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A régi Vásárcsarnok szeptember 1-ig üzemel

Parkolólemez:
kezdodik az építkezés
Cikkünk a 4–5. oldalon

Lapozzon a 26. oldalra!
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„Ügyes legyél, a túloldalon találko-
zunk!” – hangzott az utolsó instruk-
ció a Varga-családtól, mielőtt a
Győr+Televízió vágója belevetette
magát a Balatonba, a Révfülöpön fel-
állított mobil mólóról. Varga Zita már
régóta készült a Balaton-átúszásra.
„Régen versenyszerűen is úsztam, és
a televíziós közvetítésben nagyon
tetszett, amikor láttam, hogy renge-
tegen futnak neki a távnak. Mindig is
csodáltam az elszántságukat, teljesít-
ményüket és most úgy hozta az élet,
hogy végre én is benevezhettem az
eseményre.”

Zita elsőre uszodai körülmények
között leúszta a fél távot, már ekkor
tudta, hogy a kihívással nem lehet
gond. Bár a Balaton-átúszást kétszer
is elhalasztották, ez nem zavarta
meg vágónkat: szombatra alaposan
felkészült, s minden olyan praktikát
bevetett, ami segítette céljai elérésé-
ben. „Egy internetes oldalon olvas-
tam, hogy a hideg víz ellen úgy a leg-
könnyebb védekezni, ha bekenjük
magunkat vazelinnel. Viccesen hang-
zik ugyan, de beszereztem egy tubus-
sal és alaposan bekentem magam.
Nem tudom, hogy ez számított-e, de
még este sem tudtam magamról ren-

A Hópárduc Expedíció kalandjairól rendszeresen beszámolunk
a Győr+ Rádióban. A csapat két tagja, Kovács Albert és Kovács
Zoltán ismét nagy megmérettetésre készül, pontosabban már
zajlik is a túra, hiszen a srácok ezen a héten már telefonon je-
lentkeztek be a Győr+ Reggeli műsorában, Kirgizisztánból.

A Hópár-
duc Expedí-
ció a győri
Ibex Sport és
Hegymászó SE
projektje, mely a
volt Szovjetunió öt, 7000 méteres
hegycsúcsának meghódítására irá-
nyul. Albert és Zoltán már jó pár
ilyen élményt szerzett közösen, idén
júliusban pedig elindultak a sorozat
következő állomásaira: idén kettő hé-
tezrest szeretnének meghódítani. A
már számukra ismert Khan Tengri
7010 méter, valamint a rettegett Po-
beda 7439 méter magas hegyek a so-
ron következők. Amikor telefonon
bejelentkeztek a Győr+ Rádióba, ak-
kor épp egy akklimatizációs tábor-
ban várták, hogy a helikopter 4000
méter magasra repítse őket.

A hegymászók haladását a népsze-
rű közösségi oldalukon is nyomon kö-
vethetjük, hiszen lehetőségeikhez
mérten, igyekeznek naprakész infor-
mációkat megosztani a követőikkel,
és persze a családjukkal, hiszen sok-

szor nehéz-
kes a kom-

munikáció a
magasban. A

lakóterük is elég
egyszerű, mert csak

annyi felszerelést visznek magukkal
ezekre az utakra, ami okvetlenül szük-
séges. Az alvást, a feltöltődést, az ét-
kezést – ha csak nincs az elért tábor-
helyen erre kiépített helyiség – egy
légtérben kell megoldaniuk. Ennek el-
lenére az expedíciós sátor, amelyet
magukkal visznek, meglepően kom-
fortos, majdnem olyan magas, hogy
fel lehessen benne állni, az alja pedig
közel akkora, mint egy franciaágy. Az
alkalmi lakótér előterében elfér a töb-
bi felszerelés, így a hegymászóknak
már „csak” az időjárás viszontagsága-
ival kell megküzdeniük. 

Az Ibex Sport és Hegymászó SE
tagjai úgy vélik, hegyet mászni csak
a hegyen lehet megtanulni, erre ott-
hon nem lehet felkészülni. Sok sikert
kívánunk a csúcsdöntésekhez, és vár-
juk a további beszámolókat!

Két csúcsra is pályázik
a Hópárduc Expedíció

Hegyet mászni
csak

a hegyen lehet
megtanulni

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

desen lemosni” – mesélte jókedvűen
Zita. Persze az úszódressz és az úszó-
sapka sem hiányozhatott, valamint
egy kis müzliszelet a megfelelő ener-
gia biztosítására.

Az alapos felkészülés meghozta
gyümölcsét, és a sportos kollegina re-
mek idővel, két és fél órán belül ért

partot Balatonboglárnál. A tartalmas
két óra után készültek az emlékfotók
és volt lehetőség az energiapótlásra is.
Zitát a táv teljesítésével magának tu-
dott bizonyítani, elmondása szerint ha-
talmas pozitív löketet ad neki az elkö-
vetkezőkben. „Rengeteg energiával
töltött fel ez a kihívás, a hangulat, a

sok induló mind-mind jó hatással vol-
tak rám. Nagyon örülök, hogy tudtam
teljesíteni, saját magamnak bizonyítot-
tam ezzel, arra voltam kíváncsi, hogy
fejben és fizikálisan hogyan tudok egy
ilyen feladatot megoldani” – zárta él-
ménybeszámolóját vágónk.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Ezúttal a 

A VÁGÓ

habokat szelte 
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„Újabb mérföldkövet hagytunk
magunk mögött a szívbetegek kor-
szerű ellátásának útján” – állapítja
meg a beavatkozásokat végző dr. Dé-
zsi Csaba András professzor, osztály-
vezető főorvos. 

Kinek tudnak segíteni a rotablá-
ciós módszerrel? – kérdezzük tőle.

A rotablációval olyan kritikus mér-
tékű szűkületeket is meg tudunk nyit-
ni, melyeket a szívkoszorúérben kör-
körösen kialakult kemény mészlerakó-
dások okoznak, s ballonkatéterrel
nem tágíthatóak. Ha a szűkület leg-
alább egy hajszálvékony dróttal átjár-
ható, áthúzunk rajta egy vezető dró-
tot, arra felhúzunk egy gyémánt ke-
ménységű fúrófejet, s óvatosan átfúr-
juk a mésztömböt. Ezt követően már
ballonos katéterrel sikerrel tágíthatjuk
tovább, majd egy speciális dróthálót,
sztentet helyezünk be, hogy megaka-
dályozzuk a visszaszűkülést.

Az ilyen betegeket eddig hol és
hogyan kezelték?

A rotablációs technika megjelené-
se előtt csak a mellkas megnyitásával
járó bypassműtét jelentett megol-
dást. Tudnunk kell, hogy ma is az
ilyen operáció ajánlott, ha a beteg
mindhárom jelentős koszorúérágán
75 százalék feletti szűkületet diag-
nosztizálunk. A bypassműtét során
a lábszárból kipreparált vénával,
vagy a mellkasból nyert artériá-
val megkerülik a beteg érsza-
kaszt. Ez azonban egy altatással
járó, a beteg számára sokkal
megterhelőbb beavatkozás.

Az egyik első páciens a 82
esztendős mihályi Kisfaludy De-
zsőné volt. 

„Idén kezdődtek a panaszaim” –
mondja a koránál fiatalabbnak látszó
asszony, majd egészen szakszerűen le-

A péntek 13-a szerencsés dá-
tum a mihályi Kisfaludy Dezső-
né és a kisbajcsi Horváth Já-
nos életében. Ők voltak
ugyanis az első páciensei a
Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház szívkatéteres műtőjé-
ben történt rotablációs be -
avatkozásnak. A koszorúerük-
ben körkörösen kialakult, kő
keménységű, a lumemt csak-
nem teljesen elzáró meszes le-
rakódást átfúrták, szabad utat
nyitottak az áramló vérnek.
Mindkét beteg jól van.

írja a diagnózisához társuló tüneteit.
„Szorított, nyomott a mellkasom, gya-
loglás közben meg kellett állnom pi-
henni, és a kezem is zsibbadt. A kapu-
vári kardiológus küldött Győrbe, azt
mondta, meg kell előzni az infarktust.
Dézsi professzor meg is katéterezett,
de kiderült, hogy van a koszorúerem-
ben egy koleszterindugó, ami a hagyo-
mányos katéterrel nem átjárható. 

Mit érzett a mostani beavatko-
zás alatt?

Semmit, egyáltalán nem fájt, olyan
hangokat hallottam, mint amikor ré-
gebben a fogorvos leköszörülte a foga-
mat. Viszont jóval hosszabb volt, mint
a hagyományos szívkatéterezés. 

A panaszai elmúltak?
A kézzsibbadásom azonnal meg-

szűnt. Azt még nem tudom, hogyan
bírom a terhelést, hiszen egyelőre
csak sétálgatok a folyosón, de eddig
nem jött elő a mellkasi nyomás. A de-
rekam az bizony régóta fáj, de annak
nincs köze a szívemhez.

A kisbajcsi Horváth János egy év-
vel fiatalabb, decemberben tölti be
a 81. életévét. Ő volt a másik beteg,

akit a rotablációs eljárással katéterez-
tek. Az ablak mellett van az ágya, a
párkányon lottószelvények sorakoz-
nak, azokat tölti ki.

„Skandináv lottón játszom – néz
fel –, a szerencseszámom a 13-as, ko-
rábban már nyertem is vele. Az igazi
nyeremény viszont a mostani péntek
13-a, mert ezen a napon tudták meg-
nyitni a beteg szívkoszorú-
eret. Mondta is a pro-
fesszor úr: Hor-
váth úr, sikerült
megúsznunk a
szívműtétet.”

H o r v á t h
János 2017-
ben figyelt
fel arra, hogy
már gyalog-
lás közben is
elkezd szorítani
a mellkasa. Ő az
infarktust sem tudta
elkerülni.

„Dézsi professzor mentett
meg, de a katéterezés után rögtön
mondta, hogy van egy másik szűkü-

letem is, amit majd később megpró-
bál kitágítani. Meg is próbálta, de
körben meszes volt az ér, a ballonos
katéterrel nem tudott átmenni rajta.
Már a hagyományos szívműtétet fon-
tolgattuk, amikor lehetőség nyílt ar-
ra, hogy Győrben is alkalmazzák ezt
a fúró módszert. Sikerült a beavatko-
zás, utána azonnal jól lettem, min-

den panaszom rögtön
megszűnt.”

„A rotablációt
eddig csak

olyan kórhá-
zakban vé-
gezhették ,
ahol házon
belül volt
szívműtétes
háttér” – tá-

jékoztat prof.
dr. Dézsi Csaba

András. Ma már,
tekintettel a beavat-

kozás jelentős klinikai
előnyeire, jól képzett személy-

zettel bármelyik szívkatéteres labor-
ban alkalmazható.

Már 
Gyôrben is
alkalmazzák
a rotablációs

módszert

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Péntek 13.
A szívbetegek szerencsés napja
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„A győriek számára nagyon fon-
tos helyszínről van szó, hiszen sokan
szerzik be itt a friss és egészséges
termékeket, azonban a területen ko-
moly problémát okoz a közlekedés
és a parkolás is” – mondta el Borkai
Zsolt. A polgármester hangsúlyozta,
a pályázati forrás segítségével a
program ezekre a problémákra is
komplex megoldást nyújt azon túl,
hogy korszerű, az árusok és a vásár-
lók igényeit kielégítő, modern csar-
nok jön létre.

A projekt keretében egy korszerű
gépészeti technológiával rendelkező
csarnoképület valósul meg, amely
közvetlen kapcsolatban áll a szom-
szédságában felépülő parkolólemez-
zel. Az ide érkező vásárlók tehát a
parkolóból közvetlenül is meg tud-
ják közelíteni a Vásárcsarnok terüle-
tét. Az épülő parkolólemez 299 jár-
mű befogadására lesz alkalmas, és
elektromos autók töltésére is lehe-
tőség nyílik.

Forgalmi változások a Vásárcsarnoknál

Elkezdődött a Herman Ottó ut-
cai Vásárcsarnok felújítását, a
hozzá kapcsolódó parkolólemez
építését, valamint zöldterület-
fejlesztést is tartalmazó projekt
a hétfői munkaterület-átadással,
a Vásárcsarnok azonban tovább,
szeptember 1-ig üzemel.

a munka,ÉPÜLKezdodik 

a parkolólemez

´́



52018. július 20.

A Vásárcsarnok jelenlegi szerkezete
megmarad, de az új létesítmény na-
gyobb, tágasabb helyet kínál majd a lá-
togatóknak, akiket lift és mozgólépcső
is kiszolgál majd. Ahogy Sági Géza, a
Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója a
tavalyi év őszén megtartott lakossági
fórumon hangsúlyozta, a korszerűsítés
után szeretnék megőrizni a vásárlás ki-
alakult szokásait, de mindezt egy kom-
fortosabb környezetbe helyezve. A Vá-
sárcsarnok akadálymentesítése is
megtörténik. A fejlesztés a közeli, na-
gyobb zöldterületek, vagyis a Malom
liget, Ady-domb (az úgynevezett MA-
TÁV játszótér) és a Vásárcsarnok előtti
tér megújítását is tartalmazza, ide ért-
ve a területek rehabilitációját, a nö-
vényzeten túl a köztéri berendezések,
a kerti bútorok, az út- és térburkolatok,
a locsolóhálózat felújítását. A meglévő
zöldterületek mellett a Herman Ottó
utcai Vásárcsarnoknál új zöldövezetet
is kialakítanak.

A Győr-Szol Zrt. hétfőn adta
át a Vásárcsarnok felújításához
kapcsolódó parkolólemez mun-

katerületét a Fodor Kft. és FK-
System Kft. alkotta Vásárcsarnok
2018. Építő Konzorciumnak. A terü-
let körbekerítése közel 130 parkoló-
hely ideiglenes megszűnését jelen-
ti. Ugyanezen a napon az ideiglenes
Vásárcsarnok kialakításához szüksé-
ges munkaterületet is átadták a Te-
rán Kft.-nek, ami további három
parkolóhely megszűnését jelenti. A
munkálatok idején tehát ideiglene-
sen a megállási lehetőségek korlá-
tozásával kell számolni, ám a kiala-
kítás után jelentős kapacitásnöveke-
dés történik. A beruházó kéri a lako-
sok és a piacra érkezők türelmét, és
azt, hogy a forgalmi változásokra fo-
kozottan figyeljenek.

