot, adta meg a kezdő lépéseket
sikeres pályafutásokhoz, egyengette tanít-
ványai útját. A győri testnevelő 1958-ban
szerzett diplomát a fővárosban, a Testne-
velési Főiskolán, nem sokkal ezután Győr-
be került, ahol a Gyakorló-iskolában, a Ré-
vai-gimnáziumban, majd az akkori Széche-
nyi-főiskolán tanított. Először a kézilabda,
aztán az atlétika és a kosárlabda utánpót-
lás képzésében ért el sikereket, edzőskö-
dött a Győri Dózsa atlétáinál, majd a város
férfi kosárlabdacsapatát juttatta NB II-be.
Talán összeszámolni sem tudja, hány válo-
gatott sportolót nevelt ki. „Több kollégám-
mal együtt egy olyan testnevelő-generáció
képviselői vagyunk, amelyik a hivatásának
élt, és szabadidejében is a tornateremben,
a pálya mellett volt. Sohasem a pénzért csi-
náltuk, szerettük ezt a hivatást. Tömegével
sportoltak akkoriban a gyerekek, egy isko-
lai bajnokság valóságos sportünnep volt,
remélem, hogy ezek az idők nem tűntek el
végleg” – mondta Dallos Ernő, akit 2003-
ban Győr Pro Urbe-díjjal tüntetett ki. A
testnevelő a napokban vehette át gyé-
mántdiplomáját. 

GYÉMÁNTDIPLOMÁS
testneveló́

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 13—19.

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

Csirkecomb, egész

469 Ft/kg

Steffl dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Lecsókolbász

699 Ft/kg

Kovászolni való uborka,
magyar

259 Ft/kg

Kristálycukor

165 Ft/kg
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