A beruházás menetéről a közel-
múltban a Győr-Szol Zrt. tartott részle-
tes tájékoztatót. Ahogy lapunkban is
beszámoltunk róla, a Vásárcsarnok üz-
leteinek bérlői, árusai és dolgozói az
építkezés idején egy ideiglenes piacté-
ren folytatják munkájukat. Rotter Zsolt
üzletágvezető kifejtette, ennek során
a jelenlegi „MATÁV” játszótér terüle-
tén hoznak létre ideiglenes murvás
parkolót a vásárlók részére, melyet az
ideiglenes piac megnyitása után hasz-
nálhatnak, vagyis a játszótér ideiglene-
sen megszűnik, de – ahogy írtuk – a
projekt része lesz a zöldterület rehabi-
litációja is. Ezzel párhuzamosan a Her-
man Ottó és a Lehel utcában korlátoz-
zák a parkolást az építési munkálatok
aktuális igényeinek megfelelően. Az
augusztus a közlekedésben is változást
ígér az ott lakóknak a Verseny utca–
Szigethy Attila úti csomópont építésé-
vel, amely a Verseny utca meghosz-

szabbítását, be- és kikanyarodási le-
hetőséget a Szigethy Attila útról a
Verseny utcába, jelzőlámpás cso-
mópont építését jelenti.

Augusztustól a csarnok melletti bü-
fésor árusítóhelyeit is bezárják. Szep-
temberre elkészül az ideiglenes piac,
amelyben egy nagy sátor, hat faház,
37 konténer és 96 darab őstermelői
asztal biztosítja az árusítást. A terüle-
ten kiépített közművek, piaciroda és il-
lemhelyek várják az árusokat és a vá-
sárlókat. A tervek szerint szeptember
1. és 10. között kerül sor a Vásárcsar-
nok jelenlegi épületének kiürítésére,
mindeközben szeptember elején meg-
nyitják a vásárlók előtt is az ideiglenes
piacot, tehát a jelenlegi csarnok a nyá-
ron tovább üzemel.

A munkálatokra a város kétmilli-
árd forint támogatást nyert a Terület-
és Településfejlesztési Operatív Prog-
ramból. A győri önkormányzat a Zöld
város kialakítása Győrben című pro-
jekt keretein belül a Győr-Szol Zrt.-
vel konzorciumban együttműködve
valósítja meg a fejlesztéseket. A kon-
zorcium az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból nyerte a
vissza nem térítendő támogatást.

A
munkálatokra

a város kétmilliárd
forint

támogatást
nyert
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Gondolom, a jól megérdemelt
nyári pihenőjét tölti, hogy aztán rá-
hangolódjon a dél-koreai világbaj-
nokságra, mivel telik a szabadidő?

Rosszul tippelt, egy e-mailt kell
még elküldenem, de rögtön befeje-
zem a munkát. Mindennap kemé-
nyen edzek, reggel háromnegyed
hatkor kelek, futok 6-7 kilométert,
aztán bringára pattanok, és úgy jö-
vök be a munkahelyemre, hiszen a
sport mellett van civil foglalkozá-
som. Délután vagy este újabb edzés
következik. Nagyjából az egész nyár
így telt. A világbajnokság közeleg,
megbeszéltem a munkahelyemen,
hogy elengednek, és ha már ott le-
hetek, a lehető legjobb eredményt
akarom elérni.

Huszonhat éve Barcelonában
vett részt az első olimpiáján, akkor
épphogy lemaradt a dobogóról,

majd 1996-ban Atlantában, négy
évvel később pedig Sydney-ben is
ott volt. Az ötkarikás játékokat tart-
ja a versenyek versenyének?

Az olimpia a csúcsa mindennek,
hiszen már kijutni is komoly erőpró-
ba. Nem biztos, hogy itt a legnehe-

zebb dobogóra kerülni, mert a mi
sportágunkban egy világbajnokság
mezőnye még talán erősebb is, ám a
hangulat, a tudat, hogy egy olimpián
versenyzünk, fejben sokkal nehezeb-
bé teszi a jó szereplést.

Hogyan élte meg, amikor a pe-
kingi olimpia előtt levették az ötka-
rikás játékok programjáról a futó-
céllövészetet?

Óriási törést jelentett a pályafutá-
somban. Hiába szépítjük, Magyaror-
szágon elsősorban az olimpiai sport-
ágakra figyelnek, az ott elért eredmé-
nyek kerülnek a kirakatba. Azzal,
hogy kiesett az olimpia, a világkupa-
viadalok is megszűntek. Akkor azt
gondoltam, ennek a versenyszámnak
megásták a sírját, de szerencsére
talpra álltunk. A legrosszabb az volt
az egészben, hogy az okokat ma sem
tudjuk, valószínűleg távolabb vol-
tunk a tűztől, mint más számok kép-
viselői. Borzasztóan igazságtalannak
tartottam az egész történetet, és

csak a tehetetlen düh dolgozott
bennem. A döntést követően el-

kezdtem építeni a civil élete -
met, a sport háttérbe szorult,
dolgoztam, de hiányzott az
edzés, a verseny, így lemen-
tem néha gyakorolni. Otthon
is kialakítottam egy pályát, és

azt vettem észre, hogy vissza-
tértem. Ha akkor nem jön 2012-

ben a győri lehetőség, ha nem
keres meg Laczik Zsolt, hogy igazol-

jak hozzájuk, talán már évekkel ez-
előtt befejeztem volna.

Mi az, amit Győr és a klubja hoz-
zátett a pályafutásához?

A legfontosabb talán az, hogy foly-
tattam az élsportot, és hogy nyugodt
körülményeket teremtettek nekem
ahhoz, hogy sikereket érjek el. A biz-
tonságérzet fontos, hiszen tervezhet-
tem én az előző klubjaimban bármit,

Egyre csak
jönnek

az új tehetségek,
a trónkövetelô

versenyzôk

Idén múlt ötvenéves, de még mindig a világ-
bajnokságok éremesélyeseként tartják szá-
mon. A fiatalok felnéznek rá, társai beválasz-
tották a kontinentális sportlövő szövetségbe,
hogy képviselje őket. Részt vett három olim-
pián, 104 vb- és Eb-érmével pedig minden
idők legeredményesebb magyar versenyzője.
Sike József háromszoros világ- és hétszeres
Európa-bajnok futócéllövő, ahogy legszebb
eredményeit, a város Szent László-díját is cso-
daként élte meg.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

Interjú Sike József
világbajnok sportlövovel

„GYORBEN,
ha valamit 
megbeszélünk, 
az úgy is lesz”

´́

ha a feltételek nem voltak adottak,
és előre nem várt dolgok húzták ke-
resztül a számításaimat. Győrben, ha
valamit megbeszélünk, az úgy is lesz.

Ötvenévesen még mindig a világ
legjobb futócéllövői között tartják
számon. A fiatalabbak gyakran vic-
celődnek azzal, hogy igazán vissza-
vonulhatna már, ők is hadd nyerje-
nek valamit?

A világelit nagyszerű versenyzők-
ből áll, akik tisztelik egymást, de per-
sze néha megy a poénkodás ezzel. A
társaim engem választottak meg a
feladatra, hogy képviseljem őket az
Európai Sportlövő Szövetségben. Ezt
a tisztséget négy évig láttam el. Rég
túl vagyok már a sokkon, amikor
megláttam az első olyan rajtlistát,
ahol én voltam a legidősebb. Szeren-
csére sokan versenyeznek még a ré-
giek közül, nem is rosszul. Ők bevonz-
zák az újakat, hiszen példaképekké
váltak időközben. Amikor levették az
olimpiáról a futócéllövőket, azt hit-
tük, vége, de egyre csak jönnek az új
tehetségek, a trónkövetelő verseny-
zők. Minden korábbi eredményüket
felülmúlják például az ázsiaiak, velük
is komolyan számolni kell. 

´́
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Kik voltak azok, akiktől tanult pá-
lyafutása elején, akikre felnézett? Ér-
zi, hogy a fiatalok példaképként te-
kintenek Sike Józsefre, a háromszo-
ros világbajnokra és olimpikonra?

Amikor Budapestre igazoltam, a
legendás Bodnár Tiborral voltam egy
csapatban, korábban elképzelni sem
tudtam, hogy vele edzhetek. Aztán
láttam, hogy milyen mennyiségű és
minőségű munka van a bajnoki címei
mögött. Tiszteltem és felnéztem rá,

sokat tanultam tőle. Ez meg-
határozó élmény volt

számomra, de nem ezért lettem ma-
ximalista, alapból az vagyok. Sajnos
az utánpótlásban van probléma, a fi-
atalok gyors sikereket szeretnének,
ezért ha nem jön minden rögtön,
könnyen feladják. Én szívesen segí-
tek bárkinek, aki kitartó, és tudom,
hogy ők elfogadják a tanácsaimat, és
a tiszteletet is érzem. Jó pár éve az
egyik ismerősöm gyereke rólam írt
fogalmazást az iskolában, arról, hogy
ki a példaképe és miért. Talán akkor
tudatosult bennem, hogy rám is így
tekintenek néhányan.

Mivel foglalkozna ma Sike József,
ha annak idején nem fog sportfegy-
vert a kezébe, és nem a lövészet ha-
tározza meg az életét?

Ezzel a gondolattal még soha nem
játszottam el. Én nem azért mentem le
lőni, mert világbajnok akartam lenni.
Csináltam és nyertem, egyre jobb let-
tem. Aztán amikor Budapestre hívtak,
el is dőlt, hogy miről szól majd az éle -
tem. Negyedikes voltam középiskolá-
ban, amikor a fővárosba költöztem, a
legjobbakkal készülhettem a klubom-
nál, élmény volt akkoriban sportolónak
lenni, csak ki kellett aknázni a lehető-
séget. Úgy alakult, hogy csak ezzel
együtt tudom elképzelni az életemet,
ez nekem így természetes. Persze dol-
gozom mellette, családapaként neve-
lek két gyereket, ők és a feleségem tá-
mogatnak mindenben, és ez így lenne
akkor is, ha nem sportlövő lennék.

Milyen érzésekkel vette át Győr-
ben a Szent László-díjat?

Kisebb csodaként éltem meg, és
meglepetésként ért. Ez a város, ez a
klub befogadott, és remélem, én is
tudtam adni valamit cserébe. Fel-
emelő érzés egy ilyen eseményen
részt venni, a díjazottak között lenni,
hiszen nem mindennapi életpályákat
ismernek el a Szent László-díjjal, óri-
ási megtiszteltetés, hogy engem is
érdemesnek tartottak rá.

Mik a tervei, szerez egy vb-ér-
met és lefutja a maratont?

Na, azért a maratoni távot még
nem, de a félmaraton sikerülni fog. Ke-
vés szabadidőm van, és a futás az, ami
kikapcsol, versenyeken is indulok.
Nem az a cél, hogy mindenkit legyőz-
zek, mindig a saját korlátaimat fesze-
getem. Elkezdtem a Testnevelési Egye-
temet is, már nincs sok hátra a tanul-
mányaimból, előfordulhat, hogy egy-
szer még edzőként segítem a verseny-
zőket. A legfontosabb azonban most a
dél-koreai világbajnokság, most min-
dent a felkészülésnek rendelek alá.
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Bécsi kapu tér (9021)
Győr várának egyik kapuja volt itt;

ma a Belváros, és az ország egyik leg-
szebb barokk tere. Valamikor itt állt a re-
neszánsz stílusban készült Bécsi kapu, a
nyugat felől érkezők bebocsátására. A
kaput, mely a mai tér Rába-folyó felőli
oldalán volt, 1860-ban bontották le.

Benczúr utca (9021)
Benczúr Gyula (1844–1920) festőmű-

vész, az MTA tiszteletbeli tagja. A törté-
neti festészet egyik legkiválóbb alkotója.
A millenniumra festette meg Budavár
visszavétele című képét, melynek máso-
lata a Városháza dísztermében látható.

Bisinger József sétány (9022)
Bisinger József (1780–1843), városát

odaadóan szerető üvegesmester, aki je-
lentős vagyonra tett szert. 1843-ban az
első győri óvoda megvalósításához és to-
vábbi üzemeltetéséhez szánt jelentős
összeget. A város külső tanácsának tag-
jai közé választotta, a „szegények atyjá-
vá”, „árvák nevelőjének”. Végrendeleté-
ben teljes vagyonát alapítványba helyez-
te, melynek kamataiból dologház, kisded -
óvó, szegények kórháza (ápolda) létesí-
téséről, és a (régi) városháza nagyobbí-
tásáról rendelkezett. A bővítés helyett új
városháza épült. Emlékét híd, és a róla
elnevezett sétány őrzi, valamint Mátrai
Lajos szobrász 1900-ban készült egész
alakos szobra, ami a győri Városháza lép-
csőházában van.

Czuczor Gergely utca (9022)
Czuczor Gergely (1800–1866) ben-

cés szerzetes, költő, nyelvtudós, az
MTA tagja. Unokatestvérével, Jedlik
Ányossal együtt Pannonhalmán, majd
a győri főapátsági líceumban tanult.
Romantikus eposzai sikert arattak.
1848-ban írt Riadó című verse miatt
az osztrákok elfogták. Budai várfogsá-
gában és Kufstein börtönében is foly-
tatta tudományos, irodalmi, nyelvésze-
ti munkáját. 1851-ben szabadult, a
Magyar Tudományos Akadémia köz-
benjárására. Győrben az utcán kívül a
róla elnevezett bencés gimnázium, és
az előtte (2000 óta) álló, Jedlik Ányos-
sal közös szobor emlékezik rá.
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Tizenöt szakmában végeztek du-
ális szakképzésben részt vevő tanu-
lók Győrben. Az Audi Hungariánál

„Nyolcéves voltam, amikor el-
kezdték Győrben gyártani az Audi
TT sportautót. Már gyerekként
megragadott az egyedi formája, s
elhatároztam, egyszer nekem is lesz
ilyen sportautóm” – mondja Panker
Gergő győri fiatalember, aki két éve
valóra váltotta álmát, s egyike volt
annak az ötvenfős Facebook TT ra-
jongói csoportnak, akik a hétvégén
ellátogattak az Audi Hungariához.

Az ország minden részéből ér-
keztek autósok a TT találkozóra,
sőt, még Németországban élő ma-

Szerző: Gy. P.
Fotó: Marcali Gábor

A duális szakképzésben vég-
zett tanulóit köszöntötte az
Audi Hungaria Zrt. a közel-
múltban. Idén összesen száz -
ötven szakmunkás fejezte
be tanulmányait, ebből het-
venen a vállalatnál folytat-
ják pályafutásukat. Az ese-
ményen díjazták az orszá-
gos versenyeken teljesítő ta-
nulókat és azokat is, akik ta-
nulmányi eredményükkel ki-
tűntek a többiek közül.

DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKAT
2001 óta alkalmazzák ezt a képzési
formát, akkor a Lukács-iskolával
kezdtek közös együttműködést.
Azóta még több intézmény csatla-
kozott az eredményes munkához,
csaknem kétezer fiatal végzett már
duális szakképzési rendszerben az
elmúlt 17 évben. Idén 150 szak-
munkás fejezte be tanulmányait,
akik közül hetven az Audi Hungari-
ánál folytatja pályafutását. 

Dr. Knáb Erzsébet, a vállalat sze-
mélyügyekért felelős ügyvezető igaz-
gatója a Győr+ Televíziónak úgy fo-
galmazott, az eseményre a szakmák
ünnepeként tekintenek, és nagy
öröm számukra, hogy kiváló az
együttműködés az önkormányzat,
az intézmények, a kamarák és a kü-

lönböző gazdasági szereplők között.
Dr. Fekete Dávid alpolgármester ki-
emelte, huszonöt éve erős a kap-
csolat a nagyváros és a nagyvállalat
között, ami modellértékű tapaszta-
latokkal bír. Az Audi befektetett a
humán erőforrásba is: a fiatalok
képzésébe, átképzésébe, ami fon-
tos a városnak is, hiszen ez a hu-
mántőke-állomány a várost gazda-
gítja. „Győr a sikerét mindig a te-
hetséges és jól képzett polgárainak
köszönhette” – hangsúlyozta az al-
polgármester.

Az Audinál határozott elképzelések
vannak a jövőt illetően, hiszen folytat-
ják a megkezdett utat a duális képzés
területén, és újabb módszerekkel, fej-
lettebb technikával ötvöznék azt.

TT rajongók találkoztak az Audi Hungariánál

gyar TT tulajdonosok is eljöttek.
Egyfajta tisztelgés volt ez az Audi-
nak, amely ezt a sportautóját kizá-
rólag Győrben gyártja, immár
húsz éve. „Mindenféle évjárat kép-
viseltette magát, a húszévestől a
legújabbig” – meséli Panker Ger-
gő, aki maga egy 19 éves sportau-
tót tulajdonol. A kocsit 1,8 literes
benzines motor hajtja, 180 lóerős
az erőforrás.

A program az Audi Aréna elől in-
dult, innen áthajtott a csapat a
gyárba, majd egy speciális tűzoltó -

autó kosarából a közös fotózás sem
maradt el. A csapatban  sok hölgy
is helyet kapott, bizonyítva, hogy a
gyengébb nemtől sem áll távol az
erős sportkocsik szeretete.

Idén kettős jubileumot ünnepel
az Audi Hungaria: a vállalatot 25
éve alapították, a győri járműgyár-
tás pedig 20 éve írja sikertörténe-
tét. 1998-ban a vállalat elsőként az
Audi TT gyártását kezdte meg.
1998 óta összesen 1 millió 150
ezer autó, köztük 600 ezernél is
több Audi TT készült városunkban.
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Csütörtöki Tamás, a Járműmérnökök Egyesületének ügyveze-
tője és a Formula Student East vezető rendezvényszervezője meg-
keresésünkre elmondta, praktikus okok miatt távozik a verseny
Győrből. Idéntől önvezető autó kategória is lesz, ezt pedig Győrben
nem tudták volna megrendezni, ehhez speciális tesztpálya kell.

De van egy másik oka is, amiért várost váltott a mérnökhallgatók
autóipari konstruktőri versenye. Tavaly negyven csapat versenyzett,
idén hatvan csapat indul, 2020-ra pedig ez a szám eléri a százat. Ek-
kora mezőnyt pálya híján Győr már nem tudott volna befogadni.

Idén rendezik meg harmadik alkalommal a Formula Student
East versenyt. Vagyis párhuzamosan ment együtt a Formula
Student Hungaryvel, idén azonban már csak az előbbi szerepel
a versenynaptárban.

Az induló csapatok 50 százalékát közép-európai indulók ad-
ják. Az idei eseményre 19 országból érkezik 1.800 résztvevő, 60
csapatban, köztük négy csapat képviseli Magyarországot. A győ-
ri Széchenyi István Arrabona Racing Team autójához a győri
egyetem motorfejlesztői adják az erőforrást.

A 60 csapatból 30 belső égésű motorral hajtott, 20 elektro-
mos meghajtású, 10 – köztük a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem (BME) egyik csapata – pedig önvezető
járművet fejlesztett.

A 2015-ben indult körforgalom-
felújítási program egy különleges
állomásához érkezett. Hazánk első
olimpiai eseményének egyik jelké-
pe kap ugyanis helyet az Új Bácsai
úti középső körforgalomban. „Az
óriási sikerű EYOF-ot rengeteg győ-
ri érezte magáénak, ezért is töre-
kedtünk arra, hogy a megnyitóün-
nepség egyik fontos kelléke olyan
helyszínre kerüljön, ahol sokan lát-
hatják” – mondta el a munkálatok
kezdetén Radnóti Ákos városüze-
meltetésért felelős alpolgármester.
Hozzátette, a körforgalomba kiépí-
tik az öntözőrendszert, gyepet te-
lepítenek, fákat, cserjéket, virá -
gokat ültetnek.

A kivitelezés előtt egyébként az
EYOF-kockát alkalmassá tették a kül-
téri kiállításra, amelyen az ötkarikás
versenyen részt vett ötven ország

zászlaja lesz látható. A kocka oldallap-
jai egyenként 36 négyzetméteres fe-
lületet jelentenek, amelyek díszvilá-
gítást is kapnak 16 energiatakarékos
LED-fényforrás által. A beruházás a
tervek szerint augusztus végére ké-
szül el.

Elkezdődött az Új Bácsai út középső körforgalmá-
nak felújítása, amely egészen rendhagyó díszítést
kap, hiszen a közepébe az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál (EYOF) megnyitóján látott kocka kerül a
résztvevő országok zászlajával.

EYOF-kocka kerül a körforgalomba
Mint megtudtuk, idén megújul a

Kodály Zoltán–Földes Gábor u. ke-
reszteződésében lévő körforgalom
zöldszigete is, de tervezik még két
nagy forgalmú főút körforgalmának
megújítását. Az egyetem melletti, Ká-
lóczy téri körforgalom szépítése nem-

rég készült el. Az alpolgármester ki -
emelte, mivel Győrben közel száz
körforgalom van, a megújítási prog-
ram egy folyamatos, ütemezett tevé-
kenység a Győr-Szol Zrt. részéről,
amelynek szakemberei az elkészült
zöld szigetek gondozását is végzik.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Az egyetemisták Forma–1-es futamának számító Formu-
la Student mérnökhallgatók versenye nyolc év után elkö-
szönt Győrtől. Az idei sorozatot Zalaegerszegen, a teszt-
pályán rendezik meg. Hét évig a gönyűi kikötő adott ott-
hont a versenynek, tavaly pedig az egyetem környékén
versenyzett a világ elitje. Vajon mi az oka a távozásnak?

a Formula Student
Új pályán fut tovább

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: ART
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Az első turnus múlt héten érkezett
meg a fogadócsaládokhoz, vasárnaptól
pedig már egy csapatot alkot a 25 fős
társaság, akik Brazíliából, Tajvanról, In-
diából és több európai országból utak
Győrbe, táborhelyük a gyirmóti Achil-
les-park. Az ismerkedő estet követően,
hétfőn a Városházán kezdődött a prog-
ram, ahol Radnóti Ákos köszöntötte a
táborozókat. „Szívesen látjuk a külföldi
vendégeket városunkban, örülök, hogy
most egy 13 nemzetet felvonultató
csapat is ellátogatott hozzánk. Tartal-
mas hetet tölthetnek el, hiszen nem
csak Győrt, de a környező települések
nevezetességeit is megismerik. Az ön-
kormányzatnál sokat dolgozunk azon,
hogy az itt élők és a hozzánk látogatók

A tárlatot pénteken dr. Cseh Sándor,
a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyon-
kezelő igazgatója ajánlotta az érdeklő-
dőknek. Többek mellett arról beszélt,
hogy Molnár János egyik alkotását a
közelmúltban a Boldogasszony kiállítá-
son már láthatták a győriek, akkor Szűz
Mária a gyermek Jézussal című alkotá-
sát hozta el városunkba. „Mi itt a Szé-
kesegyház szomszédságában szeret-
nénk bővíteni a jó hírek közvetítésének
lehetőségét, olyan emberi cselekmé-
nyekkel, amelyek azokon az isteni alap-
tételeken nyugszanak, amelyeket vallá-
sunk nyújt számunkra. Azaz, szeret-
nénk itt a Gutenberg tér 2. alatti épü-
letben egy olyan galériát kialakítani,
amelyben kiváló művészek szakrális
műveit, alkotásait tekinthetik meg az
érdeklődők” – emelte ki Cseh Sándor. 

Az együttes vezetője Barak Rivka
(Rebeka) 1951-ben Izraelben született.
Első osztályos korától táncolt egy ma-
gánstúdióban. 1964-től 1970-ig Kfar
Menahemben folytatta a tanulást,
ahol már az iskola keretén belül tán-
colhatott. A katonai szolgálat után férj-
hez ment, és egy napköziben táncot
tanított. 1978-tól 1981-ig Tel-Avivba
járt táncművészeti főiskolára. 1981-től

A rendőrség ideiglenes forga-
lomkorlátozást rendel el július
27-én 20 óra és július 27-én 23
óra között. A Rába Kettős híd le-
zárása a Rát Mátyás tér és a Bé-
csi kapu tér közti szakaszt érinti.
A forgalomkorlátozás a 31! –
Három folyó, egy sziget fesztivá-
lon résztvevők testi épségének
megóvása érdekében történik.
A lezárás érinti a buszközleke-
dést is, amiről részletesen az
enykk.hu honlapon tájékozód-
hatnak az utasok.

Molnár János festő- és grafikus-
művész Jó hír című tárlata látható
a Káptalandombon, a Szent László
Látogatóközpont Galériájában. 

IZRAELI TÁNCEGYÜTTES 

Harmadszor érkezik Magyarországra Kfar Menahemből a Tzafit Yoav
művészeti tagozatos iskola végzős táncosaiból álló együttes. Győr-
ben július 23-án 18.30-tól a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér József Attila Művelődési Házában lépnek fel.

1987-ig 12 osztályos iskolában taní-
tott, mellette egy felnőtt táncegyüt-
test vezetett, akikkel Spanyolország-
ban, Olaszországban és Angliában járt
fellépéskörúton. Az iskolában tánc-
együttest szervezett a diákokból, és
létrehozott egy táncstúdiót, amit máig
vezet. A hazai ifjúsági fesztiválokon el-
ért sikerei miatt 1987-től az iskolában
óráit függetlenítették, és azóta szaba-

don választható fakultációként műkö-
dik tovább. Folyamatosan mintegy
300 diákot tanít népi, klasszikus, mo-
dern és jazz-táncra. A diákokból hozta
létre a Tzafit Yoav együttest. 

Az együttes a hazai szerepléseken
túl eddig Romániában, Spanyolor-
szágban és Magyarországon vett
részt nemzetközi táncfesztiválon.
2009-ben ők adták a függetlenségi
napi műsort Jeruzsálemben, a köz-
társasági elnöki rezidencián. 

Középiskolások, 15–18 éves tán-
cosok alkotják az együttest, akik mo-
dern, klasszikus és (izraeli értelem-
ben vett) néptáncokat mutatnak be.

A belépés díjtalan.

lép fel Szabadhegyen

JÓ HÍR a Káptalandombon

Az igazgató szerint nagy az infor-
mációhalmaz, arra azonban nincs
módszertan, hogyan értékeljük, ke-
zeljük a híreket. A jó hírek megfogal-
mazására alkalmas a művészet –
vallja. A művész ugyanis képes arra,
hogy megfogalmazza azt, ami nem
jön át a világ információs csatorná-
in, s azt, miként őrizzük meg emberi
arcunkat. Molnár János is a hit vilá-
gán keresztül üzen: őrizzük meg em-
beri arcunkat!

Molnár János saját stílusáról így
vall: „Mindegy, milyen stílust, techni-
kát alkalmazok, az csak egy eszköz. A
lényeg a kép szellemi és lelki tartal-
ma. A tartalom pedig úgyis megköve-
teli a neki megfelelő stílust és techni-
kát. Szemléletmódomból fakadóan,
szeretek reálisan festeni, alkotni. Sze-
retem ezt a stílust, de mivel jól isme-
rem a jelképrendszereket, ezek ná-
lam vegyülnek a reális festészettel.”

A tárlat augusztus 13-ig, naponta
10–18 óráig tekinthető meg.

a 31! – Három folyó egy
sziget fesztivál idején

Forgalmi változás

Az Első Győri Lions Club három éven keresztül láthatja vendégül
a nemzetközi ifjúsági cseretábor lakóit.

jól érezzék magukat. Büszkék lehetünk
az elmúlt években elvégzett  munkára,
melynek eredményeként, remélhető-
leg, a fiatalok is magukkal viszik Győr
és Magyarország jó hírét!” – zárta az al-
polgármester.

A gazdag programkínálat magában
foglalja az érzékenyítést is, mely a Li-
ons Clubok egyik kiemelt feladata.
„Például csörgőlabda-meccset szerve-
zünk látássérültekkel, találkozunk vak
emberekkel, de meglátogatjuk a bal-
esetben komoly sérülést szenvedett
Foki Nikolettet is.  Emellett persze be-
járjuk a környéket és igyekszünk meg-
mutatni vendégeinknek a régió leg-
szebb részeit” – mondta Solymosiné
Kiss Ilona, a tábor igazgatója.

Tizenhárom nemzet fiataljai
táboroznak városunkban Szerző: Ficsór Dávid

Fotó: O. Jakócs Péter

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor
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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!

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Anna-napi búcsúba várja az érdeklődőket a
szervező Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér a szabadhegyi Móra parkba július
29-én 16 órától. A Kaméleon Színjátszó Egyesü-
let mesedélutánja után fellép Nagy Balázs szín-
művész, a Danger elements és a Control Five Ze-
nekar. A búcsút utcabál zárja, zenél az Akkorde-
on Harmonika Zenekar.

Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Rómer
Házban (Teleki Sándor u. 21.) a nyáron. Július 22-én
21 órától a Love and Lemons – Az igaz szerelem re-
ceptje című svéd romantikus vígjátékot vetítik, július
26-án, szintén 21 órától a Moszkva tér című magyar
játékfilmet nézhetik meg az érdeklődők.

Könyvjelzőt készíthetnek a résztvevők a MOKKA Alkotó-
csoport művészeivel július 27-én 10.30-tól a Gyárvárosi
Közösségi Házban (Külső Árpád út 6–8.). A belépés díjta-
lan, a hozzávalókat biztosítják.

Olimpiatörténeti kiállítás látható a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér kiállítóter-
mében (Herman Ottó u. 22.). Az állandó tárlat
kronologikus sorrendben mutatja be az elmúlt
száz év olimpiáinak győri vonatkozásait, a győri
sportolók relikviáinak segítségével. A kiállítás
hétköznapokon 13–18 óráig látogatható.

Auch das zweite kostenlose Sommernacht-
sabend-Konzert des Vier-Jahreszeiten-Festi-
vals erwasrtet die Győrer und in der Stadt
Wohnenden mit einer ausgelassenen Party
auf dem Dunakapu-Platz. Am 28. Juli ab
20:30 Uhr treten die Bands Wellhello und die
Biebers auf dem Dunakapu-Platz auf.

Auf der Radó-Insel findet von 27.-29. Juli Győrs
neueste Grossveranstaltung – das „31!’-Ge-
samtkunstfestival statt. Während der drei Tage
haben hochrangige Vertreter verschiedenster
Kunstrichtungen Möglichkeit sich zu präsentie-
ren, unter anderem auf den Gebieten des Tan-
zes, der Musik, des Lichtes, der Bildenden Küns-
te, der Fotographie, der Literatur, der Gastro-
kultur und der Architektur und Design. 

Das Blechbläserquintett des Győrer Philharmoni-
eorchesters gibt am 27. Juli ab 19:30 Uhr ein Kon-
zert im Innengarten des Pannonhalmer Klostermu-
seums mit Galerie (Mátyás király u. 3.). Künstleris-
che Leitung: Berkes Kálmán.

Auftritt des israelischen Tan-
zensembles Tzafit Yoav für alle
Inte ressierten am 23. Juli ab
18.30 im József Attila Bildungs-
haus ( Móra F. tér 1.).
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Mesekönyv,
amit minden

kisgyereknek
érdemes elolvasni vagy felolvasni.

Elorendelheto
ingyenes kiszállítással

augusztus elejére
a www.drdezsi.hu

webáruházban.

Az elorendelok között 10 db
eredeti, színes ara papagáj

tollat sorsolunk ki, amelyet
a könyvvel együtt küldünk.

Kövesd a két ara papagáj életét a facebookon is a gerzson és panka kalandjai oldalon!

Szeptembertol kapható
a könyvesboltokban.

Ára: 3990 Ft

Dézsi
Gerzson

Dézsi
Panka

Keménytáblás
borító, 

64 színes
oldal:
A könyv

az állatok
szeretetérol´́

´́ ´́

´́ ´́

A térségi összehasonlításban a
munkanélküliségi ráta Vas megyé-
ben a legkedvezőbb 1,3 százalékkal,
Győr-Moson-Sopron áll a második
helyen 1,4 százalékkal. Legrosszabb
a helyzet Somogyban, ahol ez a mu-
tatószám 9,3 százalék. A foglalkozta-
tási ráta azonban a mi megyénkben
a legjobb (65,4 százalék) ezzel még
Budapestet is megelőzzük, ahol ez a
mérőszám 63 százalékot mutat.

Nemcsak az a fontos persze, há-
nyan tudnak elhelyezkedni az adott
térségben, hanem az is, hogy mennyi-
ért. A KSH megvizsgálta a teljes mun-
kaidőben alkalmazásban állók havi át-
lagkeresetét is. Az idei év első három
hónapjában Győr-Moson-Sopron me-
gyében ezek a munkavállalók átlago-
san bruttó 320 ezer forintot kerestek.
A családi kedvezmény nélkül számí-
tott havi nettó átlagkereset 213 ezer
forint volt. A bruttó és a nettó átlag-

jó helyen élünk

kereset egyaránt 11,4 százalékkal ha-
ladta meg a tavalyi év első negyedévi
számait – állapítja meg a KSH. Hozzá-
teszi, hogy a növekedés üteme ki-
sebb, mint az országos átlagé, ám a
keresetek így is 1,2 százalékkal maga-
sabbak voltak, mint országosan. A ver-
senyszférában 327 ezer, a költségve-
tési szférában 297 ezer forint bruttó
átlagbért mutattak ki.

Térségünkben a legjobban az
energiaipar fizetett a munkavállalók-
nak (454 ezer forint), legrosszabbul
pedig a vendéglátóipar, ahol csak
185 ezer forint volt a fizetés. A ta-
pasztalatok szerint a szellemi munkát
a megyében lényegesen jobban ho-
norálják. A fizikaiak bruttó átlagkere-
sete 270, a szellemieké 397 ezer fo-
rintra bővült a vizsgált időszakban.

A megyékben élők életminősé-
gének fontos mutatója, hogy 100
ezer lakosra hány épített lakás jut.

Ebben a mi megyénk, benne Győr
elképesztően jól áll a többiekhez ké-
pest. Győr-Moson-Sopronban 155
épített lakás jut 100 ezer lakosra, ez
a szám a fővárosban 35, Pest me-
gyében 84, Tolnában 6, Nógrádban
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben mindössze 2.

Az sem lehet kérdéses, hogy egy
lakosra melyik megyében jut a leg-
több ipari termelés. Győr-Moson-
Sopronban 2.132 ezer forint, hoz-
zánk csak Komárom-Esztergom mér-
hető, ahol ez a mutatószám 2.028

ezer forint. A sereghajtó Baranyá-
ban csupán 339 ezer. Ha összevet-
jük a nálunk nagyobb Pécset Győr-
rel, döbbenetes különbséget látunk
a kisalföldi megyeszékhely javára.
Szeged megyéjében, Csongrádban
is csak 435 ezer forint ipari termelés
jut egy lakosra.

Győr és a megye tehát sokat tesz
le a nemzetgazdaság közös asztalá-
ra, s a mások által irigyelt itteni élet-
minőséget a térségben élő embe -
rek hatékony munkájukkal terem-
tették meg.

Győrben az idei év első negyedében 285 új lakást vettek használat-
ba a lakók. A megyében ebben az időszakban épült lakások 40 szá-
zaléka a mi városunkban található – ez derül ki a Központi Statisz-
tikai Hivatal (KSH) Fókuszban a megyék című jelentéséből, melyet
a héten hoztak nyilvánosságra.

A SZÁMOK IS AZT MUTATJÁK,
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter
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Vivien kislányként sem úgy ját-
szott, mint a kortársai, babáinak „ját-
szásiból” igazi hajkölteményeket va-
rázsolt és szüleitől már hatévesen
fodrászoknak gyártott babafejet ka-
pott ajándékba, amin bátran álmod-
hatott és fésülhetett csodafrizurákat.
Hetedik osztályos korában elkísérte
édesanyját annak fodrászához és at-
tól a pillanattól nem volt kérdés, mi-
lyen hivatást választ. Szakgimnáziumi
képzésen fodrásztanulóként érettségi-
zett a győri Kossuth Lajos-középiskolá-
ban, szeptembertől újabb kétéves
szakmai képzés következik, és szeretne
jelentkezni mesterképzésre is. 

Kilencedik osztályos korában az is-
kolája által szervezett Kossuth Kupán
nappali fonás kategóriában első he-
lyezést ért el, és azóta többnyire
győztesként tér haza minden ver-
senyről, ahol különböző kategóriák-
ban indult. Eddigi eredményei: 42
arany-, 5 ezüst-, 3 bronzérem. „Meg-
állíthatatlan folyamat – mondja Vivi-
en –, de kihívás is minden verseny,
amikre sokszor már nem is jelentke-
zem, hanem felkérésre indulok. Sza-
badidejében a versenyekre készül,
napi több órát tölt hajfonással és
-szövéssel. A Marcell-hullámok és
kontyok fésülése között újabb és
újabb ötletei születnek, és Vivien fan-
táziájának nem lehet határt szabni,
ha frizuráról van szó. Próbababákon
és élő modelleken gyakorol, szeren-
csésnek tartja magát, mert szőke, vö-
rös és hosszú barna hajú barátnői
vállalták a modellszerepet a verse-
nyeken és a gyakorlás idején is. Meg-
bízhatóak, lehet rájuk számítani min-
dig – összegzi Vivien –, pedig sok idő-
vel és egyeztetéssel jár a modellek-
nek is a gyakorlás és a részvétel a ver-
senyeken.

Vivien már évek óta bizonyítja is-
kolai, területi, országos és külföldi
versenyeken rendkívüli tehetségét
és elhivatottságát a fodrászszakma

iránt. Első helyezéseket ért el és kü-
löndíjakat kapott Miskolcon, Balmaz -
újvárosban, Nyíregyházán, Székesfe-
hérváron és a fővárosban is, interne-
tes fodrászversenyen elnyerte a kö-
zönségdíjat. Törökországban is meg-
mérette magát felnőtt kategóriában,
a verseny legfiatalabbjaként indult,
harmadik helyezettként és különdí-
jasként tért haza a 2018 Év hajterve-
zője címmel. Pedig nem egyszerű
egy nemzetközi fodrászverseny, rövid
idő áll rendelkezésre, hogy „alkos-
son” egy frizurát. Ennek megvalósítá-
sához pedig elkerülhetetlen a sok
gyakorlás és szárnyaló képzelet. Már
egy esküvői magazin felkérésének is
eleget tett, menyasszonyi ruhákhoz
kellett gyönyörű frizurákat álmodnia
és elkészítenie. 

Tudatosan készül a jövőre, nem
csak fodrász mestervizsgát, hanem

hajgyógyász végzettséget is szeretne
szerezni. „Szép frizurát csak egészsé-
ges hajból lehet készíteni, és a szak-
ma is megkívánja, hogy ne csak elké-
szítsem a páciensek haját, hanem,
ha szükség lesz rá, gyógyítsam is” –
vallja Baranyai Vivien. És hogy meny-
nyire tudatos és a leendő szakmája
iránt elkötelezett lányról van szó, bi-
zonyítja, hogy mindenképpen szeret-
né majd később tanítványainak to-
vábbadni azt a tudást, amit megsze-
rez majd az előtte álló években.
Mert nem áll meg, már most várja a
fővárosban rendezendő Európa Kupa
nevezési kiírását, ahol különböző or-

szágokból érkező versenyzők között
kell számot adnia Marcell-hullám és
kontyfésülésből, szalontechnikai csa-
varásból, és mindezeket megszabott
idő alatt kell teljesítenie. Vivien nem
fél, gyakorol, és már tervezi a győri
Barokk Esküvő legújabb hajcsodáit.
Mert 2015 óta a barokk fesztivál is az
egyik bemutatkozási lehetőség szá-
mára. Még a Kossuth Kupán ismerke-
dett meg Sarkady Lívia mesterfod-
rásszal, aki meghívta őt, segítsen a
Barokk Esküvő hajkölteményeinek fé-
sülésében. Nem munkának, hanem
izgalmas programnak tekinti azóta is,
amit „jó fejek” között tölt el. A Ba-
rokk Esküvő idején nem csak a korhű
hajakat kell fésülnie a fesztivál idején
korhű ruhákba öltözött hölgyeknek
több fodrásztársával együtt, ha-
nem versenyt is hirdetnek min-
den évben, ki készíti el a legpom-

pásabb barokk frizurát. A ru-
hapróba már lezajlott,

ahhoz tervezi már
most a három mo-

delljének a csodás hajépítményeket.
Ezen a versenyen igazán szárnyalhat
a képzelet, minél díszesebb, annál
jobb egy igazi barokk hajviselet. „Fel-
üdülés lesz az idei barokk fesztivál,
mert az ottani versenyen ismét
megmutathatom, mire vagyok ké-
pes, gyorsaságot tanulok a frizurák
elkészítése során, és további tapasz-
talatokat szerzek, amit majd a szak-
mámban később kamatoztathatok.
Gyönyörű hajakat fésülök, fonok,
szövök, és mindezt a születésnapo-
mon tehetem. Kell ennél szebb
ajándék?”
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Hölgy ilágTizennyolc éves, túl van az érettségin, pihen a fárasztó
tanév után. Baranyai Vivien mégsem a kamaszlányok
szokásos napjait éli, mert fodrásztanulóként nem csak
a vizsgákon van túl, hanem számos fodrászversenyen
is, amelyekről szép sikerekkel tért haza.

Hajszövésben is bajnok

Sok gyakorlás
és szárnyaló

képzelet

A barokk frizurák és a fonatok a kedvencei
Írja és szerkeszti: Szabó Csilla
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„Legyen bennünk kitartás, és min-
denekelőtt bízzunk önmagunkban.
Hinnünk kell benne, hogy tehetsége-
sek vagyunk valamiben, és ezt a va-
lamit – kerül, amibe kerül – meg tud-
juk valósítani” – idézte fel Rádi Eszter
Marie Curie szavait, amikor arról kér-
deztük, mi vezetett eddigi életében
ahhoz a döntéshez, hogy fiatal nő-
ként és anyaként céget alapítson. 

Egy aprócska iroda nyílt néhány
hónapja Győr Belvárosában, ahol
négy hölgy dolgozik a TalentREcruit
irodájában. Munkaerő-közvetítéssel
foglalkoznak, vagy ahogy nevezni szo-
kás: „fejvadászok”. A céget Rádi Esz-
ter álmodta meg, aki már középisko-
lás korában is HR-es pályára készült,
16 évesen az iskolai szünetekben
rendszeresen személyügyi területen
keresett munkát. Mindig is hitt ab-
ban, hogy emberekkel foglalkozni
ugyan nagy felelősség, de sok örö-
met és elismerést ad, főleg akkor, ha
az ember szívből és szakmai oda adás -
sal csinálja, ha küldetésnek tekinti
mások támogatását egy olyan világ-
ban, amelyben a munkaerő éppen
csak elkezdett értékké válni. 2015-
ben sikerült elég bátorságot meríte-
nie ahhoz, hogy céget alapítson. Kez-

detben egyedül vállalta a megbízó
cégek és leendő munkatársaik talál-
kozásának szervezését, a kitartó és
magas színvonalú munka eredmé-
nyeként, ma ötfős a vállalkozás. 

Volt benne kitartás, bízott önma-
gában, elhitte, hogy meg tudja va-
lósítani az álmát. És volt lehetősé-
ge, hogy időt és pénzt áldozzon,
önzetlenül tegyen embertársaiért.
Rádi Eszter egy aprócska cég veze-
tőjeként, fiatal hölgykollégáival
együtt dolgozva és gondolkodva
úgy döntött, hogy a koraszülött
gyerekekért dolgozó győri Perina-
tális Intenzív Centrum számára
ajánl fel támogatást. 

„Kisgyermekes anyaként a mun-
kaerőpiacra visszatérve, a gyes
után úgy éreztem, ugyanolyan elvá-
rások vannak egy anyánál, mint a
férfiaknál vagy a gyermektelen fia-
taloknál, ha munkát keres és mun-
kát vállal. A cégalapítással szeret-
tem volna bizonyítani magamnak
és másoknak, hogy megállom a he-
lyemet cégvezetőként és anya-

ként is” – mondta Eszter. 
Munkatársai ugyanolyan lel-

kesedéssel és tudásuk legjavát
adva dolgoznak, mint a vezető-
jük. Itt élő bizonyítéka van an-

nak, hogy az Y és Z generáció
számára is lehet motiváló munka-

környezetet kialakítani. A ügyvezető-
nő pontosan érti, hogy kollégáinak
mire van szükségük ahhoz, hogy
minden nap örömmel jöjjenek be a
munkahelyükre. Nincs nehéz dolga,
mert a munkaerő-közvetítéssel fog-
lalkozó fiatal hölgyeknek ugyanazt

kínálja, amit a maga számára is fon-
tosnak tart. Szabad munkaidő-be-
osztást, kreatív, önálló munkavég-
zést, a tanulás, fejlődés feltételei-
nek megteremtését, modern mun-
kaeszközöket, kellemes munkahelyi
légkört. Nem nehéz elkötelezettnek
lenni egy olyan cég felé, amely eze-
ket a feltételeket folyamatosan biz-
tosítja. A bizalom él a cégvezető és
a munkatársak között, az önálló
munkaidő beosztásának lehetősége
jól végzett munkát és sikereket
eredményez mindenkinek. 

Rádi Eszter – aki maga is két pici
gyermek édesanyja – mostanra elér-
kezettnek látta az időt arra, hogy a
társadalmi felelősségvállalás is beke-
rüljön a vállalkozás szerepei közé. Mi-
vel a cégben fiatal hölgyek dolgoz-
nak, többen kisgyerekes anyukák,
akik most élik meg munkájuk mellett
az anyaság szépségeit, de aggodal-
mait is, könnyű döntés volt, hogy a

koraszülött gyerekekért dolgozó győ-
ri Perinatális Intenzív Centrum szá-
mára ajánlotta fel támogatását: há-
romszázezer forintot adtak át dr. Né-
meth Attila főorvosnak, aki köszöne-
tet mondott az osztályon dolgozók
nevében, és biztosította a cégveze-
tőt, hogy a felajánlásból hiányzó gyó-
gyászati eszközöket vesznek a cent-
rum részére.

Rádi Eszter szeretne kolléganőivel
közösen a következő években is ne-
mes ügyek mellé állni. „Megbeszél-
tük, hogy ha tehetjük, továbbra is
adományozunk a munkánk eredmé-
nyéből, jó érzés, ha segíthetünk má-
soknak. Albert Schweitzer nemes
gondolata nekünk is vezérelvünk:
„Időt kell szakítanod embertársaidra,
tégy valamit másokért, ha még oly
apróságot is – valamit, amiért fizet-
séget nem kapsz, csupán a kitüntető
érzést, hogy megtehetted” – vallja a
cégvezető.

ADOMÁNY A KORASZÜLÖTTOSZTÁLY RÉSZÉRE

„Kitünteto érzés,
hogy megteheted”

´́

Idôt kell
szakítanod

embertársaidra

Fotó: O. Jakócs Péter
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A gyerekeket már a nyaralást
megelőző hetekben érdemes
felkészíteni, hogy a család eluta-
zik, egy másik helyen fognak lak-
ni, enni, aludni, de ez csak egy
időre szól. Érdemes  mesélni ar-
ról, hogy miben más az a hely,
ahová utaznak: például nincse-
nek hegyek, de van tenger, az
emberek másik nyelven beszél-
nek, délután lefekszenek pihen-
ni, mint itthon a gyerekek.

Jó, ha a család visz magával

Az édesanyák kétharmada szerint a nyár idegté-
pő időszak. Ilyenkor több az összezördülés a család-
tagok között is. Európai anyukákat kérdeztek meg,
mit tesznek, ha nyáron felidegesítik őket, vagy ha
túl nagy a stressz. Akár hiszik, akár nem, van olyan
anyuka, aki ilyenkor kinyitja a hűtőajtót, áll a kiáradó
hűvösben és számol százig. Van olyan válaszadó, aki
bemegy a hálószobába, beletemeti az arcát a pár-
nába és ordít. Ezek persze lehetnének hollywoodi
filmjelenetek, de nem azok: ez a valóság. 

Szakemberek rámutatnak arra, hogy attól egy
anya sem rossz, ha feszültté válik a nyári szünet-
ben. Azonban ha valaki úgy érzi, hogy egyre in-
kább maguk alá temetik a teendők, akkor érde-
mes segítséget kérni: a barátoktól vagy a család-
tagoktól, sőt, akár pszichológustól is. Nagyon fon-
tos az is, hogy az anyukáknak legyen olyan idősza-
ka, amit egyedül töltenek, és csak magukkal törőd-
nek. Az én-idő feltölti az anyukákat, és ez az egész
család hasznára válik.

Nyáron nagyon nehéz a munkahelyen is, és
otthon is teljesíteniük az anyukáknak: megol-
dani a gyerekek felügyeletét, értelmes elfog-
laltságot találni nekik, és a munkahely után
otthon is helyt kell állni.

Túlélési tippek 
anyukáknak

Nyaralás 

Sok családban a kisgyerekekkel való útnak
indulás a nyári vakációra nagy stresszel jár,
főleg azoknak a kicsiknek az esetében,
akik nem szívesen alszanak másutt.

olyan tárgyakat, amelyek ottho-
nossá teszik a szállodát vagy a
vendéglátók házát: plédet, ked-
venc plüssállatot, játékokat. Ha
nincs elég játék a gyerekeknek, fé-
lő, hogy rosszalkodni fognak, pél-
dául fakanállal verik a spalettákat,
eszetlenül rohangálnak vagy fel-
szedik az összes szőnyeget.

A gyerekekkel lehet egyezsé-
get kötni: ígérjük meg, hogy a
hosszú utazás végén kapnak
egy új játékot, ami persze meg-

A MESÉK ÉS AZ OTTHONI TÁRGYAK SEGÍTENEK

GYEREKEKKEL

lepetés. A kádban használt ked-
venc játékokkal a fürdést tehetjük
kellemessé, a csöppségeknek az
otthoni környezetet idézheti, de
előfordulhat, hogy a gyerekek
rosszat álmodnak. Ilyenkor a szü-
lőknek nem kellene a gyerekeket
az ágyukba engedni, ha ezt ott-
hon sem teszik. A következetes-
ség a nyaralás idején is fontos, de
tehetünk kivételt, mert mégis-
csak a családi kikapcsolódásról
van szó.

Hölgy ilág
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Nyáron fokozott figyelmet igényel-
nek lábaink, mivel sokat járunk mezít-
láb, a lábunkat ért por és levegő miatt
gyorsabban kiszárad a bőrünk és erő-
teljesebb a bőrkeményedés képződé-
se is. A szandálos és papucsos időszak-
ban jobban látszódnak a bőrhibák és
a fertőzésveszély is nagyobb a gyako-
ribb fürdőbe vagy strandra járás miatt.
Kovács Renáta pedikűrös szakember
felhívja a figyelmet arra, hogy elég egy
kis hajszálrepedés, hogy szemölcsví-
rust vagy lábgombát kapjunk. Sokszor
arra sem gondolunk, hogy a nem
megfelelően választott cipő miatt a kö-
römlemezünk egy kicsit is meglevegő-
södhet, amibe beül a por, a fürdővíz
és a zokniszösz, és ezek az apróságok
már elegendőek ahhoz, hogy begom-
básodjon a lábkörmünk. 

Sarkunkon az enyhe bőrszaruso-
dás eltávolítására kiválóan alkalma-
sak a habkövek vagy a kapható sarok-
csiszoló készülékek. A reszelésnél
azonban ügyeljünk arra, hogy nem a
túlzott gyakoriság a lényeg, mert mi-
nél többször csiszoljuk sarkunkat
vagy talpunkat, annál gyakrabban há-
mosodik és egyre többször berepe-
dezik a megvastagodott bőrréteg. 

Lábunk meghálálja a törődést, pu-
hává varázsolhatjuk bőrünket a rend-

A francia és a piros

Ha nyár, akkor színek és vidám-
ság a lábkörmökön is. A meleg-
ben a lábakra is fokozott figyel-
met kell fordítani, és ha már láb-
ápolás, akkor nem mindegy az
sem, milyen színű körmök kandi-
kálnak ki a szandálból vagy pa-
pucsból. A szakember szerint
minden divat, csak próbáljuk
meg egyéniségünkhöz igazítani a
színeket és mintákat a lábkör-
mök díszítésénél is.

szeres krémezéssel, olajozással. Nem
szükséges a legdrágább lábápoló ter-
mékeket megvásárolni, elég ha minden
tisztálkodás után testápolóval vagy akár
étolajjal, esetleg olívaolajjal átsimítjuk
a lábunkat. A legfontosabb a rendsze-
resség, és esténként csak nagyon vé-
kony rétegben vigyük fel a lábfelületre
a testápoló krémet vagy olajat.

Benőtt köröm esetén keressük fel
a pedikűrös szakembert, mert ha egy
kis darab körömszálka okozza a gyul-
ladást, akkor az gyulladt marad ad-
dig, amíg a körömszálkát el nem tá-
volítjuk. Annak eltávolítását azonban
nem mindenki tudja saját maga
könnyen és sérülésmentesen elvé-
gezni a saját lábán. A szakszerű-
ség, a szinten tartás és a meg-
előzés azért is fontos, mert a
begyulladt, gennyes köröm ké-
sőbb már csak sebészi beavat-
kozással gyógyítható.

Klasszikus és fiatalos
A lábkörmök színesre festése a nyá-

ri időszakban különösen közkedvelt,
még azok is kipróbálják, akik egyéb-
ként az év többi részében festetlenül
hagyják körmeiket. Újra trendi az egy-
színű körömlakk a kézen és lábon, de
a szakemberek újabb és újabb köröm-
festési, -díszítési trendekkel is meglepik
vendégeiket. A piros szín és a francia
festés örök klasszikusnak számít a láb-
körmökön is, mert minden stílusú és
színű ruhához és szandálhoz illik. A fia-
talok köré-

ben közkedveltek a neon, a fagyi- és a
cukorkaszínek, vagy akár a minden kö-
röm más színűre festése is. Arra kell
csak ügyelni, hogy összhang legyen a
láb és a kéz körmeinek festésében.
Vagy fessük ugyanolyan színűre mind-
egyiket, vagy döntsük el, melyiket
hangsúlyozzuk a feltűnőbb körömlak-
kozással. Ha a lábunkra francia festést
teszünk, a kézkörmökre bátran választ-
hatunk bármilyen színt és mintát hoz-
zá, de fordítva is ugyanez a javasolt.
Idén nyáron a színek kavalkádja a na-
rancs, a zöldtől  a merész kékig terjed,
és nagyon divatosak a világos, telt szí-

nek, legyen a körmünk hosszú vagy
rövid. Összességében elmondha-
tó, hogy a mindenkori ruhadivat
színei köszönnek vissza a kéz- és
lábkörmökön. Aki a természetes
hatásra esküszik vagy bizonytalan,

csak polírozza szép fényesre a kör-
mei felületét és lakkozza színtelenre.

A szandálos
idôszakban jobban

látszódnak 
a bôrhibák

A szivárvány színei a körmökön

örökké divatos
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Az Iskolakultúráért – Esélyte-
remtésért Egyesület az eddigi öt
megvalósított tanoda-program-
ban 14 év alatt 420 tanuló felzár-
kózásához nyújtott segítséget
Győrben. Célcsoportjuk a hátrá-
nyos helyzetű, a gyermekottho-
nokban élő, alulteljesítő és segít-
ségre szoruló diákok voltak. Első-
sorban a tanulási, szociális, szö-
vegértési és matematikai képes-
ségek, ismeretek és beállítódá-
sok fejlesztésére fordítottak fi-
gyelmet, segítették a gyerekek
életvezetési, pályaorientációs
terveinek megalapozását. Sza-
badidős programokat biztosítot-
tak számukra kiállítások, kirándu-
lások, táborozások szervezésé-
vel. 2004 óta 56 tanár, 60 önkén-
tes egyetemi hallgató segítségé-
vel valósították meg programjai-

kat, amihez együttműködő part-
nerek, tanodák, szervezetek, cé-
gek, vállalkozók is segítséget
nyújtottak. A mostani projekt ke-
retében 35, Adyvárosban élő
10–17 éves, hátrányos helyzetű,
alulteljesítő, segítést igénylő di-
ák tanulási, társadalmi, szociális
és életvezetési képességeit fej-
lesztették naponta. 

A projektzáró rendezvényen dr.
Szakácsné Foki Katalin, az egyesü-
let elnöke köszöntőjében kiemel-
te, büszke arra az összefogásra,

Projektzáró rendezvényét tartotta a közelmúltban a Győri Tanoda Klub, a Fekete Ist-
ván Általános Iskolában. Az Iskolakultúráért – Esélyteremtésért Egyesület 2004 óta
már az ötödik tanoda-programot valósította meg, az utolsót 2017 májusában indí-
tották, és idén szeptember elsejével zárul. Czeizel Endre sorait tartják követendőnek
munkájuk során: „Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálha-
tó, csak sokáig kell csiszolni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő.”

ami az ötödik győri tanodaprog-
ramban megvalósult. Ebben a
sokszínű pedagógiai hatásrend-
szerben szoros kapcsolat kellett az
elmúlt években Adyváros iskolái-
val, a tankerületi központtal, a me-
gyei gyermekvédelmi központtal,
a családsegítő és gyermekjóléti in-
tézményekkel, a Széchenyi István
Egyetem Apáczai Karának oktató-
ival, hallgatókkal. Nehéz évet tud-
nak maguk mögött a tanoda men-
torai, mert a hozzájuk kerülő gye-
rekek sok problémával küzdöttek.
Többel, mint az egy gyermek szá-
mára elviselhető lenne – mondta
az elnök. 

Panker Mihály, a Polgármes-
teri Hivatal Humánszolgáltatási
Főosztályának vezetője kifejtet-
te, a szakemberek a gyermek-
védelmi törvény módosításá-

nak életbe lépését várják, ami
biztosítja majd, hogy a tanodák
a szociális ellátórendszer része-
ként működjenek tovább. „A
győri önkormányzat a jogsza-
bály elfogadása után biztosítani
kívánja a működési feltételeket.
A tanoda-programnak van ér-
telme, a mindennapok megmu-
tatták a fontosságát, azt, hogy
embertársainkért dolgozha-
tunk, és sokat tehetünk azért,
hogy életük jobbá váljon” – ösz-
szegezte a főosztályvezető. 

A Széchenyi-egyetem dékán-
helyettese, dr. Csizmadia Zol-
tán úgy véli, az egyetem gyakor-
lati képzésének egyik legaktí-
vabb terepe lett a győri tanoda,
a szociális tanszék terephálóza-
ta így tovább bővült, és bízik ab-
ban, hogy a továbbiakban is si-
keres lesz a hallgatók, a tanárok
és a tanodai diákok együtt dol-
gozása, mert a szociális képzés-
ben a gyakorlat kiemelt fontos-
ságú.

Dr. Csetényi Istvánné pro-
jektmenedzser kiemelte, az el-
múlt években a mindennapo-
kat töltötte együtt diák, tanár,
szülő és egyetemi hallgató, a
győri tanoda hírnevet szerzett,
vonzóvá vált gyerekeknek és
szülőknek is biztonságot nyújtó
léte és működése. „Vannak már

olyan korábbi tanulóink, akik ta-
nulmányi eredményeiket javít-
va, felvételt nyertek középisko-
lákba, és ott megállják a helyü-
ket, jól teljesítenek” – jelezte az
előző tanodák eredményeit.

Keményen dolgozott itt a sike-
rért diák, tanár, szülő és egyete-
mista. A győri tanoda egy nagy
családdá vált kisebb és nagyobb
testvérekkel, ahol bizalommal
teljes légkörben, a mindennapok
sikeréért elhivatottan küzdött
minden „családtag”.

MINDENTa gyermekekért!
Szerző: Szabó Csilla



2018. július 20.20

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

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

A paradicsom rohamosan érik, akinek pedig kertje vagy
közeli piaca van, az nehezen tud ellenállni annak, hogy
minden mennyiségben paradicsomot fogyasszon. A vi-
lág egyik legnépszerűbb levesének receptje következik,
egy izgalmas verzióban!

FALUSI A paradicsomleves egyaránt ked-
vence kicsiknek és nagyoknak, viszont
az elkészítési módja olyannyira külön-
böző lehet, hogy nem is emlegetném
olykor egy név alatt az összeset. De
valamiért mégis! Én minden verzióját
imádom, akkor is, ha a recept úgy kez-
dődik, hogy: végy három evőkanál
lisztet, vagy, ha a nevem betűi tésztá-
ból úsznak a piros lében, és akkor is,
ha ropog a fogam alatt a paradicsom
magja, ami ragacsos a parmezángala-
csinoktól. Egyszóval, minden nemű
paradicsomleves jöhet, egy a fontos,
hogy ízes legyen a menzán és a szicí-
liai mammánál egyaránt! 

Azért azt ne felejtsük el, hogy ma-
ga a zöldség Dél- és Közép-Ameriká-
ból származik, és ahogy oly sok min-

#szarkazsófi

den más csodát, úgy ezt is Kolum-
busz Kristóf felfedezésének köszön-
hetjük, hogy hozzánk, Európába is el-
jutott. Valójában először a paradi-
csomleves összeállításáról és recept -
jéről egy pozsonyi forrásból értesül-
hettünk a 17. században. Hiszen kez-
detben dísznövényként ültették, de
gyorsan felismerték, hogy laktató és
finom is, mi több, számos elkészítési
módja lehet. Az első paradicsomle-
ves elkészítését és a recept megőrzé-
sét Maria Parloának tulajdonítjuk
1872 környékén, aki egész életét a

háziasszonyok munkájának meg-
könnyítésére, a lányok oktatására és
a gasztronómia népszerűsítésére tet-
te fel. Nyitott is jó pár iskolát, kurzust,
képzőhelyet, ahol csakúgy, mint a
szakácskönyveiből, úgy a kurzusokról
sem hiányozhatott a paradicsomle-
ves elkészítési módja. Az étel meg is
hódította Európát nagyon gyorsan,
ami természetesen elért Magyaror-
szágra is. Esszük galuskával, sajttal,
rizzsel, cukorral, zellerrel, de ha az ős-
honos receptet szeretnénk megidéz-
ni, és egy kicsit újítanánk is rajta, ak-
kor bizony kenyérkockákkal fogyasz-
szuk, méghozzá szikkadt kenyérből!
A további hatások Spanyolországban,
Olaszországban érték el, amelyek ki-
teljesítették a leves ízét: az olívaolaj,
a friss zöldfűszerek, a fokhagyma és
a parmezán által még tökéletesebb
lett az ízvilága. Én a kis falunkban is
megtaláltam minden hozzávalót,
ahogy a győri piacokon is, csupán az
olívaolajat és sajtot kellett máshol ke-
resnem, és bizony tökéletes kombi-
náció gyűlt össze a fazékban. Aján-
lom nyárra, sok paradicsommal,
nagy hőségben mindenkinek!

Bevásárlólista
1 kg paradicsom (húsos, koktél 
vegyesen), 2 gerezd fokhagyma,
1 kis fej sonkahagyma, zöld‐
fűszerek: bazsalikom, oregánó,
kakukkfű, petrezselyem, snidling,
zellerlevél, 1 dl olívaolaj, 1 ek. vaj,
só, frissen őrölt bors, 2 ek. fehér,
száraz bor, 2 szelet szikkadt 
kenyér, 100 g parmezán

Elkészítés 
1. A paradicsomokat egy tepsibe

tesszük a hagymával, zöldfűszerekkel,
egy dl olívaolajjal, sóval, borssal átfor-
gatva. 180 fokon 15 percig sütjük,
majd grill fokozaton további 20 percig.
2. A szárairól leszedjük a paradicsomot,
lemorzsoljuk a zöldfűszereket és dara-
bosra turmixoljuk. 3. Felforraljuk egy
fazékban a borral együtt, és azonnal le-
vesszük a tűzről, egy kanál vajat bele-
keverve. 4. A kenyereket meglocsoljuk
olajjal és serpenyőben ropogósra süt-
jük mindkét oldalát, majd felkockázzuk,
megforgatjuk a reszelt parmezánban
és a levesbe tesszük. Hidegen, mele-
gen fogyaszthatjuk!

mediterrán
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Gyôrhöz közel minôségi, új lakásokat
kínálok eladásra 31 nm—73 nm-ig. Ez
a lakás az 2. emeleten található, mely-
nek mérete: 49 nm + 11 nm erkély. El-
osztása: nappali + 2 szoba. A nyí -
lászárók fehér, mûanyag, 3 ré te gû ek.  

Tomena Ildikó:
06-20/669-3903

Gyôr-Szitásdombon, a Pacsirta lakó-
parkban ikerházak eladók. A 80 nm-
es házhoz tartozó telekrész 350 nm.
Az ingatlan alkalmas családok számá-
ra is, az amerikai konyhás nappali
mellett 3 hálószoba kapott helyet. 

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Gyôr Belvárosában impozáns, 55
lakásos, liftes társasház épül, mely-
ben lakások, penthouse-ok és irodák
leköthetôk. Ez a fszt-i, teraszos lakás
58,75 nm-es, 75 nm udvarrész tar-
tozik hozzá, nappali + 2 szobás.  

Venczel-Tóth Anita:
06-30/376-3718

Most kulcsrakészen vásárolhatja
meg otthonát! Két hónapon belül köl-
tözhet! Gyôr-Szabadhegyen eladó ez a
92 nm-es, kétszintes, garázsos iker-
ház. A földszinten amerikai konyhás
nappali, az emeleten 3 szoba van. 

Budai Mónika:
06-30/640-8794

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

Budai Mónika:
06-30/640-8794

A Százszorszép lakóparkban, minô-
ségi lakások eladók. Ez a nettó 73
nm-es (bruttó 80,45 nm) lakás a 2.
emeleten található. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 2 hálószoba.
A lakáshoz 2 erkély kapcsolódik. 

Búza Tímea:
06-70/425-5590

Gyôr-Marcalváros kedvelt részén, 5
szintes, 40 lakásos, liftes társasház-
ban pár lakás még eladó. Ez a lakás
az 1. emeleten található, 61,37 nm-
es, 5,71 nm-es erkély tartozik hozzá.
Elosztása: nappali + 2 szoba.

Búza Tímea:
06-70/425-5590

Gyôr-Ménfôcsanakon 54,65 nm-
es, elsô emeleti, erkélyes, amerikai
konyhás nappali + 2 szobás, új
építésû lakás eladó, modern, igényes
kivitelezésû társasházban. Kocsibeálló
700 ezer Ft, tároló 650 ezer Ft-tól.

Tomena Ildikó:
06-20/669-3903

Gyôr déli határán új, modern kiala-
kítású lakóparkban lakások eladók. Ez
az 58 nm-es, erkélyes lakás a 2.
emeleten található. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali + 2 szoba. A la-
káshoz 9 nm-es erkély kapcsolódik.

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Ár: 18,3 M Ft Ár: 27,1 M Ft Ár: 22,3 M Ft Ár: 19,9 M Ft 

Ár: 28,5 M Ft Ár: 39,9 M Ft 

Kulcsrakészen szeretne ikerházat?
Azonnal költözhetô! Gyôrújbarát ked-
velt utcájában eladó ez a 95 nm-es
ikerház. A telek 379 nm. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 3 szoba,
fürdô, két WC. 

Tomena Ildikó:
06-20/669-3903 Ár: 21 M Ft 

Kismegyer központi részén eladó ez
a 170 nm-es családi ház, amely
1985-ben épült.  A telek: 1300 nm.
A ház 38 cm-es téglából épült, az
egész ház alatt pince van. Elosztása:
konyha étkezôvel, nappali + 3 szoba. 

Tomena Ildikó:
06-20/669-3903 Ár: 37,9 M Ft Ár: 19,8 M Ft Ár: 22,99 M Ft 

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban,
55 nm-es, elsô emeleti, erkélyes,
amerikai konyhás nappali + 1 szo-
bás lakás eladó. Az 5 nm-es erkély-
re a szobából és a nappaliból is ki-
léphetünk.

Tomena Ildikó:
06-20/669-3903

Ár: 35,3 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

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez a 72 nm-es iker-
ház, melyhez 401 nm telek tartozik.
Elosztása: 3 szoba + nappali. A ház-
nak közös fala nincs. 30-as téglából
épül 15 cm szigeteléssel. 

Búza Tímea:
06-70/425-5590

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez az elsô emeleti,
42 nm-es, nappali + 1 szobás, 8
nm erkéllyel rendelkezô lakás. Az ár
emelt szintû fûtéskész állapotra vo-
natkozik, de kulcsrakészen is kérhetô!

Budai Mónika:
06-30/640-8794.

Gyôrújbarát és Gyôr-Ménfôcsanak
határán épül ez a 10 + 15 lakásos
társasház. Ebben eladó ez az elsô
emeleti, 57 nm-es, erkélyes, 2 szo-
ba + nappalis lakás. Kulcsrakészen
20,5 M Ft.

Búza Tímea:
06-70/425-5590

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a földszinti, 66
nm-es, nappali + 2 szobás lakás. A
nappaliból léphetünk a 15 nm-es te-
raszra, melyhez 128 nm saját kert
kapcsolódik.

Budai Mónika:
06-30/640-8794Ár: 23,9 M Ft Ár: 17,5 M Ft Ár: 18,5 M Ft Ár: 26,8 M Ft 
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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

Több sportsikerről is beszámoltunk már, amelyet a
Győri Rendőrkapitányság munkatársai értek el. Most
Polcsák Dániel őrmestert mutatjuk be, akinél gyorsabb
közrendvédelmi járőr nincs a megyében. 

A sportolással komolyabban a kö-
zépiskola vége felé kezdett el foglal-
kozni Polcsák Dániel, mert akkor már
tudta: leendő rendőrként nehezen
nézne a tükörbe, ha elfutna előle egy
bűnöző. Fejlesztette izmait kondite-
remben, s elkezdett egyre többet és
többet futni, míg az életmódjává vált. 

„Tudatosan edzettem, építettem fel
magam, s nagyon megszerettem a fu-
tást” – mesélte Dániel. „10-15 kilomé-
ter az alaptávom, ennyit mindig lefu-
tok, akár terepen, akár sík talajon. Köz-
ben kikapcsolok teljesen, rendezem a
gondolataim és felfrissülök szellemileg,
míg testileg kellemesen elfáradok.”

Dani a bátyja társaságában jutott el
először versenyre, azóta is vele szeret
legjobban futni. Mint fogalmazott,
plusz motiváció és persze társaság is.
Egyébként semmi titkos receptje nincs,
semmi csodás étrend vagy diéta, per-
sze azért ésszel éli a mindennapokat.
Kell is, már csak a hivatása miatt is.

„A rendőrségen is támogatják a ver-
senyzésem, városi és megyei szinten is.
A Közrendvédelmi Osztály vezetője és
az alosztályvezető is mindig lehetővé
teszi, hogy eljuthassak a megmérette-
tésekre. A kollégák buzdítása mindig
nagy motiváció, támogat mindenki.
Már szolgálat közben is hasznát vet-
tem a gyorsaságomnak: az egyik belvá-
rosi drogériából rohant ki egy tolvaj, mi
pedig utánafutottunk. Ott szerintem el-
értem a 25 kilométer/óra sebességet,
nem volt menekvése az elkövetőnek.
Önbizalmat ad, hogy tudom, nálam
gyorsabb és erősebb közrendvédelmi
járőr pillanatnyilag nincs.”

S hogy az őrmes-
ter nem a leve-
gőbe beszél,
arra bizonyí-
ték, hogy a
P a n n o n -
Hajszán eb-
ben az év-
ben a kategóri-
ájában elhozta az el-
ső helyet. Kemény próbatétel volt, de
megérte, hiszen évről évre jutott el a
dobogó legfelső fokára. Sőt, beneve-
zett a Ninja Warior tv-s show-ba, itt is
elégedettek voltak, ám mégsem jutott
tovább. Talán majd jövőre!

„Mindkét eset-
ben próbára
tettem önma-
gam, s megér-
te, mert sokat
tanultam a

testemről, az
erőmről, a gyor-

saságomról és az
ügyességemről. A rendőr-

ség éves fizikai felmérőjén 2000 méte-
ren 6 perc 25 másodperc az eredmé-
nyem, de ez is javul évről évre. Tudom,
hogy még van hova fejlődnöm, s azon
is vagyok.”

Polcsák őrmester elmondta, rengete-

get ad neki a futás, rendőrként és ma-
gánemberként is. Lehet nyár vagy tél,
nem bírja ki a kilométerei nélkül. „Sokan
kérnek tanácsot tőlem, de mostanában
mindenkinek azt mondom, hogy ha fut-
ni akar, akkor egyik lábát tegye a másik
után, mert higgyék el, ez sem olyan egy-
szerű! Lényeges, hogy az egész test har-
móniában mozogjon, az izmok úgy dol-
gozzanak, ahogy kell. Kitartás és alázat
kell ahhoz, hogy valaki ilyen távokat meg-
tegyen. Szerencsésnek érzem magam a
sportban és a hivatásomban is!” – zárta
a fiatal rendőr, aki még csak 24 éves, így
jó pár kilométer benne van a futócipő-
jében és a bakancsában is…

PannonHajszát is nyert már a gyori rendor´́ ´́

Jó pár
kilométer van
a bakancsában 

A LEGGYORSABB ormester´́
Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: Marcali Gábor
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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!

Miért és mikor tanulta meg a
nyelvet? 

Nyolcadikos koromban, a rádió-
ban hallottam meg az eszperantót,
és könyvből tanultam meg. A követ-
kező évben egy prágai csoport jött
Győrbe, és minden nehézség nélkül
megértettem őket. Két gyermekem-
mel születésük óta eszperantóul be-
szélek, így ők nagyon jó nyelvi alapot
kaptak további nyelvek tanulására.

Mikor működik az eszperantó
klub Győrben?

1912-ben alakult meg, a nyelv és
eszméje szélesebb körben való meg-
ismertetésére és az eszperantó kul-
túra művelésére, a Vasutas Eszperan-
tó Klub pedig 2008-ban egyesült a vá-
rosi klubbal. A tagjaink a társadalom

legkülönbözőbb rétegei-
ből verbuválódtak,
vannak, illetve voltak
közöttünk orvosok,
mérnökök, tanárok,
papok, vasutasok,
vállalkozók, kétkezi
munkások, volt len-
gyel tagunk, van oszt-
rák és indiai klubtársunk
is. Előadásokat tartunk, nyel-
vi és mozgalomtörténeti kvízt rende-
zünk, gyakoroljuk a nyelvet.  

Manapság mennyire népszerű ez
a nyelv?

A rendszerváltás előtt sokak számá-
ra a külföldiekkel való kapcsolattartás
vagy külföldre jutás szinte egyetlen esz-
köze volt. Ma a diploma előtt állók vá-

lasztják gyakran az eszperantót, de a si-
keres vizsga után legtöbbjük már nem
foglalkozik vele. A legutóbbi népszám-
láláskor több mint nyolcezren nyilatkoz-
tak úgy, hogy beszélik a nyelvet. A vilá-
gon mintegy 120 országban használják,
az eszperantóul beszélők számát 500
ezer és másfél millió körülire teszik.
Szerte a világon sok könyvet, folyóiratot
adnak ki, vannak rádió- és tv-adások is. 

Mennyire nehéz elsajátí-
tani? 

Mivel a nyelvtana
sematikus és a szókin-
cse meglehetősen
nemzetközi, általá-
ban könnyebben ta-
nulható, mint a nem-

zeti nyelvek.
Ön már számos

könyvet fordított, min
dolgozik most? 

Igen, Gárdonyi Egri csillagok című
műve volt az első, azóta több tucatnyi
irodalmi fordításom látott napvilágot. Je-
lenleg szerkesztem a Magyar–eszperan-
tó nagyszótárt, a Magyar–eszperantó
szólások és közmondások című gyűjte-
ményt, valamint Nemere István Magyar-
ország története című művét fordítom.

Könnyen megtanulható, a legdemokratikusabb nyelv, beszélői
szerint segítségével a világ minden táján otthon érezhetik ma-
gukat. Az eszperantó mai jelentőségéről Horváth Józseffel, a győ-
ri eszperantó klub vezetőjével, tanárral, fordítóval beszélgettünk. 

AZ ESZPERANTÓ 
a lehetoségek nyelve´́

Szerző: Földvári Gabriella 

A szokáshoz híven, immár 32. alka-
lommal, Szent Kristóf ünnepéhez kap-
csolódóan, a Szentlélek téren július 22-
én, vasárnap a 10.30-kor kezdődő
szentmise végén járműmegáldást tar-
tanak. Ezúttal is meghívták az ese-
ményre a mentőket, a rendőröket és
a tűzoltókat, akik az emberi élet és az
ember által teremtett javak megmen-
tésén fáradoznak. Benkovich Ferenc
plébános kéri Szent Kristóf közbenjá-
rását a járművezetőkre, hogy baleset-
mentesen vezessenek, majd a plébá-
nos megáldja a járműveket.

MEGÁLDJÁK 
a jármuveket´́
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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

CSATLAKOZZON ÖN IS 
A CERES CSAPATÁHOZ!

Nemzetközi háttérrel rendelkezô
élelmiszeripari vállalat munkatársat keres 

az alábbi pozíciókba:

pék, dagasztó,
canol gépkezelô és

villanyszerelô
Pályakezdôk jelentkezését is várjuk!

Versenyképes bérezést 
és juttatásokat kínálunk. 

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette
érdeklôdését és szeretne hozzánk csatlakozni,

kérjük, küldje el önéletrajzát
bérigénye megjelölésével az alábbi e-mail címre:

e-mail: karrier@ceressuto.hu

„Minden ízében életrevaló”

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

„Győrben a Bácsai út–Báthory
utca környékén születtem, itt is nőt-
tem fel. Révfalui gyerek lévén, a kö-
zeli vízműben ismerkedtem meg a
vizes szakmával 1968. június 17-én,
vagyis 50 éve” – kezdte a visszaem-
lékezést Macher Zoltán. „1976-tól
üzemelésvezetőként, később a
Nyúli Üzemmérnökség vezetője-
ként kezeltem Győr déli kerületei-
nek és a megyeszékhelytől délre
fekvő települések vízellátását,
szennyvízelvezetését.”

A szakember jelenleg 42 te-
lepülés vízellátását irányítja,
Győr-Ménfőcsanak és Gyirmót
térségétől egészen a Bakonyig.

Átmeneti ivóvíz-elszíneződéssel és víznyo-
más-ingadozással találkozhatnak Győrben július
23–27-ig. A változás oka, hogy a Xantus János
Állatkert fejlesztése miatt át kell helyezni egy fő-
nyomócsövet, emiatt megváltozik az ivóvíz
áramlási iránya a vezetékekben.

ÖTVEN ÉVE A VÍZMUNÉL
Szöveg és fotó: Pannon-Víz

Macher Zoltán Nyúli Üzem-
mérnökség-vezető ötven
éve dolgozik a helyi vízszol-
gáltatónál. Tevékenységét
nemrég Pintér Sándor bel-
ügyminiszter Kvassay Jenő-
díjjal ismerte el.

ELSZÍNEZODHET 
A szolgáltató kéri, hogy a fehér ruhák mosása

előtt szemrevételezéssel ellenőrizzék a vízminő-
séget. Az elszíneződött ivóvíz vas- és mangánve-
gyületeket tartalmaz, melyek nem károsak az
egészségre, de az ivóvíz háztartási célú felhasz-
nálását megnehezítik.

a víz´́

Macher Zoltán

„Az utóbbi évtizedben a lénye-
gesen nagyobb biztonságot
adó regionális vízellátásra töre-

kedtünk. Ez azt jelenti, hogy a
meglévő rendszereket távveze-
tékekkel, nyomásfokozókkal
kapcsoljuk össze. A pannonhal-
mi, győrújbaráti és nyúli he-
gyekben nem egyszerű feladat
a vízellátás, néhány fogyasztó-
hoz négy-öt nyomásfokozón át
jut el az ivóvíz” – árulta el és be-
szélt arról is: öt szennyvíztisztí-
tó működik a térségben, 38 te-
lepülés szennyvizét tisztítják.
„Amilyen nehézséget okoz a
magaslati területek vízellátása,
annyival könnyebben működik
a terület szennyvízelvezetése.
Idén Tápszentmiklós csatorná-
zása is befejeződött. Bakonypé-
terden is megkezdődött a
szennyvízcsatorna építése. Így
már csak három kisebb falu csa-
tornázása van hátra. Feladat te-
hát van bőven, hiszen nálunk a
szezon január 1-től december
31-ig tart” – tette hozzá végül
mosolyogva Macher Zoltán.

´́



Cím: Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.

Web:
mobilis-gyor.hu

A.  UV-C 

B. UV-A 

C. UV-B

Három szerencsés helyes válaszadót mobilises
ajándékkal jutalmazunk. A válaszokat a czi‐
raki.szilvia@mobilis‐gyor.hu e‐mail címre
várják.
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SZOLÁRIUM

Vannak a városban olyan területek, ahol nem
biztonságos a vízben tartózkodás, ezért Győr
megyei jogú város jegyzőjének kiadott 19456-
7/2008. számú jegyzői határozatának értelmé-
ben tilos fürdeni az adyvárosi tározótóban, a Jó-
zsef Attila-lakótelep területén létesített kettő tá-
rozótóban, az Iparcsatorna teljes hosszában, a
Rába folyó mindkét felén, a bácsai vízáteresztő

NAPOZÁS 
kontra 

Lépten-nyomon az UV-sugárzás fogalmával ta-
lálkozhatunk: térképeken ábrázolják az UV-sugár-
zás erősségét, naptejek tucatjait reklámozzák. Va-
laki azonban szereti, ha egész évben barna, ezért
szoláriumba jár, illetve „felkészül” a napozásra.
De mik az előnyei, és a veszélyei ennek? A nap-
sugárzás 10 százalékát teszi ki az UV-sugárzás,
amely a látható fénynél rövidebb, de a röntgen-
sugárzásnál hosszabb tartományú, szabad szem-
mel nem látható. Három tartományra oszthatjuk. 

UV-A: Az érkező sugárzás legnagyobb része,
az ablaküveg is átengedi. Áldásos hatása a sze-
repe a D-vitamin képződésében, viszont nagy-
ban károsítja a DNS-t. A szoláriumok is főleg
ilyen sugárzást bocsátanak ki. UV-B: Nagy részét
elnyeli az ózonréteg. Eddig a bőrrák kialakulásá-
ban fő szerepet tulajdonítottak neki, a túlzott
barnulásért is ez a sugárzás a felelős. Nagy
mennyiségben károsítja a DNS-t és a szemet.
UV-C: A légkör elnyeli, tehát veszélytelen.

A szolárium-pártiak szerint a szoláriumozás
kevésbé káros, mivel az UV-A sugarak nem vesz-
nek részt a bőrrák kialakulásában. A Science cí-
mű tudományos lapban megjelent kutatás vi-
szont bizonyítja: a bőrünket védő, barnulásért
felelős melanin az UV-A hatására úgy alakul át,
hogy károsító anyagcseretermékek jönnek létre,
melyek rákot okozó folyamatokat indít(hat)nak
el. Ezek a sejt DNS-ét károsító folyamatok az UV-A
sugárzás megszűnése után is folytatódnak. Így
a szoláriumok túlzott használata éppoly káros,
mintha túlzásba vinnénk a napozást.

Melyik UV-sugárzás éri el legnagyobb
arányban a földfelszínt?

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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

KUKARAKODÓ
Feltétel: 8 általános
Elônyt jelent: darukezelôi
végzettség • konténeremelôi
végzettség

NEHÉZGÉPKEZELÔ
Feltétel: min. 8 általános • nehéz-
gépkezelôi és/vagy földmunka-, ra-
kodó és szállítógép-kezelô OKJ-s
bizonyítvány • gépkezelôi jogosít-
vány 4511-es gépcsoport
Elônyt jelent: gyôri lakhely  

Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1.

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
Feltétel: C kategóriás jogosít-
vány• GKI (gépjármûvezetôi
képesítési igazolvány) • Digitá-
lis tachográf kártya

zsilip környékén (Holt-Duna-ágban), a pinnyédi
híd győri hídfőjénél, a püspökerdei átvágás tel-
jes hosszában, Győr-Újvárosban a Mákos-dűlői
volt kavicsbányában, Győr-Gyirmóton a Marcal-
ban, a bácsai bányagödrökben, a Holt-Marcal-
ban (rabkerti tóban) és a győrszentiváni volt sza-
badstrandon. A Kovalter pihenőpark területe ki-
zárólag napozásra használható.

EZEKEN A HELYEKEN 
tilos a fürdés



• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

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

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

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!

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

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

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

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

Kárpitozás! Ülő, fekvő bútorok
javítása, áthúzása, anyagválasz-
tással. Ingyenes felmérés – szál-
lítás. Autók, robogók kárpitjai-
nak javítása, áthúzása. 06-
70/884-6838

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

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

EGYÉB

95x205 cm-es fenyőágy ágyne-
műtartóval, matraccal, jó álla-
potban eladó. 18.000 Ft. Tel.:
06-70/551-8302.

Napelemes rendszer megtekint-
hető az energetikai szakértőnél.
Megvalósítás önerőből vagy
MFB hosszú távra, kamat- és ke-
zelésiköltség-mentes hitelből,
annyi törlesztőrészletet fizet,
mint villanyszámlát. Horváth Im-
re épületenergetikai szakértő
Győr, Szigethy A. út 26. 06-
70/608-56-96

ÁLLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Beépített szekrények, konyha- és
egyedi bútorok elkészítése rövid
határidővel. 06-70/230-8447

Zárszerviz, zárjavítás, zárcsere,
ajtójavítás, Győr!
06-70/223-7957

Kertek rendezését, fűkaszálást,
elhagyott kertek, telkek gondo-
zását, fakivágást, tuják nyírását
vállalom. 06-20/517-2701

Autófelvásárlás! Adásvételivel,
azonnali készpénzfizetéssel!
Öreg, sérült, műszaki hibás, fe-
leslegessé vált autóját megvásá-
roljuk hivatalos szerződéssel!
06-30/527-5563
e-mail: dcarkft81@gmail.com 1
órán belül válaszolunk levelére!

Lomtalanítást vállalok. Ingyen ki-
takarítom pincéjét, udvarát. Fe-
lesleges holmit elszállítok. Akár
egész lakás ürítését is vállalom.
06-70/882-6590

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

Kölcsönös segítség! Szabaduljon
meg terheitől! Életjáradéki-örö-
kösödési szerződéssel. Amit
nyújtok: havi járadék, minden
hónapban nagybevásárlás, köz-
üzemi hátralék kiegyenlítése.
Egyéb kérés-kérdéssel várom hí-
vását! 06-70/381-6345

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

Készpénzért magas áron antik bú-
tort, festményt, herendi porcelánt,
eozinos Zsolnayt, kristályokat,
ezüst tárgyakat, ékszert, régi órá-
kat, könyveket, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. Hívjon biza-
lommal! Érdeklődés az alábbi tele-
fonszámon: 06-70/640-5101. Ké-
résre díjtalanul házhoz megyünk!

INGATLAN

Audi közelében igényesen felújí-
tott lakás, elsősorban audis dol-
gozónak kiadó. 06-30/496-8030

Győr-Nádorvárosban, gázfűtéses,
bútorozott lakás kiadó. Garázst ven-
nék, bérelnék. 06-30/302-6149

LAKÁSCSERE

96/505-050

Sáráson, 1 szobás, 31 nm-es, fél-
komfortos, teljesen felújított, fa-
tüzeléses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 35–
50 nm-es, 2 szobás, határozat-
lan bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Gyárváros, Bán Aladár u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 656.)

Szigeti, 1 szobás, hálófülkés, 33
nm-es, komfortos, egyedi gázfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, 49–68 nm-es,
2-3 szobás, határozatlan, liftes ház-
ban 4. emeletig lévő, megvásárol-

ható, bérleti szerződéses lakásra.
Gázkonvektoros kizárva. (Hirde-
tésszám: 517.)

Nádorvárosi, 2 szobás, 55 nm-
es, összkomfortos, felújított, ha-
tározott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 55–68 nm-es, 1+ 2
fél szobás, határozott-határozat-
lan nádorvárosi, adyvárosi vagy
marcalvárosi bérleményre. (Hir-
detésszám: 518.)

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 65–
110 nm-es, 3-4 szobás, határozott-
határozatlan bérleményre. Belvá-
ros, Újváros, Ifjúság krt. és Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám: 523.) 

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 50 nm-
es, 2-3 szobás, határozatlan, sza-

badhegyi, elsősorban Zöld utcai
bérleményre. (Hirdetésszám: 524.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne
53–65 nm-es, 2-3 szobás, hatá-
rozatlan, kizárólag megvásárol-
ható, tartozás nélküli bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Marcal-
város I–II és Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 525.)

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!
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A flamingó csőre lényegében egy
szűrőberendezésként működik. A csőr
belsejében fel-le mozgó nyelvük segít-
ségével vizet szivattyúznak át, a vízben
található apró élőlények pedig fenn-
akadnak a flamingó csőrében lévő kü-
lönleges szűrőfelületen, így azokat
már könnyűszerrel elfogyaszthatják.
Amikor tehát a flamingó a víz tükrét
„szántja” a csőrével, valójában csak
alaposan átszűri a vizet, hogy kinyerje
belőle az apró táplálékot.

A flamingók társas madarak, nagy
csoportokban érzik jól magukat, ame-
lyeket kolóniáknak nevezünk. Hatal-
mas, akár 200 ezer fős kolóniákban
költenek, ez biztonságot nyújt a raga-
dozók ellen, főként, amikor fejüket le-

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

Állatkertünk közkedvelt lakói
közé tartoznak a flamingók. A
látványos színű, hosszú lábú és
nyakú gázlómadaraknál gyak-
ran meg lehet figyelni egy jel-
legzetes magatartást, amint ta-
vacskájukban gázolva, lábukkal
tapicskolnak, csőrükkel pedig
„borzolják” a víz felszínét.

hajtva táplálkoznak. A tojók telepek-
ben, szigetekre rakják iszapból készült
fészekkúpjukat, amelybe egy-egy to-
jást tojnak, majd 28–31 napig kotla-
nak rajta. A flamingófiókák szürke
vagy fehér tollazattal kelnek ki, de egy-
két éven belül a színük rózsaszínűvé
változik át. Az alfa- és béta-karotinban
gazdag étrendnek köszönhető a tollak
rózsaszín, pirosas árnyalata. A flamin-

gók, kék-zöld és piros algával, kovamo-
szattal, apró bogarak lárváival és
apróbb rákfélékkel, puhatestű állatok-
kal és kishalakkal táplálkoznak.

Állatkertünkben, rózsás és chilei
flamingót is láthatnak. Nagy örö-
münkre, nemrég érkeztek még tár-
sak a mi madaraink mellé, így most
már teljes nyugalomban érezheti ma-
gát az új kolónia.

Arra az esetre, ha kevés madár él
a kifutóban, az állatkerteknek mindig
van egy jól bevált trükk a tarsolyá-
ban: a flamingóházban tükrökkel sok-
szorozzuk meg számukra a látványt,
így ha körülnéznek, hatalmas társa-
ságban érezhetik magukat.

Jöjjenek el, és csodálják meg
önök is, ezeket a szépséges
madara kat!

A FLAMINGÓK
rózsaszín világa
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el-
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye páros mozijegy, mely beváltható bármely Cinema City
Moziban, bármely filmre a premier után két héttel. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig:
9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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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

A VIDRA ÚSZÓISKOLÁBAN
UTOLSÓ TÁBORI HETEK

2018. július 23–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

Biztossá vált, hogy a címvédő és nyolcszoros
magyar bajnok Rába ETO nem indul az élvonal-
beli futsalbajnokság következő idényében. A klub
a hétfő déli határidőig nem adta le nevezését az
NB I-re. Az ETO az elmúlt kilenc évben nyolcszor
hódította el a magyar bajnoki címet, és hétszer
lett itthon kupagyőztes. A nemzetközi porondon,
a Bajnokok Ligájában idén érte el legnagyobb si-
kerét, ugyanis első magyar együttesként szere-
pelhetett a sorozat négyes döntőjében.

A juniorválogatott 2001 és
2003 után harmadszor játszott
döntőt a korosztályos világbajnok-
ságon, 17 és 15 évvel ezelőtt azon-
ban kikapott Oroszországtól. Most
Golovin Vlagyimir szövetségi edző

csapata százszázalékos teljesít-
ménnyel nyerte meg a debreceni
tornát. A csoportban sorrendben
Brazília, Portugália, Montenegro
és Norvégia ellen is magabiztosan
nyertek a lányok. A elődöntőben
Dél-Koreát, a nyolcaddöntőben

NEM NEVEZETT
A futsalcsapat utánpótláskorú játékosainak

sorsa – a klubban az U7-estől kezdve az U20-as
korosztályig bezárólag, mintegy 130 gyerek spor-
tol – egyelőre nem dőlt el, elképzelhető, hogy ők
az ETO színeiben szerepelhetnek tovább. A fel-
nőtt együttes játékosai közül többeknek már van
új klubja, de több volt győri futsalos jövője még
kérdéses. Az ETO NB I-ben megüresedő helyét a
másodosztályból fel nem jutottak közül a legjobb
helyen végzett Szigetszentmiklós veheti át.

a futsal NB I-be a címvédo Rába ETO´́

Szlovéniát, a negyeddöntőben Ro-
mániát verte a válogatott. A ma-
gyar együttesnek a korosztályvál-
tás miatt a szombati volt az utolsó
közös mérkőzése. 

A csapatban szerepelt az Au-
di ETO fiataljai közül Binó Bog-

lárka és Fodor Csenge, az
együttes csapatkapitá-

nya pedig a szintén
győri Lakatos Rita
volt, aki a legutóbbi
idényt kölcsönben a
Vác együttesénél töl-

tötte. „Fantasztikus volt
belülről átélni ezt az egé-

szet. Egy pillanatra sem gondol-
tunk arra, hogy elveszíthetjük a
döntőt, összekapaszkodtunk,
mint egy igazi csapat, és valóra
vált az álmunk. Mindenképpen
szerettünk volna nagyot dobni
az utolsó utánpótlástornánkon”
– mondta Fodor Csenge.

Lakatos Rita nem ünnepelhe-
tett a döntő után a többiekkel. Az
irányító egy támadás során össze-
fejelt ellenfelével, azonnal le kel-
lett cserélni és kórházba szállítot-
ták. Lakatosnak két foga bánta az
ütközést, az ínye is megsérült, és
bár a kórházat már másnap el-
hagyhatta, de felépülése hosz-
szabb időt vesz igénybe. „Szeret-
ném megköszönni ezt a csodála-
tos VB-t Magyarországnak. Min-
den meccsen, amikor besétáltam
a pályára, az jutott eszembe, hogy
ez a rengeteg ember, aki itt élő-
ben vagy akár a tévén keresztül
nekünk szurkol, kereshetett volna
jobb programot is, de minket vá-
lasztottak, és ettől a szívünk hatal-
masra nőtt. Köszönöm szépen
mindenkinek az üzeneteket, jól le-
szek, a mosolyom bánta, de most
nem ez a lényeg, megtiszteltetés
volt egy ilyen csapat csapatkapitá-
nyának lenni” – írta közösségi ol-
dalán a csapatkapitány, aki nyolc
mérkőzésen 21 góllal járult hozzá
a világbajnoki címhez, a következő
idényben pedig a norvég élvonal-
beli Byasen kézilabdázója lesz.

A magyar válogatott megnyerte a Debrecenben rende-
zett női kézilabda junior-világbajnokságot, miután a
döntőben 28–22-re legyőzte Norvégia csapatát.

VILÁGBAJNOK
a juniorválogatott

A junior-
válogatott

az összes meccsét
megnyerte
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A magyar válogatott ugyan nem volt ott az
oroszországi labdarúgó-világbajnokság mezőnyé-
ben, de így is rengetegen követték a vb-meccse-
ket a szabadtéri kivetítőkön, Győrben. Az egyik
legnépszerűbb helyszínnek ezúttal is a Rába-par-
ti szurkolóterasz bizonyult. A vb-terasz csaknem
ötszáz ülőhellyel, húsz darab nyolcszemélyes kör -
asztallal, vendéglátóegységekkel és egy 28 négy-
zetméteres LED-fallal várt mindenkit, aki szerette

Az Európai Ifjúsági Olimpai
Fesztivál (EYOF) és a nemrég vé-
get ért U18-as Atlétikai Európa-
bajnokság helyszínein tanulhat-
ják a sportág alapjait azok a 7 és
12 év közötti gyerekek, akik je-
lentkeznek a GYAC július 30-án
induló atlétikatáborába, amely
augusztus 3-ig tart. „A résztve-
vők megismerkedhetnek külön-
böző versenyszámokkal, biztos,
hogy mindenki megtalálja a
kedvencét, mert aki nem a leg-
jobb a sprint számokban, dobó-
atlétának lehet, hogy kiváló lesz.
Az alapoktól kezdjük, de azok-
nak, akik gyakorlottabbak, más
foglalkozásokat tartunk. Én még
salakos pályán kezdtem a pálya-
futásomat, akik most ismerked-
nek Győrben az atlétikával, már
az ország egyik legszebb létesít-
ményében tehetik ezt. Ráadá-
sul a gyerekek az Olimpiai Sport-
parkban más sportágak edzése-
ibe is bepillanthatnak” – mond-
ta Bogár Lilla, a GYAC edzője.

a Rába-parti vb-teraszon
volna látni kedvenc csapatát. A kísérő programok
között volt nyereményjáték, amellyel labdákat
nyerhettek, akik helyesen válaszoltak a vendégek
által feltett kérdésekre. A mérkőzések előtt és a
szünetekben az ETO korábbi legendás játékosai,
többek között Póczik József, Hajszán Gyula, Han-
nich Péter, Böjte Attila meséltek pályafutásukról,
a világbajnokságról, és természetesen értékelték
a találkozókat is.

SOKAN SZURKOLTAK 

A gyerekek a sportos fog-
lalkozások és a napi három-
szori étkezés mellett más
programokon is részt vehet-
nek. A szervezők sárkányhajó-
zást, uszodalátogatást is ter-
veznek, sőt kalandparkba és
állatkertbe is ellátogatnak ve-
lük. A tábor minden nap 8
órakor kezdődik, és 16 óráig
tart. „A célunk az is, hogy mi-
nél többen megkedveljék az
atlétikát, és szeptembertől,
az iskolakezdéstől majd az ed-
zéseinket is látogassák. Az
utánpótlásbázisunk eddig is
vonzotta a gyerekeket, hiszen
nálunk jó helyen vannak, kivá-
ló edzőktől tanulhatnak,
olyan környezetben, ami a vi-
lágon ritkaságnak számít. Vá-
runk mindenkit a táborba!” –
mondta Czimmerer-Ábrahám
Edina atlétikaedző.

A GYAC atlétikatáborába a
gyac.atletika@gmail.com e-mail-
 címen lehet jelentkezni.

VÁRJA A GYEREKEKET
a GYAC atlétikatábora

Fotó: O. Jakócs Péter

Fotó: Rózsa Tamás
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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 20—26.

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.

Csirkecomb, egész

469 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l,
318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Füstölt házikolbász

Kristálycukor

165 Ft/kg

Füstölt hátsó csánk

1099 Ft/kg

1099 Ft/kg

549 Ft/db

Újburgonya

139 Ft/kg

Sertészsír, vödrös
1 kgVasárnap véget ért a női U20-as

Európa-bajnokság Sopronban,
ahol a magyar válogatott az ötödik
helyet szerezte meg. A spanyol
együttes megvédte Európa-bajno-
ki címét, miután a fináléban legyőz-
te Szerbiát. A tavalyi ezüstérmes
Szlovénia meglepetésre kiesett,
ám idén is volt egy bravúrcsapata
a korosztályos kontinensviadalnak,
a bronzérmet szerző Hollandia.

Cziczás László szövetségi edző
csapata százszázalékos teljesítmény-
nyel végzett a C csoport élén, majd
a nyolcaddöntőt is megnyerte, a ne-
gyeddöntőben azonban kikapott
Szerbiától, ez volt a mieink egyetlen

Összesen tíz érmet, öt aranyat, négy ezüstöt, egy bron-
zot, valamint több pontszerző helyezést gyűjtöttek a Győri
Úszó SE versenyzői a VII. Országos Delfin Bajnokságon,
amelyre 69 klub 287 versenyzője 1.297 nevezést adott le.
A harmadik helyezett csapatban Buda Levente, Haris Bence,
Kammerer Kitti, Megyesi Vanda, Pápai Olivér, Sipkovics Vil-
mos, Tamás Barnabás, Tóth Mirtill és Vágó Peggi szerepelt.
„Az Aqua Sportközpontban és a klubnál minden adott a ma-
gas szintű teljesítményhez, rendelkezésre állnak a pályák és
az edzők is, a kezdetben igazolt top versenyzők mellé pedig
kezd felnőni az ifjú generáció. Ahogy tavaly, úgy idén is ér-
mesek lettünk a Delfin-bajnokságban, célunk pedig, hogy
a 2017–2018-as szezonban az összesített országos bajnoki
pontversenyben megpróbáljunk a lehető legjobban szere-
pelni. Egyelőre nem állunk rosszul, a Győrben, július 25–28.
között rendezendő Országos Serdülő Bajnokság után tu-
dunk teljes mérleget vonni” – mondta Petrov Iván, a MÚSZ
utánpótlás kapitánya, a Győri Úszó SE vezetőedzője.

veresége az Eb-n. A válogatott az 5–
8. helyért vívott meccsen 72–55-re
verte Portugáliát. A csapat egyik leg-
jobbja volt a kontinenstornán a CMB
Cargo-UNI Győr saját nevelésű játé-
kosa, Török Ágnes, aki a statisztika
szerint nagyon előkelő helyen vég-
zett tripladobásban, miután a 7 mér-
kőzésen 22 kísérletéből 11 célba ta-
lált, így 50 százalékkal a második po-
zícióban zárt a teljes mezőnyt nézve.
„Nagyon vártuk a lányokkal az Euró-
pa-bajnokságot, hiszen erős kerettel
érkeztünk Sopronba, és nagy ál-
munk volt a legjobb négybe jutás. A
csoportmeccsek úgy sikerültek,
ahogy szerettük volna, és a nyolcad-

döntőben a belgákon is viszonylag
könnyen sikerült túllépnünk. Sajnos,
mondhatni, a legrosszabbkor jött a
vereség, hiszen a szerbek ellen a má-
sodik félidőben egyszerűen semmi
nem jött össze nekünk. Innen el-
mondhatatlanul nehéz volt felállni,
de rendeztük a sorokat, és így sike-
rült megszerezni az ötödik helyet.
Nagyon büszke vagyok erre a csapat-
ra, hiszen hatalmasat küzdöttünk.
Pályán és pályán kívül is nagyon
együtt voltunk, és boldog vagyok,
hogy egy ilyen élménnyel fejezhet-
tem be az utánpótlás-válogatott éve-
imet” – értékelte az Európa-bajnok-
ságot Török Ágnes.

A GYORI DELFINEK´́
HARMADIK HELYEN A CSAPATVERSENYBEN

ÖTÖDIKEK LETTEK
Csak egyszer kaptak ki, 
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